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RESUMO 

 

SIMÕES, Elton.; AUGUSTO, Lucian.; Estudo de Viabilidade Utilizando 

Supercondutores de Alta Temperatura (HTS). 2017. 61p. Trabalho de Conclusão 

de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Departamento Acadêmido de 

Eletrotécnica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017 

 

Este trabalho tem por objetivo verificar a viabilidade de um sistema de transmissão de 

potência baseado em cabos construídos de materiais supercondutores de alta 

temperatura (HTS). Apresenta brevemente o fenômeno da supercondutividade, os 

diferentes tipos de materiais supercondutores e as teorias existentes que interpretam 

o fenômeno. Caracteriza os sistemas de transmissão existentes atualmente. Realiza 

um levantamento básico dos custos de implantação, operação e manutenção de um 

sistema aéreo convencional e de um sistema de transmissão supercondutor 

equivalente. Com base nos custos levantados, analisa comparativamente os custos 

iniciais e em médio a longo prazo. 

Palavras-chave: Supercondutores. HTS. Transmissão de energia. Custos.  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

SIMÕES, Elton.; AUGUSTO, Lucian.; Viability Study of Power Transmission Lines 

Using High-Temperature Superconductors (HTS). 2017. 61p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica) – Departamento Acadêmido 

de Eletrotécnica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Curitiba, 2017 

 

This graduation thesis intend to verify the feasibility of a power transmission system 

based on cables built with High Temperature Superconductive (HTS) materials. It 

presents briefly the concept of superconductivity, the different kinds of superconductive 

materials and the existing theories that explain the phenomenon. It characterizes the 

existing large-scale power transmission systems. It makes a basic research of the 

building, operating and maintenance costs of a conventional overhead power 

transmission system and its superconductive equivalent. Based on the researched 

costs, it comparatively analyses the initial and middle to long-range costs. 

Keywords: Superconductors. HTS. Power transmission. Costs.   



 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1: Circuito equivalente monofásico para linhas de transmissão curtas .......... 26 

Figura 2: Circuito π-equivalente monofásico para linhas de transmissão médias ..... 27 

Figura 3: Circuito equivalente monofásico para linhas de transmissão longas ......... 29 

Figura 4: Diagrama de um sistema de transmissão CC bipolar ................................ 32 

Figura 5: Custos de Estações Conversoras (US$/MW) x Capacidade (MW) ............ 32 

Figura 6: Distância para igualar custo de instalação de linhas CC e CA (milhas) x 
capacidade (MW) ...................................................................................................... 33 

Figura 7: Principais tipos de cabos HTS ................................................................... 37 

Figura 8: Modelo da Torre de Transmissão............................................................... 40 

Figura 9: Disposição dos Cabos ................................................................................ 43 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 1: Características elétricas do cabo HTS ...................................................... 48 

Tabela 2: Custos de instalação, manutenção e operação de cada sistema .............. 52 

Tabela 3: Comparação dos custos de operação e manutenção em dez anos .......... 53 

Tabela 4: Custo total dos sistemas em dez anos ...................................................... 54 

Tabela 5: Comparação dos custos de operação e manutenção em trinta anos ........ 55 

Tabela 6: Custo total dos sistemas em trinta anos .................................................... 55 

 

  



 
 

 
 

LISTA DE SIGLAS 

 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

CA  Corrente Alternada 

CC  Corrente Contínua 

FCL  Limitador de Corrente de Falta  

HTS  Supercondutor de Alta Temperatura 

LN2  Nitrogênio Líquido 

ONS  Operador Nacional do Sistema 

SIN  Sistema Interligado Nacional 

SMES  Acumuladores Supercondutores de Energia Eletromagnética 

TCC  Trabalho de Conclusão de Curso 

  



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

     1.1 TEMA ............................................................................................................. 11 

          1.1.1 Delimitação do Tema.............................................................................. 12 

     1.2 PROBLEMA E PREMISSAS ......................................................................... 13 

     1.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 13 

          1.3.1 Objetivo Geral ......................................................................................... 13 

          1.3.2 Objetivos Específicos ............................................................................. 14 

     1.4 JUSTIFICATIVA ............................................................................................. 14 

     1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS....................................................... 15 

     1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO ...................................................................... 15 

2 SUPERCONDUTIVIDADE ..................................................................................... 17 

     2.1 DEFINIÇÃO E PROPRIEDADES ................................................................... 17 

     2.2 TIPOS DE SUPERCONDUTORES ................................................................ 18 

          2.2.1 Supercondutores do Tipo I ..................................................................... 18 

          2.2.2 Supercondutores do Tipo II .................................................................... 19 

     2.3 TEORIAS DE FUNCIONAMENTO ................................................................. 21 

          2.3.1 Teoria BCS ............................................................................................. 21 

          2.3.2 Teoria de Ginzburg-Landau .................................................................... 21 

3 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO ................................ 24 

     3.1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 24 

     3.2 PARÂMETROS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO ...................................... 24 

     3.3 SISTEMA CONVENCIONAL EM CORRENTE ALTERNADA ....................... 25 

          3.3.1 Linhas Aéreas......................................................................................... 25 

          3.3.2 Linhas Subterrâneas .............................................................................. 31 

     3.4 SISTEMA CONVENCIONAL EM CORRENTE CONTÍNUA .......................... 31 

     3.5 SISTEMA SUPERCONDUTOR ..................................................................... 33 

          3.5.1 Tipos de Cabos ...................................................................................... 34 

4 ANÁLISE COMPARATIVA .................................................................................... 36 

     4.1 PROCEDIMENTOS E SELEÇÃO DOS SISTEMAS ...................................... 36 

     4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CONVENCIONAL ................ 38 

          4.2.1 Custo de Implantação ............................................................................. 38 

          4.2.2 Custo Operacional .................................................................................. 42 

          4.2.3 Custo de Manutenção ............................................................................ 46 



 
 

 
 

     4.3  LEVANTAMENTO DE DADOS DO SISTEMA HTS ..................................... 48 

          4.3.1 Custo de Implantação ............................................................................. 48 

          4.3.2 Custo Operacional .................................................................................. 50 

          4.3.3 Custo de Manutenção ............................................................................ 51 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 52 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 57 

7 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 58 

 



11 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 TEMA 

 

 Em 10 de julho de 1908, Heike Kamerlingh Onnes, professor de física 

experimental na Universidade de Leiden (Holanda), conseguiu liquefazer Hélio pela 

primeira vez. Ele não só foi capaz de determinar a temperatura de ebulição do Hélio, 

de 4,3 K (agora mais precisamente 4,2 K), mas também conseguiu reduzir ainda mais 

a temperatura para 1,7 K reduzindo a pressão no banho de Hélio (LEE, 2001, p. 1). 

 Ele logo começou a medir a resistência elétrica de metais na nova temperatura. 

A resistência dos metais é muito dependente da temperatura e, uma vez que a 

dependência foi precisamente medida, ela pode ser usada como uma ferramenta 

conveniente para a termometria em baixas temperaturas. O comportamento dos 

metais à baixa temperatura foi também visto como uma ferramenta para estudar a 

teoria do elétron (LEE, 2001, p. 1). 

 Na temperatura de ebulição do Hélio (4,2 K), a resistência do cabo de mercúrio 

caiu 500 vezes da resistência no ponto de fusão do mercúrio (LEE, 2001, p. 1). 

 Conforme a temperatura dos condutores de mercúrio foi lentamente reduzida 

abaixo de 4,2 K, Gilles Holst, que era assistente no laboratório de Onnes, mediu uma 

queda brusca na resistência elétrica. Na melhor das medições, em apenas alguns 

centésimos de grau, a resistência caiu para menos de um milionésimo, e 

eventualmente um bilionésimo do valor no ponto de fusão. Em 1912, Onnes chamou 

o novo estado elétrico em que o mercúrio entrou de estado supercondutivo (LEE, 

2001, p. 1). 

 Em dezembro de 1912, Onnes descobriu que outros metais, dos quais 

poderiam ser feitos cabos à temperatura ambiente, poderiam entrar em estado 

supercondutivo. Alguns exemplos são: Estanho (3,8 K) e Chumbo (6 K, depois 

elevado para 7,2 K) (LEE, 2001, p. 1). 

 Por décadas, um conhecimento fundamental deste fenômeno faltou aos muitos 

cientistas que estavam trabalhando nesse campo. Então, nos anos 50 e 60, uma visão 

teórica extraordinariamente completa e satisfatória dos supercondutores clássicos 

emergiu. Esta situação foi modificada e o tema foi revisto em 1986, quando uma nova 

classe de supercondutores de alta temperatura foi descoberta por Bednorz e Müller. 

Estes supercondutores pareciam obedecer a mesma fenomenologia geral como os 
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supercondutores clássicos, mas o mecanismo microscópico básico continua uma 

questão aberta e controversa (TINKHAM, 1996, p.1). 

 Os materiais supercondutores de alta temperatura (HTS) descobertos em 1986, 

são comercialmente disponíveis no mundo inteiro atualmente. Duas categorias de 

aplicações surgiram: (1) aplicações de baixo campo magnético a 77 K alcançados 

com nitrogênio líquido, e (2) aplicações de alto campo magnético acima de 25 K 

alcançados com refrigeradores criogênicos. A promessa de condutores HTS de baixo 

custo aliado com sistemas de refrigeração de preços razoáveis encorajou a aplicação 

desta tecnologia a uma variedade de ímãs e equipamentos de potência. Muitos 

protótipos foram construídos para a aplicações dentro de sistemas de potência como 

motores e geradores, transformadores, linhas de transmissão e limitadores de 

corrente de falta (KALSI, 2010, p.1). 

 Segundo o “US Department of Energy”, motores elétricos são responsáveis por 

75% de toda a energia consumida pelo setor de manufatura doméstica estadunidense, 

o que equivale a mais da metade do total da energia gerada nos EUA. Motores de 

grande porte, maiores de 750 kW, consomem mais de 33% da energia elétrica, e 75% 

destes motores são capazes de utilizar a tecnologia HTS (KALSI, 2010, p.1). 

 As tecnologias supercondutoras podem também beneficiar equipamentos 

ancilares para operação regular da matriz elétrica; exemplos dessas aplicações são 

acumuladores supercondutores de energia eletromagnética (SMES) e limitadores de 

corrente de falta (FCLs). Além de melhorar a eficiência do sistema, supercondutores 

reduzem o tamanho e o peso dos equipamentos. Transformadores são os principais 

candidatos para a utilização da tecnologia HTS pois são os equipamentos mais 

usados em uma matriz elétrica (KALSI, 2010, p.2). 

 

1.1.1 Delimitação do Tema 

 

 A desregulação da transmissão e distribuição da eletricidade e a necessidade 

de maior qualidade energética estão encorajando uma mudança das condições de 

mercado e oferta de novas soluções para os consumidores. Estas condições, 

somadas a atrasos e elevados custos associados à aquisição de novos rights-of-way, 

apontam a necessidade de novas tecnologias que possam ampliar a capacidade e a 

flexibilidade elétrica da matriz trocando os cabos existentes e as linhas aéreas. O cabo 
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supercondutor de alta temperatura (HTS) é uma nova tecnologia promissora dirigida 

a estes problemas (KALSI, 2010, p.219). 

 Linhas de transmissão construídas com cabos HTS podem transmitir potências 

muitas vezes maiores do que os cabos convencionais de cobre de tamanho físico 

similar (KALSI, 2010, p.2). 

 Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica de um 

sistema de transmissão baseado em cabos HTS. 

  

1.2  PROBLEMA E PREMISSAS 

 

 As linhas de transmissão convencionais, como qualquer condutor, apresentam 

perdas por efeito Joule e, no caso de sistemas CA, perdas reativas devido à variação 

no fluxo magnético. Nos cabos HTS as perdas por efeito Joule são extremamente 

pequenas, podendo até mesmo serem desprezadas. Por outro lado, as perdas 

reativas não deixam de existir nos sistemas supercondutores CA. 

 Um aspecto dos cabos HTS que deve ser levado em consideração é a sua alta 

densidade de corrente que, segundo Aguiar Jr. (2012, p. 17), permite que cabos deste 

tipo transportem até cinco vezes mais energia que a solução tradicional. Por outro 

lado, os cabos HTS precisam ser mantidos a temperaturas criogênicas, sendo 

necessária refrigeração constante utilizando nitrogênio líquido (LN2). 

 Assim, as premissas levantadas para a execução deste trabalho são a redução 

das perdas presentes nas linhas de transmissão convencionais e as dificuldades na 

instalação e manutenção das linhas de transmissão utilizando cabos HTS. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

  

 Estudar os efeitos, capacidades e o funcionamento de linhas de transmissão 

feitas à base de supercondutores de alta temperatura (HTS) e seus impactos em um 

sistema elétrico a partir um estudo de caso no qual, a partir de uma análise de custos 

em investimento e manutenção, seja possível comparar e verificar a viabilidade da 

aplicação das linhas de transmissão HTS no lugar dos cabos utilizados atualmente à 

base de cobre e alumínio. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Conceituar brevemente o fenômeno da supercondutividade, com ênfase aos 

supercondutores de alta temperatura; 

 Apresentar os cabos supercondutores de alta temperatura (HTS), mostrando 

características elétricas, mecânicas, térmicas, e suas aplicações em linhas 

de transmissão; 

 Realizar um levantamento das diversas perdas ocorridas em cabos 

condutores de uma linha convencional de transmissão de energia elétrica a 

partir de um sistema existente; 

 Comparar as perdas ocorridas no sistema de cabos condutores 

convencionais com as ocorridas em um sistema equivalente de cabos 

supercondutores; 

 Analisar os dados obtidos, verificando a viabilidade do sistema supercondutor 

em relação ao condutor convencional sob os aspectos de custos de 

investimentos, manutenção e perdas no decorrer do tempo. 

 

1.4  JUSTIFICATIVA 

 

 Desde o início do curso de Engenharia Elétrica, as características e, 

principalmente os benefícios dos supercondutores foram, para os autores, 

motivadores para a busca de maiores informações sobre o seu funcionamento a nível 

molecular e atômico, assim como as possíveis aplicações destes materiais dentro das 

áreas de geração e transmissão de energia. A descoberta de várias pesquisas ao 

redor do mundo voltadas para a área de aplicações de supercondutores foi finalmente 

o que definiu as ideias básicas que foram amadurecidas e aprimoradas para a 

composição deste trabalho. 

 As linhas de transmissão, no futuro, poderão ser construídas com cabos HTS 

em determinados casos. Este trabalho busca antecipar, de maneira simplificada, as 

análises necessárias para determinar a substituição dos cabos utilizados hoje. 
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1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Em primeiro lugar foi realizada uma pesquisa bibliográfica relacionada a 

sistemas de transmissão de potência, supercondutores de alta temperatura e 

aplicações dessa tecnologia em sistemas de potência. 

 A etapa seguinte foi o levantamento das características do sistema de 

transmissão escolhido para comparação com o sistema supercondutor, sendo 

utilizados os dados disponibilizados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) para 

o sistema de transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN), bem como dados 

adicionais obtidos da concessionária de energia responsável pelo sistema escolhido. 

Serão considerados aspectos de instalação, operação e manutenção. 

 Em seguida, dados equivalentes foram estimados para o sistema 

supercondutor, e os sistemas foram comparados sob tais aspectos. 

 Por fim, os dados obtidos foram analisados e foi verificada a viabilidade do 

sistema supercondutor. 

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 Este trabalho de conclusão de curso está dividido em seis partes, conforme 

apresentado a seguir: 

Parte 1 – Introdução: nesta parte é feita a apresentação do trabalho, que engloba o 

tema, delimitação do tema, problemas e premissas, objetivos, justificativas e 

procedimentos metodológicos. 

Parte 2 –Supercondutividade: nesta parte são apresentados os conceitos básicos 

relacionados à teoria da supercondutividade. 

Parte 3 – Caracterização dos Sistemas de Transmissão: o sistema de transmissão 

convencional é brevemente apresentado, bem como o sistema de transmissão 

supercondutor, sendo abrangidas características básicas dos sistemas, incluindo 

características do sistema de refrigeração criogênico. 

Parte 4 – Análise Comparativa: os sistemas têm as perdas relevantes levantadas, 

comparando quantitativamente ambos os casos. Será feito também um levantamento 

dos custos de instalação, manutenção e operação. 
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Parte 5 – Resultados: por fim, os resultados obtidos são discutidos, sendo feita a 

verificação da viabilidade do sistema de transmissão supercondutor em relação ao 

condutor. 

Parte 6 – Conclusão. 

  



17 
 

 

2 SUPERCONDUTIVIDADE 

 

2.1 DEFINIÇÃO E PROPRIEDADES 
 

É denominada supercondutividade a capacidade de um material qualquer exibir 

características específicas de redução considerável de resistência ôhmica e 

penetração de campo magnético, dentro de certas restrições de temperatura (TC), 

campo magnético (HC) e densidade de corrente (JC). Quando dentro destas condições 

diz-se que o material está em estado supercondutivo. 

Supercondutividade é um fenômeno comum. Aproximadamente metade dos 

elementos da tabela periódica e um grande número de compostos intermetálicos 

apresentam este efeito. Normalmente é preciso atingir temperaturas 

consideravelmente baixas e em alguns casos é necessário aplicar alta pressão para 

transformar o material em um supercondutor (LEE, 2001, p. 177). 

Entretanto, com o passar do tempo, a evolução da engenharia de materiais e 

pesquisas na área apresentaram novos materiais e, com isso, novos limites de 

temperatura foram alcançados, chegando a ponto de, utilizando-se os 

supercondutores de alta temperatura (HTS) – capazes de atingir o estado 

supercondutivo em temperaturas acima de 70 K – serem cogitados para algumas 

aplicações devido a drástica redução das perdas resistivas. 

Supercondutores diferenciam-se dos metais convencionais em maneiras 

realmente impressionantes. Em condições normais, os elétrons de condução de um 

metal comportam-se como partículas individuais que se movem pelo material, 

interagindo entre elas e com a matriz de íons que formam a estrutura atômica. Quando 

uma tensão é aplicada, os elétrons carregam a corrente, espalham-se aleatoriamente, 

mostrando uma resistência elétrica, obedecendo à Lei de Ohm. Elétrons em um cabo 

de chumbo (Pb) a 8 K por exemplo, serão espalhados por átomos de impureza 

dissipando energia. Esse processo de espalhamento de elétrons pode ser modelado 

tratando-os como partículas sujeitas às forças de Coulomb e a trocas de energia com 

os elétrons ao seu redor. Esta aproximação a uma partícula individual funciona bem, 

e é possível descrever um elétron sem a preocupação com o que está acontecendo 

com os elétrons distantes. 

Em um metal em estado supercondutivo, a aproximação a uma partícula 

individual não funciona. Isso porque o movimento de um elétron está fortemente 
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relacionado com outros elétrons, mesmo os distantes. Novamente considerando 

chumbo como exemplo, quando o material é resfriado abaixo da temperatura crítica 

TC de 7,25 K, a resistência elétrica cai mais de 1015 vezes em um intervalo de alguns 

milikelvin. No decorrer desta transição, o movimento dos elétrons transforma-se de 

um modelo individual para um modelo altamente correlacionado. Estas correlações 

estendem-se sobre distâncias macroscópicas e a resistência elétrica desaparece. 

Durante esta transição a função de onda dos elétrons desenvolve uma certa rigidez, 

e os elétrons tendem a se mover como grandes moléculas em vez de partículas 

individuais. 

Essa rigidez reflete-se em uma propriedade chamada travamento de fase. 

Elétrons, como todas as partículas elementares, possuem características de 

partículas e ondas e suas propriedades de onda são descritas por uma função de 

onda = , de amplitude  e fase . No decorrer de uma transição 

supercondutora, a fase  de qualquer elétron superfluido se torna fortemente ligada à 

fase de todos os elétrons superfluidos nas redondezas. Esta rigidez e o travamento 

de fase da função de onda proporcionam uma das propriedades mais impressionantes 

dos supercondutores: a supressão do espalhamento, levando à resistência a 

zero (LEE, 2001, p. 177). 

 

2.2 TIPOS DE SUPERCONDUTORES 
 

Os supercondutores são divididos em dois grandes grupos, chamados Tipo I e 

Tipo II, de acordo com o seu comportamento quando expostos a um fluxo magnético 

e como este fluxo se distribui dentro do material, conforme seu módulo varia de zero 

até o valor de saturação do material. 

Existem outras classificações baseadas em outros critérios, como pureza ou 

temperatura crítica, mas estas são menos usuais devido a serem condizentes com a 

classificação utilizando como base as suas propriedades magnéticas. 

 

2.2.1 Supercondutores do Tipo I 
 

Nos supercondutores do tipo I, o fluxo magnético é completamente excluído do 

interior de uma amostra, e a indução magnética  é zero em todo o interior, com a 

exceção de uma fina camada de algumas centenas de nanômetros de espessura 
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próxima à superfície. Essa fina camada é chamada de profundidade de penetração 

( ), e o estado = 0 é chamado estado de Meissner. Este efeito ocorre devido às 

correntes de superfície que aparecem na profundidade de penetração para se opor 

ao campo aplicado, proporcionando = 0 no interior. Quando o campo magnético 

externo chega a uma certa magnitude crítica, chamada campo termodinâmico crítico, 

o estado supercondutor entra em colapso e o material retorna ao seu estado 

normal (LEE, 2001, p. 177). 

Normalmente os supercondutores do tipo I são metais de alta pureza pois, de 

maneira geral, esses materiais possuem elétrons de condução de bandas s ou p na 

superfície de Fermi (superfície de energia constante que divide os orbitais vazios dos 

orbitais ocupados), o que resulta no comportamento clássico do tipo I. Estes materiais 

normalmente possuem uma velocidade de Fermi elevada e baixa Tc (LEE, 2001, P. 

178). 

 

2.2.2 Supercondutores do Tipo II 
 

Na segunda classe de materiais, chamada tipo II, conforme o campo magnético 

é elevado a partir do zero, a princípio, o fluxo é totalmente excluído, como nos 

materiais de tipo I. Mas a partir de um Campo Característico, chamado HC1, o fluxo 

magnético começa a penetrar o material na forma de pequenos vórtices de fluxo 

magnético, chamado “flux quanta” ( ). Cada quantum carrega 2,07 × 10   de 

fluxo magnético. Com o aumento de H, os vórtices quantizados penetram ainda mais 

o material até um Campo Crítico Superior HC2 ser alcançado, fazendo com que o 

material retorne ao estado normal (LEE, 2001, p. 177). O estado entre HC1 e HC2 é 

chamado estado de vórtex (LEE, 2001, p. 179).  

Alguns metais puros, como o Nióbio (Nb), apresentam comportamento do tipo II, 

estes metais são chamados de supercondutores intrínsecos do tipo II. Nestes 

materiais, os elétrons de condução na superfície de Fermi são em grande maioria de 

banda “d”, portanto a velocidade de Fermi é relativamente alta. Além disso, a Tc é 

relativamente alta (LEE, 2001, p. 179). As ligas metálicas e outras combinações de 

materiais também, na grande maioria dos casos, apresentam comportamento do tipo II. 

Dentro desta classe, tem-se alguns dos materiais mais importantes para 

aplicações práticas, não somente em sistemas de potência, mas também para 

transportes leves de alta velocidade por exemplo. Estes materiais são os chamados 
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supercondutores de alta temperatura (HTS), devido a sua elevada temperatura de 

operação comparado a outros materiais supercondutores (TC normalmente acima de 

77 K enquanto supercondutores normais dificilmente chegam a 30 K). Este fato é a 

principal vantagem dos HTS sobre os outros tipos de supercondutores, visto que não 

é necessária a utilização de hélio líquido para resfriar o material e é requerida muito 

menos energia para manter o sistema de refrigeração. Por exemplo, em temperatura 

ambiente, a quantidade de energia elétrica necessária para operar um refrigerador em 

77 K é menos de um décimo da requerida por um refrigerador em 4 K (KALSI, 2010, 

p. 9). 

Os HTS foram descobertos em 1986 por Bednorz e Müller, sendo o primeiro, 

LBCO (um óxido misto de lantânio, bário e cobre), com TC aproximadamente 35 K. 

A descoberta foi surpreendente e animadora, não somente pelo grande 

aumento na TC, mas porque mostrou que óxidos formam uma nova inesperada classe 

de materiais supercondutores com grande potencial. Outro grande salto para uma TC 

de aproximadamente 90 K aconteceu em seguida, com a descoberta da classe “123” 

de materiais, por exemplo YBa2Cu3O7-DELTA (YBCO, óxido misto de ítrio, bário e cobre) 

quase simultaneamente nos Estados Unidos, Japão e China. Nessa estrutura o Y 

(ítrio) pode ser substituído por muitos outros elementos raros, por exemplo, Latânio 

(La), Neodímio (Nd), Samário (Sm), Európio (Eu), Gadolínio (Gd), Hólmio (Ho), Érbio 

(Er), e Lutécio (Lu), mantendo uma TC semelhantemente alta. Logo em seguida, 

valores ainda mais altos de TC foram encontrados usando o sistema “BSCCO” (óxidos 

mistos de bismuto, estrôncio, cálcio e cobre) e o sistema “TBCCO” (óxidos mistos de 

tálio, bário, cálcio e cobre). 

Em todos estes sistemas, planos de óxido de cobre formam um elemento 

estrutural comum, o qual acredita-se dominar as propriedades supercondutivas. 

Dependendo da escolha de estequiometria, as células cristalográficas unitárias 

contêm números variáveis de planos de CuO2. Os compostos 123 contém “correntes” 

de CuO2 que supostamente servem como reservatórios para controlar a densidade de 

elétrons nos planos. A TC exata depende dos materiais particulares, mas as TC mais 

altas foram alcançadas com sistemas YBCO (93 K), BSCCO (110 K) e TBCCO (130 K) 

(TINKHAM, 1996, p.317).  
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2.3 TEORIAS DE FUNCIONAMENTO 
 

Existem duas teorias principais que buscam explicar o fenômeno da 

supercondutividade. A primeira é chamada de Teoria BCS, e volta-se para as 

explicações microscópicas de funcionamento dos supercondutores. A segunda é a 

Teoria de Ginzburg-Landau, que traz uma abordagem macroscópica buscando 

simplificar casos onde a teoria microscópica se torna extremamente complicada e 

inviável. 

 

2.3.1 Teoria BCS 
 

Formulada por Bardeen, Cooper e Schrieffer, a Teoria BCS construiu o estado 

fundamental da supercondutividade utilizando combinações especiais de funções de 

onda de estado normal. Na transição supercondutiva, a dependência do espaço da 

função de onda não muda, mas a probabilidade de ocupação de um dado estado 

muda. Em estado supercondutivo, ocorre a troca de fônons pelos elétrons dessa 

maneira, se espalhando ao redor da superfície de Fermi e misturando as funções de 

onda de estado normal coerentemente. As funções de onda se somam em fase em 

algum ponto do espaço, formando pacotes de onda. Estes pacotes de onda são 

chamados Pares de Cooper (LEE, 2001, p.181).  

Estes pares são formados devido à presença de um pequeno potencial de 

atração entre os elétrons próximos à superfície de Fermi. No caso dos 

supercondutores, esse potencial de atração entre os elétrons são as trocas de fônons 

realizadas pelos elétrons. 

Quando as temperaturas são muito baixas, os pares de Cooper se condensam 

no mesmo estado fundamental formando um grande condensado de Bose-Einstein. 

Neste estado, não há o espalhamento de elétrons, resultando nas propriedades 

clássicas dos supercondutores. 

 

2.3.2 Teoria de Ginzburg-Landau 
 

Esta teoria, curiosamente, foi proposta por Ginzburg e Landau sete anos antes 

da teoria BCS, porém não recebeu a devida atenção até anos depois. Ela se concentra 

totalmente nos elétrons supercondutivos em vez das excitações. Segundo esta teoria, 
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quando em temperatura suficientemente baixas (T < TC), os elétrons se condensam 

formando um superfluido (fluido que se comporta como se tivesse viscosidade igual a 

zero, capaz de exibir autopropulsão, violando as forças gravitacionais e tensão 

superficial), permitindo a movimentação livre (sem espalhamentos) dos elétrons 

supercondutivos. 

Ginzburg e Landau introduziram uma pseudofunção de onda complexa Ψ como 

um parâmetro de ordem dentro da teoria geral de transição de fases de segunda 

ordem de Landau. Este Ψ descreve os elétrons supercondutores, e a densidade local 

dos elétrons supercondutores |ψ( )|  é dada pela densidade de superfluido (nS). 

Então, utilizando um princípio variacional e trabalhando a partir de uma expansão da 

energia livre em potências de ψ e ∇ψ com coeficientes de expansão α e β, eles 

deduziram a seguinte equação diferencial (a qual é semelhante à equação de 

Schrödinger para uma partícula livre mas com a adição de um termo não-linear) para 

Ψ: 

 

1
2

(
ℏ

∇ −
∗

) + | | = − ( )  

Na qual: 

  = Massa Efetiva; 

  = Identidade Imaginária(Complexa); 

 ℏ = Constante de Planck dividida por 2 (h/2); 

 ∗ = Carga do elétron; 

  = Velocidade da Luz; 

  = Potencial Magnético; 

  = Psuedofunção de Onda; 

 | |  = Densidade do elétron Supercondutivo; 

  e  = Parâmetros fenomenológicos de expansão. 

 

E a equação correspondente para a supercorrente (igual à expressão de 

corrente para partículas de carga e* e massa m* da mecânica quântica): 

 

=
∗ℏ

2 ∗ ( ∗∇ − ∇ ∗) −
∗

∗ | |  
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Sendo que: 

 

  = Vetor Densidade de Corrente; 

 ℏ = Constante de Planck dividida por 2 (h/2); 

 ∗ = Carga do elétron; 

 ∗ = Massa do Elétron; 

  = Pseudofunção de Onda; 

 | |  = Densidade do elétron Supercondutivo; 

  = Velocidade da Luz; 

  = Vetor Potencial Magnético. 

 

Com este formalismo, é possível tratar os efeitos não lineares de campos fortes 

o suficiente para modificar a densidade de superfluido (nS) e a sua variação espacial. 

Um grande triunfo dessa teoria foi o fato de ela se estender para o chamado estado 

intermediário, no qual domínios supercondutores e normais coexistem quando um 

campo externo H é muito próximo de HC. 

Em 1959, Gorkov mostrou que a teoria de Ginzburg - Landau era, de fato, uma 

forma limitante da teoria BCS, onde ψ pode ser visto como a função de onda do 

movimento do centro de massa dos pares de Cooper. Hoje, a teoria de Ginzburg-

Landau é universalmente aceita, afinal incorpora de uma maneira simples a natureza 

macroscópica da mecânica quântica do estado supercondutivo, crucial para o 

entendimento das suas propriedades eletrodinâmicas únicas (TINKHAM, 1996. p. 9-10). 
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3 CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

O sistema de transmissão é a parte do sistema elétrico responsável por realizar 

o transporte da energia elétrica das unidades geradoras até os centros consumidores. 

Divide se em: 

 

 Linhas de transmissão: são linhas que operam com as tensões mais elevadas 

do sistema, tendo como função principal o transporte da energia entre centros 

de produção e centros de consumo. Em geral, são terminadas em subestações 

abaixadoras regionais, onde a tensão é reduzida de nível para o início da 

distribuição pelas linhas de subtransmissão. 

 Linhas de subtransmissão: normalmente operam em tensões inferiores àquelas 

dos sistemas de transmissão. Sua função é de distribuição da energia 

transportada pelas linhas de transmissão. Nascem nos barramentos das 

subestações regionais e terminam em subestações abaixadoras locais. 

 

Sob o ponto de vista físico e elétrico, as linhas de transmissão e de 

subtransmissão se confundem, e os métodos de cálculo são os mesmos (FUCHS, 

1979, p. 5-6). 

 

3.2 PARÂMETROS DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO 

 

Uma linha de transmissão de energia elétrica possui quatro parâmetros: 

resistência, indutância, capacitância e condutância, que influenciam em seu 

comportamento como componente de um sistema de potência (STEVENSON, 1986, 

p. 39). 

A soma complexa da resistência à corrente alternada dos cabos condutores e 

de sua reatância indutiva na frequência do sistema é definida como impedância da 

linha de transmissão, dada por (FUCHS, 1979, p. 327): 

 

=  +  [Ω/ ]  

 

[3.1] 
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 Onde  é a velocidade angular da onda eletromagnética, dada por: 

 

= 2  [ / ] 

 

 Com  sendo a frequência do sistema em [Hz]. 

A reatância capacitiva, em derivação, de uma linha de transmissão é definida 

por (FUCHS, 1979, p. 418): 

 

=
1

 [Ω. ] 

 

 Sendo C: capacitância reativa da Linha de Transmissão em [F/km]. 

A reatância capacitiva também pode ser representada em forma de admitância, 

ou seja, como uma susceptância capacitiva. Por definição, é o inverso da reatância 

capacitiva (FUCHS, 1979, p. 421): 

 

=
1

=  [ / ] 

 

3.3 SISTEMA CONVENCIONAL EM CORRENTE ALTERNADA 

 

O sistema de transmissão CA é o mais utilizado para transmissão de energia 

elétrica. É facilmente integrado ao restante do sistema sem a utilização de dispositivos 

retificadores e inversores. 

 

3.3.1 Linhas Aéreas 

 

Segundo Stevenson, as linhas de transmissão aéreas CA são divididas em três 

categorias (Stevenson, 1986, p. 95): 

 

 Linhas curtas: até 80 km de extensão; 

 Linhas médias: 80 km a 240 km de extensão; 

 Linhas longas: acima de 240 km de extensão. 

 

[3.2] 

[3.3] 

[3.4] 
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Para as linhas curtas e médias é feita a modelagem utilizando-se parâmetros 

concentrados, sendo esta representação suficientemente precisa nestes casos. Por 

outro lado, para as linhas longas é necessário fazer a modelagem por meio de 

parâmetros distribuídos, embora este método possa ser utilizado nos outros casos, 

sem prejuízo à precisão dos cálculos. 

Em todas as situações a impedância de todas as fases da LT é considerada 

igual, permitindo a utilização do circuito equivalente monofásico. 

 

3.3.1.1 Linhas Curtas 

 

Em uma linha curta, a capacitância em derivação (C) pode ser desconsiderada, 

pois seu efeito é pouco significativo em pequenas distâncias. Assim, o modelo para a 

linha curta é mostrado na Figura 1: 

 

 
 Figura 1 –Circuito equivalente monofásico para linhas de transmissão curtas. 

Fonte: BENEDITO, s.d.  
 

 As correntes  e  são as correntes nas barras transmissora e receptora 

respectivamente, e  e  são as tensões ao neutro nas respectivas barras 

(STEVENSON, 1986, p. 96). 

 O circuito é resolvido como um circuito CA simples. Neste caso, como não há 

derivações, a corrente é a mesma nas duas extremidades da linha: 

 

=  

 

 A tensão na barra transmissora é: 

[3.5] 
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= +  

 

Onde = +  é a impedância série total da linha. 

 

3.3.1.2 Linhas Médias 

 

Nesta situação, além da impedância série concentrada da linha, deve ser 

considerada a capacitância em derivação. A capacitância em derivação é 

normalmente representada como admitância em derivação, como mostra a Figura 2: 

 

 
 Figura 2–Circuito π-equivalente monofásico para linhas de transmissão médias. 

Fonte: BENEDITO, s.d.  
 

 A admitância é representada por  e segmentada em duas partes nas 

extremidades da LT. Esta representação é chamada de modelo π-equivalente. Assim, 

a corrente na capacitância da barra receptora é: 

 

=
2

 

 

 A corrente no ramo série será: 

 

= + = +
2

 

 

[3.6] 

[3.7] 

[3.8] 

Z 

Y/2 Y/2 
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 Deste modo, a tensão na barra transmissora é dada por: 

= ( +
2

) +  

 

 A corrente na barra transmissora é: 

 

= + + =
2

+
2

+  

 

 Substituindo  na equação [3.10], tem-se: 

 

= 1 +
4

+ 1 +
2

 

 

 As equações para  e  podem ser representadas de maneira generalizada 

na forma matricial: 

 

=  

 

 Onde: 

 = = + 1 [Adimensional]; 

 =  [Ω]; 

 = 1 +  [Siemens]. 

 

3.3.1.3 Linhas Longas 

 

Para linhas com comprimento acima de 240 km, a aproximação do circuito 

equivalente por meio de parâmetros concentrados não possui precisão suficiente. 

Assim, torna-se necessário utilizar a aproximação que considera os parâmetros da LT 

uniformemente distribuídos ao longo de todo o comprimento. A Figura 3 mostra como 

a tensão e corrente variam ao longo da LT. 

 

[3.9] 

[3.10] 

[3.11] 

[3.12] 
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 Figura 3 –Circuito equivalente monofásico para linhas de transmissão longas. 

Fonte: STEVENSON, 1986, p. 100. 
 

 

 Na Figura 3, considerando um elemento ∆  muito pequeno da linha e  a 

distância da barra receptora até este elemento, ∆  é a impedância série do elemento 

e ∆  é a capacitância em derivação. A tensão vista pelo elemento ∆  do lado da 

carga é  e a tensão vista do lado da geração é + ∆ . Desta forma, podemos 

considerar ∆  o aumento de tensão causado por cada elemento da linha: 

 

∆ = ∆  

 

 Onde  é a corrente que circula na direção oposta ao crescimento de ∆ . Em 

outra forma: 

 

∆
∆

=  

 

 Quando ∆ → 0, tem-se: 

 

=  

 

 De forma análoga, a corrente que flui do elemento ∆  para a carga é dada por 

 e a corrente que flui da geração para o elemento é dada por + ∆ . A variação da 

corrente é função da admitância em derivação distribuída ao longo da linha. Assim: 

 

[3.13] 

[3.14] 

[3.15] 
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∆ = ∆  

 

 De forma semelhante à equação anterior, tem-se: 

 

=  

 

 Desenvolvendo as equações diferenciais ( ) e ( ), obtém-se relações para  

e  na forma exponencial: 

 

=
+

2
+

−
2

 

=
+

2
−

−

2
 

 

 Onde: 

 =  : impedância característica da linha [Ω]; 

 =  : constante de propagação [adimensional]. 

 

As equações acima podem ser expressas utilizando funções hiperbólicas: 

 

= cosh + sinh  

= cosh + sinh  

 

 Se = , com  sendo o comprimento total da linha, obtém-se a tensão e a 

corrente na barra transmissora. 

 De maneira equivalente às linhas médias, é possível representar as equações 

generalizadas de  e  na forma matricial: 

 

=  

 

Onde: 

[3.16] 

[3.17] 

[3.18a] 

[3.18b] 

[3.19a] 

[3.19b] 

[3.20] 
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 = cosh ; 

 = sinh ; 

 = ; 

 = cosh . 

 

3.3.2 Linhas Subterrâneas 

 

Diferente das linhas aéreas, não é possível desconsiderar a capacitância em 

derivação mesmo para linhas curtas devido à distância muito pequena entre os 

condutores e a terra. Assim, o modelo π-equivalente deve ser utilizado em todas as 

situações em que não for necessário o uso do modelo com parâmetros distribuídos. 

 

3.4 SISTEMA CONVENCIONAL EM CORRENTE CONTÍNUA 

 

Os sistemas em corrente contínua, embora não sejam largamente utilizados 

para transmissão de energia, possuem diversas vantagens em relação aos sistemas 

CA, a saber: 

 

 Menores perdas na transmissão, porém maiores perdas nos terminais; 

 Por constituir uma conexão assíncrona, os níveis de curto-circuito não se 

elevam significativamente; 

 O fluxo de potência em um sistema CC é facilmente controlável em alta 

velocidade. Assim, linhas CC podem ser usadas para aumentar a estabilidade 

do sistema; 

 O sistema CC pode ser utilizado para interligar sistemas com diferentes 

frequências ou diferentes filosofias de controle (ARRILAGA, 2008, p. 8). 

 

A configuração mais comum em sistemas CC consiste de dois sistemas 

monopolares combinados, um com polaridade positiva e outro com polaridade 

negativa em relação à terra, como mostrado na Figura 4 (ARRILAGA, 2008, p.84). 
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 Figura 4 – Diagrama de um sistema de transmissão CC bipolar. 

Fonte: ARRILAGA, 2008. 
 

 Nesta configuração, desconsiderando-se os custos das estações retificadora e 

inversora, o custo de instalação de uma linha CC é menor do que uma linha CA de 

mesmo comprimento, pois a quantidade de cabos é menor e, consequentemente, as 

estruturas podem ser construídas com menos material. 

 Ao incluir os custos das estações conversoras, o custo final das linhas CC 

aumenta significativamente. Mesmo assim, a partir de certo comprimento, para 

determinado nível de potência transmitida, torna-se vantajoso transmitir em corrente 

contínua. As Figuras 5 e 6 mostram o custo das estações conversoras de acordo com 

a potência da linha e, com base nisso, a distância necessária para igualar o custo de 

instalação de uma linha CC em relação à equivalente CA (ARRILAGA, 2008, p. 265). 

 

 
 Figura 5 – Custo de estações conversoras (US$/kW) x capacidade (kW). 

Fonte: ARRILAGA, 2008, p. 265. 
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Figura 6 – Distância para igualar custo de instalação de linhas CC e CA (milhas) x 
capacidade (MW). 
Fonte: ARRILAGA, 2008, p. 265. 

 

 A Figura 6 mostra, de maneira aproximada, a distância em que a transmissão 

CC torna-se mais viável do que a transmissão CA, considerando a capacidade da 

linha. À direita da área hachurada a transmissão CC torna-se mais barata, enquanto 

no interior desta área considera-se que os custos são aproximadamente equivalentes. 

 

3.5 SISTEMA SUPERCONDUTOR 

 

Os sistemas baseados em cabos supercondutores possuem como principais 

vantagens a drástica diminuição nas perdas por efeito Joule e a maior capacidade de 

corrente dos cabos. Um cabo HTS pode transferir potência equivalente a de seis a 

nove cabos de cobre (MOLBURG et al, 2007, p. 64). 

Tal capacidade de condução permite que a estrutura subterrânea seja menor 

e, portanto, a construção seja menos impactante. Também é possível readaptar 

estruturas subterrâneas existentes para que seja transmitida maior potência por cabos 

supercondutores (MOLBURG et al, 2007, p. 65). 

Diferente dos sistemas subterrâneos convencionais, sistemas baseados em 

cabos HTS quase não emitem calor ou campos magnéticos. A ausência de calor 

elimina a necessidade de espaçar os cabos e a ausência de campos magnéticos 

elimina a interferência eletromagnética nas adjacências (MOLBURG et al, 2007, p. 65). 

Distância de equilíbrio (milhas) 
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A maior desvantagem dos sistemas supercondutores é a necessidade de um 

sistema de resfriamento, baseado em Nitrogênio líquido (LN2) para cabos HTS. 

 

3.5.1 Tipos de Cabos 

 

Os cabos HTS têm impedância significativamente inferior do que cabos 

convencionais utilizados em linhas de transmissão aéreas e subterrâneas. Assim, 

segundo Kalsi, uma potência maior pode ser transmitida entre os pontos conectados 

por uma linha de transmissão HTS (KALSI, 2010, p. 220). 

 Vários projetos de cabos HTS foram desenvolvidos, e os cabos refrigerados a 

LN2 podem ser agrupados em três categorias: 

 

 Cabos monofásicos com dielétrico a temperatura criogênica; 

 Cabos monofásicos com dielétrico a temperatura ambiente; 

 Cabos trifásicos. 

 

Cada cabo pode ser resfriado individualmente, ou um grupo de cabos pode ser 

resfriado em conjunto (KALSI, 2010, p. 220). 

O cabo mais simples disponível atualmente possui um único condutor, 

consistindo de fios HTS encordoados ao redor de um núcleo flexível. Este cabo utiliza 

uma camada de isolação exterior à temperatura ambiente, sendo chamado de 

“dielétrico quente”. A camada de isolação elétrica é aplicada sobre a camada externa 

do criostato. Este tipo de cabos possui alta densidade de potência e utiliza a menor 

quantidade de material HTS para um dado nível de potência transmitida. Entretanto, 

apresenta maiores perdas elétricas e, consequentemente, maior necessidade de 

refrigeração, indutância elevada, além de requerer separação entre as fases do 

sistema visando reduzir o aquecimento mútuo devido a correntes parasitas (KALSI, 

2010, p. 223-224). 

 Outra opção é o cabo com dielétrico frio, no qual os fios HTS são encordoados 

ao redor de um núcleo flexível de cobre. Uma isolação elétrica é aplicada sobre a 

camada HTS, e uma segunda camada de fita HTS é aplicada sobre a isolação, agindo 

como um isolante frio para o cabo monofásico. LN2 flui entre as camadas HTS e sobre 

as mesmas, fornecendo refrigeração e isolamento elétrico entre a camada HTS 
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condutora e a camada isolante. Este tipo é conhecido como cabo coaxial de dielétrico 

frio (KALSI, 2010, p.225). 

 Esta opção utiliza a maior quantidade de material supercondutor, porém 

oferece várias vantagens como maior capacidade de corrente, redução nas perdas 

CA, baixa indutância e completa supressão do campo eletromagnético externo ao 

cabo. A redução nas perdas permite maior espaçamento entre as estações de 

resfriamento (KALSI, 2010, p.225). 

 A terceira opção é o cabo Triax™, no qual as três fases estão contidas em um 

único encapsulamento. Este cabo possui a menor impedância e utiliza a menor 

quantidade de material HTS entre todas as opções de cabos de dielétrico frio. As três 

fases são construídas com três camadas de material HTS ao redor de um molde oco. 

Desta forma as perdas CA são reduzidas, o que permite reduzir o sistema de 

refrigeração. As fases concêntricas eliminam o campo eletromagnético externo ao 

cabo. O nitrogênio líquido resfria o cabo ao passar através do núcleo oco e retorna 

pela parte externa (KALSI, 2010, p. 225-226). 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA 
 

4.1 PROCEDIMENTOS E SELEÇÃO DOS SISTEMAS 

  

Conforme especificado anteriormente, a fim de verificar a viabilidade de linhas 

de transmissão utilizando supercondutores de alta temperatura, serão comparadas as 

perdas e os custos entre uma linha HTS e uma linha convencional aérea. Para isso 

foi selecionado um segmento de linha convencional real, e fez-se a simulação de um 

segmento de linha HTS nos mesmos parâmetros e características, para então 

compará-las, levando em consideração suas perdas e custos. Possibilitando então, 

estimar a viabilidade de linhas com cabeamento HTS, não somente nesta situação, 

mas em casos com comprimentos e classe de tensão semelhantes. 

Para simplificação do estudo e das comparações, os custos foram divididos em 

três categorias: 

 Custos de Instalação: São todos os custos referentes à implantação da 

linha, envolvendo toda a estrutura, materiais, as obras, e a mão-de-obra 

necessária para que esta entre em operação. 

 Custos de Operação: São os custos que existem devido ao 

funcionamento normal ou excepcional da linha. Envolve o custo com 

funcionamento de equipamentos indispensáveis para o funcionamento, 

monitoramento e controle da linha, funcionários envolvidos nestas 

funções, assim como as perdas que surgem na linha durante sua 

operação normal. 

 Custos de Manutenção: São todos os custos envolvidos na preservação 

e conservação física e operacional da linha. Pode por sua vez ser 

subdividido em Custos de Manutenção Preventiva (manutenções 

periódicas que visam garantir o perfeito funcionamento e evitar quedas 

no sistema) e Custos de Manutenção Corretiva (manutenções realizadas 

para reparar danos ou restaurar a operação de uma linha). 

O trecho de linha selecionado para o estudo está localizado na cidade de 

Curitiba, Paraná, no canteiro central da Avenida Comendador Franco, e faz a ligação 

entre as subestações Uberaba e Capanema. Ele tem um comprimento de 

aproximadamente 8 quilômetros, e é composto por dois circuitos com tensão de 

operação de 69 kV e uma potência de média de 150 MVA cada (COPEL, 2016). 
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Para o sistema HTS, a primeira característica que deve ser definida é qual o 

modelo e tipo de cabo será utilizado. Ainda não existem muitos modelos de cabos 

HTS comerciais no mercado, a grande maioria segue os mesmos padrões, que podem 

ser vistos na Figura 7.  

 

  

 
 

Figura 7 – Principais tipos de cabos HTS. 

Fonte: NEXANS, s.d. 

 

O fabricante mais conhecido e responsável pela fabricação dos cabos das 

principais linhas HTS experimentais é a Nexans, companhia francesa de soluções e 

serviços em infraestrutura, atuando principalmente nas áreas de transmissão e 

distribuição de energia, transportes, recursos energéticos e construção civil. Esta 

empresa oferece diversos modelos de cabos HTS. 
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4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS DO SISTEMA CONVENCIONAL 
  

 O sistema escolhido é uma linha curta, aproximadamente 8 km, que é 

responsável pela ligação de duas subestações. De acordo com a concessionária 

responsável, a Companhia Paranaense de Eletricidade (Copel), esta linha possui 2 

circuitos em paralelo, ambos com tensão de operação de 69 kV e 150 MVA de 

potência média em cada circuito (COPEL, 2016). 

 De Acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a 

determinação das tarifas e encargos de linhas de transmissão são calculados de 

acordo com os custos unitários de transmissão para cada elemento do sistema 

(ANEEL, 1999, p.9). Neste estudo são comparados basicamente os segmentos de 

linha, analisando apenas as características e os impactos dos condutores, omitindo 

então outros elementos e equipamentos necessários para cálculos comparativos 

completos. Dentro destas condições, os custos de implantação, operação e 

manutenção podem ser estimados com maior facilidade. 

 O custo de implantação será estimado a partir do custo dos materiais 

envolvidos, das obras e da mão de obra necessária. O custo de operação (como o 

escopo do trabalho é, essencialmente, a análise e comparação dos cabos) pode ser 

caracterizado apenas pelas perdas em regime de operação. O custo de manutenção 

é mais difícil de estimar, afinal, no Brasil, a cultura de investimento em manutenção 

preventiva não é muito levada em consideração, normalmente resultando em custos 

flutuantes, totalmente dependentes de problemas graves nas linhas. 

  

 
4.2.1 Custo de Implantação 
  

 Para estimar o custo de implantação é necessário primeiro definir os materiais 

que serão utilizados. Em uma linha de transmissão deste porte, estes materiais serão 

basicamente os cabos condutores e a estrutura metálica das torres, e outros 

equipamentos secundários como isoladores, conectores, cabos pára-raios, entre 

outros. 

Segundo o relatório Consolidação de Obras de Transmissão 2015 do Ministério 

de Minas e Energia, para a reestruturação prevista desta linha, serão utilizados cabos 

de tamanho 795 kcmil (unidade específica para espessura de cabos) (MME, 2015, p. 19). 
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Entretanto, como não é especificado qual o tipo de cabo utilizado, e para essa 

espessura, existe mais de um tipo dependendo da relação entre a área de alumínio e 

aço da seção transversal do condutor, optou-se pela utilização do Cabo Drake, por 

ser um tipo de cabo comum para este tipo de aplicação. 

A quantidade de condutor utilizada é proporcional ao comprimento e número 

de circuitos. Nesse caso, o comprimento do circuito é 8 de km, mas deve-se considerar 

também que o condutor não fica completamente esticado, as catenárias e perdas 

devem ser levadas em consideração. De acordo com o Relatório do Programa para 

Orçamentos de Linhas de Transmissão - O L T da ANEEL, deve ser considerado um 

acréscimo de até 5% para compensar estes fatos (ANEEL, 2005, p. 20). 

Outro fator que deve ser levado em consideração é a quantidade de condutores 

neste segmento. Como dito anteriormente, segundo a Copel, este segmento 

apresenta 2 circuitos, ambos trifásicos em delta, o que resulta em um total de 6 

condutores. Como cada condutor deverá ter aproximadamente 8,4 km, tem-se que o 

total de cabo condutor utilizado será (arredondado para cima) 51 km. 

De acordo com o fabricante Nexans, o cabo do tipo Drake custa 

aproximadamente, R$ 23,00, mais 10% de imposto, por metro. Com esta informação, 

conclui-se que o preço total dos cabos condutores será R$ 1.290.300,00. 

 As estruturas metálicas utilizadas são torres autoportantes de suspensão do 

tipo tronco-primordial de circuito duplo, semelhantes à Figura 8, e possuem uma altura 

de aproximadamente 34 metros. Estas estruturas podem ter seu valor estimado a 

partir do peso total de material usado. Para este tipo de torre, o material que é utilizado 

normalmente é o Aço ASTM A36 ou ASTM A572, sendo que o segundo tipo apresenta 

algumas propriedades mecânicas melhoradas devido à adição de alguns elementos 

na liga (PFEIL et al, 2012). Devido a tais melhorias, será utilizado o aço ASTM A572 

como base para estimar o custo das estruturas metálicas. 
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Figura 8 - Modelo da torre. 

Fonte: ANEEL, 2005, p.62. 

 

 O custo de cada torre pode ser dado pela quantidade de material utilizado em 

sua estrutura. Para compra de materiais estruturais como aço, os preços são 

normalmente cotados pelo peso com os próprios fabricantes. Estimar a massa de uma 

torre não é uma tarefa trivial, visto que as torres podem ser projetadas com materiais 

e dimensões diferentes, porém para simplificar os cálculos, foi considerado que todas 

as torres do trecho possuem as mesmas dimensões e são compostas pelo mesmo 

tipo de material. 

 Segundo Corrêa, uma torre com aproximadamente 34 metros de altura possui 

um peso próprio, distribuído ao longo de sua estrutura, de aproximadamente 31 kN 

(CORRÊA, 2014, p. 57). Considerando ainda a base e as sapatas de fundação, foi 

estimado que uma torre de 34 m possui uma massa aproximada de 3.500 kg. 

 Neste trecho, as torres são espaçadas em 250 metros, resultando em 32 torres, 

ao longo de toda a extensão de 8 quilômetros. Tem-se então que será necessária uma 

massa de 112.000 kg de aço ASTM A572 para a confecção das estruturas. 
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 De acordo com o fabricante Açolami, as barras de aço ASTM A572 são 

comercializadas a aproximadamente R$ 4,50 por quilograma, com isso conclui-se que 

o custo das estruturas metálicas é aproximadamente R$ 504.000,00. 

Os outros elementos restantes apresentam um custo muito baixo se 

comparados aos cabos e as estruturas metálicas, por este motivo, é possível estimá-

los como uma porcentagem do total da linha. Um exemplo mostrado no Relatório do 

Programa para Orçamentos de Linhas de Transmissão - O L T da ANEEL considera 

que estes outros elementos são responsáveis por aproximadamente 6,5% do valor 

total da obra. 

Os últimos elementos envolvidos no custo de implantação são a mão de obra 

e outros serviços envolvidos na implantação da linha. Assim como para os elementos 

variados (parágrafo anterior), o Relatório do Programa para Orçamentos de Linhas de 

Transmissão - O L T da ANEEL considera que os serviços de construção mais as 

taxas e serviços administrativos compõem aproximadamente 40% do valor total de 

implantação da linha. Consequentemente, os custos com materiais compõem 60% do 

custo de implantação (ANEEL, 2005, p. 60). 

De posse destas informações, podemos chegar no seguinte sistema com 

quatro equações e quatro incógnitas:  

  

+ =
= 0,60 

= + +
= 0,065 

 

  

Onde: M é o custo total de materiais, S é o custo total de serviços e taxas, T é 

o custo de implantação total, C é o custo dos condutores (R$ 1.290.300,00, calculado 

anteriormente), A é o custo do aço das estruturas (R$ 504.000,00, também já 

calculado) e E é o custo dos elementos secundários. 

  

A solução deste sistema nos fornece o custo dos elementos secundários 

(R$ 217.250,00), o custo dos serviços e taxas (R$ 1.341.000,00), e o mais 

importante, o custo total implantação desta linha, que é R$ 3.352.600,00. 

 

[4.1] 
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4.2.2 Custo Operacional 
  

 Como dito na sessão 4.2, o escopo do presente trabalho é a análise e 

comparação dos cabos utilizados, verificando a viabilidade da utilização dos cabos 

HTS, e com isso, pode-se simplificar a análise dos custos operacionais do trecho 

escolhido, levando em consideração apenas as perdas nos condutores. 

 Outro fator que deve ser levado em consideração, é o modelo que será utilizado 

para calcular as perdas. Conforme explicado no Capítulo 3, para linhas curtas aéreas, 

o modelo simplificado utilizado é composto por uma resistência e uma indutância em 

série. 

 Na sessão 4.2.1 foi estabelecido que será utilizado o cabo 795 kcmil do tipo 

Drake. De acordo com o fabricante Southwire, o cabo Drake possui uma resistência 

de 0,0263 Ω/1000 ft, para uma frequência de 60 Hz, temperatura ambiente de 25 ºC 

e operando a 75 ºC (SOUTHWIRE, 2017, p.3), o que resulta para todo o comprimento 

do sistema em análise, uma resistência de 0,6903 Ω por condutor. 

Para calcular a indutância em cada condutor é necessário levar em 

consideração posicionamento e a distância entre os condutores, além do fato das 

fases serem equilibradas ou não. Como normalmente as fases são consideradas em 

equilíbrio, será considerado que as fases estão equilibradas mesmo sem transposição 

da LT, visto que ela é uma linha curta (aproximadamente 8 km). A disposição dos 

cabos que serão utilizados pode ser vista na Figura 9. Esta é uma das disposições 

mais comuns para o tipo de torre que está sendo considerado quando há dois circuitos 

em paralelo (STEVENSON, 1986, p.66).  
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Figura 9 - Disposição dos cabos. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Segundo Stevenson, nestas condições, pode-se utilizar o método da distância 

média geométrica (a qual é a mn-ésima raíz do produto das mn distâncias entre os 

condutores), ou DMG para calcular a indutância. A equação utilizada é: 

  

=  2 × 10  ln  

  

Onde L é a indutância média (dada em H/m) por fase,  é a DMG calculada 

a partir da média geométrica da DMG entre os condutores e  é a média geométrica 

dos raios médios geométricos (RMG) dos condutores (STEVENSON, 1986, p. 67). 

A partir desta equação tem-se que a indutância em série é de 4,9114 × 10  [H/m], 

por fase. Para calcular a impedância indutiva, basta utilizar a equação:  

  

= 2  

 

[4.2] 

[4.3] 
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Onde  é a impedância (dada em [Ω/m]) média por condutor,  é a frequência 

da rede (60 Hz nesse caso) e  é a indutância calculada acima. 

  

Esse valor da indutância resulta em uma impedância indutiva de 1,8516 × 10  [Ω/m], 

ou seja, 1,4813 Ω (considerando o comprimento do segmento) por fase. 

 Ainda é necessário levar em consideração o fator de potência no circuito. Para 

esta simulação serão consideradas duas condições, uma com o fator de potência 

relativamente baixo (0,8) e outra com um fator de potência considerado comum em 

situações normais de operação (0,95). 

De posse destes dados, é possível então calcular as perdas da linha a partir 

das seguintes equações:  

  

=  

 

=  

 

Onde:  são as perdas resistivas (causadas principalmente pelo efeito Joule), 

 são as perdas reativas do sistema,  é a resistência por condutor,  é a reatância 

por condutor e  é a corrente por fase, calculada pela equação:  

 

=
√3 .

 

  

Onde  é a potência aparente de cada circuito,  é a tensão de linha do circuito 

e  é o fator de potência da rede.  

Com isso obtém-se as perdas resistivas (Efeito Joule) e reativas de 1,7 MW e 

3,65 Mvar por fase, respectivamente, para o caso com fator de potência igual a 0,8, 

e, perdas resistivas e reativas de 1,2 MW e 2,6 Mvar por fase, respectivamente, para 

o caso com fator de potência igual a 0,95. Considerando todos os condutores, as 

perdas totais serão 10,2 MW (que representa aproximadamente 4,25% da potência 

ativa total dos circuitos) e 21,9 Mvar (que representa aproximadamente 12,17% da 

potência reativa total dos circuitos) para o fator de potência igual a 0,8 e 7,2 MW (que 

representa aproximadamente 2,53% da potência ativa dos circuitos) e 15,6 Mvar (que 

representa aproximadamente 16,65% da potência reativa total dos circuitos) para o 

[4.4a] 

[4.4b] 

[4.5] 
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fator de potência igual a 0,95. Estes valores de perdas obtidos são potências, isto é, 

são valores instantâneos, portanto, para poder estimar o custo destas perdas, é 

preciso primeiro achar a energia referente a estas perdas, afinal o custo é referente a 

energia e não a potência. A equação que relaciona potência e energia é a seguinte:  

 

=
∆

 

Ou:  

 

= ∆  

  

Onde  é a potência em [W],  é a energia em watt-hora [Wh], e ∆t é o intervalo de 

tempo em horas. 

 Utilizando esta equação obtém-se a energia referente às perdas da linha em MWh. 

Aplicando as perdas e o intervalo de tempo de uma hora na equação [4.7], tem-se que 

as perdas de energia ativa e reativa são, respectivamente 10,2 MWh e 21,9 Mvarh para o 

fator de potência igual a 0,8 e 7,2 MWh e 15,6 Mvarh para o fator de potência igual a 

0,95. 

De acordo com a Copel, a resolução Nº 2.214 da ANEEL estabelece o preço, 

sem considerar os impostos, da energia para esta classe de tensão (69 kV) em R$ 0,38611 

por kWh para horários de ponta e R$ 0,26858 por kWh para horários fora de ponta 

(COPEL, 2017). Para simplificar os cálculos, será considerado apenas o valor fora de 

ponta, afinal neste trabalho considera-se o sistema à plena carga o tempo todo, o que 

é uma situação incomum, portanto será considerado o valor mais baixo como uma 

compensação por esta suposição. Considerando então estas condições, tem-se que 

o preço das perdas ativas será R$ 2.738,00 por hora e R$ 1.942,00 por hora, para 

fatores de potência de 0,8 e 0,95 respectivamente. Contudo, segundo a ANEEL, 50% 

dos custos das perdas são pagos pela unidade geradora e os outros 50% são rateados 

entre os consumidores (ANEEL, 2017), portanto metade do valor total não será pago 

pela concessionária. Aplicando isto aos valores obtidos tem-se que o novo custo das 

perdas será R$ 1.369,00 por hora e R$ 971,00 por hora, para fatores de potência de 

0,8 e 0,95 respectivamente.  

A energia reativa não é cobrada pelo consumo, mesmo sendo prejudicial ao 

sistema quando em excesso. Contudo, existe uma multa cobrada pelas 

[4.6] 

[4.7] 
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concessionárias de energia por baixo fator de potência (abaixo de 0,92) da unidade 

consumidora, onde são levados em consideração apenas o fator de potência e o 

tempo que a unidade permaneceu com esse parâmetro abaixo do regulamentado e 

não a quantidade de energia reativa consumida. Por este motivo, e por serem 

consideradas as mesmas condições para ambos os sistemas (os mesmos fatores de 

potência em ambos os casos), esta multa pode ser desconsiderada da comparação 

pois tecnicamente seria o mesmo valor em ambos os casos. 

Normalmente, é de maior conveniência considerar o custo operacional (e outros 

custos que se mantém no decorrer do tempo) dentro de um período de um, ou até 

mais anos, afinal isto facilita a análise a longo prazo, como dez ou mais anos. Para 

estender os custos calculados acima (em reais por hora) para o período de um ano, é 

necessário multiplicar os valores pelo número de horas em um ano. Com isso, 

finalmente obtém-se o custo de operação anual deste trecho que será, para o fator de 

potência de 0,8 e 0,95 respectivamente, R$ 12.000.654,00 e R$ 8.511.786,00. 

  

4.2.3 Custo de Manutenção 
  

 O custo de manutenção não é um parâmetro trivial para estimar, dado que no 

Brasil, a cultura de manutenção preventiva programada não é muito difundida, e não 

existe nenhuma legislação específica sobre o assunto como em alguns países. Na 

maioria dos casos, os custos de manutenção acabam sendo apenas compostos por 

manutenções corretivas, as quais são muito difíceis de estimar valores devido ao fato 

de que elas são muito difíceis de se prever. 

 A única exigência da ANEEL é que a linha deve estar disponível para uso 100% 

do tempo do mês, para que a empresa responsável pelo trecho receba a sua 

compensação financeira. Caso isto não aconteça, este tempo será descontado do 

valor final recebido pela empresa. 

 Segundo o documento disponível no site da ANEEL intitulado “Manual da 

Metodologia Nodal para Cálculos de Tarifas de Uso dos Sistemas Elétricos”, a 

determinação das tarifas e encargos de transmissão são obtidos a partir dos custos 

de instalação, operação e manutenção típicos do sistema, porém esta é a única 

informação disponível (ANEEL, 1999, p. 10). 
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O mesmo documento também fornece uma tabela contendo os custos de 

reposição total padronizados para linhas de transmissão, e cita que estes custos de 

reposição podem ser proporcionalizados para se obter o custo anual. A tabela assume 

um custo único em cada nível de tensão (supondo o preço do condutor mais utilizado 

para cada classe, porém este condutor não é informado) (ANEEL, 1999, p. 31). 

Infelizmente, a linha de transmissão que está sendo analisada é de 69 kV, e esta 

classe de tensão não está presente na tabela da ANEEL. Entretanto, analisando os 

preços da tabela da ANEEL em R$ 1000/km, para cada classe de tensão, pode-se 

observar um padrão onde o preço é aproximadamente 50% do valor da tensão de 

cada classe. Portanto para este caso, pode-se estimar o valor em aproximadamente 

R$34.500,00 por quilômetro, ou R$ 276.000,00 para o trecho de 8 km. Como este 

documento é de 1999, este valor deve ser corrigido pela inflação. Segundo o IPCA, a 

inflação no período 1999-2017 é de 228,57%, portanto o custo de reposição corrigido 

será de R$ 630.853,20. Para encontrar o custo anual de manutenção do trecho é 

necessário anualizar o valor obtido. Isto pode ser feito a partir da multiplicação do valor 

total por um fator específico chamado fator de manutenção. Este fator é dependente 

da frequência de manutenção requerida pela linha e de sua utilização. Infelizmente 

este fator não é algo trivial de se obter, e não foram encontrados exemplos na literatura 

para garantir um cálculo preciso. 

Sabendo que linhas de transmissão aéreas requerem pouca manutenção 

preventiva, e que as situações nas quais estas linhas apresentam falhas significativas 

são raras, é possível supor que o fator de manutenção desta linha seria um valor 

consideravelmente baixo, porém não nulo, afinal a linha requer a substituição e 

limpeza de alguns de seus elementos, principalmente isoladores. Lembrando que 

segundo o Relatório do Programa para Orçamentos de Linhas de Transmissão - O L T da 

ANEEL, os elementos secundários de uma LT representam aproximadamente 6,5% 

do custo total de implantação da mesma (ANEEL, 2005, p. 60). Estendendo isto ao 

custo de reposição, considerando esta porcentagem como fator de manutenção, 

obtém-se um valor de R$ 41.005,46 ao ano, o qual pode ser considerado como um 

valor razoável para uma LT aérea convencional. 
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4.3  LEVANTAMENTO DE DADOS DO SISTEMA HTS 
  

4.3.1 Custo de Implantação 
  

Cabos 

  

Para o sistema HTS em análise, será utilizado como base a linha real escolhida, 

portanto a linha HTS também possuirá um comprimento de 8 km. A princípio, serão 

considerados ambos os sistemas com a mesma potência total de 300 MVA. 

O sistema escolhido foi proposto por Zuijderduin et al (2012) como um modelo 

para implementação de um sistema semelhante na Holanda, o qual teria 250 MVA de 

capacidade instalada a 50 kV em uma extensão de 6 km. As características elétricas 

do sistema são mostradas abaixo: 

 

 Tabela 1 – Características elétricas do cabo HTS. 

Indutância própria Indutância mútua Capacitância 

0,1557 mH/(km·fase) 0,0312 mH/km 0,725 µF/km 

Fonte: Autoria Própria.  
 

 Os valores da Tabela 1 foram calculados considerando o valor de indutância 

própria por fase, indutância mútua entre fases e capacitância shunt. 

 Segundo Thomas et al. (2015), os cabos HTS têm custo de produção estimado 

em U$50/( . ), ou R$163/( . ) para cada fita supercondutiva. No modelo em 

questão, são utilizadas 3 fitas supercondutivas, uma para cada fase. Considerando 

uma extensão de 8,8 km (com acréscimo de 10% ao comprimento da LT) e uma 

corrente de aproximadamente 3,6 kA para a potência de 300 MVA, é necessário 

utilizar dois cabos por fase, devido à corrente nominal ser acima da corrente crítica 

dos cabos encontrados hoje no mercado, que é de 3 kA. Desta forma, a corrente por 

fase seria de 1,8 kA e o custo total de cada cabo seria cerca de R$ 2.581.920,00. 

Logo, o custo total dos cabos é de R$ 15.491.520,00. Vale dizer que a quantidade de 

sistemas de transmissão HTS no mundo ainda é pequena, portanto o custo do cabo 

pode sofrer grandes variações devido ao fato de os custos serem específicos para 

cada projeto, por ainda não haver produção em larga escala. 
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Sistema de Resfriamento 

  

 No modelo proposto, o sistema a ser utilizado é o Turbo Brayton da Air Liquide, 

o qual tem capacidade térmica de 50,8 kW a 77 K. Este sistema tem custo de 

instalação de 2,3 milhões de Euros (8,4 milhões de reais), conforme informações da 

própria Air Liquide. O modelo prevê a instalação de dois módulos de resfriamento, um 

em cada ponta do cabo, de maneira a reduzir a variação de temperatura no cabo, bem 

como garantir a redundância do sistema em caso de parada de um dos módulos. 

Desta forma o custo total do sistema de resfriamento seria de R$ 16.800.000,00 

desconsiderando taxas de importação, uma vez que o sistema em questão é fabricado 

na França. 

 O nitrogênio líquido tem custo de U$0,113/litro (R$ 0,37/litro) segundo Ross Jr 

(2001, p. 625). Corrigindo pela inflação no período, o valor atual seria de R$1,05/litro. 

Com base em um sistema instalado na China e reportado por Xin et al (2005), 

assumiu-se que a quantidade de nitrogênio líquido necessária para garantir a 

refrigeração adequada do sistema é de aproximadamente 2600 m³. Assim, o custo do 

nitrogênio líquido seria de R$2.730.000,00. 

  

Escavação 

  

 Segundo Lima et al (2003, p. 6), o custo total da estrutura subterrânea era de 

cerca de R$ 800,00/m, em 2003. Considerando uma inflação média de 116,5% no 

período 2003-2017, segundo o IPCA, estima-se que o custo da escavação para uma 

linha de transmissão subterrânea em 2017 seja aproximadamente R$ 1903,00/m. 

Assim, o custo total da escavação para uma linha de 8 km de extensão seria cerca de 

R$ 15.224.000,00. 

 

Custo de Implantação Total 

 

 De posse de todos os dados acima, tem-se que o custo total de implantação do 

sistema HTS é de aproximadamente R$50.245.520,00. 
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4.3.2 Custo Operacional 
  

 Para determinar as perdas térmicas no sistema, é necessário determinar a 

corrente crítica do cabo e as perdas CA, além das perdas no dielétrico do cabo. As 

perdas térmicas no dielétrico do cabo são características construtivas, sendo 

estimadas em 0,05 W/m (Demko et al, p. 2), então para um sistema de 8 km de 

extensão, a dissipação térmica total no dielétrico seria de aproximadamente 400 W. 

 As perdas devido à impedância do cabo podem ser calculadas utilizando os 

dados da Tabela 1. Considerando um acréscimo de 10% na extensão do cabo, ou 

seja, uma extensão total de 8,8 km, podemos calcular a impedância utilizando o 

modelo pi da LT: 

  

= 2 . 60. (0,1564. 10 . 8,8 + 2.0,0410. 10 . 8,8) = 790,895 Ω/  

= 2 . 60. (0,725. 10 . 8,8) = 2,405 /  

  

A corrente por fase na barra receptora é de 1,8 kA, conforme calculado anteriormente. 

Desta forma, conforme a equação 3.12, tem-se que: 

  

= 1,8007  

= 50,00629  

 

Assim, as perdas CA reativas na linha são: 

 

= (0,0007 ∗ 0,00629) = 4,403  

 

Notar que as perdas CA resistivas não podem ser calculadas por métodos 

convencionais, uma vez que os cabos HTS possuem resistividade virtualmente nula. 

Assim, as perdas por efeito Joule são determinadas com base no aquecimento do 

fluido refrigerante utilizado nos cabos e, portanto, na potência de resfriamento 

necessária para manter o sistema nas temperaturas criogênicas. 

Com base no exposto acima, as perdas CA resistivas são estimadas em 

0,2 /( . ) em cada cabo, conforme Willen et al. (2001). Portanto, a perda total no 

sistema proposto é de 19,015 kW, e a energia das perdas é de 166,571 MWh/ano. 
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Ao contrário do sistema convencional, pode-se desprezar os efeitos do fator de 

potência para o cálculo das perdas do sistema HTS, devido a essas perdas serem 

devidas apenas ao aquecimento do LN2 utilizado na refrigeração dos cabos, conforme 

explicado anteriormente. Portanto, o fator de potência não causa efeito significativo 

nas perdas CA em sistemas HTS. 

Portanto, considerando a tarifa AS da Copel de 0,28842 R$/kWh e os mesmos 

critérios de cálculo do sistema convencional, conforme Resolução nº 2214 da ANEEL, 

tem-se que o custo anual das perdas nos cabos é de R$48.042,52/ano, o qual é o 

custo operacional do sistema HTS. 

  

4.3.3 Custo de Manutenção 
  

 Se para um sistema convencional há uma crônica falta de informações a 

respeito dos custos de manutenção associados, o problema é ainda maior quando se 

trata de um sistema HTS, ainda em fase experimental em poucas localidades. Desta 

forma, optou-se por estimar o custo de manutenção anual como 5% do custo inicial 

de instalação. Este custo seria principalmente devido à manutenção do sistema de 

refrigeração, com conserto de eventuais vazamentos nos cabos e reposição do 

nitrogênio líquido. 

 Desta forma, tem-se que o custo de manutenção é de aproximadamente 

R$2.512.276,00/ano.  
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5 RESULTADOS 

  

 A partir dos dados obtidos no capítulo anterior, é possível comparar os custos 

da linha convencional e da linha HTS. Será comparado os custos das linhas, 

funcionando à plena carga em três intervalos de tempo: 

 Imediatamente após a instalação; 

 10 anos após a instalação; 

 30 anos após a instalação. 

Foram escolhidos estes intervalos de tempo por serem os mais usuais para 

análise de implantação de basicamente qualquer tipo de infraestrutura, e/ou 

atualização tecnológica. A partir da comparação e análise dos resultados para cada 

caso será verificado se a implantação de linhas HTS para o caso sugerido é viável 

financeiramente ou não. 

É possível resumir os resultados obtidos no capítulo anterior na Tabela 2: 

 

Tabela 2 – Custos de instalação, operação e manutenção de cada sistema. 
 Instalação  

(R$) 

Operação  

(R$/ano) 

Manutenção 

(R$/ano) 

Sistema 

convencional 

3.352.600,00 12.000.654,00 (FP = 0,8) 

8.511.786,00 (FP = 0,95) 

41.005,46 

Sistema HTS 50.245.520,00 48.042,52 2.512.276,00 

Fonte: Autoria Própria.  
 

A partir da Tabela 2, pode-se verificar a instalação da linha HTS possui um 

custo total muito mais elevado do que a linha convencional. Isto era esperado, visto 

que o sistema HTS exige uma estrutura muito mais complexa e específica para sua 

instalação e perfeito funcionamento.  

Vale lembrar também que o custo de uma linha convencional aérea é muito 

mais baixo do que o custo desta mesma linha instalada no solo, isto porque tanto o 

material quanto o serviço de montagem e instalação têm custo muito mais baixo do 

que toda a escavação necessária para a instalação subterrânea. 

Além disso, como esperado, os cabos supercondutores são muito mais caros 

do que os cabos convencionais devido aos materiais e também uma fabricação muito 
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mais complexa, demorada, e efetivamente, mais cara. Finalmente, os 

supercondutores necessitam de todo um sistema criogênico próprio para que possam 

entrar no estado supercondutivo e poder conduzir uma densidade de corrente 

significativa. Este sistema também apresenta um custo considerável, que, somado ao 

que foi descrito acima, inviabiliza a implantação caso a análise imediata após a 

instalação seja considerada. 

Fazendo uma análise dos resultados após um período de dez anos, permite 

verificar se um projeto é viável a longo prazo. Estendendo os valores dos custos 

anuais (no caso, seriam apenas os custos operacionais e de manutenção) ao longo 

de dez anos, obtém-se o custo de funcionamento desta linha durante o tempo 

considerado. Pode-se dizer que um projeto é viável se a economia referente aos 

custos de operação e manutenção forem superiores ao custo de implantação deste 

projeto. Porém como está sendo proposta uma análise comparativa entre o sistema 

HTS e uma linha convencional, para garantir a viabilidade total, deve-se verificar se a 

economia é superior ao custo total do sistema em vigor. Estendendo os custos 

operacionais e de manutenção de ambos os casos em dez anos, obtém-se os 

resultados conforme mostrados na Tabela 3: 

 

Tabela 3 – Comparação dos custos de operação e manutenção em dez anos. 

 Operação (R$) Manutenção (R$) 

Sistema 

convencional 

120.006.540,00 (FP = 0,8) 

85.117.860,00 (FP = 0,95) 

410.054,60 

Sistema HTS 480.425,20 25.122.760,00 

Fonte: Autoria Própria.  
 

 É possível obter o custo total das linhas neste período de dez anos somando, 

para cada sistema, os valores da Tabela 3, com o custo de implantação, resultando 

nos valores mostrados na Tabela 4. Isto proporciona uma visão mais geral de fácil 

comparação entre as duas linhas.  

 

 

 



54 
 

 

Tabela 4 - Custo total dos sistemas em dez anos. 

 Custo Total (R$) 

Sistema convencional 123.769.194,60 (FP = 0,8)  

88.880.514,60 (FP = 0,95) 

Sistema HTS 75.848.705,20 

Fonte: Autoria Própria.  
  

A partir dos dados das tabelas 3 e 4 pode-se ver que, ao longo de dez anos, o 

custo total do sistema HTS é, no mínimo (para o caso com o maior fator de potência), 

aproximadamente 14,66% menor do que o custo total do sistema convencional. Deve-

se isto ao fato de que custo operacional do sistema supercondutor é extremamente 

baixo quando comparado ao sistema convencional, onde, mesmo as perdas 

representando menos de 5% da energia entregue, a longo prazo acabam se tornando 

um fator muito significativo para a presente comparação. 

Mesmo a linha HTS requerendo uma manutenção anual muito mais custosa do 

que uma linha convencional, nota-se que para as situações simuladas, o custo 

operacional da linha convencional ainda se torna numericamente mais significativo, o 

que pode ser constatado pelos valores mostrados nas tabelas 3 e 4.  

Uma observação interessante que é possível fazer analisando o custo anual de 

cada sistema é que em pouco mais de 9 anos, só o valor do custo operacional do 

sistema convencional no caso mais barato (R$ 76.606.074,00) já se torna superior ao 

custo total, isto é, considerando o custo de instalação, operação e manutenção do 

sistema HTS (R$ 73.288.386,68). Ou seja, neste período de tempo, a economia 

resultante já pagaria todos os custos de uma linha supercondutora, nas especificações 

consideradas, até então. 

Calculando os custos para um período de trinta anos permite observar o 

comportamento e a viabilidade econômica em um prazo ainda maior. Como visto 

acima, em um período de dez anos o sistema HTS apresenta um custo total menor do 

que o sistema convencional. Estendendo este período para mais vinte anos 

proporciona uma visão mais ampla do comportamento dos custos, assim como a 

validação e fortalecimento dos argumentos sobre a viabilidade do sistema HTS. 

A Tabela 5 traz os custos de operação e manutenção de ambos os sistemas 

ao longo de um período de trinta anos. 
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Tabela 5 – Comparação dos custos de operação e manutenção em trinta anos. 

 Operação (R$) Manutenção (R$) 

Sistema 

convencional 

360.019.620,00 (FP = 0,8) 

255.353.580,00 (FP = 0,95) 
1.230.163,80 

Sistema HTS 1.441.275,60 75.368.280,00 

Fonte: Autoria Própria.  
 

 Semelhante aos valores da Tabela 4, pode-se obter o custo total das linhas no 

período de trinta anos somando, para cada sistema, os valores da Tabela 5, com os 

custos de instalação mostrados na Tabela 2, resultando nos valores mostrados na 

Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6 – Custo total dos sistemas em trinta anos. 

 Custo Total (R$) 

Sistema convencional 364.602.383,80 (FP = 0,8) 

259.936.343,80 (FP = 0,95) 

Sistema HTS 127.055.075,60 

Fonte: Autoria Própria.  
 

 Como esperado, é possível observar que num período de 30 anos, tem-se uma 

diferença ainda maior entre o custo total dos dois sistemas. No caso com o fator de 

potência 0,95 (caso onde o custo total da linha convencional é menor), tem-se uma 

diferença considerável de aproximadamente 104,58%, ou seja, o custo total do 

sistema convencional é pouco mais que o dobro do custo total do sistema HTS e esta 

diferença é ainda maior (aproximadamente 186,96%, ou seja, quase o triplo) para o 

fator de potência de 0,8. Isto mostra o quão impactante o custo operacional, neste 

caso, o custo das perdas, pode ser, a longo prazo, para uma linha de transmissão. 

 Finalmente, com base nos resultados obtidos é possível concluir que, dentro 

das condições e limitações consideradas, para uma linha de transmissão curta de 

aproximadamente 8 km, um sistema HTS pode ser, a longo prazo, uma alternativa 

viável quando comparado a um sistema convencional. Mesmo considerando possíveis 

oscilações nos valores calculados, a longo prazo, o sistema ainda seria viável, pois a 

diferença do custo total entre os dois sistemas é muito grande. 
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O sistema supercondutor, não somente apresenta-se como uma alternativa 

viável economicamente dentro das condições consideradas, com um custo total 

menor a partir de aproximadamente 9 anos, mas também, após a sua instalação, 

acaba reduzindo a poluição visual devido à ausência de cabos e torres, além disso, 

proporciona a possibilidade de um melhor aproveitamento do espaço onde a linha se 

localiza. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Concluindo os estudos desenvolvidos ao longo deste trabalho, verificou-se que 

as linhas de transmissão baseadas em cabos HTS podem, de fato, ser viáveis em 

comparação às linhas de transmissão convencionais. 

 Ao conceituar o fenômeno da supercondutividade, discutiu-se como o mesmo 

foi descoberto e as condições necessárias para a sua ocorrência. Também foi 

discutida a evolução das pesquisas, com ênfase no aumento da temperatura limite 

para a ocorrência do fenômeno e a consequente redução nos custos de manutenção, 

fator muito importante para estabelecer a viabilidade das aplicações práticas. 

 Os cabos supercondutores foram discutidos com base nos principais tipos 

produzidos atualmente, buscando comparar as principais características e vantagens 

de cada tipo. Considerou-se que o cabo do tipo TriaxTM é o que possui maior potencial, 

visto que possui as melhores características. Entretanto, como os sistemas baseados 

em cabos HTS ainda não existem em grande quantidade, não há como verificar as 

vantagens do cabo TriaxTM em larga escala. 

 Comparando os sistemas de transmissão em termos dos custos totais, foi 

possível verificar que, muito embora o custo inicial do sistema HTS seja várias vezes 

maior do que o custo inicial de um sistema convencional, principalmente um sistema 

aéreo, este custo é amortizado em um período relativamente pequeno, devido à 

drástica redução nas perdas pelo sistema HTS. As perdas no sistema HTS são 

devidas basicamente à potência utilizada pelos equipamentos de resfriamento dos 

cabos. Assim, num período de 30 anos, o sistema torna-se viável em termos dos 

custos de instalação, perdas operativas e manutenção. Além disso, como as tarifas 

do sistema de transmissão brasileiro são calculadas em termos das perdas no mesmo, 

existe o potencial para redução nas tarifas do sistema, já que o sistema torna-se 

menos custoso ao longo do tempo. 

 Porém, é necessário considerar a necessidade de mão-de-obra altamente 

especializada e as várias incertezas em um projeto que ainda não possui similares em 

larga escala. Assim, cabe à comunidade acadêmica desvendar estas incertezas e 

demonstrar que um sistema com tantas vantagens financeiras pode ser viável, desde 

que as ações corretas sejam executadas pelas partes envolvidas.  
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