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Abstract. This paper presents a magnetic field calculation methodology to overhead 

multiconductor transmission lines based on impedance matrix calculation. This methodology 

allows a precise computation of each conductor current and does not use approximation such 

Geometric Mean Radius (GMR). In addition, this paper proposes the optimization of fields’ 

levels using Genetic Algorithm. These two steps are essential on implementation of the 

technique known as High Surge Impedance Load (HSIL), which proposes the usage of 

asymmetric configuration of line conductors.  The optimization algorithm is used do find the 

best configuration that presents minimum magnetic field level. The paper shows as result the 

CEMIG overhead transmission line optimization. 
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1  INTRODUÇÃO 

O aumento da demanda de energia elétrica em diversos países do mundo é uma realidade 

já experimentada há alguns anos e que dá margem à discussão de inúmeras questões. A 

principal delas é como atender a essa demanda de maneira confiável e barata. A construção de 

novas linhas de transmissão (LT’s) seria a solução imediata para esse problema. Entretanto, 

questões como o alto custo de implementação e o grande impacto ambiental dificultam a 

construção de novas linhas (Daconti and Lawry, 2003). Sendo assim, faz-se necessário a 

aplicação de técnicas que possibilitem o aumento da capacidade de transmissão das linhas 

aéreas já existentes, ou seja, técnicas de recapacitação de linhas de transmissão. Este trabalho 

tem como objetivo o estudo de ferramentas utilizadas na técnica de recapacitação não 

convencional conhecida como LPNE (Linhas de Potência Natural Elevada).  

Esta técnica, que teve origem na Rússia, propõe o uso de configurações assimétricas dos 

condutores da linha ou o aumento de subcondutores no feixe de cada fase. Essas duas ações 

provocam uma diminuição da impedância característica da LT, maximizando, assim, sua 

potência natural (Alexandrov, Nosov,1996). A escolha das novas posições dos condutores é 

feita por um processo de otimização, através do qual se deseja maximizar a potência 

transmitida.  

Em contrapartida, é necessário que a nova configuração da linha apresente baixos níveis 

de campo elétrico e magnético ao nível do solo, para que se atenda às normas 

regulamentadoras. Assim, é necessário minimizar estes níveis de campo. 

Diversos estudos vêm confirmando os efeitos prejudiciais da exposição de seres humanos 

a determinados níveis de campo magnético. Isso fez com que os orgãos regulamentadores do 

uso da energia elétrica no mundo inteiro adequassem os valores máximos exigidos. No Brasil, 

a lei sancionada em 2009 estabelece que o limite de exposição da população em geral é de 

83    Sendo assim, um cálculo preciso dos níveis de campo é essencial, visto que mesmo um 

pequeno erro na determinação destes pode gerar prejuízos econômicos e sociais quando se 

trata da utilização de energia elétrica (Faria Almeida, 2007). 

O presente trabalho propõe o estudo da metodologia de cálculo de campo magnético a 

qual representa a linha de transmissão à multicondutores (MTL – do inglês Multiconductor 

Transmission Lines) através de sua matriz de impedância. Este método é mais preciso e 

robusto que o método mais comumente utilizado e que representa o feixe de condutores 

através de uma aproximação usando seu raio médio geométrico (RMG). O uso das matrizes 

de impedância leva em consideração a contribuição de cada condutor individualmente, 

inclusive os condutores de terra, através do cálculo da corrente elétrica que circula em cada 

um deles. Uma descrição completa dessa metodologia pode ser encontrada em (Paul, 1994). 

Além disso, este trabalho apresenta uma ferramenta computacional que utilizará o 

Algoritmo Genético básico no processo de determinação da posição geométrica dos 

condutores que otimize os níveis de campo magnético da linha ao nível do solo. 
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2  CÁLCULO DO CAMPO MAGNÉTICO 

Esta seção apresenta a formulação da metodologia escolhida para o cálculo do campo 

magnético ao nível do solo. Esta filosofia modela a linha de transmissão à multicondutores 

através de sua matriz de impedância. Toda a formulação é baseada na representação da linha 

de transmissão mostrada na figura abaixo: 

 

Figura 1: Configuração da LT (Faria Almeida, 2007). 

 

A Fig. 1 apresenta a visão transversal de uma LT, a qual está ao longo do eixo    O eixo   

é o eixo de coordenadas verticais dos cabos e o eixo   corresponde ao eixo de coordenadas 

horizontais. A linha trifásica possui dois condutores por fase, divididos nos grupos   e  , 

como mostrado na figura. Possui também dois condutores de terra    e    e dois condutores 

   e   , que podem ou não ser utilizados em um loop para mitigação do campo magnético. 

A modelagem da linha da Fig. 1 parte das equações matriciais no domínio da frequência 

que representam uma MTL, as quais são mostradas nas equações abaixo: 

 

    

  
   (   )            (1.a) 

    

  
   (   )            (1.b) 

 

Onde    e    são as matrizes de impedância e admitância por unidade de comprimento da 

linha, respectivamente, e   e   são as matrizes de tensão e corrente. As equações mostram as 

relações entre as correntes e tensões na linha e suas matrizes de impedância de admitância, 

relações tais que podem ser derivadas tanto da análise circuital da linha quanto da análise 

eletromagnética. O cálculo preciso das componentes das matrizes   e   parte da determinação 

das matrizes de impedância e admitância. As componentes de  , que são as correntes em cada 

subcondutor, serão usadas diretamente no cálculo do campo magnético.  

Nesta formulação, é considerado o fato de que a altura dos cabos no vão de uma MTL 

não é constante ao longo do eixo  , ou seja, é considerada a curvatura desenvolvida pelos 

cabos, levando em conta sua altura máxima e a mínima, como ilustrado pela Fig.2: 
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Figura 2: Variação de   ao longo de   (Faria Almeida, 2007). 

 

Onde   é o tamanho do vão,  (  )    é a altura máxima atingida pelo condutor   , 

 (  )    é sua altura mínima e    é o valor de sua coordenada   ao longo de  . 

 A variação da altura ao longo de z é dada pela Eq. (2): 

 

  ( )  (  )    ((  )    (  )   ) (
    

 
)
 

           (2) 

 

Onde    é o valor da coordenada longitudinal. 

Neste problema, considera-se que a corrente de cada fase é conhecida e dada pela Eq.(3). 

 

   [
  
  
  

]                        (3) 

 

Portanto, assume-se que não há variação das correntes presentes na matriz   ao longo de 

  na Eq. (1.b). Por isto, a Eq.(1.b) é igual a zero. A relação usada para a determinação das 

correntes em cada subcondutor será, então, a Eq.(1.a). O cálculo de    é detalhado em (Faria, 

Almeida, 2007) e depende diretamente das coordenadas dos condutores. As matrizes   e   

para essa configuração são mostradas em Eq.(4) e Eq. (5), onde    é o número de fases,    é 

o número de condutores terra e    é o número de condutores do loop de mitigação.  
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  [
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                       (5) 

 

Sendo que    contém as tensões nos subcondutores de fase do grupo  ,    as tensões dos 

subcondutores do grupo  ,    contém as tensões dos condutores terra e    as tensões dos 

condutores do loop de mitigação. Os componentes da matriz   são análogos aos da matriz  . 

Em geral, as correntes dos subcondutores são diferentes (     ) e são derivadas da 

relação         . A partir das relações descritas em (Faria, Almeida, 2007), chega-se na 

seguinte expressão Eq. (6) para as correntes    e   : 

 

   (     )
          (     )

                 (6) 

 

onde     e     são matrizes encontradas a partir de   . A matriz    é obtida através da Eq. 

(7): 

 

                               (7) 

 

A matriz   é a matriz de indutância da linha, dada pela Eq. (8): 

 

    
  

  
  

   

  
               (8.a) 

    
  

  
  

(     )  (     ) 

(     )  (     ) 
             (8.b) 

 

onde    denota o raio do condutor, e     e    denotam as cordenadas vertical e horizontal do 

condutor  . A matriz    é a matriz de correção da impedância de terra, sendo suas entradas 

definidas pelas equações abaixo: 

 

(  )     
  

  
  (  

 ̅

  
)                (9.a) 

(  )     
  

  
  

(        ̅)  (     ) 

(     )  (     ) 
          (9.b) 
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onde  ̅ é a chamada profundidade complexa e é dada pela Eq. (10): 

 

 ̅  (     ⁄ )                  (10) 

 

A matriz       é a matriz de correção do efeito pelicular em condutores cilíndricos, dada 

pela equação Eq.(11). 

 

(     )   (   )     
  

  
             (11) 

 

onde (   )   denota a resistência por unidade de comprimento do condutor  . 

Tendo-se obtido   e   , calculam-se as correntes das matrizes    e    utilizando a Eq.(12) 

e a Eq.(13): 

 

                             (12) 

                   

   [
  

   
]                                        (13) 

                    

onde               ,                e               . As matrizes 

                 e      também são matrizes que dependem da matriz   . 

O cálculo do campo magnético ao nível do solo em um ponto   considera a contribuição 

da corrente em cada condutor, e é feito através das Eq.(14) e Eq. (15): 

 

 ̅   ̅      ̅                   (14)            

 ̅      ̅   ̅   ̅                          (15) 

 

Onde  ̅  é o campo associado com as correntes nos condutores de fase,  ̅  é associado 

com os condutores de terra e  ̅  é o campo associado com os condutores do loop de mitigação.  

 ̅      é a contribuição da corrente de retorno para a terra. O campo  ̅  é dado pela Eq. (16): 

 ̅  
  

  
∑ (

   

    
 ((      ) ⃗  (      ) ⃗ ))

  
    

  

  
∑ (

   

    
 ((      ) ⃗  

  
   

(      ) ⃗ ))                         (16) 
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onde     e     são os fasores para as correntes nos subcondutores pertencentes ao     feixe de 

fase, que são determinados pela Eq. (6). As distâncias      e      são dadas pela expressão 

abaixo, que representa a distância entre um condutor   e o ponto   onde o campo magnético 

está sendo calculado: 

  

     √(     )  (     )             (17) 

 

onde (      ) são as coordenadas do ponto  . O campo  ̅  é dado pela Eq. (18): 

 

 ̅  
  

  
∑ (

   

    
 ((      ) ⃗  (      ) ⃗ ))

  
                     (18) 

 

onde     é o fasor para a corrente no     condutor de terra, o qual é determinado pela Eq. 

(12). O campo  ̅  é dado pela Eq. (19): 

 

 ̅  
  

  
∑ (

   

    
 ((     ) ⃗  (      ) ⃗ ))

  
                (19) 

 

onde             são os fasores para as correntes no loop, os quais são dados por Eq. (13).  

O campo  ̅      é dado pela Eq.(20). 

 

 ̅       ∑   
̅̅̅̅      

    (  )                  (20) 

                            

onde          ( )    ( )       . O campo   
̅̅̅̅  é dado pela Eq.(21): 

 

  
̅̅̅̅   

  

  
(

  

   
 ((        ̅) ⃗  (     ) ⃗ ))                    (21) 

 

onde  ̅ é a distãncia complexa abaixo da superfície da terra, dada pela Eq. (22) e  ̅   é uma 

distância complexa dependente de  ̅, dada pela Eq. (23). 

 

 ̅  √
 

    
                     (22) 
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 ̅   √(     )
 
 (        ̅)           (23)  

 

Nas equações entre “Eq.(16)” e “Eq. (23)”,    ,    ,    ,    , são as coordenadas   dos 

cabos,    ,    ,    ,     são suas coordenadas   e     
 ,     

  ,     
  e     

  são as distâncias 

entre os cabos e o ponto Q onde  ̅ está sendo calculado. Os resultados de  ̅ são apresentados 

em termos de valores eficazes. 

3  O PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO 

A seção anterior apresentou as expressões utilizadas no cálculo do campo magnético, 

onde fica claro que estes níveis são dependentes das coordenadas dos cabos condutores. Estas 

expressões são usadas na técnica LPNE, a qual propõe a aplicação de linhas com 

configurações assimétricas de condutores para se obter níveis menores de campo ao nível do 

solo. 

O objetivo é encontrar, dentre um conjunto de possibilidades, a posição ótima dos 

condutores que minimize o campo magnético ao nível do solo. Portanto, o problema 

caracteriza-se como um problema de otimização monobjetivo. 

Para a solução do problema de otimização, foi escolhido um algoritmo da família dos 

Algoritmos Evolucionários: o Algoritmo Genético (GA). Os GA’s têm inspiração na Teoria 

da Evolução de Darwin, onde os indivíduos mais aptos tem mais chance de sobrevivência e de 

repassar seus genes ao longo das gerações (Engelbrecht, 2007). A justificativa para a 

utilização do GA se dá por ser este um algoritmo robusto e sem nenhuma premissa 

matemática forte ligada a ele. Como a função objetivo é modelada através de matrizes, não 

podemos caracterizá-la como diferenciável, por exemplo, premissa a qual é exigida para a 

aplicação de métodos de direção de busca.  

Nos GA’s, cada variável no processo de otimização é tratada como um indivíduo de uma 

população. Essa população é constituída de   indivíduos, os quais passam por processos 

naturais como reprodução e mutação simulados pelo algoritmo. Na reprodução, os indivíduos 

pais geram indivíduos filhos e, durante essa geração, ocorre o fenômeno do crossover. Ao 

final de um determinado número de gerações, a seleção natural escolhe os indivíduos mais 

aptos e, dentre a população final, está o melhor indivíduo.  

O algoritmo implementado utilizou as seguintes configurações: 

 Representação dos indivíduos: Real (Ponto Flutuante). 

 Método de seleção: Roleta estocástica. 

 Técnica de aptidão: Ranking Linear 
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 Operador de Crossover: Crossover por média aritmética. 

 Operador de Mutação: Incremento (Mutação Creep). 

 Estratégia de conversão: Elitismo 

 Método de tratamento de restrições: Reparo de restrições 

 

3.1 Formulação 

Um problema de otimização é representado através da Eq. (24):  

 

       

{
 

 
      ( )

  (     )

    
  ( )           

  ( )           

         (24) 

Onde  ( ) é a função objetivo a ser minimizada e   é o vetor de n variáveis. Minimizar 

 ( ) significa encontrar o vetor de variáveis   que forneça o menor valor de  . A Eq.(24) 

mostra que a variável   pode estar sujeita a   restrições de desigualdade, caracterizadas por 

  ( )  e a   restrições de igualdade   ( ) . Neste trabalho, o vetor   é composto pelas 

coordenadas de cada cabo condutor. 

Como mostrado na seção anterior, o campo magnético foi calculado somente em um 

ponto de referência  , cujas coordenadas são (      ) . Porém, para a otimização das 

configurações propostas, variou-se a coordenada    dentro de um intervalo            que 

caracteriza a faixa de servidão da linha. O valor utilizado na otimização foi o valor máximo de 

    , dado pela expressão Eq. (9), dentro da faixa de variação de   , ou seja:  

 

 ( )= max(    )               (25) 

 

O foco do artigo é apresentar uma LT com configuração inicial padrão, fornecer uma 

nova configuração como resultado do processo de otimização e comparar os níveis máximos 

de campo magnético inicial e final. Em (Paganotti, 2012), as restrições do problema estão 

ligadas às restrições físicas da linha. São caracterizadas como restrições de igualdade e 

determinam limites em relação a: 

a- Valor máximo da coordenada x (limite direito): estabelece que a coordenada x dos 

cabos não pode exceder o valor de   , como mostrado na Fig. 3. Então,     .  
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Figura 3: Restrições de limite esquerdo, direito e distância entre fases (Paganotti, 2012). 

 

b- Valor mínimo da coordenada   (limite esquerdo): estabelece que a coordenada   dos 

cabos não pode ser menor que o valor de   , como mostrado na Fig. 3. Então,     .  

c- Distância mínima entre fases diferentes (   ): estas distâncias, representadas na Fig. 

3 por    ,     e    , devem ser: 

 

                                      (26) 

 

d- Distância mínima entre dois condutores de mesma fase (    ): estas distâncias 

devem respeitar os limites representados em Fig. 4, onde: 

 

                                      (27)   

 

 

Figura 4: Restrições de distância mínima entre condutores de mesma fase (Paganotti, 2012). 
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e- Alturas máxima e mínima permitidas: a variação da coordenada y dos cabos deve ser 

estar entre a altura mínima      e a altura máxima     , como mostrado em Eq. (24):  

 

                                (28) 

 

4  RESULTADOS 

O primeiro resultado a ser apresentado é o da validação do algoritmo para cálculo do 

valor do campo magnético. Foi implementado o caso proposto em (Faria, Almeida, 2007), 

considerando a situação em que o loop de mitigação estava ausente. Primeiramente, avaliou-

se o campo      somente no ponto   (                       ). Neste ponto, o 

campo encontrado foi        , valor que apresentou um erro de 0.12 % em relação ao 

campo de          encontrado em na referência. Esta diferença pode ser explicada pela 

precisão das ferramentas de cálculo utilizadas e é considerada aceitável dentro da Engenharia 

Elétrica.  

Depois, foi traçado o perfil transversal de      considerando a coordenada    variando 

no intervalo de                , representado na Fig. 5. Já a “Fig. 6” mostra o perfil 2-D 

(curva de nível) do campo      calculado para a coordenada   fixa em    . As duas figuras 

confirmam o resultado encontrado em (Faria, Almeida, 2007) e validam a ferramenta de 

cálculo do campo. 

 

Figura 5: Perfil Transversal do Campo Magnético Figura 6: Curva de nível do plano Transversal     

2D        calculado em z= 150 m  

 

Os resultados a seguir são referentes à otimização da configuração presente em 

(CEMIG,1988) para a LT São Gotardo 02 – Três Marias da Cemig, que possui dois 

condutores por fase. Foram mantidas as coordenadas iniciais sugeridas em (Paganotti, 2012), 
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porém, os parâmetros da linha de transmissão utilizados foram os presentes em (Faria, 

Almeida, 2007), os quais são mostrados na Tab. (2). No primeiro caso, não foi considerada a 

variação da coordenada   dos cabos, portanto, a altura   foi mantida constante e igual a 14.3 

m. Para todos os casos analisados, foram considerados os valores de restrições mostrados na 

Tab.1: 

 

Tabela 1. Restrições 

          [m]                                        [m]   

10.59  10.36   8.1   0.225   8.10   15.29   

A Tab. 2 mostra as posições inicial e final (sugerida pelo algoritmo de otimização) dos 

cabos condutores. 

 

Tabela 2. Parâmetros da Linha de Transmissão 

Parâmetro Valor 

Tensão 400 kV

Potência 1.4 GVA 

Frequência 50 Hz 

Resistividade 100     

Tamanho do vão 300m 

 

Tabela 3. Posição dos cabos 

Situação                              

Inicial -10.593  -10.364   -0.114   0.114   10.130   10.364   

Final -6.5151  -6.2901   1.8099   2.0349   10.1350   10.3600   

 

Foram realizados vinte e cinco experimentos com o GA, sendo que em cada um executou 

30 gerações. O tamanho da população em cada execução foi 600 indivíduos. O resultado final 

considerado foi uma média dos resultados dos vinte e cinco experimentos, sendo que o desvio 

padrão entre estes resultados foi da ordem de     . 
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A Fig. 7 mostra os perfis transversais de campo magnético para as configurações inicial e 

final e a Fig. 8 ilustra a posição inicial e final dos cabos.  

  

Figura 7: Perfil Transversal do Campo Magnético  Figura 8: Posições Inicial e Final 

     Brms para as configurações inicial e final       

 

Verifica-se que a configuração final sugerida pelo processo de otimização apresentou um 

nível máximo de campo magnético de 27,39   , o qual foi 9 % menor que o nível de 

         encontrado na posição original. O perfil transversal da configuração final mostrou-

se com uma pequena assimetria, consequência da posição assimétrica. Além disso, pode-se 

observar que todos as restrições foram atendidas. 

No segundo caso, foi permitida a variação da altura dos condutores obedecendo aos 

limites estabelecidos na Tab. 1. A configuração sugerida está mostrada na Tab. 4: 

 

Tabela 4. Configuração sugerida pelo algoritmo de otimização 

                             

-6,5526     1,7905   2,0294   10,1294   10,360   

                             

15,0047 15,1534 15,1084 15,1840 14,9946 15,0137 

 

A configuração sugerida apresentou um nível máximo de campo de         , o qual é 

ainda menor que a configuração encontrada anteriormente (17 % menor). O resultado para os 

perfis de campo inicial e final são ilustrados pela Fig. 9. Apesar da possibilidade da altura 

variar entre 8,1 m e 15,29, a coordenada   permaneceu praticamente a mesma para todos os 

cabos, cerca de 15 m., como visto na Fig. 10. Por isso, não foi verificada nenhuma assimetria 
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devido às diferenças de altura. Os valores das coordenadas   dos cabos foram praticamente os 

mesmos encontrados na otimização anterior.  

 

  

Figura 9: Perfil Transversal do Campo Magnético Figura 10: Posições Inicial e Final -Alturas  

     Brms para as configurações inicial e final      Variáveis 

5  CONCLUSÃO 

O presenta trabalho apresentou duas etapas importantes quando se deseja trabalhar com 

Linhas de Potência Natural Elevada: a otimização da posição dos cabos condutores e a 

avaliação precisa dos níveis de campo magnético ao nível do solo. A metologia de cálculo de 

campo proposta mostrou-se robusta e precisa devido a suas considerações. A expressão para 

cálculo do campo magnético resultante desta metodologia explicitou a dependência entre o 

campo e a posição dos cabos na linha. Em relação ao processo de otimização, o objetivo de 

propor novas configurações com níveis menores de campo magnético foi atingido. 

Como proposta de continuidade para este trabalho, sugere-se a utilização de outros 

algoritmos de otimização para que a comparação entre eles mostre qual é mais adequado. 

Além disso, o cálculo do campo magnético superficial pode ser levado em conta em trabalhos 

futuros, já que este campo está diretamente ligado com a transmissão efetiva de potência na 

linha e pode ser usado como função objetivo para minimização dessa potência.  
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