
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 
2019 

GUILHERME FIUZA DOS SANTOS CHRISTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA: 

ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA E DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA  

 



Niterói 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA: 

ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA E DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA  

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Instituição Centro Universitário Anhanguera 
de Niterói, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Engenharia 
Elétrica. 

Orientador: Germano Chacon 

 

 

 

GUILHERME FIUZA DOS SANTOS CHRISTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUILHERME FIUZA DOS SANTOS CHRISTO  

 

 
SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA: 

ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 
E DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
à Instituição Centro Universitário Anhanguera 
de Niterói, como requisito parcial para a 
obtenção do título de graduado em Engenharia 
Elétrica. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Prof(a). Titulação Nome do Professor(a) 

 

 

Niterói, 20 de março de 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda decisão acertada é proveniente de 

experiência. E toda experiência é proveniente 

de uma decisão não acertada. 

(Albert Einstein)  



CHRISTO, Guilherme Fiuza dos Santos. Estudo da importância do sistema elétrico 
de potência e das linhas de transmissão de energia elétrica: 2019. 44 folhas. 
Trabalho de conclusão de curso (graduação em engenharia elétrica) – na Instituição 
Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

 

A regulamentação do Sistema Elétrico de Potência se deu em 1978, pela Portaria nº 
3.214. Nela, foi definido que as empresas que operam em instalações ou 
equipamentos integrantes dos sistemas devem constituir prontuários, conforme norma 
de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. O sistema elétrico de 
potência é o mais importante sistema de geração e distribuição de energia do Brasil e 
é responsável por garantir energia elétrica ideal para todos os tipos de consumidores. 
A parte de transmissão de energia elétrica possui uma grande complexidade 
considerando os locais remotos necessários para instalação de redes e torres como 
também as alterações de tensão das correntes alternadas. Sua importância é de tal 
tamanho que se busca com esse trabalho mensurar com bases bibliográficas e teses 
de especialistas no assunto todas as características e complexidade deste sistema. O 
Sistema Elétrico de Potência brasileiro constitui-se em quatro passos: Geração: etapa 
de obtenção e transformação da energia de origem de fontes primárias; Transmissão: 
é o passo da condução da energia de onde foi produzida para os centros de consumo. 
Neste momento, ocorrem mudanças de tensão; Distribuição: neste passo ocorre a 
redução de tensão para níveis mais seguros dentro das subestações abaixadoras. 
Para este processo dá-se o nome de distribuição primária.  

 

 

Palavras-chave: Sistema Elétrico de Potência; Linhas de Transmissão; Geração de 

energia; Consumidor. 
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ABSTRACT 

The regulation of the Electric Power System occurred in 1978, by Ordinance No. 3,214. 
In it, it was defined that the companies that operate in installations or equipment 
integrating the systems must constitute medical records, according to the Safety in 
Facilities and Services in Electricity standard. The electric power system is the most 
important energy generation and distribution system in Brazil and is responsible for 
ensuring optimal electrical energy for all types of consumers. The electric power 
transmission part has a great complexity considering the remote locations required for 
the installation of networks and towers as well as the alternating current voltage 
changes. Its importance is of such a size that one searches with this work to measure 
with bibliographic bases and theses of specialists in the subject all the characteristics 
and complexity of this system. The Brazilian Electric Power System consists of four 
steps: Generation: stage of obtaining and transforming energy from primary source 
sources; Transmission: it is the step of conducting the energy from where it was 
produced to the centers of consumption. At this moment, changes of tension occur; 
Distribution: In this step the voltage reduction for safer levels inside the substations 
downwards occurs. For this process the name of primary distribution is given. 
 
 
Keywords: Electric power system; Transmission lines; Power generation; Consumer. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Com o objetivo de transportar a energia elétrica desde a fase de sua geração 

até a fase de distribuição ao consumidor final, contemplando os processos de 

elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em subestações próximas aos 

centros de consumo. O sistema elétrico de potência tem em sua responsabilidade a 

manutenção de melhores práticas para fins de segurança, qualidade e prevenção de 

desperdício de recursos.  

Conforme definição dada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) através das Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR) 5410, 14039 

considera-se baixa tensão, a tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 

volts em corrente contínua. Também se considera baixa tensão quando igual ou 

inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre 

fases ou entre fase e terra. Da mesma forma, considera-se “alta tensão”, a tensão 

superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre 

fase ou entre fase e terra. 

As linhas de transmissão de energia elétrica são de fundamental importância 

para a Sociedade moderna. Quase tudo que é feito na sociedade moderna necessita 

na energia elétrica e é através das linhas de transmissão que o consumidor final 

recebe para que seus receptores de energia utilizem da energia recebida. Todas as 

fábricas, industriais, hospitais, escolas necessitam da energia elétrica distribuída pelas 

linhas de transmissão. 

Para melhor entendimento desse sistema, foram utilizadas pesquisas 

bibliográficas, leituras em sites especializados no tema, artigos acadêmicos, teses 

monográficas e periódicas da área, além da visitação de Bibliotecas e sites que 

abordam o tema Sistema Elétrico de Potência. Com a finalidade de evidenciar a 

importância do Sistema Elétrico de Potência e das linhas de transmissão de energia 

elétrica. O presente trabalho busca responder o seguinte problema de pesquisa: 

Como atua o Sistema Elétrico de Potência e suas as linhas de transmissão de energia 

elétrica?  

Tendo como objetivo geral evidenciar a importância do Sistema Elétrico de 

Potência e as linhas de Transmissão. Também neste trabalho busca-se definir alguns 

objetivos específicos como: conceituar o sistema elétrico de potência e suas 

https://www.mundodaeletrica.com.br/o-que-e-a-nr10/
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características; evidenciar a importância do sistema elétrico de potência e das linhas 

de transmissão; apresentar conceitos sobre os relés de proteção. 

Este trabalho utilizou uma metodologia de pesquisa documental indireta e 

dedutiva. Utilizando o material bibliográfico disponibilizado na biblioteca da Faculdade 

Anhanguera Educacional, normas técnicas da ABNT, além de material encontrado em 

livros, trabalhos acadêmicos, teses monográficas, artigos e sites especializados na 

internet, que foram selecionados através de buscas que foram realizadas com a 

finalidade de embasar esta obra, o período dos artigos pesquisados foram às obras 

publicadas nos últimos cinco anos. 
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2. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

A energia elétrica se tornou uma das principais fontes de luz, calor e força 

utilizada na sociedade moderna. Atividades simples como assistir à televisão ou 

navegar na internet são possíveis porque a energia elétrica e distribuída até os pontos 

consumidores segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2012). 

Fábricas, Supermercados, Shoppings e uma enorme variedade de outros 

lugares precisam da energia elétrica para funcionar. Grande parte dos avanços 

tecnológicos que foram alcançados se deve à energia elétrica (ELETROBRAS, 2017). 

Porém, o custo para esse complexo sistema é alto, pois para que todos 

consumidores possam usufruir da energia é necessário que as linhas de transmissão 

de energia elétrica cheguem até sua residência.  

Portanto uma das maiores dificuldades das concessionárias é evitar o furto de 

cabos, furtos esse que gera um prejuízo enorme. Para que as concessionárias 

possam continuar prestando um serviço de qualidade existe a regulação tarifária que 

o órgão do governo administra (MATTEDE, 2010).  

O que define a estrutura tarifária é o regulamento tarifário, os proveitos 

permitidos às empresas reguladas do setor, os procedimentos de fixação, alteração e 

publicitação das tarifas e as obrigações em matéria de prestação de informação para 

com a Entidade Regulatória dos Serviços Energéticos (ERSE, 2014). 

 Os valores  das tarifas em cada atividade são determinados para que a sua 

estrutura seja, por um lado, aderente à estrutura dos custos marginais ou incrementais 

e por outro, que os proveitos permitidos em cada atividade sejam recuperados 

(COPEL, 2010). 

Os proveitos permitidos das atividades reguladas são recuperados através de 

tarifas reguladas, cada uma com estrutura tarifária própria e caracterizada por um 

determinado conjunto de variáveis de faturação. 

A Entidade Regulatória dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou em 

Dezembro de 2014, um novo Regulamento Tarifário que teve a revisão foi coincidente 

com o início de um novo período de regulação em 2015. O novo Regulamento 

incorpora as alterações resultantes da experiência de aplicação dos regulamentos que 

se revogaram, buscando aperfeiçoar, num constante exercício de clareza e 

simplificação, a eficácia e a redação destes (ERSE, 2014). 

http://www.erse.pt/pt/electricidade/regulamentos/tarifario/Paginas/Proveitospermitidos.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/regulamentos/tarifario/Paginas/Tarifas%20reguladas.aspx
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O Regulamento Tarifário mantém os incentivos ao desenvolvimento por parte 

das empresas reguladas de processos mais eficientes e de decisões economicamente 

mais racionais e a melhoria da qualidade, procurando, para tal, deixar margens de 

decisão suficientes para a prossecução destes objetivos (PORTAL BRASIL, 2013). 

As revisões regulamentares do setor elétrico têm-se pautado quer pela 

estabilidade regulatória, quer pela transparência de atuação, com vista a garantir a 

diminuição do risco percebido destas atividades, mas simultaneamente uma partilha 

menos assimétrica do mesmo entre as empresas e os consumidores, com o 

consequente reflexo no controle da remuneração dos ativos regulados (COPEL, 

2010). 

São igualmente disponibilizadas as normas e metodologias complementares 

aprovadas pela entidade reguladora dos serviços elétricos, aplicáveis para efeitos da 

regulação e aprovação das contas das empresas reguladas. Os Regulamentos 

estabelecidos pela ERSE resultam de um processo de consulta pública, cujos 

documentos que suportaram a proposta, os pareceres do Conselho Tarifário e 

Consultivo, os comentários recebidos e a resposta da entidade reguladora dos 

serviçoes elétricos fundamentada aos mesmos (ERSE, 2014). 

As linhas de transmissão de energia elétrica como todo o sistema elétrico de 

potência são de grande importância para se garantir a energia elétrica aos 

consumidores, porém é de suma importância o trabalho da entidade competente para 

a fiscalização e regulamentação das concessionárias e de suas tarifas, garantindo 

assim um preço justo para os consumidores e garantindo uma continua evolução dos 

processos executados, afim de tornar, cada vez mais seguro e confiável o processo 

de geração e transmissão de energia elétrica (STEVEBSON, 1986). 

 A obtenção de energia elétrica se faz em usinas que são localizadas em 

pontos especifios de acordo com suas características próprias. Usinas hidrelétricas, 

que usam do represamento de rios e lagos, logo, são localizadas nos pontos dos rios 

e lagos identificados como mais eficientes para o armazenamento do volume ideal de 

água. Usinas térmicas são localizadas em pontos mais convenientes para a 

transmissão e controle. Geradores eólicos são localizados em pontos com maior 

volume de ventos (MATTEDE, 2010).  

O sistema elétrico proporciona a sociedade trabalho, produtividade  seu 

desenvolvimento e para seus cidadaões conforto, bem estar e comodidade. O sistema 
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elétrico tem a função de colocar à disposição do consumidor, a energia elétrica em 

condições correta para o funcionamento dos receptores elétricos (JUNIOR, 2006). 

Com a grande evolução da demanda por energia elétrica nas últimas décadas 

e o crescente número de interligações entre os sistemas elétricos a operação e o 

controle destes torna-se uma tarefa extremamente complexa.  

Esses sistemas elétricos de potência representam as mais gigantes maquinas 

e mais sofisticadas máquinas já construídas pelo homem, o que exige pesquisas e 

técnicas cada vez mais precisos e refinados para construir, manter e operar estas 

máquinas (JUNIOR, 2006).  

Além disso, eles estão expostos a condições imprevisíveis que podem levar a 

situações de falhas ou má operação, causando interrupções e problemas a todos que 

dependem da energia elétrica. 

Existe a indispensabilidade de transportar a energia elétrica que produzida 

pelas usinas de geração até os locais de consumo, por isso, se faz necessário o 

planejamento para se criar as redes de transmissão de eletricidade, de modo que se 

não fossem construídas seria impossível o consumo da energia gerada (GIOVANI, 

2011, p. 45).  

Quando a energia elétrica sai das fontes geradoras é conduzida por meio de 

condutores aéreos, isto é, condutores que são instalados em grandes estruturas 

metálicas como demonstra a Figura 1, estas estruturas também são chamadas de 

torres, todavia, estes cabos são cobertos por matérias isolantes (COPEL, 2010).  

Figura 1- Torres que sustentam os condutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bechara, (2009) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Demanda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia_el%C3%A9trica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_(tecnologia)
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As organizações que gerenciam os sistemas de transmissão possuem o 

hábito de controlar as redes de transmissão que obtém as maiores tensões, no 

entanto, existe dentro das transmissoras linhas de transmissão que transportam 

tensões menores, possibilitando que as transmissoras transportem energia elétrica 

com tensões menores para os consumidores (ELMORE, 2010). 

O isolamento destes cabos são outros componentes importantes na 

composição dos sistemas de transmissão de energia elétrica, isolantes constituídos 

de porcelana ou vidro, revestimento que cobre e dá sustentabilidade para os 

condutores não permitindo que surtos elétricos ocorram durante a transmissão da 

energia elétrica, isto posto, precavendo possíveis eventualidades e reduzindo 

dispêndios com manutenção a Figura 2 apresenta os componentes isolantes do 

sistema de transmissão de energia elétrica. Além disso, os sistemas de transmissão 

de eletricidade são constituídos de subestações que realizam a variação das tensões, 

as subestações são formadas por equipamentos de segurança, transformadores e 

dispositivos que auxiliam no controle (BECHARA, 2009). 

 

Figura 2- Demonstração de como os condutores e isolantes de cerâmica 

são conectados nas torres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Bechara, (2009) 
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As redes de transmissão de energia elétrica são, sobretudo, formadas por 

condutores de metal sustentados aereamente por torres, que normalmente são de 

metal, através dos isolantes. 

As redes de transmissoras de energia elétrica se estendem por enormes 

distâncias, interligando também, além de fontes produtoras de energia aos clientes 

que são os consumidores finais, as instalações que aqueles que compram energia  

elétrica em tensões altas, irão ser responsáveis pelo transporte da eletricidade até o 

clientes que fazem o consumo de baixa tensão (ANDERSON, 1999). 

No território Brasileiro, os sistemas de transmissão de energia elétrica são 

organizados de acordo com o grau de voltagem de sua execução, medindo em Quilo 

Volt. Onde para cada linha de tensão, há uma codificação que retrata todo um sistema 

de linhas de transmissora de energia elétrica, de mesma categoria. São eles: A1 – 

tensão de abastecimento igual ou maior que 230 quilos volts; A2 – tensão de 

abastecimento de 88 quilos volts a 138 quilos volts; A3 – tensão de abastecimento de 

69 quilos volts (ANDERSON, 1999). 

A categoria A1 é característica da rede de transmissão de energia elétrica 

interligada, também conhecida como sistema interligado nacional (SIN), outra 

classificação para este sistema é o de rede básica. Na categoria A1, encontram-se 

cerca de setenta e cinco empresas que realizam a concessão das atividades públicas 

de transporte de energia elétrica, encarregadas pelo gerenciamento de mais de 99 mil 

quilômetros de linhas de transmissão (ANDERSON, 1999).  

As concessionárias também realizam aplicações de voltagem menor que 

229kv, estas instalações são denominadas de que são as chamadas demais 

instalações da transmissão, DIT (COPEL, 2010).  

As categorias A2 e A3, a partir do momento que não pertencem as 

concessionárias, constituem os sistemas de transmissão conhecidos como sistema 

de sub-transmissão, que, de maneira oposta dos sistemas de transmissão de energia 

elétrica, são gerenciados pelas concessionárias (HOROWITZ, 2008). 

Entretanto, quase tudo que é realizado na sociedade contemporânea carece 

da energia elétrica e é por meio das redes de transmissão de energia elétrica que os 

clientes recebem para que todos os seus equipamentos elétricos operem com energia 

elétrica fornecida pelas concessionárias.  
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3. SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA 
 

Esta seção apresenta uma breve introdução sobre o sistema elétrico de 

potência (SEP) e apresentam de maneira objetiva os elementos que constituem 

um sistema elétrico de potência.  

3.1 FUNDAMENTAÇÃO 

A evolução da humanidade está associada diretamente ao consumo da 

eletricidade, tendo em vista que, quanto maior for a demanda de energia elétrica 

consumida mais evoluída é a sociedade. Com a finalidade de satisfazer a busca 

pela energia elétrica no decorrer de quase cento e vinte oito anos pesquisas foram 

realizados com o propósito de elaborar padrões de transformação da energia de 

diferentes fontes em energia elétrica (JUNIOR, 2006). 

As usinas hidrelétricas são o principal meio de geração de energia elétrica. 

Estas usinas quando são comparadas com outros tipos de usinas de geração de 

energia, tem um valor menor na geração de eletricidade. Em países com o Brasil 

onde as fontes naturais são encontradas em abundância, esta riqueza pode 

equivaler a quase 69% da quantidade aplicada no país, tendo em vista que o 

método principal de geração de energia elétrica é o hidráulico, o Brasil é capaz de 

produzir quase 124 mil (MW) de energia elétrica. (PORTAL BRASIL, 2013). 

As hidrelétricas são implantadas em regiões onde melhor pode ser 

aproveitada a convergência dos rios e seu nível é mais baixo, geralmente estas 

instalações são realizadas distantemente dos centros, em que estão concentrados 

os maiores números de consumo de energia, de modo que a eletricidade gerada 

nas usinas carece de ser conduzidas aos locais de consumo, por isso, é 

necessária a implantação de extensas linhas de transmissão por donde essa 

energia é transportada até a carga (MATTEDE, 2010). 

O sistema elétrico de potência é considerado como um instrumento para 

transformar e conduzir a eletricidade até o local do consumo, o sistema elétrico de 

potência é composto por três elementos associados que juntos formam este 

sistema: linhas que efetuam a transmissão da energia, rede de distribuição e 

estações onde a energia é produzida. A corrente de energia do vazamento em um 
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sistema elétrico de potência é encaminhada por meio das subestações elétricas 

(STEVEBSON, 1986). 

3.1.1 Subestações elétricas 

Estas subestações são identificadas como unidades que convertem a 

justam e conduz a energia que nela é produzida, esta caracterização pode ser 

feita porque as subestações são compostas por componentes implantados com a 

finalidade de realizar transformação e regulagem, além disso, possibilita uma 

utilização mais eficiente e segura dos dispositivos que integram estas unidades, 

com o objetivo de dirimir falhas e possibilita que alternativas de abastecimento de 

energia sejam realizadas (MATTEDE, 2010).  

Fundamentalmente três fatores caracterizam as subestações, converter o 

nível da voltagem com a finalidade de reduzir ou aumentar de maneira ideal 

exigida pelas linhas de transmissão, dispêndio de energia e a subdivisão da 

energia e ajustar os níveis da voltagem como objetivo de preservar os níveis que 

identificam o sistema elétrico de potência (HOROWITZ, 2008). 

As subestações possuem alguns dispositivos essenciais, componentes que 

transformam a tensão (TV), transformam a corrente (TC), transforma o potencial 

(TP), outros dispositivos que regulam a voltagem, disjuntores, sistema de proteção 

contra descarga atmosférica, relés e chaves seccionadoras. 

De acordo com Mamede (2012, p. 289), existem algumas diferenças entre 

as subestações elétricas, por conta das diversas formas de operações, no entanto, 

com o escopo de preservar o sistema elétrico de potência funcionando em perfeito 

estado, é indispensável o desenvolvimento de um sistema de proteção, para 

garantir o bom desempenho de todo sistema.  

3.1.2 Linhas de Transmissão 

O veículo que transporta a eletricidade são as linhas de transmissão e as 

redes de subdivisão, que além de concatenar as subestações produtoras de 

energia e os locais onde a carga está instalada, fazem a interligação entre as 

inúmeras subestações espalhadas com as linhas de transmissão distribuídas em 

regiões distintas.   
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É indispensável que se façam pesquisas de vários princípios para realiza a 

instalação das linhas de transmissão, de modo que seja considerada a 

operacionalidade do sistema elétrico de potência que caracterizam as linhas de 

transmissão por quatro padrões essenciais, capacitância, indutância, condutância 

e resistência.  

Além disso, as linhas de transmissão também são identificadas por 

realizarem a transmissão de energia em tensões consideradas alta. Entretanto, 

uma rede de proteção elétrica nas linhas de transmissão deve ser implantada com 

a finalidade de reduzir o máximo possível da ocorrência de falhas que podem 

prejudicar todo o sistema de maneira que haja interrupções no fornecimento de 

energia (HOROWITZ, 2008). 

Os sistemas que são desenvolvidos para proteger as linhas de transmissão 

precisam assegurar que o fornecimento de energia elétrica não seja interrompido, 

tendo em vista a extensão de todo o território Brasileiro as linhas de transmissão 

são essenciais para o fornecimento de energia elétrica. Evidentemente as linhas 

de transmissão de energia estão sujeitas a falhas ou mesmo a danos provocados 

pelo próprio homem, além disso, outras eventualidades podem ocorrer com este 

sistema, como a queda frequente de raio e tempestades (MAMEDE, 2012, P. 446) 

As falhas que ocorrem nas linhas de transmissão de energia tem origem 

em curtos-circuitos que acontecem entres as fases ou provavelmente entre a terra 

e fase, no entanto, para assegurar o funcionamento de todo o sistema pode ser 

apontado a proteção contra ocorrência de correntes acima do normal, defesa 

contra eventualidades em decorrência da longa distância (GIOVANI, 2011, p. 29).  

3.1.2.1 Proteção de sobrecorrente em Linhas de Transmissão 

As falhas que se manifestam nas linhas de transmissão podem ser 

apontadas através da implantação de relés que atuam em determinados níveis de 

corrente no sistema, uma vez que as correntes oriundas das faltas geralmente são 

maiores quando são comparadas com a corrente na carga. 

Entretanto, o benefício proposto pelos sistemas de proteção das linhas de 

transmissão é alcançado uma função caracterizada no tempo inverso, esta curva 

é estabelecida no decorrer do desenvolvimento da planta elétrica das linhas de 

transmissão, para facilitar à compreensão do leitor a Figura 3 apresenta a curva 
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inversa, a curva absolutamente inversa, curvas no tempo inverso e a curva muito 

inversa. 

Figura 3 – Curva característica no tempo inverso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Segundo Mason (2010, p. 258), a amplitude da ausência de corrente 

subordina-se essencialmente ao modelo e onde a falta está localizada. 

Comumente é utilizado relés de proteção contra correntes elevadas e proteção 

caso haja qualquer anormalidade associada a fase e terra, de modo que mais 

sensível é a proteção relacionada a terra e fase. 

3.1.2.2 Proteção diferencial nas linhas de Transmissoras 

Para possibilitar um entendimento mais claro, a Figura 2 ilustra a utilização 

de proteção diferencial em linhas de transmissão por meio de uma faixa de 

comunicação que faz uma comparação de dados atuais nas extremidades das 

linhas de transmissão. A base fundamental para o funcionamento deste sistema 

de proteção acontece quando os ângulos das correntes e fases são isto pode ser 

realizado remotamente ou no próprio local.  

 

 

 

Fonte: Mason (2010) 
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Figura 4 – Esquema de proteção diferencial nas linhas de transmissão 

 

 
Fonte: Schweitzer (2010) 

 

De acordo com Schweitzer (2011, p. 83), o uso de relés 

microprocessadores nas redes de proteção das linhas de transmissão está 

fundamentado na comparação nos moldes digitalizados dos rendimentos das 

fases e da corrente. Estes dispositivos que estão situados nos terminais da linha 

de transmissão obtêm as informações da corrente na base do tempo, feito isto, 

acontece a aplicação de um algoritmo que usa os padrões a proteção diferencial.   

3.1.2.3 Proteção de distância em linhas de transmissão 

No caso dos sistemas de proteção de distância nas linhas de transmissão, 

são utilizadas impedâncias, que são instaladas no sistema entre o local onde 

estão instalados os relés de sobrecorrente e o local onde a falta é constatada. 

Feito isto, denomina-se como proteção de distância e em situações estabelecidas 

é importante que o dispositivo de sobre corrente opere em cima do padrão 

diferente da impedância, adimitância ou reatância (ELMORE, 2010, p. 247) 

De acordo com Mason (2012, p. 295), um relé de distância não pode ser 

danificado em decorrência das extensas diferenças e oscilações da resistência. 

Todavia, quando o objetivo é proporcionar uma proteção de terra, os dispositivos 

mais utilizados são os relés de reatância. A Figura 5 ilustra uma estrutura da 

utilização de um relé de distância subdividido em quatro seções em que ela atua, 

primeira seção 79% da linha de transmissão, segunda seção integralmente na 

linha de transmissão 1 e 54% da linha 2, a terceira seção o relé de distância atua 



 25 

plenamente nas linhas de transmissão 1 e 2, a quarta seção compreende a seção 

inversa, nesta seção a abrangência está na direção contrária.  

 

Figura 5 – Esquema da abrangência das seções de uma proteção de distância 

Fonte: Mamede (2011) 

 

Entretanto, em linhas de transmissão longas e médias utiliza-se a proteção 

diferencial pertinente a seus atributos. 

3.1.3 Barramento 

Denomina-se os barramentos como um composto de barras interligadas 

dentro de uma subestação, a força nominal no barramento é a mesma tensão da 

subestação, com suas estruturas e os seus componentes que possibilitam a 

ligação dos componentes. Estes componentes são a fundamental maneira de 

ligação nas subestações, além disso, podem ser rotulados como barramento 

capaz de realizar transferências e o barramento principal, nos barramentos é 

ligado as linhas de distribuição e as linhas de fornecimento de energia (COPEL, 

2010, p. 7). 

No entanto, para estabelecer a combinação dos barramentos que existem 

em subestações são apontados alguns padrões básicos, a maleabilidade 

operacional, proteção das redes elétricas, aplicação simples das redes de 

proteção, permite a redução na rede quanto a ocorrência de um curto-circuito. 

Entretanto, a concentração da maior potência de uma subestação é feita 

pelo barramento principal, portanto, é relevante que frequentemente sejam feitos 

monitoramentos de modo a localizar e corrigir possíveis falhas nas redes de 
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proteção, de maneira que o desempenho do sistema não seja danificado em 

decorrência destas falhas. 

3.1.3.1 Proteção diferencial em barramento. 

Este tipo de proteção é realizado pelos relés de proteção diferencial da 

funcionalidade 87B que atuam imediatamente a partir do momento que a o problema 

for localizado dento da seção onde a proteção do sistema é estabelecida nos 

transformadores de corrente de entra e saída (ANEEL, 2012). 

 A Figura 6 apresenta um esquema de conexão diferencial no barramento para 

uma rede composta por três fases. Portanto, este tipo de proteção onde são utilizados 

dispositivos de proteção contra a ocorrência de correntes elevadas, é necessário a 

utilização de transformadores de corrente conectado nas fases de cada linha de 

transmissão em paralelo com o dispositivo de proteção contra sobrecorrente.    

Figura 6 – Estrutura da proteção diferencial com relés de sobrecorrente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, em situações normais, os componentes que integram este sistema 

são equilibrados de modo que não existe corrente no enrolamento dos relés de 

proteção, porém, os transformadores de corrente podem não gerar a corrente primária 

quando a carga for, com isto, chegará aos relés uma corrente de erro.  

 

Fonte: Phadke (2008) 
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3.1.3.2 Proteção diferencial de tensão com acopladores lineares. 

Para este tipo de proteção utiliza-se um transformador de corrente específico 

denominado como acopladores lineares que transforma a corrente sem a presença 

do centro de ferro, a fase conduzida atravessa pela bobina primária e pela secundária, 

este enrolamento possui inúmeras espiras. Estes equipamentos são desenvolvidos 

para desempenhar o papel de gerar uma tensão interna no enrolamento secundário 

proporcionalmente a corrente do enrolamento primário (ABRADEE, 2010).  

A Figura 7 ilustra uma bobina secundária composta por inúmeras espiras 

arroladas, devem repor o pequeno nível do acoplamento magnético através do 

enrolamento secundário e primário, a base para o seu funcionamento compara-se ao 

de uma bobina de potência que possibilita uma transformação entre tensão e corrente. 

 

Figura 7 – Modelo básico do arranjo entre proteção diferencial e acopladores 

lineares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto este método apresentado mostra a ocorrência de uma falha no 

barramento, porém, quando uma falha acontece externamente à força produzida é 

igual a zero, neste caso os dispositivos de proteção não operam, no entanto, quando 

esta falha acontecer no barramento a tensão gerada é diferente de zero resultando na 

atuação dos relés.  

Fonte: Mamede, (2011) 



 28 

3.1.3.3 Proteção diferencial combinado 

De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia 

Elétrica, este modelo da proteção combinada em geral é utilizado apenas em 

subestações de baixa potência, de modo que o abastecimento da subestação é o 

mesmo no primário dos transformadores. A Figura 8 apresenta uma ilustração 

sobre a alimentação realizada na bobina primária de entrada.  

Figura 8 – Modelo básico da proteção diferencial combinada com alimentação 

na entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entretanto, no contexto da proteção diferencial de barramento podem ser 

encontradas duas formas diferentes de realizar a aplicação dos sistemas de 

proteção conhecidas como concentrada e distribuída.  

3.1.4 Transformadores de tensão 

Os transformadores de tensão é o equipamento fundamental para as 

subestações, são equipamentos elétricos imóvel, que não possui componentes 

móveis. Normalmente são utilizados em subestações para transportar o potencial 

entre as linhas transmissoras por meio de indutores eletromagnéticos. A expressão 

transformadores de tensão é utilizada para apontar os modelos que são aplicados 

Fonte: Mamede (2011) 



 29 

entre redes de produção de energia e redes transmissoras de energia (JUNIOR, 

2006). 

Diferentes das linhas de transmissão a abrangência tangível de um 

transformador é reduzida por uma subestação elétrica, em decorrência deste fato o 

sistema de proteção diferencial é o modelo mais requisitado quando comparados com 

outros modelos.  

Phadke (2011, p. 125) et al. Afirma que podem ser encontradas incontáveis 

maneiras de proporcionar a proteção para estes equipamentos, geralmente, são 

utilizados relés de sobrecorrente, fusíveis de proteção, de pressão, e diferenciais. 

Além da utilização de aparelhos aplicados para supervisionar a temperatura das 

bobinas.  

Nesta composição as faltas são classificadas em faltas externas e faltas 

internas. As que acontecem dentro do equipamento são apontadas como a faltas que 

ocorrem entre os componentes das tensões baixas e altas. Um esquema simples é 

destacado na figura 9. 

 

Figura 9 – Componentes principais de um transformador de 

potência 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

As faltas que ocorrem externamente nestes equipamentos podem ser 

classificadas como as faltas ocorridas nas redes elétricas que incluem os 

transformadores em decorrência do seu sistema de proteção. 

 

 

Fonte: Bechara (2009) 
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2.1.4.1  Proteção contra sobrecorrente nos Transformadores 
 

O uso de dispositivos de proteção contra sobrecorrentes em transformadores é 

feito para apontar as anomalias externas relacionadas com a corrente da carga que 

estão balanceadas entre elas. As anomalias não são identificadas e resolvidas 

imediatamente podem provocar um aumento elevado da temperatura, isto pode 

danificar os componentes responsáveis pelo isolamento do sistema (GIOVANNI, 

2011). 

Segundo Phadke (2011, p. 196), quando uma anomalia for identificada nos 

componentes internos de um transformador, estas anomalias podem ser 

caracterizadas pelo surgimento de arcos, aumentando o risco de haver incêndios nos 

mais diversos níveis possíveis, as operações de tensões mecânicas e magnéticas 

provocam a danificação dos componentes que integram este sistema. 

3.1.4.1 Proteção de diferencial em Transformadores 

O sistema de proteção diferencial é utilizado em inúmeros componentes das 

subestações, pode ser utilizada nos barramentos, geradores e motores, linhas de 

transmissão ou em outra área do sistema elétrico de potência. a proteção diferencial 

carece da utilização de dois grupos de transformadores de corrente para operar a 

diminuição da seção que se deseja proteger (MAMEDE, 2011).  

A Figura 10 apresenta o esquema de conexão dos relés de proteção diferencial 

em transformadores. A implantação dos dispositivos de segurança passou a ser o 

modelo mais desejável de proteção. No caso dos transformadores de potencial os 

relés de proteção atuam comparando o fluxo de corrente de entrada com o fluxo de 

corrente que sai do transformador ou rede supervisionada (GIOVANNI, 2011). 
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Figura 10 – Esquema da conexão dos dispositivos de proteção 

diferencial 

 

Portanto, sempre que um equipamento está em funcionamento, os modelos de 

corrente nas bobinas primárias e secundária, são supervisionadas. Para extrair as 

correntes do sistema é necessária a utilização de transformadores de corrente 

conectados em série paralelamente com as linhas de alta tensão dos transformadores 

(GIOVANNI, 2011, p. 109). 

Entretanto, nesta seção buscou-se apresentar de forma simples e objetiva de 

um sistema elétrico de potência, também de alguns dos seus componentes básicos. 

Na próxima seção será abordo o tema sobre os relés de proteção.  

 

 

  

Fonte: Phadke (2008) 
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4. RELÉS DE PROTEÇÃO 
 

Os relés são os fundamentais componentes de proteção das redes 

elétricas, nesta seção será apresentado uma breve introdução sobre a segurança 

dos componentes que constituem as redes de energia elétrica, além disso, esse 

capítulo abordará o desenvolvimento evolutivo destes dispositivos de proteção do 

tipo eletromecânico e dos relés microprocessados (KINDERMANN, 2005).  

 

4.1 INTRODUÇÃO AS PRINCIPAIS IDEOLOGIAS SOBRE A PROTEÇÃO 
 

As redes de proteção dos sistemas elétricos são responsáveis por identificar, 

controlar, localizar e buscar imediatamente corrigir anomalias como os curtos-circuitos 

ou qualquer outra situação discrepante que esteja ocorrendo nos sistemas, por meio 

dos componentes interligados com os relés de proteção.  

A operação deste tipo de proteção ocorre com a finalidade de reduzir a 

possibilidade de existir a ocorrência de anormalidade que poderão corromper os 

elementos constituintes de uma rede de composta por dispositivos elétricos, além 

disso, restabelece velozmente o abastecimento de energia de modo corroborar com 

o fornecimento de dados essências para aqueles que possuem a responsabilidade de 

atuação para facilitar a constatação dos problemas e a solução dos mesmos 

(MAMEDE, 2011). 

 

4.2 DEFINIÇÕES USADAS EM SISTEMAS DE PROTEÇÃO ELÉTRICOS 
 

De acordo com Anderson (1999, p. 13), algumas características precisam 

ser levadas em conta para o desenvolvimento de um sistema de proteção: 

segurança de desempenho eficaz dos sistemas de proteção havendo a carência 

da sua operação. Esta segurança caracteriza dois modos: a rede de proteção 

deve atuar quando houver uma falha dentro da seção de proteção estabelecida e 

limitar a sua atuação sem necessidade quando na ocorrência de uma falha fora 

da seção de proteção determinada; proteção sensível é a possibilidade que uma 

rede possui para constatar uma situação que não é normal; proteção seletiva 

aponta dentro de um sistema de proteção composto por vários dispositivos, 

somente os componentes que estão situados perto da região onde a falta foi 

identificada, estes dispositivos operam com o intuito extrair o componente 
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corrompido; seção de proteção é a áreas mais sensíveis dentro de um sistema de 

proteção. A Figura 11 apresenta um esquema de um sistema elétrico de potência 

com seção de proteção envolvida por rabiscos tracejados; controle dos 

componentes de proteção é estabelecer algumas regulagens para angariar um 

gerenciamento mais sensível entres estes componentes; modo desligar falso 

acontece quando o dispositivo de proteção provoca a interrupção desnecessária 

do sistema fora da seção de segurança. 

 

Figura 11 - Seção de proteção de um sistema elétrico de potência 

 

 

Fonte: Phadke (2008) 

 

Os sistemas elétricos de proteção têm como função fundamental de atuar de 

forma imediata interrompendo a operação dos componentes, quando quaisquer falhas 

no sistema forem identificadas, quando algum dispositivo estiver operação fora das 

circunstâncias normais que podem de alguma maneira danificar ou comprometer o 

desempenho das subestações (CAMINHA, 1977, p. 6). 

Os dispositivos de proteção são as peças indispensáveis para o bom 

desempenho de todo o sistema, de maneira os relés de proteção possuem a 

capacidade de apontar e comunicar os operadores das subestações falhas que 

existem no sistema, além disso, promovem a atuação dos disjuntores proporcionando 

a retirada da parte danificada (KINDERMANN, 2005, p. 55). 
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Comparando os dois modelos de proteção, a primária tem o papel fundamental 

de apontar precisamente onde o defeito está localizado, além de amostrar qual é o 

tipo de falha que está acontecendo no sistema elétrico de potência, permitindo a 

retirada imediata dos componentes danificados, a secundária tem o objetivo de atuar 

quando por alguma razão a primária não operar e também quando houver a 

necessidade interromper a proteção primária para a realização de manutenção 

(JUNIOR, 2006). 

 

4.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
 

Os relés e fusíveis são destinados a constituírem as redes de proteção de um 

sistema elétrico de potência. No caso dos relés de proteção formam uma grande 

parcela dos componentes que contribuem com inúmeras maneiras de proteção às 

redes elétricas, basicamente o princípio de funcionamento dos fusíveis ocorrem 

através da junção do seu elemento de metal, que foi elaborado com o atributo corrente 

versus o tempo (MAMEDE, 2011, p. 7). 

De acordo com Mamede (2011, p. 7) et al, por meio de um processo inovador, 

os relés sofreram várias alterações, inovações, melhorias, que os tornaram mais 

eficientes, todavia, o primeiro modelo que  surgiu foi o relé com princípio de atuação 

eletromecânica basicamente era um dispositivo de proteção contra sobrecorrente do 

modelo indutor.  

No entanto, os dispositivos de proteção diferencial apareceram em torno do ano 

de 1910 d.c, e a elaboração da proteção direcional apareceu cerca de três anos mais 

tarde. Todavia, no ano de 1932 desenvolveram os dispositivos de proteção de 

distância, neste mesmo ano começaram os relés compostos por elementos 

eletrônicos usando materiais semicondutores.  

Neste contexto, estes equipamentos são digitas e fixos, estes aparelhos são 

compostos de elementos altamente sensíveis com a capacidade de identificarem o 

aquecimento elevado no sistema, normalmente este tipo de dispositivo eram inseridos 

em caixas de metal nos corredores das subestações. 

Indubitavelmente, alguns benefícios podem ser apontados quanto à utilização 

de relés microprocessados quando comparados com os eletromecânicos e os 

imóveis. Os dispositivos eletromecânicos e os fixos são denominados como 
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ultrapassados, tendo em vista que os relés digitais são mais confiáveis, custo baixo e 

tecnologicamente mais eficiente (MATTEDE, 2010). 

 

4.4 ATRIBUTOS E PRINCIPÍOS BÁSICOS DOS TIPOS DE RELÉS 
 

Estes dispositivos de proteção podem ser caracterizados em conformidade com 

a extensão do grau em eles operam, tendo em vista a potência, tensão, corrente e 

frequência, além disso, podem ser classificados quanto o seu modo de composição, 

digitais, eletromecânicos e imóveis. 

 
4.4.1 Relés eletromecânicos a base de indução 
 

De acordo com Horowitz (2011, p. 30), as primeiras versões dos dispositivos 

desenvolvidos para atuarem em situações específicas, neste caso foram elaborados 

os relés eletromecânicos. Este modelo foi construído para operar no sistema elétrico 

por meio da operação de tensões geradas pelo enlace entre as correntes e o campo 

eletromagnético. 

Entretanto, a Figura 12 apresenta um relé eletromecânico de indução, eles são 

usados constantemente em estruturas de proteção em pontos de consumo industrial 

ou em locais onde foi instalada uma carga que exige uma demanda maior de energia, 

estes componentes mostram uma durabilidade extensa, e sua substituição é realizada 

quando são feitas alterações nas subestações (JUNIOR, 2006, p. 22). 

 

Figura 12 - Relé eletromecânico de indução 

 

 

No entanto, estes dispositivos do tipo eletromecânico mostra uma função apenas, 

com exceção dos equipamentos que podem atuar tanto em subtensão quanto em 

Fonte: Mamede (2011) 
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sobretensão dos tipos (27/59), ou que atuam tanto em sobrecorrente imediato e 

temporizado, 50/51 (JUNIOR, 2006). 

 

4.4.2 Relés eletrônicos 

 
Nesta composição, estes dispositivos são construídos a partir de componentes 

eletrônicos, basicamente estes relés, não encontrados nenhum componente 

mecânico se movimentando, de maneira eletrônica é realizada as operações e os 

comandos esta configuração é apresentada por conta da sua montagem que é 

realizada por um hardware. Os ajustes podem ser feitos através da alteração física no 

padrão dos elementos, mudanças nos capacitores ou no reostato. 

Segundo Kindermann (2011, p.87), a maior parte dos relés eletrônicos no final 

de sua execução acionam de forma mecânica outros tipos de relés implantados que 

quando seu contato é fechado promove a atuação de um disjuntor, outros são 

denominados de semi-fixo devido à presença de elementos mecânicos interligados.  

Existem alguns benefícios quanto a utilização dos relés eletrônicos: Atuação rápida 

e durabilidade; Equipamentos possuem várias entradas; Falta de movimento 

mecânico, resistividade a vibrações; necessita de manutenção em períodos longos; 

Requer um valor pequeno de energia para operar as redes de medição. 

Portanto, inúmeros problemas foram registrados durante a execução de um 

sistema elétrico de potência, em decorrência da hipersensibilidade dos 

dispositivos eletrônicos qualquer anormalidade que transitava no sistema já era 

capaz de atingir o funcionamento de outros elementos, como no caso dos relés, 

que são sensíveis a qualquer transtorno no sistema. A Figura 13 ilustra um relé 

eletrônico usado alguns anos atrás. 
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Figura 13 - Relé de princípio de funcionamento eletrônico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, a maior parte dos equipamentos eletrônicos foram trocados 

pelos eletromecânicos que era uma versão anterior, porém manifestavam um nível 

de confiança maior em relação a sua atuação, no entanto, devido o acelerado 

crescimento da tecnologia as implantações de microprocessadores, culminou com 

a construção dos relés microprocessados.  

 

4.4.3 Relés Digitais ou Microprocessados 
 

Foi no ano de 1959 aproximadamente que começaram a surgir quando os 

instrumentos convencionais no exame do sistema elétrico de potência foram trocados 

pelos computadores, por mais que os relés possuíam muitos benefícios quando 

comparados com os relés eletromecânicos e os eletrônicos.  

De acordo com Rufato Junior (2010, p. 51) neste período o nível tecnológico 

não era capaz de satisfazer a carência na utilização de dispositivos de proteção no 

Fonte: Mamede, (2011) 
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sistema elétrico de potência, além disso, o valor da implantação destes componentes 

era alto. 

Todavia, estes dispositivos são constituídos de circuitos eletrônicos dotados de 

um componente capaz de realizar um processamento de informações velozmente. 

Seu funcionamento acontece por meio de softwares aplicados que fazem o 

processamento dos dados que são transmitidos para os sistemas de medição. 

Segundo Mamede (2011, p. 10), as regulagens devem ser feita de duas formas, 

na parte da frente do relé digital através de um botão de membrana seguindo uma 

série de orientações específicas ou por meio de um computador ligado na parte da 

frente do relé a base de troca de informações, não esboçam nenhum padrão nas 

propriedades. A Figura 14 ilustra um relé digital de proteção de distância que 

frequentemente é utilizado nos sistemas de proteção das subestações. 

 

Figura 14 – Ilustração de um relé digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, estes dispositivos microprocessados evoluíram os modelos de 

proteção, amostrando alguns benefícios que as versões anteriores não possuíam, 

algumas das vantagens que os relés digitais podem possuir são: 

 Segurança e capacidade de identificar falhas que ocorrem internamente 

supervisionando frequentemente um dispositivo programado, quando houver 

qualquer defeito de origem elétrica este tipo de relé é capaz de produzir um alarme 

(PHADKE; THORP, 2012, p. 9). 

 Maleabilidade funcional: é atribuída para realizar inúmeros papeis ale de 

Fonte: Mamede, (2011) 
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realizar outras atividades nas subestações: medir, monitorar, controlar, e 

identificar o defeito (PHADKE; THORP, 2009, p10). 

 Valor: no mercado o valor de um relé é causa fundamental para a sua 

inserção, tendo em vista que as primeiras versões dos relés digitais custavam 

cerca de 5 a 10 vezes mais caro quando comparados com os relés tradicionais; 

 Segundo Rufato Junior (2010, p. 24), relés digitais são usados na substituição 

da maior parte das implantações de dispositivos eletromecânicos, as vantagens 

somadas por uma estrutura simplificada e pela credibilidade aprimorada permitem que 

estes equipamentos de proteção se tornem uma alternativa muito atraente. 

 Portanto, estes modelos apresentados acima colaboraram com a 

acessibilidade a novos horizontes em relação às novas ideologias propostas para a 

melhoria dos sistemas de proteção, tornando-os mais eficientes, mais precisos, e com 

custo baixo. Nesta seção foram abordados alguns assuntos que aclararam o 

entendimento do leitor no que concerne a algumas características e particularidades 

dos sistemas apresentados neste capítulo. 

. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o objetivo de transportar a energia elétrica desde a fase de sua geração 

até a fase de distribuição ao consumidor final, contemplando os processos de 

elevação e rebaixamento de tensão elétrica, realizados em subestações próximas aos 

centros de consumo. O sistema elétrico de potência tem em sua responsabilidade a 

manutenção de melhores práticas para fins de segurança, qualidade e prevenção de 

desperdício de recursos.  

O presente trabalho teve como tema abordado estudo da importância do 

sistema elétrico de potência e das linhas de transmissão de energia elétrica. Para 

melhor entendimento desse sistema, foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

leituras em sites especializados no tema, artigos acadêmicos, teses monográficas e 

periódicas da área, além da visitação de Bibliotecas e sites que abordam o tema 

Sistema Elétrico de Potência. Com a finalidade de evidenciar a importância do Sistema 

Elétrico de Potência e das linhas de transmissão de energia elétrica. 

Foi elaborada uma breve introdução ao tema sobre a importância do sistema 

elétrico de potência e das linhas de transmissão de energia elétrica, foi apresentado 

a justificativa, o problema de pesquisa, os objetivos e a metodologia de pesquisa 

utilizada neste trabalho. No primeiro capítulo foi apresentado alguns conceitos sobre 

o sistema elétrico de potência e suas características. No segundo capítulo foi 

evidenciado a importância do sistema elétrico de potência e das linhas de transmissão. 

Apresentado no terceiro capítulo, os conceitos sobre os relés de proteção. E por fim é 

apresentada a consideração final deste trabalho. 

Ao final deste trabalho observa-se que o sistema elétrico de potência é 

importante, pois, para que exista energia na tomada das casas é necessária uma série 

de processos que são conhecidos como os sistemas elétricos de potência sendo os 

principais subsistemas: produção, distribuição e transmissão.  

Além disso, as linhas de transmissão de energia elétrica também têm a sua 

importância para o desenvolvimento da humanidade, pois possibilitam que a energia 

elétrica gerada nas grandes usinas chegue até as distribuidoras que por sua vez 

transmitem a eletricidade até as unidades consumidoras.  

Portanto, para melhor ajuste e coordenação dos equipamentos que 

constituem um sistema elétrico de potência torna-se importante pesquisar o método 

de cálculo da corrente de curto-circuito nos sistemas elétricos onde estes dispositivos 
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serão inseridos, deve-se também pesquisar alguns dos muitos softwares existentes 

que ajudam o engenheiro eletricista no desenvolvimento de um sistema elétrico de 

potência. 
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