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RESUMO 
 
 

Em função do crescimento da economia brasileira nas últimas décadas, há uma procura muito 
alta e crescente por energia elétrica. O atual contexto energético brasileiro mostra é um quadro 
crítico, pois as unidades geradoras de energia existentes estão em sua capacidade máxima de 
geração, e as novas unidades serão instaladas em locais distantes dos centros consumidores, 
ou seja, cidades e indústrias precisarão receber energia elétrica cada vez mais enquanto os 
pontos de geração estão cada vez mais distantes. Para solucionar este dilema, é necessário 
que toda a energia gerada nos novos centros de geração viaje longas distâncias através de um 
sistema de linha de transmissão moderno, estável, seguro, de baixo impacto ambiental e com 
baixo custo de investimento. Solucionar esse dilema significa garantir o crescimento econômico 
do pais, assegurar que diversos serviços públicos ou privados tenham plenas condições de 
funcionamento como por exemplo hospitais, escolas, delegacias, corpo de bombeiros, 
presídios, prefeituras, entre outros. Além dos pontos já apresentados essa pesquisa contribui 
para o desenvolvimento do atual sistema energético brasileiro apresentando novas tecnologias 
de transmissão de energia elétrica, identificando oportunidades de melhoria em determinados 
setores do sistema interligado nacional e apresentando modelos de projetos modernos com 
baixo impacto ambiental. Essa pesquisa tem por finalidade evidenciar que o uso dos sistemas 
de transmissão em alta tensão com corrente continua ( do inglês High Voltage Direct Current – 
HVDC) é melhor do que o uso de sistemas de transmissão em alta tensão com corrente 
alternada (do inglês High Voltage Alternate Current – HVAC). Para embasar esta pesquisa 
foram utilizados relatórios energéticos da ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica), 
estudos e relatórios da ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), artigos técnicos 
elaborados por concessionarias de energia elétrica como, por exemplo, Bandeirantes, CEMIG, 
o livro transmissão de energia elétrica Linhas aéreas, da editora LTC sendo o autor Rubens 
Fuchs, além de artigos acadêmicos e consultas à internet. Através desta pesquisa comprova-se 
que o sistema de transmissão em alta tensão e corrente continua é a solução ideal para 
transportar energia elétrica das distantes fontes de geração aos grandes centros de consumo, 
fazendo isso de forma confiável, tendo um sistema estável, menor custo de investimento e 
menos impacto ambiental. Portanto para os próximos anos com a crescente demanda 
energética, somado a condição de maior distancia dos centros de geração até os centros 
consumidores, esse sistema será cada vez mais utilizado (não apenas no âmbito nacional, mas 
sim no âmbito mundial), gerando oportunidades no mercado de trabalho e a necessidade de 
profissionais com conhecimento técnico sobre esta forma de transmissão de energia elétrica. 


