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Resumo  Neste trabalho é desenvolvido uma metodologia para o cálculo do campo 

magnético produzido por linhas aéreas de transmissão de energia. O cálculo do campo 

magnético é um dos passos para a análise das perdas nestas linhas para diferentes 

configurações e, consequentemente, da análise de possíveis soluções para o seu melhor 

aproveitamento. Esta metodologia permite a avaliação de todas as correntes da linha e o 

caráter não uniforme dos condutores ao longo da mesma, geometria da catenária. A 

formulação desenvolvida é implementada na plataforma Matlab, diversas simulações são 

realizadas para várias configurações de linhas de transmissão e os resultados comparados 

com as referências. 
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1 INTRODUÇÃO 

A eletricidade se tornou a principal fonte de luz, calor e força da sociedade moderna. 

Fábricas, shoppings, mercados, estabelecimentos residenciais e industriais fazem uso dessa 

forma de energia para realizar suas atividades. A transformação dos recursos naturais em 

produtos úteis ao dia a dia da sociedade, o lazer, a construção de habitações, o acesso à 

informação, o desenvolvimento tecnológico e uma infinidade de outras atividades tomadas 

como indispensáveis hoje em dia dependem dessa forma de energia. Contudo, isto só é 

possível porque a eletricidade chega aos centros consumidores. 

Portanto, percebe-se que a geração e distribuição da energia elétrica são de fundamental 

importância para o bom atendimento das necessidades de consumo de eletricidade de um país. 

A energia elétrica é levada aos centros consumidores através das linhas de transmissão que 

ligam os locais de geração as linhas de distribuição que alcançam os consumidores finais. 

Porém, devido a crescente demanda por energia elétrica, as exigências sobre o sistema elétrico 

vêm aumentando e, consequentemente, torna-se necessário que, dentro de suas especificações, 

as linhas de transmissão transportem uma quantidade maior de energia. 

O aumento dessa capacidade de transporte de energia elétrica pode ser conseguido 

através da construção de novas linhas de transmissão, porém isto esbara em questões de 

caráter legal, pois é necessária a utilização de um corredor para a construção de uma linha de 

transmissão assim como uma estrada. Isto significa, em algumas situações, por exemplo, a 

desapropriação de áreas particulares e questões de caráter ambiental. Fica evidente, portanto, 

a necessidade de se otimizar o uso das linhas de transmissão já existentes. Uma maneira de se 

aumentar a capacidade de transmissão de uma linha é o uso de tensões mais elevadas, mas 

isto pode se tornar impraticável devido às especificações dos componentes que constituem a 

linha. Assim, a avalição da redução das perdas em função das características construtivas e da 

geometria da linha de transmissão é relevante para proporcionar um melhor aproveitamento 

das linhas existentes. 

Este trabalho tem como objetivo elaborar uma ferramenta computacional para o cálculo 

do campo magnético gerado por linhas aéreas de distribuição de energia como etapa inicial na 

avaliação das perdas ocorrentes nas mesmas. Para que isso seja possível, desenvolveu-se um 

modelo eletromagnético da linha de transmissão (LT), assumindo algumas premissas que 

expõem os limites de validade da modelagem proposta.  Inicialmente, é obtida a expressão 

para o cálculo do campo magnético, num ponto genérico, como o somatório das contribuições 

do campo gerado por todos os condutores da linha. Em seguida, como o cálculo do campo 

magnético implica o conhecimento de todas as correntes do sistema, apresenta-se a matriz de 

impedâncias e, a partir dela, como se obtém todas as correntes. A última parte é reservada 

para expor os resultados das simulações e as comparações dos mesmos com os obtidos nas 

referências, com o objetivo de avaliar a metodologia proposta. 
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2 MODELAGEM ELETROMAGNÉTICA DA LINHA DE 

TRANSMISSÃO 

A modelagem eletromagnética desenvolvida para a análise dos sistemas estudados neste 

trabalho considera linhas de transmissão aérea, trifásicas, simétricas, uniformes, balanceadas 

ou desbalanceadas e regime permanente senoidal na frequência de 50/60 Hz. Embora a 

frequência seja de 50/60 Hz e não cc é possível, aproximadamente, utilizar os resultados da 

magnetostática, já que as dimensões elétricas são pequenas (o comprimento de onda em 60 

Hz, por exemplo, é de 5000 km), o intervalo da linha em estudo é muito menor que o 

comprimento de onda (Paul, 2006; Casaca, 2007). Assim, a expressão para o campo  ⃗⃗ , 

considerando uma corrente filamentar infinitamente longa localizada em (x’,y’,z’), I, com o 

objetivo de calculá-lo em um ponto P localizado em (x,y,0), é  amplamente divulgada na 

literatura (Sadiku entre outros, 2004; Paul, 2006), e dada matematicamente pela Eq. (1): 

 ⃗⃗  
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((     )  (     ) )
  ̂   
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((     )  (     ) )
  ̂  (1) 

Onde os termos marcados com “linha” representam as coordenadas dos elementos que 

constituem fonte de campo e os termos sem a “linha”, as coordenadas do ponto onde se 

pretende determinar o vetor intensidade de campo magnético. 

Os cabos da linha podem ser aproximados por condutores filamentares com 

comprimentos que tendem a infinito, pois se assume, respectivamente, que a distância entre 

fontes (distribuições de corrente) e pontos de observação (do campo magnético) são da ordem 

de dezenas de metros o que permite desconsiderar o raio dos condutores e o comprimentos 

dos condutores da linha de transmissão muito maiores que as distâncias entre as fontes e os 

pontos de observação do campo magnético, (Vieira, 2013). A distâncias entre todos os 

condutores do sistema sob estudo - condutores fases e para-raios (guarda) - são muito maiores 

que seus respectivos raios, implicando que o efeito de proximidade entre tais condutores pode 

ser desprezado. Assim, neste caso, as correntes podem ser aproximadas por distribuições 

uniformes e lineares ao longo de tais condutores, (Vieira, 2013).  

A Eq. (1) somente é válida para o cálculo do campo magnético gerado por uma linha 

imersa em um único meio (infinito em todas as direções), (Lúcio, 2012). Todavia, o sistema 

sob estudo (Fig. 1) é constituído por 2 meios semi-infinitos (ar e solo), considerados 

homogêneos, lineares, isotrópicos e a interface (superfície) de separação ar-solo é considerada 

plana e paralela aos condutores da linha de transmissão. Inclui-se a presença destes 2 meios 

na expressão do campo magnético pela aplicação do Método das Imagens (Lúcio, 2012). 
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Figura 1: Linha multifilar na presença da terra, (Casaca, 2007). 

O modelo de retorno pela terra a uma profundidade complexa (CDER), utilizado neste 

trabalho, assume que a corrente que passa no condutor k retorna pela terra através de um 

condutor localizado diretamente abaixo do condutor k a uma profundidade complexa (   

  ̅) abaixo da terra, como é mostrado na Fig. 2 (Casaca, 2007). A profundidade em questão, 

fornecida pela Eq. (2), corresponde, fisicamente, à penetração do campo eletromagnético no 

solo modelado por uma condutividade finita (solo). Ademais, determina um plano onde o 

potencial é nulo e, desta forma, serve para a localização das imagens de corrente, 

denominadas, portanto, “imagens complexas” (Lúcio, 2012). Onde: 

 ̅   
 

√      
 (2) 

ω é a frequência angular (       
  

 
);    é a permeabilidade magnética do espaço livre e 

   a condutividade elétrica da terra. 

 

 

Figura 2: Especificação das coordenadas necessárias ao calculo do campo magnético, (Casaca, 2007). 



Vitor S. Soares, Márcio M. Afonso, André L. Paganotti, Marco Aurélio O. Schroeder 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

Como, em uma linha de transmissão, as correntes variam senoidalmente no tempo 

defasadas de 120°, os vetores intensidade de campo magnético também variarão. Portanto, o 

campo magnético devido ao k-ésimo condutor,   
⃗⃗ ⃗⃗  , no domínio da frequência, é dado pela 

contribuição do campo gerado pelo condutor real,    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , e pela contribuição do campo gerado 

pelo condutor imagem,    
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , como ilustra a Eq. (3): 

  
⃗⃗ ⃗⃗       
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⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  (3) 

Assim, escrevendo a Eq. (1) no domínio da frequência e modificando sua notação, para 

os n condutores que constituem a linha de transmissão, obtém-se a Eq. (4): 
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Porém, para efeito da validação do programa desenvolvido neste trabalho, necessitou-se 

determinar o valor eficaz do campo magnético. Este valor é calculado segundo a Eq. (5): 
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} 
   /
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   /
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A componente z tem aqui especial importância, uma vez que devido ao fato de a linha 

descrever uma catenária, a coordenada y dos condutores aéreos são funções de z como mostra 

a Eq. (6). Assim sendo, para além de x e y, tem que ser especificada também a coordenada z. 

A geometria de catenária significa que os condutores não estão à mesma altura em todos os 

pontos como mostra a Fig. 3. 

 

 

Figura 3: Variação da altura ao longo de um vão. Parâmetros da catenária, (Casaca, 2007). 

A forma exata de um condutor suspenso entre dois postes com a mesma altura, pode ser 

descrita através dos seguintes parâmetros: distância entre dois postes, d; flecha, f; altura 
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mínima, hmin (meio vão) e altura máxima, hmax (altura do poste). Assim, a expressão que dá a 

altura de cada condutor ao longo de z é, (Casaca, 2007); 

  ( )        .
     

 
/ (6) 

em que os dois postes que delimitam o vão estão colocados em z = 0 e z = l, com    

(   )             

2.1 Cálculo de Todas as Correntes do Circuito 

Destacam -se aqui alguns pontos importantes no calculo da corrente: 

1. Não existe carga elétrica livre nos meios que preenchem as regiões de interesse (ar-

solo), (Vieira, 2013);  

2. As equações de tensão e corrente da linha de transmissão, Eq. (7a) e (7b) no domínio 

da frequência, podem ser deduzidas somente se for assumido o modo de propagação 

transverso eletromagnético (TEM) para os campos na linha. Deste modo, estes 

campos devem ser mutuamente ortogonais. Portanto, não há campo ao longo da linha 

de transmissão. A transversalidade dos campos é inteiramente compatível com as 

condições fronteira impostas por condutores perfeitos. Conclui-se, assim, que para 

efeitos de cálculo do campo magnético, apenas a Eq. (7a) é relevante, (Casaca, 2007; 

Lúcio, 2012; Vieira, 2013). 

As Eq. (7a) e (7b) são amplamente divulgadas na literatura, (Sadiku entre outros, 2004; 

Paul, 2006), e são mostradas a seguir: 

{
 

  ̇( )

  
  ̅ ̇( )

 
  ̇( )

  
  ̅ ̇( )

  

Onde,   ̅ (      . R e L: resistência e indutância por unidade de comprimento 

respectivamente) é a impedância longitudinal e  ̅  (       . G e C: condutância e 

capacitância por unidade de comprimento respectivamente) a admitância transversal da linha 

por unidade de comprimento,  ̇ e  ̇ são os fasores de tensão e corrente e z é a posição ao 

longo da linha (assume-se que a linha se estende na direção do eixo z).  Integrando a Eq. (7a) 

de z = 0 a z =  , obtém-se a Eq. (8): 

 ̇( )   ̇( )    .∫  ̅( )  
 

 
/  ̇ (8) 

A impedância série da linha,   (integral em (8), é formada por uma resistência e por uma 

reatância, como ilustra Eq. (9): 

       (9) 

A resistência elétrica da linha de transmissão está relacionada com as perdas; então, a 

reatância está relacionada com a transmissão de energia. Assim, observando que a linha de 

transmissão em estudo é constituída de mais de um condutor, isto significa que se deve 

(7a) 

(7b) 



Vitor S. Soares, Márcio M. Afonso, André L. Paganotti, Marco Aurélio O. Schroeder 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

calcular a impedância própria de cada condutor e a impedância mútua entre os condutores da 

linha, lembrando que ambas são influenciadas pela corrente de retorno pela terra. Percebe-se, 

então, que a impedância da linha é descrita por uma matriz      onde n representa o número 

de condutores da linha, (Umarji, 2007). 

Por ser influenciada pelo efeito pelicular (tendência da corrente elétrica fluir pela 

periferia do condutor com o aumento da frequência), a corrente de retorno pela terra é difícil 

de calcular. Entretanto, dois métodos foram criados: (I) o modelo de Carson, expressões 

obtidas por integração numérica das funções de onda de um condutor infinitamente longo 

acima do solo, resultando em uma integral com intervalo semi-infinito e com argumentos 

complexos para impedância externa total (externa mais a do solo); e (II) Métodos 

aproximados de cálculo, utilizando aproximação logarítmica simples (ou duplas) para o termo 

integral da fórmula de Carson, (Lúcio, 2012).  

Carson supõe a terra uma superfície, uniforme, plana, sólida, infinita e de resistividade 

constante. Em seu modelo, a impedância é formada por três parcelas como mostrado na Eq. 

(10), (Casaca, 2007): 

               (10) 

Onde: 

     matriz dos coeficientes de indução da linha sem perdas; 

     matriz de correção devidas ao efeito pelicular nos condutores aéreos; 

     matriz de correção devidas ao efeito pelicular na terra; 

Uma vez que os procedimentos para se obter as matrizes citadas anteriormente foram 

estabelecidos em outros trabalhos, os detalhes não serão expostos neste e, portanto, apenas um 

resumo é apresentado. 

A matriz dos coeficientes de indução da linha sem perdas,   , depende do meio onde a 

linha está imersa (ar) e da geometria da mesma, sendo que o solo e o condutor são 

considerados ideais e o ar, um dielétrico perfeito cuja permeabilidade magnética é igual à do 

vácuo (Casaca, 2007; Lúcio, 2012) como pode ser observado nas Eq. (11a) e (11b): 

      
  

  
   |

   

  
| (11a) 

     
  

  
   (

√(      )
  (      )

 

√(      )
  (      )

 
) (11b) 

A indutância própria (lii ou lkk) lii traduz a relação entre o fluxo magnético enlaçado pelo 

circuito formado pelo i-ésimo condutor e a superfície do solo, no sistema físico real (ou no 

sistema físico equivalente, entre o i-ésimo condutor e sua imagem), e a corrente no i-ésimo 

condutor (Lúcio, 2012). A indutância mútua li,k traduz a relação entre o fluxo magnético 

enlaçado pelo circuito formado pelo k-ésimo condutor e a superfície do solo, gerado pela 

corrente do i-ésimo condutor, no sistema físico real (ou no sistema físico equivalente, entre o 

k-ésimo condutor e sua imagem), e a corrente no i-ésimo condutor (Lúcio, 2012). 
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A matriz   , matriz de correção devida ao efeito pelicular na terra, é uma matriz 

complexa dependente da frequência cujas entradas podem ser determinadas pela teoria de 

Carson,ou pelo plano de terra complexo abordado por Dubanton (Brandão, 2006). As entradas 

são dadas pelas Eq. (12a) e (12b): 

(  )     
  

  
  .  

 ̅

  
/ (12a) 

(  )     
  

  
  .

(         ̅)  (      )
 

(      )
  (      )

 /  (12b) 

Os condutores utilizados nas linhas de transmissão aéreas normalmente são do tipo 

tubular, ou seja, apresentam dois materiais em sua constituição. A matriz de correção devido 

ao efeito pelicular nos condutores aéreos é calculada levando em consideração este fato e a 

teoria do efeito pelicular para condutores cilíndricos. No entanto, para baixas frequências a Eq. 

(13) é uma boa aproximação (Brandão, 2006; Casaca, 2007): 

(  )   (   )     
 

  
 (13) 

Onde:    é a matriz de correção devida ao efeito pelicular nos condutores aéreos,     é a 

resistência linear dos condutores da linha por unidade de comprimento, ω é a frequência 

angular e   é a permeabilidade magnética do meio. 

Devido à flecha, têm-se um novo comprimento dos condutores   , que irá influenciar a 

matriz de correções devidas ao efeito pelicular   . O novo comprimento dos condutores   , é 

dado pela Eq. (14), (Casaca, 2007): 

      (  
 

 
.
 

 
/
 

) (14) 

onde,    é o número de vãos em estudo. 

Finalmente, a impedância   é calculada utilizando um método que consiste em dividir o 

segmento da linha em estudo num elevado número de segmentos de comprimento   . Assim, 

se cada vão estiver dividido em    segmentos, sendo   o comprimento da linha em estudo 

(          , onde    representa o número de vãos), a matriz   é determinada segundo a Eq. 

(15): 

     ∑  ̅(  )  
  
    (15) 

em que     (   )  , com i = 1,...,   . 

As correntes nos cabos para-raios e nos subcondutores de fase quando existem, são 

calculadas com base nos valores predefinidos para as correntes em (16), corrente nas 

“condições normais de funcionamento”, para o cálculo do campo magnético neste trabalho.  

    [

 ̇ 
 ̇ 
 ̇ 

] (16) 
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Para ilustrar a metodologia de calculo dessas correntes, primeiramente, consideram-se as 

equações de linha e a linha representada na Fig. 4, circuito simples em esteira.  Os vetores V e 

I contêm, respectivamente, todas as tensões e correntes dos condutores da linha no domínio 

da frequência como mostra a Eq. (17):  

    [

  

  

  

  

]     [

  
  
  
  

] (17) 

Onde os índices 1 a 3 representam as correntes nos condutores fase e G nos condutores 

para-raios (de guarda).  

 

Figura 4: Geometria de uma linha esteira 400 kV, (Casaca, 2007), vista do poste (z =0). 

Ainda da Fig. 4 e do exposto na Eq. (17), obtém-se as relações a seguir:  

    [
 ̇  

 ̇  

];    [
 ̇  

 ̇  

]       [
 ̇  

 ̇  

];     [
 ̇  

 ̇  

]; 

     [
 ̇  
 ̇  

];     [
 ̇  
 ̇  

];     [
 ̇  
 ̇  

];     [
 ̇  

 ̇  

]; (18) 

Pode-se escrever a Eq. (19) a partir da Eq. (8): 

[

   

   

   

   

]    [

      

      

      

      

      

      

      

      

] [

  
  
  
  

]    [
      

      
] [

  
  

] (19) 

Observando que os subcondutores das fases estão conectados um ao outro e que os cabos 

para-raios estão ligados a terra. As seguintes observações podem ser feitas: 

(18) 



Cálculo do Campo Magnético Originado por Linhas Aéreas de Transmissão de Energia 

SIMMEC/EMMCOMP 2014 

XI Simpósio de Mecânica Computacional  e II Encontro Mineiro de Modelagem Computacional 

ABMEC, Juiz de Fora, MG, 28-30 de maio de 2014 

{
 
 

 
  ̇  ( )   ̇  ( )

 ̇  ( )   ̇  ( )
     

 ̇    ̇    ̇ 

 (20) 

Da Eq. (19), é possível determinar os vetores de corrente nos cabos para-raios,   , e nas 

fases germinadas,   . Sendo      : 

       
  (      ) (21) 

Também da Eq. (19): 

      (           ) (22) 

Substituindo Eq. (21) na Eq. (22), obtém-se: 
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Em que:                 
       

Reescrevendo a Eq. (23): 
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 (24) 

Multiplicando a Eq. (24) por    à esquerda em ambos os lados, onde: 

   [
       
       
       

] (25) 

Obtém-se a Eq. (26): 
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Logo, 3 equações e 6 incógnitas, porém, lembrando de (20), as 3 equações que faltam são 

adquiridas: 

{

 ̇    ̇    ̇ 
 ̇    ̇    ̇ 
 ̇    ̇    ̇ 

 (27) 

Resolvendo o sistema, calculam-se as correntes nos subcondutores de fase e a partir delas 

as correntes nos cabos de guarda. Sabendo o valor de todas as correntes é possível determinar 

o valor da intensidade de campo magnético e da densidade de fluxo magnético no ponto 

desejado. Portanto, na próxima seção serão apresentados os resultados das simulações para o 

caso base (linha em esteira). 

3 RESULTADOS 

A Fig. 4 ilustra o caso base apresentado por Casaca (2007), linha de circuito simples em 

esteira, utilizado neste trabalho para validação do programa e análise dos resultados obtidos. 

A distância entre dois postes consecutivos (vão) é de d = 300 m. A resistividade do solo 

considerada ρ é de 100 Ωm. Para uma linha de 400 kV, S = 1400 MVA, o vetor das correntes 

nas fases    é definido pelas correntes senoidais a 50 Hz , com 2 kA de valor eficaz e 

desfasadas de 120º como mostra a Eq. (28): 

     [
   
   
   

]   √   [

 

   
  

 

  
  

 

]     (28) 

 

 

 

 

 

(26) 
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Os dados básicos e a posição original dos condutores da LT sob estudo podem ser 

visualizados na Tabela 1. 

Tabela 1: Característica de todos os condutores da linha. Fonte: Casaca, 2007. 

N° 

Condutor 

Diâmetro 

(mm) 

Coordenada 

x no poste 

(m) 

Coordenada 

y no poste 

(m) 

Flecha 

(m) 

Resistência 

linear a 20 °C 

(mmΩ/km) 

1R-a 31.8 -12.2 26 12 57.3 

1R-b 31.8 -11.8 26 12 57.3 

1S-a 31.8 -0.2 26 12 57.3 

1S-b 31.8 0.2 26 12 57.3 

1T-a 31.8 11.8 26 12 57.3 

1T-b 31.8 12.2 26 12 57.3 

G1 14.6 -8 36 9 372 

G2 14.6 8 36 9 372 

 

Considerou-se, inicialmente, o meio do vão (zi = 150 m na Eq. (6)), onde os cabos 

atingem a altura mais baixa em relação á terra para calcular a intensidade de campo magnético 

e o campo de indução magnética no ponto (0,1.8m), os resultados obtidos podem ser 

observados na Tabela 2 : 

Tabela 2: Dados obtidos para linha não uniforme. 

 
Intensidade de campo 

magnético, H (A/m) 

Campo de indução 

magnética, B (μT) 

Casaca 25.6 32.16 

Programa 25.59 32.16 

 

Considerando agora a altura média, dada pela Eq. (29), os condutores de fase ficam 

locados a uma altura média               e os cabos de guarda em                , 

para o mesmo ponto de observação, os resultados podem ser verificados na Tabela 3: 

   
  (   )

    (   )

 
 (29) 
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Tabela 3: Dados obtidos para linha com altura média. 

 
Intensidade de campo 

magnético, H (A/m) 

Campo de indução 

magnética, B (μT) 

Casaca 17.4 21.85 

Programa 17.39 21.85 

 

Graficamente, para o campo de indução magnética, a Fig. 5a ilustra os resultados obtidos 

por Casaca (2007) e a 5b os obtidos pelo programa desenvolvido neste trabalho utilizando a 

metodologia apresentada para pontos tais que x   ,          - e z = 150 m. 

 

  (a)    (b)  

Figura 5: Representação transversal da variação do campo de indução magnética B, com a distância em 

x   ,        -. A curva 1 representa o caso base, com a linha não uniforme. A curva 2 representa a 

linha com altura média. (a) Referência: Casaca, 2007; (b) programa desenvolvido neste trabalho. 

Em relação à validação do programa, das Tabelas 2 e 3 e das curvas da Fig. 5, é possível 

verificar a boa aproximação entre os resultados obtidos por Casaca (2007) e os obtidos neste 

trabalho; logo, considera-se validado os resultados e, a partir do programa desenvolvido, é 

realizado o estudo da sensibilidade da distribuição da densidade de fluxo magnético em 

função da variação da distância condutor-solo de um condutor suspenso entre dois postes com 

a mesma altura. A Fig. 6 mostra a representação da variação da densidade de fluxo magnético 

com a distância z. 
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Figura 6: Representação transversal da variação do campo de indução magnética B, com a distância z (x = 

0m, y = 1.8, z   [0m, 300m]). 

Considerando a Fig. 5b e a Fig. 6, fica evidente que utilizar o conceito de altura média 

não é consistente com a realidade, pois o valor da indução magnética sofre variações ao longo 

de x e z com a altura dos condutores. Estas variações poderiam influenciar de maneira 

significativa o resultado de metodologias, como a do cálculo das perdas em linhas de 

transmissão de energia, que pretendem melhorar o desempenho dessas LTs. Além de 

influenciar o estudo da distribuição de campo ao nível do solo para adequar os valores aos 

estabelecidos por norma, visto que o valor do campo calculado levando em consideração a 

geometria de catenária é maior do que o calculado considerando a altura média dos 

condutores, especialmente no centro da faixa de passagem.  

4 CONCLUSÃO 

Os procedimentos analíticos de cálculo do campo magnético produzido pelas linhas de 

transmissão de energia foram apresentados neste trabalho. Com base no modelo proposto foi 

desenvolvido um programa de cálculo deste campo para diferentes tipos de linhas, bem como 

para diferentes geometrias. Pode-se concluir, com base nos resultados obtidos, que a catenária 

descrita pela linha de transmissão influencia diretamente nos níveis de campo magnético na 

área próxima a linha de transmissão. Isto significa que esta característica geométrica deve ser 

considerada para evitar erros de projetos, no dimensionamento de componentes e para 

adequar os níveis de campo magnético aos estabelecidos por norma. 
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