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I. Introdução 

 
O domínio da energia elétrica é, sem dúvida, 

uma das mais brilhantes conquistas da 

tecnologia moderna. A necessidade de 

criarem-se meios práticos de transmitir essa 

energia para vários pontos determinou o 

nascimento de uma especialidade de estudo, 

que ficou conhecida como Engenharia de 

Linhas de Transmissão. Esta nota técnica trata 

da aplicação das linhas de transmissão em 

altas frequências e define os principais 

parâmetros de análise, como a impedância 

característica das linhas, coeficiente de 

reflexão, perda de retorno, perda de inserção e 

coeficiente de onda estacionária. O estudo de 

linhas de transmissão é condição 

imprescindível para todos os profissionais da 

área de altas frequências, micro-ondas e 

antenas. A Figura 1 mostra  vários tipos de 

linhas de transmissão utilizadas nos sistemas 

de telecomunicações.  

 

 
a) Linha bifilar. 

 
b) Cabos coaxiais flexíveis. 

 
c) Cabos coaxiais semirrígidos 

 

 
d) Guias de ondas rígidos. 

 

 
e) Guias de ondas flexíveis. 

 

 
f) Linhas de circuito impresso Microstrip. 

 

 
 

 
g)  Linhas de circuito impresso Stripline. 

 

Figura  1 - Alguns tipos de linhas de transmissão. 

II.  Análise simplificada de uma Linha de 

Transmissão  

 

A análise simplificada de propagação em 

Linhas de Transmissão, que será feita a 

seguir, tem finalidade de apresentar ao leitor 

os conceitos de grandezas que são essenciais 

no estudo completo dessa estrutura. A Figura 

2 apresenta o caso geral de transmissão  de 
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um sinal senoidal a partir de uma fonte, ou 

gerador, até uma carga (Zc), através de uma 

linha de transmissão dissipativa (ou seja, com 

perdas),  de comprimento x. O referencial de 

x=0 é a entrada da linha e a frequência do 

sinal  da fonte é F. Zg representa a 

impedância interna do gerador, e a velocidade 

de propagação na linha será considerada 

inicialmente como  igual a velocidade da luz 

no vácuo ( aproximadamente 300.000 km/seg, 

e dada pela letra c).  

 
Figura  2 - Representação da transmissão de um 

sinal senoidal do gerador para a carga através de 

uma linha de transmissão. 

 

O gerador senoidal cria um sinal cujo formato 

em função do tempo é dado pela Figura 3. A 

medida que o gerador desenvolve a tensão 

senoidal esta se propaga ao  longo da linha e 

chega até à carga, onde é absorvida e 

dissipada. 

 

 
Figura 3 – Sinal senoidal gerado. 

 

A separação entre dois máximos ou dois 

mínimos de tensão no sinal senoidal do 

gerador é denominado de comprimento de 

onda λ,  e pode ser calculado por : 

F

c
          [1] 

Onde c é a velocidade da luz e F a frequência 

do sinal senoidal gerado pelo gerador. 

 

O período do sinal senoidal, dado por T, 

representa o tempo que a onda leva para se 

repetir, ou o tempo que ela leva para 

caminhar um comprimento igual a λ. O valor 

de T é dado por: 

F
T

1
           [2] 

Ou seja, um sinal de 300 MHz teria as 

seguintes características: 

 

m 1
10.300

10.3
6

8


F

c
  

 

nanoseg 3.33

 3310.3
10.300

11 9
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F
T

 

 

Se esse sinal for injetado em uma linha de 

transmissão de 10 metros, o tempo para 

percorrer a linha será de : 

 

T
c

x
t p *103310.3

10.3

10 8

8
 

 

 

II.1 Velocidade da luz em um meio 
qualquer 
 

A velocidade da luz em um meio qualquer é 

dada por: 

 

 



1
pv                    [3]

  

 

Onde:  

µ = Permeabilidade magnética do meio 

ɛ  = Permissividade elétrica do meio 

 

Para o caso do vácuo, ou o ar, os valores de ɛ 

e µ são dados por: 

µ = 4π×10
−7

 H/m ≈ 1,2566×10
−6

 H/m , 

ɛ = 8.854187817610
-12

 F/m 

Com esses valores a velocidade de 

propagação de uma onda eletromagnética no 

vácuo é calculada por: 
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127 10*85.8*10**4

11





vácuov

 

vácuov 299863380.5 m/s  300000 km/s 

 

Se o meio de propagação for diferente do 

vácuo, a velocidade de propagação da luz vai 

mudar. Considere, por exemplo, uma linha de 

transmissão construída com teflon (PTFE)  

entre seus condutores ( uma linha coaxial, por 

exemplo).  O teflon possui uma constante 

dielétrica relativa ( ɛr) média  igual a 2,2 (esse  

valor varia com a frequência)  em relação à 

constante dielétrica do vácuo.  

Nesse caso, a velocidade de propagação da 

onda eletromagnética no teflon será dada por: 
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Pode-se escrever ainda que: 

 
cvteflon *674.0  

 

Ou seja, a velocidade das ondas 

eletromagnéticas no teflon é da ordem de 

67.4% da velocidade da onda no vácuo. De 

uma forma geral, para meios não magnéticos, 

pode-se escrever que a velocidade de 

propagação é dada por: 

 

r

p

c
v


             [4] 

 

Se a velocidade de propagação diminui em 

um meio qualquer, o comprimento de onda 

dado pela Equação 1 também diminui. 

Define-se, então,  o comprimento de onda 

guiado ( λg) no meio por  : 

 

F

c

r

g
*

            [5] 

 

II.2 – Linha de transmissão conectada à 

carga e ao gerador.  

 

A Figura 2 pode representar qualquer uma das 

linhas mostradas na Figura 1, desde que seus 

parâmetros e modos de propagação possam 

ser calculados. V1 e I1 representam a tensão e 

corrente eficaz na entrada da linha. V2 e I2 

representam a tensão e corrente eficaz no 

final da linha, ou sobre a carga Zc. 

 

A Figura 2, embora simples, pode ser a 

representação prática de um sistema de 

transmissão de radiodifusão, conforme 

ilustrado na Figura 4. O transmissor é 

representado pelo gerador da Figura 2, a 

antena é representada pela carga Zc, e o cabo 

coaxial que interliga o transmissor com a 

antena é representado pela linha de 

transmissão LT.  

 

 
 

Figura  4 – Exemplo de sistema de transmissão, 

representado pela Figura 2. 

 

As conexões nas interfaces da linha de 

transmissão com o transmissor, e na interface 

da linha de transmissão  com a antena, são 

também importantes, mas não serão ainda 

avaliadas neste  modelo.  

Mas é importante lembrar que a máxima 

transmissão de potência de um gerador para 

uma carga, conforme mostra o esquema da 

Figura 5, ocorre quando a impedância de 



               Nota Técnica -  BTNT 02/2020 –rev.B 

 www.betatelecom.com.br                       Linhas de transmissão – Parte 1    

 17-02-20   rev.B                                                                4                                               BT73 /2020  - S.J. Campos – SP  

 

carga Zc é o conjugado da impedância interna 

do gerador ( Zg). Ou seja: 

 

Zc=Zg*              [6] 

 

Se  Zc=Rc+jXc  e Zg=Rg+jXg a condição da 

Expressão 6 indica que: 

 

Rc=  Rg          [7] 

Xc= -Xg 

 
Nessas  condições , a máxima potência que o 

gerador pode transferir à carga é denominada 

máxima potência disponível do gerador 

(Pdisp), e pode ser calculada por: 

 

g

disp
R

V
P

4

2

            [8] 

 
 

Figura 5 – Gerador conectado a uma 

carga, para máxima transferência de 

potência. 

 

 

III. Parâmetros principais em uma linha de 

transmissão sem perdas . 

 

Considere, inicialmente, que a linha de 

transmissão  da Figura 2 não apresente perdas  

(LTSP) . Nesse caso o sinal na saída da linha 

é igual ao sinal na entrada da linha (V1i=V2i). 

Ao penetrar na linha o sinal do gerador 

produzirá uma corrente I1i, e pode-se calcular 

uma impedância Ze, que será dada por : 

 

1

1

I

V
Ze              [9] 

 

Como a linha não tem perdas, a Expressão 9 

pode ser calculada em qualquer ponto x da 

linha, inclusive sobre a carga Zc, que pode ser 

ajustada de forma que se possa  escrever : 
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1

1

2

2
        [10] 

 

Quando as impedâncias Ze, Zx e Zc 

apresentam o mesmo valor ocorre uma 

condição particular na montagem gerador, 

linha e carga que é denominada condição de 

linha casada. 

Essa impedância que não se altera ao longo da 

linha é denominada de impedância 

característica da linha de transmissão, sendo 

conhecida como Z0. Essa é a impedância que 

define cabos coaxiais, por exemplo, com 

valores de 75 Ohms ou 50 Ohms.  

De forma geral, Z0 é realmente uma 

impedância, com parte real (resistiva) e 

imaginária (reativa). Mas para linhas de 

baixas perdas em altas frequências, a parte 

reativa é muito pequena e pode ser 

desprezada na definição de Z0. 

Na condição da linha casada sem perdas, se 

Ze=Zg*, ocorrerá a máxima transferência da 

potência do gerador para a carga, através da 

linha de transmissão (ver Equações 7 e 8) . É 

importante notar também que, se for deslizada 

sobre a linha uma sonda (probe) de tensão, 

ela vai medir sempre o mesmo valor V eficaz  

sobre todo o percurso da linha. Essa é outra 

característica importante da linha casada. 

A Figura 6 ilustra a condição de linha casada 

para máxima transmissão de potência de um 

transmissor ( Zg= 50 Ohms)  para uma antena 

de 50 Ohms (carga)  com uma linha de 

transmissão de 50 Ohms. 
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Figura 6 – Sistema de 50 ohms casado, otimizado 

para transferência de potência do gerador à carga. 

 

De uma forma geral a impedância de carga Zc 

pode adotar qualquer valor. Quando Zc for 

diferente de Z0, a tensão e corrente  sobre a 

carga não serão mais iguais  a V1 e I1, mas 

serão modificada para valores V2  e I2, de tal 

forma que  : 

 

 

0

2

2 ZZ
I

V
c 

            [11] 

 

Ou seja, a tensão sobre a carga deve agora se 

adaptar para prover a condição mostrada na 

Equação 11.  

 

A análise do que acontece na linha quando Zc 

é diferente de Z0 é  pode ser realizada, 

considerando que a carga irá refletir de volta 

ao gerador parte do sinal que incide sobre ela. 

Essa é a mesma condição que existe   quando 

excita-se uma corda que tem uma 

extremidade presa. A onda na corda, ao 

chegar à extremidade fixa não pode mover 

mais a corda, e volta em direção à excitação. 

 

Portanto, para condições gerais de conexão 

entre gerador, linha de transmissão e carga 

será considerado que sobre a carga vão existir 

duas parcelas de tensão e corrente: uma 

parcela que incide sobre  a carga, vinda do 

gerador, e uma parcela que é refletida pela 

carga em direção ao gerador. Em termos 

matemáticos pode-se escrever que: 

 

c

ri
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Z
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e
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2

2

222

222

          [12] 

 

Os termos V2i e I2i representam valores 

eficazes de componentes senoidais de tensão 

e corrente que estarão incidindo sobre a carga 

através da linha de transmissão. V2r e I2r 

representam valores eficazes de componentes 

senoidais de tensão e correntes que serão 

refletidos de volta ao gerador, através da linha 

de transmissão. Os termos de reflexão  

aparecem, como já dito,  porque agora deve-

se atender à uma relação diferente de tensão e 

corrente sobre a carga (Zc≠Z0). Essas 

componentes, ao se propagarem de volta ao 

gerador irão se combinar com os sinais 

incidentes de tensão e corrente em cada ponto 

da linha, de modo que pode-se escrever para 

qualquer ponto x da linha novas expressões 

para a tensão ( Vx e para a corrente Ix, na 

forma: 

 

x

x

x

xrxix

xrxix

Z
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V

e

III

VVV







    

           [13] 

 

A Figura 7 mostra um exemplo da 

combinação dessas componentes de ondas 

incidentes e refletidas sobre a linha de 

transmissão para alguns valores de Zc. 
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Figura 7 – Distribuição de tensão e corrente sobre 

uma linha de transmissão com componentes 

incidentes e refletidas. 

 

Note que nas condições da Figura 7, uma 

sonda (probe)  que deslizasse sobre a linha 

não mais indicaria um valor eficaz constante 

como no caso da linha casada, mas iria variar 

entre máximos e mínimos de tensão, causados 

pela combinação das ondas incidentes e 

refletidas ao longo da linha. As componentes 

refletidas de tensão e corrente representam 

potência que não é transmitida à carga, mas 

devolvida ao gerador.  

III.1 O coeficiente de reflexão 
 

A existência de reflexões em uma linha de 

transmissão significa que o gerador não está 

mais entregando a máxima potência à  carga. 

Essa diferença de potência não entregue a 

carga deve ser quantificada, para verificar se é 

aceitável ou não. 

Para isso define-se o parâmetro  denominado 

coeficiente de reflexão Γc, que representa a 

relação entre a tensão refletida na carga ( V2r)  

e a tensão incidente na carga (V2i) : 

 

i

r
c

V

V

2

2        [14] 

 

Pode  ser demonstrado que: 

 

0

0

ZZ

ZZ

c

c
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       [15] 

 

E, se Z0 é puramente resistiva, pode-se 

escrever que : 
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r
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Quando Zo for real |V2i|
2
/Z0 pode ser  

considerado como a potência na linha, 

incidente na posição da carga Pic, e |V2r|
2
/Z0 

pode ser considerado como a potência 

refletida na linha na posição da carga (Prc). 

Isso leva à conclusão que: 

 

carga na 

carga na 2

incidente

refletida

ic

rc
c

P

P

P

P
      [17] 

  

Pode-se agora estimar a parcela da potência 

que é refletida pela carga e a perda de 

transmissão produzida pela reflexão. A 

potência entregue à carga ( Ptransm) é dada por: 
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2
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     [18] 

 

O termo Ptransm/Pincidente na carga ,calculado em 

dB, é conhecido como Perda de Inserção . 

Note-se que não é a perda dissipativa da 

linha, pois considerou-se a linha sem perdas. 

É uma perda produzida por reflexão, devido à 

impedância de carga não ser igual à 

impedância da linha. Quando a linha tiver 

perdas  o fator de atenuação da linha em dB 

deve ser acrescido ao valor da perda de 

inserção . 

Exemplo 1: Um transmissor de 100 W, com 

impedância interna Zg=50 Ohms, é acoplado 

a uma antena transmissora através de um cabo 

coaxial de impedância característica igual a 

50 Ohms. Considere desprezível a perda 

produzida pelo cabo coaxial. Se a impedância 
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da antena for igual a Za=Zc=50-j50 Ohms, 

calcule a potência efetivamente entregue à 

antena e a perda de transmissão do sistema. 

 

Solução: Para a solução desse cálculo, serão 

utilizadas as Equações 15 e 18. 
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Portanto, a antena com impedância Za= 50-

j50 irá radiar apenas 80% da potência 

disponível do gerador, sendo que 20%  dessa 

potência será refletida ao gerador.  Sistemas 

que  produzem altas potências de transmissão 

possuem dispositivos de proteção que 

desligam a transmissão quando detectam 

potência refletida elevada. 

 

III.2 A perda de retorno 
 

O conhecimento do valor do coeficiente de 

reflexão é suficiente para avaliar as condições 

de reflexão na linha de transmissão. Contudo, 

os técnicos de altas frequências preferem 

utilizar outro parâmetro na forma de dB 

denominado de Perda de Retorno, dado por: 

 

)(10log*20)Pr( cdB 
         [19] 

No Exemplo 1, pode-se calcular a perda de 

retorno, que resulta em: 

 

7)45.0(10log*20)(10log*20)Pr(  cdB
 

III.3 A taxa de onda estacionária 
 

Analisando em mais detalhes a Figura 6 nota-

se que, quando existem ondas refletidas na 

linha ( condição de descasamento), a tensão 

ao longo da linha varia, devido a somatória 

das tensões refletidas e incidentes. A Figura 7 

mostra as combinações das ondas incidentes e 

refletidas em dois instantes de tempo. A onda 

incidente está representada pela linha 

pontilhada em azul e a onda refletida está 

representada pela linha tracejada em 

vermelho. A combinação das ondas incidente 

e refletida está indicada  pela curva em 

contínua em verde. A Figura 8.a representa o 

instante em que as ondas incidentes e 

refletidas se somam e a Figura 8.b representa 

o instante de tempo em que as ondas incidente 

e refletida se subtraem. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8 – Combinação das ondas 

incidente e refletidas em uma linha de 

transmissão sem perdas. 

 

Note-se que a soma das ondas incidentes e 

refletidas assume o valor 1.5 V ( Vmax)  e a 

subtração das ondas incidente e refletida 

assume o valor de 0.5 V ( Vmin) .  A 

configuração mostrada na Figura 8  

denomina-se  condição de onda estacionária 

porque os pontos de máximo e mínimo estão 

bem localizados ( estacionários) na linha de 

transmissão. A separação em metros entre 

dois máximos, ou dois mínimos, é dada pela 

metade do comprimento de onda do sinal na 

linha. 
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Define o coeficiente de onda estacionária 

(COE)  em uma linha de transmissão pela 

letra σ  , representando a relação entre Vmax e 

Vmin  .  

No caso da Figura 8 esse valor será dado por: 

 

3
5.0

5.1

min

max 
V

V


 

É possível provar ainda que : 

c

c

V

V






1

1

min

max          [20] 

A partir da Expressão 17, pode-se obter o 

valor do |Γc|. O coeficiente de onda 

estacionária da Figura 8 , por exemplo, foi 

produzido por uma carga com |Γc| dado por: 

 

5.0
31

31

1

1















c  

O COE é conhecido também como VSWR ( 

do inglês Voltage Standing Wave Ratio)  

 

A Figura 9  apresenta um resumo de 

resultados comparativos  de condições de 

casamento de impedâncias em linhas de 

transmissão. 

 

 
Figura 9 – Valores de COE e Pr para 

algumas condições da carga na LTSP. 

 

Note-se que para transmitir mais de 95% da 

potência do gerador à carga em uma LTSP é 

preciso que o COE seja menor que 1,5 e a 

perda de retorno menor que -15 dB. 

Condições de curto ( Zc=0) ou aberto (Zc→∞)  

na extremidade da linha correspondente à 

carga,  produzirão o  COE→∞, e Pr=0 dB. 

IV. Considerações para linhas com perdas  

 

Linhas de transmissão sem perdas ( LTSP) 

não existem. Em algumas condições, como é 

o caso de  linhas de pequeno comprimento, as 

perdas são pequenas o suficiente para serem 

desprezíveis,  e a linha ser considerada LTSP. 

De uma forma geral as perdas de linhas de 

transmissão reais aumentam com a 

frequência. A capacidade de transmitir 

potência também cai com o aumento da 

frequência. A Figura 10 mostra um exemplo 

característico de gráfico fornecido pelos 

fabricantes de cabos coaxiais para se estimar 

a perda do cabo e a potência  de utilização em 

função da frequência.  

 

 
 

Figura 10 – Características de cabos 

coaxiais  x frequência. 

 

As perdas em cabos coaxiais ocorrem devido 

às perdas nos condutores e às perdas no 

dielétrico interno do cabo. As perdas nos 

condutores dependem do inverso do diâmetro 

dos condutores e, por isso, cabos coaxiais de 

maior  diâmetro tem menos perdas que um 

cabo coaxial de menor diâmetro, para uma 

mesma impedância Z0 (ver Figura 10). 

Guias de ondas também apresentam perdas 

nos condutores e no dielétrico dentro do guia 

( geralmente o ar). Mas, comparado com 

cabos coaxiais, os guias de onda  tem perdas 

mais baixas. Um guia de onda WR284, 

construído em cobre e dielétrico ar, para 

funcionar na banda S (2.6 GHZ a 3.95  GHz ), 

apresenta perdas em torno  de 0.023 dB por 

metro. Isso é muito menor que a perda de um 

cabo coaxial na mesma faixa de frequências. 
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As perdas existentes nas linhas de transmissão 

podem “ mascarar as medidas de reflexão, 

dependendo do comprimento da linha. Como 

já explicado no item 3, o coeficiente de 

reflexão é calculado sobre a carga. Contudo, 

por motivos práticos e dificuldades de acesso, 

é comum medir-se o módulo do coeficiente 

de reflexão  em alguma parte da linha, 

afastado da carga. Nas linhas com perdas essa 

condição pode produzir erros de medidas 

porque o sinal incidente e o sinal refletido 

sofrem perdas entre a posição de medida e a 

posição da carga. A Figura 11 ilustra esse 

problema. O gráfico de ondas refletidas e 

incidentes representa uma linha de 1 m com 

perdas de 1 dB/m. O coeficiente de reflexão 

medido sobre a carga, indica os valores de 

pico de 0.980 V incidente e 0.44 V refletido. 

Ou seja, o coeficiente de reflexão é igual a 

0.449, a perda de retorno=7 dB e o 

COE=2.63. Medindo as componentes 

incidente e refletida no início da linha os 

valores de pico são : 0.984 para onda 

incidente e 0.4 V para onda refletida. O 

coeficiente de reflexão calculado dessa forma 

dá Γ=0.406, e  Pr=7.8 dB, COE=2.33. 

 

 
Figura 11 – Ondas refletidas e incidentes 

em linhas com perdas. 

 

As diferenças de valores parecem pequenas 

neste exemplo, mas se considerando agora  

que essa mesma linha tenha comprimento de 

10 metros e que as medidas são feitas no 

início da linha, os valores ficam: Γ=0.1, 

Pr=20 dB, COE=1.22. Esses resultados levam 

a concluir que as reflexões possam ser 

desprezadas na carga, o que, evidentemente, 

não é o caso. Por essa razão a verificação das 

condições de  desempenho de linhas de 

transmissão longas exigem as medidas de 

perda de retorno e perda de inserção. 

 

Os parâmetros COE, Pr e Γ, tem a finalidade 

de verificar se existe reflexão na  LTSP. 

Geralmente são suficientes para esse 

propósito, permitindo calcular a porcentagem 

da potência do gerador entregue a uma carga. 

Contudo, uma linha de transmissão tem outras 

aplicações práticas em altas frequências, 

como por exemplo, simular valores de 

componentes como capacitores, bobinas e 

circuitos ressonantes série e paralelo. Essas 

aplicações serão objeto da parte 2 desta nota 

técnica. 
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