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Resumo 

Este relatório tem como objectivo descrever o trabalho realizado no âmbito de uma 

Dissertação de Mestrado – Projecto que se desenvolveu na EDP Distribuição Energia, SA. O 

estágio propriamente dito, teve a duração de três meses e consistiu no tema: ‖Operações em 

Redes de Distribuição‖. Neste sentido, desenvolveram-se projectos de linhas aéreas de média 

tensão a 15 kV, apreciaram-se projectos de loteamentos/urbanizações no contexto das redes 

de distribuição em baixa tensão, estudos de qualidade de serviço de redes aéreas com recurso 

ao software DPLan e exploração de redes de baixa tensão e iluminação pública. Para além 

destas actividades realizaram-se algumas aplicações, desenvolvidas em Visual Basic e Excel, 

com o objectivo de sistematizar e automatizar cálculos analíticos efectuados no âmbito 

daquelas actividades. 
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Abstract 

This report aims to describe the work performed under a master’s thesis – project  

developed in EDP Distribuição Energia, SA. The stage, during a period of three months, 

consisted on: ”Operations in Distribution Grids”. In this sense, was developed projects of 

medium voltage lines at 15 kV, analyzed projects of land divisions/urbanizations in the 

context of distribution grids in low voltage, studies of service quality on aerial grids with 

DPLan software and explored low voltage grids and public illumination. In addition to these 

activities, was developed some applications with Visual Basic and Excel that systematize the 

analytical calculations carried out. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo descrevemos o trabalho que foi realizado no âmbito do projecto/estágio. 

Enunciamos os objectivos propostos inicialmente e o processo de realização dos mesmos. Para 

a realização deste trabalho estabelecem-se um conjunto de etapas que foram devidamente 

calendarizadas. É justificada, também, a utilidade e o interesse deste estágio no contexto 

actual. No fim do capítulo, descreve-se a forma como o relatório está organizado. 

 

1.1 - Contextualização 

Os sistemas eléctricos de energia estão estruturados em subsistemas de produção, 

transmissão de energia e distribuição. É no subsistema de distribuição que este projecto se 

centraliza. 

A EDP Distribuição é detentora da exploração da quase totalidade da rede de distribuição 

de energia eléctrica em Portugal continental. As redes de distribuição são constituídas por 

linhas aéreas e cabos subterrâneos de AT (60kV), de MT (principalmente linhas de 30kV, 15kV 

e 10kV) e de BT (400/230 V), para além das subestações, dos postos de transformação e 

restantes equipamentos necessários à sua exploração. A iluminação pública é também parte 

integrante da rede de distribuição. 

A construção, exploração e manutenção da rede de distribuição, por parte da EDP, torna-

-se uma actividade essencial para que a empresa consiga satisfazer os acréscimos de 

consumos e preservar a qualidade de serviço de modo a cumprir as condições 

regulamentares.  

Este projecto surgiu de uma proposta de estágio por parte da EDP Distribuição, tendo 

como base a elaboração, análise e viabilidade de projectos MT, BT e IP. Para além destas 
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actividades desenvolveram-se aplicações em Excel e Visual Basic para sistematizar o cálculo 

analítico envolvido naqueles projectos. 

O estágio surgiu como uma oportunidade de aplicação dos conhecimentos teóricos e 

práticos adquiridos ao longo do percurso académico, permitindo também desenvolver 

capacidades de decisão, planeamento e coordenação de tarefas. 

1.2 - Objectivo 

Este estágio teve como objectivo a aquisição de competências profissionais na área de 

operações em redes de distribuição. Para atingir este objectivo foi necessário subdividir o 

trabalho nas seguintes fases: 

 

 Elaboração de projectos MT; 

 Utilização da ferramenta SIT/DM (Sistema de Informação Técnica/Design Manager); 

 Orçamentação de obras; 

 Análise de projectos de loteamentos e urbanizações; 

 Acompanhamento na execução de obras e vistorias a infra-estruturas eléctricas 

efectuadas por terceiros (loteamentos/urbanizações); 

 Análise de redes BT (DPLan); 

 Exploração de Redes BT/IP. 

1.3 - Calendarização 

Para a realização do estágio, foi necessário estabelecer e calendarizar os principais temas 

a abordar (ver cronograma da tabela 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

A calendarização previamente estabelecida, não foi seguida ―à risca‖, porque, as 

oportunidades de realizar e analisar projectos interessantes iam surgindo no departamento e 

muitas vezes surgiam fora do timing estabelecido.  

A última etapa foi aquela que mais se destacou, pelo tempo gasto na execução da 

mesma. A estratégia adoptada foi executar o relatório em simultâneo com o trabalho 

desenvolvido, daí a justificação das 13 semanas. 

 

Tabela 1.1 — Calendarização do Estágio 
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1.4 - Organização do Relatório 

Este relatório está estruturado do seguinte modo: o Capítulo 1 descreve de uma forma 

geral o trabalho que foi realizado. No Capítulo 2 são caracterizados os principais 

componentes e materiais utilizados numa linha aérea de média tensão. No Capítulo 3 

descreve-se, em pormenor, a metodologia utilizada na realização de projectos de linhas MT, 

exemplificando com um dos projectos MT elaborados. O Capítulo 4, destina-se a apresentar 

duas aplicações desenvolvidas no âmbito de projecto de linhas MT (―Esforços_Apoio e 

Afastamento_Condutores‖). No Capítulo 5, inicia-se o estudo de redes de baixa tensão, com 

uma breve caracterização de uma rede BT abordando alguns dos aspectos regulamentares 

essenciais para a sua exploração. O Capítulo 6 é dedicado à apreciação de projectos de 

loteamentos/urbanizações que chegam à EDP Distribuição para aprovação, exemplificando 

com dois dos projectos analisados. No Capítulo 7 é abordado, o método de análise de redes 

BT em torçada, com recurso ao software DPLan. O Capítulo 8 descreve o processo de 

detecção de avarias em cabos subterrâneos, no âmbito da manutenção em redes BT. No 

Capítulo 9 é descrito uma aplicação desenvolvida no âmbito do dimensionamento de redes de 

distribuição em baixa tensão (“Dimensionamento_BT”). Para terminar, no Capítulo 10, 

apresentam-se as principais conclusões retiradas do estágio realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 2  

 

Caracterização de uma Linha Aérea de 
Media Tensão 

Todos os materiais utilizados numa linha MT devem ser correctamente dimensionados, de 

modo a cumprir as condições técnicas e de segurança da linha.  

Os condutores, os isoladores, os apoios e outros elementos das linhas, bem como os 

materiais que as constituem, devem obedecer ao disposto no Regulamento de Segurança de 

Linhas Eléctricas de Alta Tensão [7] e às normas e especificações nacionais [9]. Os materiais 

devem ser coerentes entre si, devendo conservar de forma durável as suas características 

físicas (dimensionais, eléctricas, mecânicas e térmicas) e químicas (composição e resistência 

à corrosão), em condições normais, ou invulgares, de funcionamento previsível. 

Este capítulo destina-se a descrever sinteticamente os materiais utilizados numa linha 

aérea de média tensão.  

2.1- Condutores 

Os condutores a empregar nas linhas aéreas são, em regra, nus, adoptando-se condutores 

isolados apenas em casos muito especiais, por exemplo em zonas urbanizadas. Os condutores 

isolados são raramente utilizados, pois, fruto de experiências anteriores, constatou-se que 

mesmo com revestimentos supostamente à prova de intempéries, as características do 

condutor não se mantinham inalteráveis. Por este motivo, aliado ao factor económico, 

generalizou-se a preferência pelos condutores nus no estabelecimento de linhas aéreas.  

Os condutores nus são realizados pelo cableamento de fios, de um ou mais materiais, em 

camadas concêntricas, de sentidos alternados. Os condutores nus poderão ser de Cobre, 

Alumínio-Aço ou Ligas de Alumínio, sendo que, na EDP Distribuição, são usados condutores 

nus de Al-Aço.  
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Os cabos de alumínio evidenciavam uma enorme capacidade de transporte, no entanto 

em certos cenários era inadequado a sua utilização, pela sua insuficiente resistência 

mecânica aliada a tensões de ruptura baixas. Para colmatar este defeito surgiram os cabos de 

alumínio nu com alma de aço (Al-Aço), sendo que a resistência mecânica é ―proporcionada‖ 

pelo aço enquanto que a corrente eléctrica é ―transportada‖ pelo alumínio. 

 

 

Figura 2.1 – Cabo de Alumínio nu com Alma de Aço [25] 

Os condutores de cobre deixaram de ser aplicados devido à sua menor flexibilidade 

(condutor maciço), o que dificulta o seu manuseamento e, fundamentalmente, devido ao seu 

preço. No entanto não é apenas o preço do condutor que em termos económicos é mais 

vantajoso. Se compararmos os dois tipos de condutores com a mesma resistência, logo com as 

mesmas perdas, verifica-se que o condutor de alumínio possui uma maior resistência 

mecânica e um menor peso, o que numa linha aérea assume elevada importância, pois 

diminui a flecha do condutor. Como consequência, permite a colocação de apoios com alturas 

inferiores e vãos com comprimentos superiores, o que reduz o número de apoios e 

materiais/acessórios associados, sendo outra das vantagens destes condutores a nível 

económico. No quadro seguinte podemos verificar algumas das características dos condutores 

mais utilizados em linhas aéreas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1 — Características dos condutores [5] 
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2.2- Apoios 

Numa linha aérea o apoio deverá ser constituído pelo poste e por todas as estruturas que 

suportam os condutores, nomeadamente os isoladores e as armações.    

Os apoios para uma linha aérea deverão ser escolhidos em função da sua altura, dos 

esforços mecânicos a que estão sujeitos, do local de implementação e do custo. Para além 

destes factos, será necessário verificar se o apoio que se escolhe está disponível em 

armazém, pois se assim não for, corre-se o risco da obra ficar embargada com a demora da 

chegada do apoio.  

Nas linhas aéreas de média tensão podem ser utilizados postes de betão armado ou postes 

metálicos, sendo que apenas os normalizados pela EDP Distribuição poderão ser utilizados. 

Sempre que possível, a EDP Distribuição opta por postes de betão em detrimento dos 

metálicos, pois estes têm a desvantagem de serem mais caros. O elevado custo do apoio 

metálico deve-se à sua base de grandes dimensões, sendo maior a área de terreno a ocupar, 

implicando um maior maciço e como consequência maior quantidade de betão a aplicar a 

este. O poste de betão tem como desvantagem, ser difícil de transportar uma vez que ao 

contrário do metálico, é impossível ser desmontado, para além de, em casos especiais (postes 

com altura superior a 22 metros) ser necessária escolta policial para se poder transportar o 

poste [9]. O apoio metálico deverá ser utilizado em casos em que o apoio de betão não seja 

capaz de suportar os esforços mecânicos da linha e o local de colocação do poste seja de 

difícil acesso.  

Segundo o artigo 4º do R.S.L.E.A.T. [7] os apoios de uma linha aérea são classificados em: 

 

 Apoios de alinhamento, se o apoio estiver situado num traçado rectilíneo da 

linha; 

 Apoios de ângulo, se o apoio estiver situado num ângulo da linha; 

 Apoios de derivação em alinhamento/ângulo, que correspondem aos apoios em 

alinhamento/ângulo onde se estabelecem uma ou mais derivações; 

 Apoios de reforço em alinhamento/ângulo, que correspondem aos apoios 

destinados a suportarem esforços longitudinais para reduzir as consequências 

resultantes da rotura de condutores; 

 Apoios fim de linha, que correspondem aos apoios capazes de suportar a 

totalidade dos esforços que os condutores lhe transmitem de um só lado da linha. 

 

Os apoios podem ter funções distintas, como se pode constatar na figura 2.2. 

 

 

 

 



Apoios 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Função dos apoios [24] 

Os apoios são sujeitos a diversos esforços, que se podem classificar como: 

 

 Esforços verticais, devidos ao peso dos condutores e ao aglomerado de neve ou 

gelo sobre eles; 

 Esforços transversais, que resultam da tracção dos condutores quando estes 

fazem ângulo e da acção do vento sobre os apoios; 

 Esforços longitudinais, devidos a diferentes esforços mecânicos aplicados pelos 

condutores dos vãos adjacentes aos apoios ou quando estes apenas suportam 

condutores de um dos lados. 

 

A escolha do apoio depende do cálculo destes esforços, sendo o seu estudo reservado 

para o capítulo 3. 
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2.3- Isoladores  

Os isoladores são estruturas em vidro ou cerâmicas, que têm como função isolar 

electricamente as linhas dos apoios e suportar mecanicamente os cabos aéreos, às estruturas 

metálicas ou de betão.  

 

 
 

 

 

Figura 2.3 – Isoladores cerâmicos (à esquerda) e de vidro (à direita) [26] 

Os isoladores cerâmicos tem a desvantagem de serem de difícil detecção dos defeitos por 

perfuração do isolador, enquanto que nos isoladores de vidro, estes ―explodem‖ com a 

perfuração. 

Recentemente surgiram os isoladores poliméricos, constituídos por fibra de vidro com um 

revestimento em silicone, obtendo-se um isolador altamente confiável.  

 

 

Figura 2.4 – Isoladores poliméricos [27] 

 Estes isoladores são cada vez mais utilizados, devido às suas vantagens relativamente aos 

isoladores em vidro ou cerâmicos, destacando-se por serem mais compactos, por 

apresentarem excelentes resultados quando sujeitos a intempéries, por terem resistência 

mecânica e à erosão, pois as propriedades do silicone são conservadas com o tempo [27].  

Nas linhas aéreas até 30 kV, podem utilizar-se isoladores rígidos, de eixo vertical ou de 

eixo horizontal e isoladores de cadeia. Actualmente, os isoladores rígidos são pouco utilizados 

em projectos de novas linhas de média tensão. Os isoladores rígidos eram tradicionalmente 

adoptados em apoios de alinhamento, com linhas de condutores de cobre nu de secção igual 

ou inferior a 50 𝑚𝑚2 ou com condutores de Al-Aço, ou ligas de alumínio, de secção igual ou 

inferior a 70 𝑚𝑚2. Os isoladores rígidos de eixo vertical eram ainda utilizados em apoios de 

ângulo, mas só no caso de ângulos pouco pronunciados (≤ 18 𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠). Nas linhas com 

condutores de maiores secções e nos restantes tipos de apoios (fim de linha, reforço, ângulos 
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pronunciados), eram utilizados isoladores de cadeia, que poderiam ser cadeias de suspensão, 

para apoios de alinhamento, ou cadeias de amarração nos restantes tipos de apoios [1].  

Os isoladores rígidos deixaram de ser utilizados, pois são difíceis de montar e demasiado 

frágeis devido às suas dimensões, sendo pouco seguros. Foi assim necessário optar por 

isoladores suspensos compostos por vários elementos reunidos em forma de cadeia. Estes 

isoladores podem ser de porcelana ou vidro. Poderão existir três tipos diferentes de 

elementos que formam as cadeias de isoladores: 

 

 Isoladores de campânula simples; 

 Isoladores de campânula dupla; 

 Isoladores de tronco longo. 

 

A cadeia de isoladores é formada por um conjunto de isoladores de campânula de 

porcelana ou vidro.  

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Cadeia de isoladores [28] 

 

O número de isoladores que forma uma cadeia depende da tensão da linha. O conjunto de 

isoladores pode formar:  

 

 Cadeias de suspensão, que podem ser cadeias verticais ou em V e são usadas em 

apoios onde apenas há suspensão de linhas (postes de alinhamento) ou pequeno 

ângulo; 

 Cadeias de amarração, que são cadeias horizontais usadas em apoios de 

derivação, de ângulo ou fim de linha. 

 

Nas cadeias de amarração, os isoladores podem estar dispostos no sentido ascendente ou 

descendente, conforme a colocação das linhas em relação ao apoio, isto para que a água das 

chuvas não acumule na campânula.  
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Figura 2.6 – Tipos de cadeias de amarração [1] 

As cadeias de amarração mais utilizadas pela EDP Distribuição são as cadeias de 

amarração reforçadas (grupos de três isoladores) e as cadeias de amarração simples (grupos 

de dois isoladores) com hastes de descarga que são colocadas, normalmente, de três em três 

apoios segundo o prescrito no R.S.L.E.A.T [7]. As hastes de descarga têm como objectivo, 

proteger o condutor e a cadeia de isoladores, dos efeitos nocivos provocados pelos arcos de 

contornamento, resultantes de sobretensões atmosféricas, permitindo uma quebra no 

isolamento que conduz ao escoamento da corrente através do apoio. As cadeias equipadas 

com hastes de descarga devem ser aplicadas em locais de difícil acesso e se possível, 

afastado de habitações ou zonas densamente povoadas.   

2.4- Armações 

As armações são estruturas metálicas colocadas na parte superior do poste, tendo como 

função, o suporte dos condutores. A escolha da armação depende em grande parte da função 

do apoio. 

Normalmente para apoios de alinhamento, ângulo e reforço são recomendadas as 

seguintes armações: 

 

 HRFSC (Esteira horizontal reforçada); 

 TAL (Triângulo para funções de alinhamento); 

 TAN (Triângulo para funções de ângulo); 

 GAL (Galhardete para funções de alinhamento); 

 GAN (Galhardete para funções de ângulo); 

 VAL (Esteira vertical para funções de alinhamento); 

 VAN (Esteira vertical para funções de ângulo). 

 



Armações 11 

 

Para desempenhar funções de apoio de fim de linha e derivação é recomendado o uso das 

seguintes armações: 

 

 HDR (Esteira horizontal); 

 HPT4 (Esteira horizontal, destinado a apoios com P.T. aéreo). 

 

 A designação da armação corresponde à forma como os condutores estão dispostos na 

armação. As armações mais utilizadas são normalmente as armações em triângulo e esteira 

horizontal. Na escolha do tipo de armação deverá respeitar-se a distância mínima entre 

condutores, sendo que muitas vezes (vãos de grandes dimensões) torna-se impossível a 

escolha destas duas armações, pois corre-se o risco de os condutores se tocarem a meio do 

vão e para contornar este problema opta-se por armações em galhardete. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 – Tipos de armações 
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No capítulo 4 apresenta-se uma aplicação, desenvolvida pelo autor durante o período de 

estágio, que indica ao utilizador a armação a adoptar, após este ter introduzido a armação 

inicial do vão, de modo a respeitar distância mínima regulamentar entre condutores. 



 

 

 

Capítulo 3  

Projecto e Licenciamento de Linhas 
Aéreas de Média Tensão 

 

A elaboração de projectos de Linhas de Média Tensão obedecem a um conjunto de regras 

expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão [7] e indicações 

presentes no Guia Técnico de Recomendações de Linhas Eléctricas de Alta Tensão até 30 kV, 

da D.G.E. [1] (actual D.G.E.G.). 

Durante o período de estágio, a elaboração de novos projectos, teve por objectivo 

contemplar as seguintes situações: 

 

 Ligações de novos clientes em MT e BT; 

 Modificações de traçados de linhas existentes; 

 Interligação de linhas; 

 Investimentos da EDP para aumentar os indicadores de qualidade de serviço. 

 

Um projecto de uma linha de média tensão resulta da congregação de diversas etapas. A 

primeira delas, e muitas vezes a mais demorada, será a escolha do melhor traçado da linha. 

Depois, será necessário negociar com os proprietários dos terrenos, onde a linha irá passar, 

de modo a calcular o valor das indemnizações a pagar. Em alguns casos é necessário alterar o 

traçado inicial da linha, por não haver um acordo de verbas entre as partes.  

Depois de ultrapassados os processos burocráticos, surge a necessidade de fazer o 

levantamento topográfico do local, de modo a ser obtido o perfil e a planta parcelar da linha 

com a localização dos apoios. Posto isto, pode iniciar-se o projecto da linha, com a escolha 

dos tipos e altura dos apoios, de acordo com os esforços mecânicos que tenham de suportar e 

distância ao solo e habitações respectivamente. Posteriormente, escolhe-se o tipo das 
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armações para os apoios, de modo a verificar a distância mínima regulamentar entre 

condutores. No departamento onde estive inserido, ―Projecto e Construção‖, o cálculo 

eléctrico não é efectuado, pois os materiais são previamente seleccionados no 

―Departamento de Planeamento‖. Assim, optei, na sequência deste relatório, por demonstrar 

como é efectuado este cálculo, apesar de este não ser necessário, como irei descrever neste 

capítulo. 

Após o correcto dimensionamento da linha, os dados, são transportados para o SIT/DM, 

que efectua o traçado do perfil e da planta parcelar, sendo enviado o projecto para 

orçamentar. 

O objectivo deste capítulo é descrever o processo de elaboração de um projecto de uma 

linha aérea de média tensão, bem como os seus elementos constituintes, dando como 

exemplo um dos projectos que elaborei e que achei ser o mais pertinente.  

3.1- Aspectos Gerais a Considerar num Projecto de uma Linha 

MT 

Na elaboração de um projecto de uma linha de transmissão, são diversas as condições a 

satisfazer de modo a viabilizar o projecto. Assim podemos distinguir: 

 

 Condições técnicas associadas aos limites impostos aos elementos que constituem 

uma linha de MT, quedas de tensão, níveis de aquecimento, perdas de energia, 

esforços aplicados a apoios e condutores; 

 Condições de segurança relacionadas com o afastamento entre condutores, distância 

dos condutores ao solo, distância destes a objectos próximos da linha e a outras 

linhas. As distâncias mínimas regulamentares, ou as fórmulas para as obter, estão 

presentes no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão [7] e no 

Decreto Regulamentar nº1/92 de 18/02/92 [9]; 

 Condições económicas, que têm como objectivo minimizarem, dentro do possível, os 

encargos financeiros inerentes à construção de Linha MT, de modo a optimizar os 

recursos existentes (mão-de-obra, material a utilizar); 

 Condições burocráticas relacionadas com pedidos de autorizações e possíveis 

indemnizações afectando os proprietários dos terrenos devido à colocação dos apoios. 

Os proprietários dos terrenos poderão vir a ser ressarcidos monetariamente por 

eventuais danos causados (ex. corte de árvores) para a implantação da linha;  

 Condições ambientais, de modo a respeitar na medida do possível, o património 

cultural, estético e cientifico da paisagem. 
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Algumas destas condições assumem relevância especial, sendo que outras são relegadas 

para um plano secundário. As condições técnicas e de segurança serão as principais condições 

a verificar num projecto deste tipo pela EDP.  

Independentemente das condições expostas, deverá respeitar-se o Regulamento de 

Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (R.S.L.E.A.T) [7], que se destina a fixar as 

condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração de linhas 

eléctricas de alta tensão, com vista à protecção de pessoas e coisas e à salvaguarda dos 

interesses colectivos. 

3.2- Caso de Estudo – Linha Aérea a 15kV (Santão-Felgueiras) 

O caso de estudo que vou utilizar como exemplo, surgiu por iniciativa da EDP para 

aumentar a qualidade de serviço na freguesia de Santão, concelho Felgueiras.  

Para reduzir, as quedas de tensão, optou-se por implantar um posto de transformação, 

neste caso aéreo, o mais próximo possível do centro de cargas. Depois de definida a 

localização do PT, foi necessário analisar a rede existente de média tensão, com o objectivo 

de definir a localização do apoio onde se poderia efectuar a derivação para a nova linha. 

Verificou-se que o apoio mais próximo para se fazer a derivação para o novo PT seria o apoio 

número 8 (ver figura 3.1), sendo este classificado como um apoio de derivação em ângulo.  

A linha a projectar é constituída por três apoios, um deles já existente, sendo necessário 

verificar se o apoio de derivação aguenta com os esforços impostos pela nova linha. Os outros 

dois apoios são novos, sendo que o último não necessita de ser dimensionado uma vez que os 

apoios para postos de transformação aéreos são sempre os TP4. Para o apoio número 1 (ver 

figura 3.1), como este se situa na extremidade de um terreno, foi necessário pedir 

autorização ao proprietário para proceder à sua implantação.  

A linha a projectar terá o traçado ilustrado na figura: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Vista aérea do traçado da linha 

A nova linha de média tensão, de 15 𝑘𝑉 , situa-se numa zona sem gelo e liga a um PT de 

160 𝑘𝑉𝑎𝑟 do tipo AI. Esta linha tem uma extensão de 170,98 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, dividido por dois vãos. O 

 Apoio nº8 

 Apoio nº1 

. 
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primeiro de 71,82 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, que liga o apoio de onde deriva a linha até ao apoio de ângulo, e o 

segundo vão de 99,17 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, que interliga este apoio ao TP4. 

3.3- Etapas para Elaboração de um projecto MT 

A elaboração de um projecto de média tensão focaliza-se em duas etapas: o cálculo 

eléctrico e o cálculo mecânico.  

O cálculo eléctrico abrange: 

 

 Cálculo da intensidade da corrente de serviço; 

 Cálculo das quedas de tensão; 

 Cálculo das perdas de energia. 

 

O cálculo mecânico abrange: 

 

 Determinação da tensão de montagem dos condutores; 

 Dimensionamento dos apoios, com o cálculo de esforços; 

 Cálculo das flechas de regulação; 

 Cálculo da distância de afastamento entre condutores; 

 Dimensionamento de maciços. 

 

No entanto antes de iniciar qualquer cálculo será necessário proceder ao estudo do 

traçado da linha.  

3.4- Traçado da linha 

A primeira fase de elaboração de um projecto MT será definir os locais onde irá passar a 

linha, bem como a localização dos apoios.  

Na análise dos possíveis traçados da linha, existem vantagens e desvantagens em cada 

hipótese de traçado, sendo que o projectista deverá escolher o melhor traçado de modo a 

reduzir ao mínimo os seus inconvenientes. O ideal seria que o traçado de uma linha fosse 

rectilíneo, ou o mais próximo disso, paralelo às vias de comunicação, com vãos de grandes 

dimensões de modo a reduzir o número de apoios e com ângulos pouco pronunciados, 

evitando os apoios mais robustos e como consequência mais dispendiosos economicamente. 

Deverá limitar-se o número e o valor dos ângulos, tendo em conta que quanto mais 

acentuados, maior será a dificuldade das equipas de TET, no afastamento conveniente dos 

condutores aos apoios.  

Segundo o R.S.L.E.A.T. [7], artigo 5º e 6º, as linhas devem ser projectadas de modo a 

preservar a segurança das pessoas e bens materiais, devendo sempre que possível respeitar-
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se o património cultural estético e científico da paisagem, causando-lhe o menor dano. É 

expressamente proibido a passagem de linhas aéreas de média/alta tensão sobre recintos 

desportivos, escolares, sobre depósitos de combustível, aeródromos, estabelecimentos 

militares, antenas emissoras e retransmissoras de rádio e televisão, centros de 

radiocomunicações e de radionavegação e pedreiras em actividade. Segundo o mesmo 

regulamento, artigo 26º, os condutores devem estar estabelecidos de modo a não poderem 

ser atingidos pelas pessoas sem que estas recorram a meios especiais para os atingirem.  

Um dos pontos críticos na elaboração do traçado, será estudar todas as alternativas 

possíveis de modo a respeitar as distâncias mínimas impostos pelo regulamento. O 

R.S.L.E.A.T. [7] especifica, para os cabos nus e para os cabos isolados, as distâncias mínimas 

dos condutores ao solo, destes às árvores, aos edifícios e a qualquer tipo de objecto. Assim 

para cabos nus, teremos de respeitar as seguintes distâncias: 

 

 Distância dos condutores ao solo (Artigo 27º): nas condições de flecha máxima, a 

distância entre os condutores nus e o solo não deverá ser inferior a: 

 

𝐷 = 6 + 0,005 . 𝑈                                                                                                (3.1) 

 

em que U, em kV, é a tensão nominal da linha.  

Para locais de difícil acesso a distância D , poderá ser reduzida de 1 metro. Na EDP 

Distribuição adopta-se uma distância mínima de 7 metros. 

 Distância dos condutores às árvores (Artigo 28º): entre os condutores nus das linhas 

nas condições de flecha máxima deverá respeitar-me uma distância mínima às 

arvores de: 

 

𝐷 = 2 + 0.0075 . 𝑈                                                                                              (3.2) 

 

em que U, em kV, é a tensão nominal da linha. 

O valor de D, não deverá ser inferior a 2,5 metros. Na EDP Distribuição adopta-se uma 

distância mínima de 3 metros. Deverá estabelecer-se ao longo das linhas uma faixa de 

serviço com a largura de 5 metros, dividida ao meio pelo eixo da linha no qual se 

efectuará o corte e decote de árvores, para tornar possível a montagem e 

conservação da linha. Para as linhas de 15 kV, 2ª classe, a zona de protecção terá 

uma largura máxima de 15 metros.  

O presente artigo recomenda, sempre que possível, evitar o corte de árvores de 

árvores de fruto e crescimento lento (carvalhos, sobreiros, etc.) 

 Distância dos condutores aos edifícios (Artigo 29º): entre os condutores nus e os 

edifícios, nas condições de flecha máxima, deverá se estabelecer entre as chaminés e 
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todas as partes susceptíveis de serem escaladas por pessoas uma distância nunca 

inferior a: 

 

 𝐷 = 3 + 0,0075 . 𝑈                                                                                              (3.3) 

 

em que U, em kV, é a tensão nominal da linha. 

O valor de D, não deverá ser inferior a 4 metros. 

 Distância dos condutores a obstáculos diversos (Artigo 30º): na proximidade de 

obstáculo, como: terrenos de declive muito acentuado, falésias, construções 

normalmente não acessíveis às pessoas, partes dos edifícios não susceptíveis de 

serem escaladas por pessoas (antenas, pára raios) e quando estas atingem um nível 

acima do solo superior a três metros, os condutores nus das linhas nas condições de 

flecha máxima devem manter uma distância em relação a estes obstáculos, não 

inferior a: 

 

𝐷 = 2 + 0,0075 . 𝑈                                                                                              (3.4) 

       

em que U, em kV, é a tensão nominal da linha. 

O valor de D, não deverá ser inferior a 3 metros. 

 Distância entre duas linhas (Artigo 109º): nos cruzamento de linhas de alta tensão 

em condutores nus com outras linhas de alta ou baixa tensão, também em condutores 

nus, nas condições de flechas mais desfavoráveis, deverá manter-se uma distância D 

de: 

 

𝐷 = 1,5 + 0,01 . 𝑈 + 0,005 . 𝐿                                                                                (3.5) 

 

em que U, em kV, é a tensão nominal da linha e L em metros, representando a 

distância mínima entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo da linha 

superior. 

O valor de D, não deverá ser inferior a 2 metros. 

 

Estas distâncias podem ser contornadas colocando apoios com alturas superiores. No 

entanto esse não é o objectivo do projectista, pois este procura, sempre que possível, a 

economia; e a colocação de um apoio com uma altura significativa implica maiores custos.  

Para iniciar o traçado da linha será necessário recorrer à carta da região de implantação 

daquela, de modo a visualizar todos os aspectos que poderão condicionar o traçado da linha: 

relevo, vias de comunicação existentes, cursos de água, florestas, plantações e habitações ou 

objectos que colidem com o traçado da linha. A partir deste momento poderá ser feito o 
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traçado provisório da linha, sendo que este só é definitivo depois de alguém se deslocar ao 

local, de modo a confirmar a carta de região e visualizar alguns aspectos que não estão 

identificados na mesma: linhas e cabos telefónicos, linhas de transporte ou distribuição, grau 

de poluição ambiente, coeficiente de compressibilidade do terreno onde se vão implementar 

os apoios e novas construções. Posto isto, poderão iniciar-se os contactos com as entidades 

públicas e privadas envolvidas no projecto para pedir autorizações e iniciar o levantamento 

topográfico.  

O levantamento topográfico consiste em definir o perfil do terreno atravessado pela 

linha, de modo a que a selecção dos apoios e a definição dos parâmetros da linha respeitem 

as distâncias regulamentares. O levantamento topográfico culmina com a piquetagem do 

terreno, sinalizando-se por meio de estacas ou marcas, a localização dos apoios e o 

alinhamento que possuem. 

Para além do perfil longitudinal, será necessário efectuar a correspondente planta 

parcelar, contendo a indicação das divisões das propriedades e os nomes dos seus 

proprietários, das suas culturas, dos cursos de água, das estradas e caminhos, das vias-

férreas, das linhas aéreas de energia e de telecomunicações, das construções, entre outros... 

 Em certas situações prescinde-se do levantamento topográfico, uma vez que a EDP possui 

um software, designado por SIT, que armazena os dados cartográficos de todo o território 

nacional. No entanto há certos pormenores, que em certas situações, implicam a visita ao 

local onde se vai implementar a linha. 

3.5- Cálculo Eléctrico 

O cálculo eléctrico não foi alvo de especial atenção no departamento onde estive 

inserido, pois quem define a tensão nominal da linha e a secção transversal dos condutores é 

o ―Departamento de Planeamento de Rede‖. Mesmo neste departamento o cálculo eléctrico 

não é realizado, uma vez que, como irei demonstrar mais à frente, a corrente e quedas de 

tensão numa linha de 15 kV são insignificantes. 

 

3.5.1- Fixação da Tensão da Linha 

 

Existe um número limitado de tensões normalizadas, sendo que a escolha recai num dos 

valores usados em Portugal (400, 220, 150, 60, 30 ou 15 kV). Na linha de Santão-Felgueiras 

(caso de estudo), a tensão adoptada foi de 15 kV, pois a linha que se está a projectar deriva 

de outra já existente, fixando-se a tensão nominal daquela linha igual à da linha à qual se vai 

ligar. Esta é a situação mais simples e a ter sempre em conta na fixação da tensão, no 

entanto também se pode interligar linhas com tensões diferentes pela interposição de 

transformadores de potência de razão de transformação adequada.  
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A potência natural 3𝑃𝑁  ou potência característica de uma linha depende apenas da tensão 

de recepção da linha 𝑈𝑟𝑐 , porque a impedância característica 𝑍𝑐  é praticamente igual de linha 

para linha, do mesmo tipo construtivo. Assim temos: 

 

3𝑃𝑁 =
𝑈𝑟𝑐

2

𝑍𝑐
⇔ 3𝑃𝑁 ≈ 𝑈𝑟𝑐

2                                                                                                 (3.6)  

 

O valor da tensão de transporte a atribuir à linha deverá ser tal que a potência que a 

linha deve transmitir iguale a potência natural da linha, ou que pelo menos esteja muito 

próximo disso. Se isto não acontecer haverá problemas de regulação de tensão, variando ao 

longo da linha. 

No projecto de uma linha deverá ter-se em conta também o aspecto económico na 

selecção da tensão de transporte, há que ponderar os diversos cenários, de modo a 

seleccionar o economicamente mais vantajoso. Neste caso, quanto mais elevada for a tensão 

de transporte para uma dada potência a transmitir, menor será a secção necessária para os 

condutores da linha sem que as perdas na linha aumentem. O aumento da tensão de 

transporte, leva a que o peso dos condutores seja menor e como consequência um custo 

menor da linha, mas por outro, maior será o custo dos isoladores que terá um impacto 

considerável no custo total da linha. Existe uma fórmula, criada por Alfred Still, e que tem o 

seu nome (fórmula de Still), que se destina a simplificar os cálculos que são envolvidos nos 

estudos económicos baseando-se no estudo de um conjunto de linhas já construídas:  

 

𝑈𝑐 = 5,5 
𝐿

1,6
+

3𝑃𝑁

100
                                                                                                           (3.7) 

 

em que 𝑈𝑐  é a tensão composta expressa em kV (quilovolt), 𝐿 é o comprimento da linha 

expresso em Km (quilómetros) e 3𝑃𝑁  é a potência nominal total expressa em kW (quilowatt). 

O resultado desta fórmula deverá ser interpretado apenas como um indicador estatístico da 

tensão mais económica a adoptar [3].  

 

3.5.2- Fixação da Secção dos Condutores 

 

Existem três critérios que nos permitem obter a secção do condutor a adoptar numa 

linha. No entanto, não irei descrever exaustivamente os três, uma vez que são muito 

parecidos entre si, sendo que um deles apresenta-se como o mais completo. Este consiste em 

fixar as perdas, recorrendo à comparação com elementos conhecidos retirados de linhas 

anteriormente projectadas e construídas. Relativamente aos outros, este apresenta-se como 

o mais completo porque engloba um critério económico, tendo em conta os encargos de juro 

e amortizações do capital a investir para a construção da linha, bem com as perdas por efeito 
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de Joule. Este critério dá origem à chamada lei de Kelvin, que expressa a secção mais 

económica [3].  

De acordo com as linhas já construídas, o custo por quilómetro de uma linha aérea para 

uma dada tensão, é dada pela expressão: 

 

𝐹 + 𝐵 𝜍                                                                                                                          (3.8)     

 

em que F e B são constantes e 𝜍 é a secção dos condutores. O encargo anual relativo ao 

montante a investir para a construção da linha será: 

 

 𝑗 + 𝑎  𝐹 + 𝐵 𝜍 𝐿                                                                                                            (3.9) 

 

sendo j a taxa de juro, a a taxa de amortização e L o comprimento da linha. 

Considerando que a linha é suficientemente curta, de modo a que a intensidade de 

corrente seja constante ao longo do comprimento da linha o encargo resultante das perdas 

anuais por efeito de Joule será de: 

 

3 𝜌
𝐿

 𝜍
  𝐼2  𝑡 𝑑𝑡 є

𝑇

0
                                                                                                          (3.10) 

 

em que є é o custo da energia eléctrica, T é o período em estudo (1 ano), 𝜌 é a resistividade 

do condutor e I é o valor eficaz da intensidade de corrente suposto constante. 

Somando a expressão (1) e (2), obtemos o encargo total: 

 

𝐸𝑡 = 3 𝜌 
𝐿

𝜍
 𝐼2 𝑡 𝑑𝑡 є +  𝑗 + 𝑎  𝐹 + 𝐵 𝜍 𝐿

𝑇

0
                                                                      (3.11) 

 

Esta expressão pode ser ainda modificada, pois o valor eficaz da intensidade de corrente, não 

se mantém constante ao longo de todo o período de exploração da rede. Tendo em conta esta 

situação será necessário estimar o diagrama de cargas futuro da linha em projecto, de forma 

a calcular o valor da corrente média quadrática. Assim na expressão 3.11, I deverá ser 

substituído pela corrente média quadrática, 𝐼𝑚𝑞 : 

 

𝐸𝑡 = 3 𝜌 
𝐿

𝜍
 є 𝑇 𝐼𝑀𝑄

2 +  𝑗 + 𝑎  𝐹 + 𝐵 𝜍 𝐿                                                                            (3.12) 

 

em que: 

 

  𝐼𝑀𝑄 =  
1

𝑇
  𝑖2 𝑡  𝑑𝑡

𝑡

0
                                                                                                     (3.13)  
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Desta expressão constata-se que o encargo total 𝐸𝑡  surge da soma de duas parcelas. A parcela 

resultante dos encargos por perdas Joule é decrescente com o aumento da secção e a parcela 

resultante do montante a investir para a construção da linha ―cresce‖ com o aumento da 

secção.  

É possível deste modo determinar um valor da secção que minimize o encargo total, 

igualando a zero a derivada da expressão anterior em ordem a 𝜍: 

 

 
𝑑𝐸𝑡

𝑑𝜍
=

𝑑(3 𝜌  
𝐿

𝜍
  є 𝑇 𝐼𝑀𝑄

2 + 𝑗+𝑎  𝐹+𝐵 𝜍 𝐿)

𝑑𝜍
⇔                                                    

 

 ⇔
𝑑𝐸𝑡

𝑑𝜍
= −3 𝜌 

𝐿

𝜍2  є 𝑇 𝐼𝑀𝑄
2 +  𝑗 + 𝑎 𝐵 𝐿                                                                             (3.14) 

 

Igualando  
𝑑𝐸𝑡

𝑑𝜍
 a zero, fica : 

 

 0 = − 3 𝜌 
𝐿

𝜍2  є 𝑇 𝐼𝑀𝑄
2 +  𝑗 + 𝑎  𝐵 𝐿 ⇔ 

 

 ⇔ 3 𝜌 
𝐿

𝜍
 є 𝑇 𝐼𝑀𝑄

2 =  𝑗 + 𝑎 𝐵 𝜍 𝐿                                                                                      (3.15) 

 

Calculando a segunda derivada, verifica-se que esta é positiva, logo a secção obtida pela 

igualdade anterior reflecte o valor mínimo do encargo total, portanto a secção mais 

económica, que por sua vez corresponde à densidade de corrente mais económica. 

 

𝛿 =  
𝐼𝑀𝑄

𝜍
=  

 𝑗 +𝑎  𝐵

3 𝜌  є 𝑇
                                                                                                         (3.16) 

 

Das igualdades anteriores surge o enunciado da lei de Kelvin: 

―A secção (ou densidade de corrente) mais económica para os condutores de uma linha aérea 

curta torna iguais o valor anual das perdas por efeito de Joule e a parte dos encargos anuais 

de juro e amortização do capital nela investido proporcional à secção dos condutores‖ [3]. 

A aplicação prática da Lei de Kelvin é muitas vezes inviável uma vez que não se conhece, 

à priori, a intensidade média quadrática correspondente ao diagrama de cargas da linha em 

projecto. Para contornar tal dificuldade adopta-se o conceito de tempo de utilização anual 

da linha 𝑇𝑢 , que é definido como o tempo que a linha deveria funcionar em regime nominal 

para produzir as mesmas perdas por efeito de Joule que produz realmente durante um ano de 

serviço, com o respectivo diagrama de carga. Simplificando: 

 

𝐼𝑀𝑄
2  𝑇 =  𝐼2 𝑡 𝑑𝑡 = 𝐼𝑛  

2 𝑇𝑢 ⇔
𝑇

0

 

 

⇔ 𝐼𝑀𝑄
2 = 𝐼𝑛

2  
𝑇𝑢

𝑇
                                                                                                               (3.17) 
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O tempo de utilização anual é calculado com base nos desempenhos de outras linhas que 

fornecem serviço semelhante ao da linha em projecto.  

O encargo relativo às perdas anuais de Joule, poderá ser então obtido substituindo o valor 

da intensidade média quadrática por 𝐼𝑛
2 ∗

𝑇𝑢

𝑇
: 

 

3 𝜌
𝐿

𝜍
 є 𝐼𝑛

2  
𝑇𝑢

𝑇
 𝑇 = 3 𝜌 

𝐿

𝜍
 є 𝐼𝑛

2 𝜆 𝑇 = 3 𝜌 
𝐿

𝜍
 є 

3 𝑃𝑛
2

𝑈𝑟𝑐
2  𝑐𝑜𝑠 2ф𝑟

 𝜆 𝑇                                                      (3.18) 

 

sendo que 𝜆 =
𝑇𝑢

𝑇
 .  

Este método de cálculo da secção mais económica é apenas viável se aplicado a linhas 

curtas e com corrente de intensidade constante ao longo do seu comprimento, pois se este 

for aplicado a linhas de comprimentos superiores cometeríamos um erro grosseiro, já que a 

intensidade de corrente não é constante. Assim, para este método poder ser aplicado a linhas 

longas, terá que se multiplicar a expressão anterior dos encargos das perdas totais por um 

factor y, que representa o grau de afastamento entre as perdas reais e as perdas 

determinadas pela expressão, designando-se estas por perdas ideais. 

No nosso caso, os condutores adoptados para a linha de Santão-Felgueiras, foram de 

Alúminio-Aço com uma secção de 50 𝑚𝑚2. Em todos os projectos que tive a oportunidade de 

realizar, a secção do condutor escolhida pelo ―Departamento de Planeamento‖ foi sempre a 

mesma, 50 𝑚𝑚2, o que me leva a concluir que, em ramais para a alimentação de novos 

Postos de Transformação, esta será a melhor secção em termos económicos. 

Como se trata de linhas a 15 kV e relativamente curtas, qualquer que seja a secção do 

condutor escolhido, ela estará sempre de acordo com as limitações impostas pelos 

condutores, uma vez que as correntes e as quedas de tensão são insignificantes. De qualquer 

modo, apesar dos cálculos não serem necessários, demonstro de seguida, recorrendo ao 

exemplo exposto, o cálculo da corrente máxima admissível em regime permanente, a 

intensidade de corrente de curto circuito máxima admissível, a queda de tensão, perdas de 

energia e a resistência mecânica.  

 

3.5.3- Cálculo da Intensidade de Corrente de Serviço 

 

O valor intensidade de corrente de serviço, é determinado a partir da fórmula: 

 

𝐼𝑠 =
𝑃

 3 . 𝑈𝑐±5% .cos (𝜑)
                                                                                                       (3.19) 

 

𝐼𝑠– Intensidade de corrente de serviço (A) 

P – Potência (VA) 

𝑈𝑐-Tensão composta (V) 

cos(φ) – Factor de potência 
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O factor de potência é, normalmente, fixado em 0,9, pois admite-se que as linhas MT 

alimentam na sua maioria instalações domésticas. 

A linha em estudo neste exemplo vai alimentar um PT aéreo com uma potência nominal 

de 160 kVA. Assim recorrendo à formula anterior temos: 

 

𝐼𝑠 =
160.103

 3. 15.103±5% .0,9
= 6,84 𝐴                                                                                         

 

Como já referi a corrente de serviço é bastante pequena, quando comparada com a 

intensidade de corrente máxima admissível do condutor. Recorrendo às curvas de elevação da 

temperatura dos cabos de Al-Aço que relacionam a elevação da temperatura em função da 

intensidade de corrente, constata-se que este condutor (Al-Aço 50 𝑚𝑚2), suporta, a 50ºC de 

temperatura, uma corrente de aproximadamente, 100 A, sendo que, no máximo, a 100ºC, 

suporta 220 A (ver Anexo Q – ―Curvas de Elevação da Temperatura para cabos de Alumínio 

Aço‖). Assim se constata que, qualquer que seja o transformador a alimentar, a corrente de 

serviço nunca irá exceder a corrente máxima admissível pelo condutor.  

 

3.5.4- Cálculo das Perdas de Energia 

 

As perdas de energia resultam apenas da dissipação térmica aquando da passagem de 

corrente pelos condutores. Assim será necessário calcular o valor da resistência linear do 

condutor por unidade de comprimento, pela expressão: 

 

𝑅 =
𝜌

𝑆
 [𝛺/𝐾𝑚]                                                                                                               (3.20) 

 

O valor da resistividade linear do alumínio (𝜌) a 20ºC é de 0,028264 𝛺. 𝑚𝑚2/𝑚 e 

atendendo a que a linha tem 170,98 metros, o valor da resistência linear do condutor a 20ºC 

será de 0,09766 𝛺. Sabendo que no funcionamento normal de uma linha é à temperatura de 

40ºC, será necessário fazer a correcção do valor da resistência linear para essa mesma 

temperatura. Para isso recorre-se à fórmula: 

 

𝑟40∘𝐶 = 𝑟20∘𝐶   1 + 𝛼20∘𝐶   Ѳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 20                                                                                (3.21) 

 

Onde: 

𝑟20∘𝑐   - Resistência a 20ºC (Ω) 

𝛼20∘𝐶 – Coeficiente de termo resistividade (∘ 𝐶−1) ⇒ 0,00403∘ 𝐶−1 para o alumínio 

Ѳ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  - Temperatura local (ºC) 

  

𝑟40∘𝐶 = 0,09766 .  1 + 0,00403 .  40 − 20  = 0,1055 𝛺                                                                       
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As perdas de energia são obtidas pela seguinte fórmula: 

 

𝑃 = 3 𝑅 𝐼2  𝑊 ⇔                                                                                                          (3.22) 

 

⇔ 𝑃 = 3 . 0,1055 . 6,842 = 14,812 𝑊                                                                                                         

 

O que em percentagem corresponde a 0,009258% de perdas na potência transmitida, ou seja 

poderá admitir-se que, na prática, não há perdas de energia. 

 

3.5.5- Cálculo da Intensidade da Corrente de Curto-Circuito Máxima 

Admissível 

 

No cálculo da corrente de curto-circuito máxima, deverá considerar-se que os defeitos 

ocorrem em pontos afastados das centrais geradoras, e que a duração do curto-circuito é 

pequena. Tendo em consideração estes factos, assume-se o valor eficaz da corrente 

permanente de curto-circuito em vez do valor eficaz médio da corrente de curto-circuito. 

Utiliza-se esta simplificação, pois as linhas em estudo são de 15kV. 

A fórmula que permite determinar o valor da intensidade de corrente de curto-circuito 

máxima, pressupõe que a duração do curto-circuito é suficientemente baixa para que o 

aquecimento dos condutores possa ser considerado adiabático, e que são desprezáveis as 

variações, com a temperatura, do calor específico e da massa específica do material 

condutor. A expressão é a seguinte: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
1

𝐾1  𝐾2
 

𝑆

 𝑡  
                                                                                                               (3.23) 

 

Sendo que: 

𝐼𝑚𝑎𝑥  - Valor eficaz máximo admissível da corrente permanente de curto-circuito (kA) 

S – Secção do condutor (𝑚𝑚2) 

𝑡 - Duração do curto-circuito (s) 

𝐾1 - Constante do material condutor (𝑚𝑚2/𝐾𝐴. 𝑠
1

3) 

𝐾2 - Coeficiente de temperatura  

 

Sendo que 𝐾1 e 𝐾2 variam com o material condutor. Assim para Alumínio-Aço temos: 

 

𝐾1 = 6,902  𝑚𝑚2/𝐾𝐴. 𝑠
1
3 

 

𝐾2 = 1,732  
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Retomando o exemplo da linha em estudo, para 0,08 segundos que é o tempo mais rápido 

de actuação das protecção das subestações, a corrente máxima de curto-circuito será de: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
1

6,902.1,732
.

49,48

 0,08 
= 14,634 𝑘𝐴                                                                                 

 

3.5.6- Cálculo das Quedas de Tensão 

 

No cálculo das quedas de tensão, como se trata de linhas curtas, usam-se as seguintes 

simplificações: 

 

 A admitância da linha considera-se nula; 

 Admite-se que a queda de tensão na linha resulta apenas, da soma da queda de 

tensão provocada na resistência da linha pela componente activa da corrente com a 

queda de tensão na reactância indutiva da linha pela componente reactiva da 

corrente; 

 Considera-se que a tensão no inicio da linha é igual à sua tensão nominal. 

 

A queda de tensão pode ser assim calculada de forma aproximada, recorrendo à expressão: 

 

△ 𝑈 =  3 𝐼  𝑅𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑋𝑠𝑖𝑛 𝜑   [𝑉]                                                                               (3.24) 

 

Onde: 

R – Resistência do condutor (Ω) 

X – Reactância do condutor (Ω) 

cos(φ)=0,9 

sin(φ)=sin(arcos(0,9)) 

 

Uma outra expressão para o cálculo exacto da queda de tensão será: 

 

є = 𝑃 𝑙 
𝑟40º𝐶+𝑥  𝑡𝑔(𝜑)

𝑈𝑐
2 . 100                                                                                                 (3.25) 

 

Em que: 

Є – Queda de tensão (%) 

P – Potência transmitida (MW) 

l – Comprimento da linha (Km) 

𝑟40∘𝐶  - Resistência eléctrica do condutor a 40ºC (Ω/Km) 

𝑥 − Reactância indutiva (Ω/Km) 

𝑈𝑐  - Tensão composta nominal da linha (kV) 
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φ – Ângulo de fase 

 

A reactância do condutor é calculada a partir da fórmula: 

 

𝑋 = 2 𝜋 𝑓 𝐿                                                                                                                   (3.26)           

 

Onde: 

𝑓 – Frequência da rede (Hz) 

𝐿 – Indutância do condutor (H) 

 

No cálculo da indutância do condutor será necessário saber qual será a maior distância 

entre cada um dos condutores de cada fase, uma vez que uma maior distância entre eles 

implica uma maior indutância e como consequência, uma maior queda de tensão. Assim, a 

distância entre condutores depende do tipo de armação utilizada em cada apoio.  

Neste projecto adoptaram-se armações do tipo TAN (triângulo), o que implica uma 

distância entre condutores de 1,77 m.  

A expressão que permite obter o valor da indutância é: 

 

𝐿 =  0,5 + 2 ln  
𝐷

𝑟
  . 10−4 [𝐻/𝐾𝑚],                                                                                 (3.27) 

 

Em que: 

D – Distância máxima entre condutores (Km) 

R – raio do condutor (Km) 

 

Assim retomando o projecto da linha em estudo, e sabendo que o diâmetro do condutor 

de Aluminio-Aço escolhido (secção de 50 𝑚𝑚2) é de 9 𝑚𝑚, o valor da indutância do condutor 

será obtido por: 

 

𝐿 =  0,5 + 2 ln  
0,00177

0,0000045
  . 10−4 = 0,001245 𝐻/𝐾𝑚 

 

𝐿 = 0,001245 . 0,17098 = 0,000213 𝐻 

 

Com o valor da indutância de cada condutor, e recorrendo à expressão simplificada de 

cálculo das quedas de tensão na linha (expressão 3.24), obtemos: 

 

△ 𝑈 =  3. 6,84.  0,1055.0,9 +  2. 𝜋. 50.0,000213 . 𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(0,9)  = 1,47045 𝑉 
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O que equivale a uma queda de tensão de 0,0098 %, ou seja, tal como a as perdas de 

energias, a queda de tensão também é insignificante. 

Assim se conclui, como já tinha referido no inicio da abordagem ao problema, que o 

cálculo eléctrico seria desprezável no projecto de uma linha aérea de média tensão a 15𝑘𝑉 

que não apresentem comprimentos significativos, uma vez que as correntes e as quedas de 

tensão envolvidas são insignificantes.  

3.6- Cálculo Mecânico 

A segunda etapa no projecto de uma linha aérea de média tensão diz respeito ao cálculo 

mecânico. Este torna-se essencial para assegurar as condições de segurança e de estabilidade 

da linha.  

O cálculo mecânico, parte do conhecimento do material condutor e da sua secção e tem 

como intuito: 

 

 determinar a tensão mecânica de montagem dos condutores que é a tensão a que 

estes devem estar submetidos no acto de montagem da linha, de modo a evitar 

que, independentemente do estado atmosférico verificado, os condutores sejam 

solicitados com tensões mecânicas inferiores à sua tensão de segurança; 

 seleccionar a altura dos apoios, para que os condutores cumpram as distâncias 

mínimas regulamentares impostas pelo Regulamente de Segurança de Linhas 

Eléctricas de Alta Tensão (R.S.L.E.A.T.) [7], de modo a evitar que estes não se 

aproximem exageradamente do solo ou de objectos que colidam com a linha; 

 dimensionar os apoios e os maciços de fundação, ou seja, verificar a estabilidade 

dos mesmos, calculando a sua resistência mecânica, recorrendo para isso às 

hipóteses de cálculo definidas para cada tipo de apoio; 

 escolher o tipo de armação, de modo a respeitar as distâncias mínimas entre 

condutores imposta pelo R.S.L.E.A.T. [7], evitando que os condutores nus se 

aproximem perigosamente uns dos outros, atendendo às oscilações provocadas 

pelo vento. 

 

O cálculo mecânico é iniciado com a determinação da tensão de montagem da linha em 

consonância com a altura do apoio; depois procede-se à escolha dos apoios de modo a 

aguentar os esforços a que vão estar sujeitos; seguidamente escolhem-se as armações a 

utilizar com objectivo de respeitar as distâncias mínimas entre condutores impostas pelo 

regulamento; por fim dimensiona-se o maciço de fundação de cada apoio.  
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3.6.1- Escolha da Tensão de Montagem aplicada aos condutores e da Altura 

dos Apoios  

 

A escolha da tensão de montagem da linha, assume extrema importância, uma vez que 

dela dependem: o esforço que vai ser aplicado ao apoio, a flecha dos condutores e o 

afastamento entre eles. A escolha de uma tensão de montagem maior, implicaria esforços 

suplementares aplicados aos apoios, mas por outro lado diminuiria a flecha dos condutores, 

aumentando a distância destes ao solo e a objectos próximos da linha. 

A escolha da tensão montagem é essencial para a determinação da curva representativa 

da linha. A melhor aproximação da curva que os condutores fazem entre dois apoios 

adjacentes é a catenária, que é comparável a uma corda ―infinitamente flexível e 

inextensível‖ [1], definida pela equação: 

 

𝑦 = 𝑝(cos h
x

p
− 1)                                                                                                         (3.28) 

 

em que 𝑝 é o ―parâmetro da curva‖, representado pela relação entre a força de tracção 

horizontal do condutor, 𝑇0 a uma dada temperatura e o peso linear do condutor 𝑤: 

 

𝑝 =
𝑇0

𝑤
                                                                                                                           (3.29)          

 

Devido à complexidade e morosidade dos cálculos envolvidos, o parâmetro da curva é 

obtido consultando um catálogo específico. Este especifica, de acordo com a secção do cabo, 

com a tensão máxima de montagem escolhida, com a presença ou ausência de manga de 

gelo, o valor do parâmetro da curva de acordo, com o comprimento do vão em estudo. Os 

parâmetros das curvas presentes no catálogo são obtidos pela resolução da equação dos 

estados e pela determinação da flecha máxima a que os condutores vão estar sujeitos no 

estado tipo de Verão (a uma temperatura de 50∘𝐶); este é considerado o estado atmosférico 

mais desfavorável, e é para este estado que se deve verificar se as distâncias regulamentares 

ao solo e aos objectos circundantes se verificam.  

 Com o AUTOCAD, nomeadamente com o comande ―CATE‖, é possível proceder ao 

desenho da curva. O comando ―CATE‖ é uma rotina instalada no AUTOCAD que recorre à 

equação da catenária representada acima para proceder ao seu desenho.  

Retomando o projecto da linha em estudo, depois de definida a localização dos apoios, 

escolhe-se a tensão de montagem da linha, que neste caso será de 6 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2, visto termos 

vãos pequenos. Por experiência de projectos anteriores, não devem ser adoptadas tensões 

superiores a 7 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2.  

Depois de definida a tensão de montagem da linha, consulta-se o catálogo das catenárias, 

escolhendo-se o parâmetro da curva. Nesta linha, existem dois vãos, um de 71,82 𝑚 e outro 
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maior de 99,17 𝑚, ambos com uma tensão de montagem aplicada aos condutores, já definida, 

de 6 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2. Consultando o catálogo das catenárias, obtemos os valores do parâmetro da 

curva equivalente para o cobre a uma temperatura de 50ºC; para o vão mais pequeno tem o 

valor de 496 e para o vão maior tem o valor de 509 (ver Anexo A – ―Parâmetro da 

Catenánia‖).  

Depois de obtidos os valores do parâmetro da curva, recorre-se ao AUTOCAD e, com o 

perfil do terreno, avança-se para o desenho. Com o auxílio do comando ―CATE”, chegamos ao 

resultado mostrado na figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.2 – Desenho das catenárias em AUTOCAD 

Com a catenária já desenhada, determina-se, com o auxílio do comando “DIST”, a 

distância dos condutores ao solo, e aos objectos circundantes. Como neste projecto não 

existe nenhuma construção ou objecto que ―colida‖ com a linha, apenas será necessário 

medir a distância dos condutores ao solo. A EDP Distribuição estabelece uma distância 

mínima dos condutores ao solo de 7 metros.  

Na linha em estudo, o primeiro apoio, sendo um apoio de derivação, ou seja um apoio já 

existente, tem uma altura de 22 metros, enquanto que para o segundo apoio optou-se 

inicialmente por colocar um apoio com uma altura de 18 metros. Mediram-se as distâncias, 

verificando-se que os condutores de cada vão estavam a mais de 7 metros do solo; o 

primeiro, de menores dimensões, distava 13,62 metros do solo e o segundo 10,03 metros. 

Posto isto conclui-se que a tensão de montagem, bem como altura do segundo apoio foi bem 

escolhida. Se tal não se verificasse, aumentava-se, em primeira instância, a tensão de 

montagem da linha e, em último caso, subia-se a altura do segundo apoio. 

A utilização do AUTOCAD conjugado com o valor do parâmetro da curva (retirado do 

catálogo), no desenho das catenárias representativas das linhas torna-se uma ferramenta 

bastante vantajosa, poupando imenso tempo nos cálculos adjacentes à determinação da 



Cálculo Mecânico 31 

 

flecha máxima do condutor. No entanto será interessante demonstrar como se obtêm a flecha 

máxima do condutor, e para isso será necessária fazer um estudo do estado atmosférico mais 

desfavorável ao qual a linha poderá estar sujeita. 

 

3.6.2- Acção dos Agentes Atmosféricos sobre as Linhas Aéreas 

 

Todos os elementos constituintes de uma linha aérea, mas principalmente os condutores, 

estão sujeitos a solicitações elásticas provocadas pelas forças que são exercidas sobre eles e 

solicitações térmicas originadas pelas variações de temperatura. O vento, o gelo e a 

temperatura, são os três agentes atmosféricos que se manifestam de diferentes formas sobre 

os constituintes da linha, de acordo com as características da região e da estação do ano.  

São considerados três estados atmosféricos-tipo, em que os agentes atmosféricos se 

manifestam de diferentes formas: 

 

 no estado de inverno considera-se uma temperatura mínima, com vento reduzido; 

eventualmente poderá criar-se uma manga de gelo em volta do condutor; 

 no estado de primavera considera-se  uma temperatura média previsível para a 

região em causa e a existência de vento muito intenso; 

 o estado de verão, é caracterizado pela maior temperatura previsível para a 

região, pela ausência de vento e de manga de gelo. No estado de verão os 

condutores sofrem solicitações elásticas, devidas ao seu peso próprio e às 

solicitações térmicas originadas pelas elevadas temperaturas que, devido à 

dilatação, levam a maiores flechas; por esta razão, este estado é, também 

designado de ―estado de flecha máxima‖. 

 

O R.S.L.E.A.T [7] específica, com valores numéricos, os parâmetros característicos de 

cada um dos estados atmosféricos de acordo com as condições específicas do nosso país.  

O vento, o gelo e a temperatura variam consoante os estados atmosféricos-tipo. Torna-se 

essencial o estudo da influência dos agentes atmosféricos na estabilidade da linha. 

 Relativamente à acção do vento, considera-se que este actua numa direcção horizontal e 

a força proveniente da sua acção considera-se paralela á direcção do vento, e será 

determinada pela expressão: 

 

𝐹 = 𝛼 𝑐 𝑞 𝑠                                                                                                                    (3.30) 

 

em que: 

𝐹 - força proveniente da acção do vento (𝑁) 

𝛼 – coeficiente de redução  



 

32  Projecto e Licenciamento de Linhas Aéreas de Média Tensão 

 

32 

𝑐 - coeficiente de forma  

𝑞 - pressão dinâmica do vento (Pa) 

𝑠 - área da superfície batida pelo vento (𝑚2) 

 

Admite-se com a expressão anterior que o vento sopra normalmente ao plano vertical em 

que se supõe encontrar-se cada um dos condutores da linha. No entanto se admitirmos uma 

outra direcção, mas sempre horizontal, a força resultante terá um valor inferior, uma vez que 

o seu valor é obtido pela multiplicação do valor dado pela expressão anterior pelo quadrado 

do seno do ângulo que a direcção do vento faz com os condutores. Supondo os casos um apoio 

de alinhamento e um apoio de ângulo, a força resultante da acção do vento pode ser 

calculada como mostra as figuras seguintes: 

 

 

                                                                                  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Acção do vento sobre os condutores de um apoio de alinhamento (à esquerda) e de ângulo 
(à direita) 
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Figura 3.4 – Expressão da força do vento sobre os condutores de um apoio de alinhamento (à esquerda) 
e de ângulo (à direita) [5] 

A força do vento é obtida em função do valor tabelado para a pressão dinâmica do vento, 

do coeficiente de redução e do coeficiente de forma.  

O valor da pressão dinâmica é estabelecido consoante o vento verificado no local, que 

poderá ser máximo (estado de Primavera) ou reduzido (estado de Inverno) e da altura acima 

do solo a que se encontram os condutores. A tabela seguinte especifica os valores a 

considerar: 

 
Tabela 3.1 — Pressão dinâmica do vento (q) [7] 

 

Altura acima 

do solo (m) 

Pressão dinâmica  

q (Pa) 

Vento máximo 

habitual 

Vento 

reduzido 

até 30 

de 30 a 50 

acima de 50 

750 

900 

1050 

300 

360 

420 

 

No caso de a linha a projectar estar num raio de 5 𝑘𝑚 de uma zona costeira ou estar 

numa zona de altitude igual ou superior a 700 metros, recomenda-se a utilização de um valor 

de pressão dinâmica superior ao habitual. 

O coeficiente de redução traduz a variação de velocidade da actuação do vento ao longo 

do comprimento do condutor, que é igual a 0,6 nos condutores e cabos de guarda e 1 no 

cálculo de apoios, travessas e isoladores 

       𝐹 = 0,6. 𝑐 𝑞 𝑑. 10−3 (𝑁/𝑚)                                    𝐹1 = 𝐹. cos(𝛽)    𝐹2 = 𝐹. sen(𝛽) 

 

             𝐹𝑦 = 𝐹.
𝑠1+𝑠2

2
  𝑁                                             𝐹𝑥 = 𝐹1. cos 𝛾  

                                                                                    = 𝐹. cos 𝛽 . cos 𝛾  

                    𝐹𝑥 = 0                                                       = 𝐹. cos 𝛽 . 𝑠𝑒𝑛(𝛽) 

 

                                                                                 𝐹𝑦 = 𝐹1. cos 𝛽  

                                                                                     = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠2(𝛽) 

                                                                                     = 𝑭. 𝐬𝐞𝐧𝟐(𝛄)         C.Q.D. 
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O coeficiente de forma traduz a influência da forma geométrica do condutor, quando 

está exposto à acção do vento. O coeficiente de forma varia consoante o diâmetro do 

condutor (ver tabela 3.2). 

 
Tabela 3.2 — Coeficiente de forma (c) [7] 

 

Diâmetro (mm) 
Coeficiente de forma 

c 

até 12,5 

de 12,5 a 15,8 

acima de 15,8 

1,2 

1,1 

1,0 

 

Se a linha se encontrar numa zona de gelo, deverá considerar-se a hipótese da presença 

de manga de gelo sobre o condutor. Supõe-se que a manga de gelo tem uma espessura de 

10 𝑚𝑚 e uma densidade de 0,9 [7].  

Quanto à temperatura o Regulamento (R.S.L.E.A.T.) indica os seguintes valores [7]: 

 

 estado de Inverno:        

- 5ºC sem manga de gelo; 

- 10ºC com manga de gelo; 

 estado de  Primavera:  

+ 15ºC; 

 estado de Verão:        

     + 50ºC para linhas de 2ª classe (até 40kV); 

                                 + 65ºC para linhas de 3ª classe (até 100kV); 

                                + 75ºC para linhas de 3ª classe (acima de 100kV). 

 

Retomando o projecto em estudo, e iniciando a exemplificação de como se obtêm a 

flecha máxima do condutor, será necessário começar por resumir as características das linhas 

em estudo: 
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Tabela 3.3 — Caracterização da linha principal 

 

Linha Principal 𝑺𝟏 𝑺𝟐 

Comprimento do vão (𝒎)  214,24 199,84 

Condutor 𝐴𝑙 − 𝐴ç𝑜 160 𝑚𝑚2 𝐴𝑙 − 𝐴ç𝑜 160 𝑚𝑚2 

Secção real (𝒎𝒎𝟐) 157,9 157,9 

Diâmetro (𝒎𝒎) 16,32 16,32 

Peso do condutor 𝒘𝟎 (𝒅𝒂𝑵/𝒎) 0,5376 0,5376 

Tensão de Montagem (𝒅𝒂𝑵/𝒎𝒎𝟐) 7 7 

Pressão dinâmica do vento (𝑷𝒂) 750 750 

 
Tabela 3.4 — Caracterização da linha derivada 

 

Linha Derivada 𝑺𝟏 𝑺𝟐 

Comprimento do vão (𝒎) 71,82 99,17 

Condutor 𝐴𝑙 − 𝐴ç𝑜 50 𝑚𝑚2 𝐴𝑙 − 𝐴ç𝑜 50 𝑚𝑚2 

Secção real (𝒎𝒎𝟐) 49,48 49,48 

Diâmetro (𝒎𝒎) 9 9 

Peso do condutor 𝒘𝟎 (𝒅𝒂𝑵/𝒎) 0,1687 0,1687 

Tensão de Montagem (𝒅𝒂𝑵/𝒎𝒎𝟐) 6 6 

Pressão dinâmica do vento (𝑷𝒂) 750 750 

 

Para o cálculo da flecha máxima dos condutores, será necessário ter em conta o quadro 

respectivo à linha derivada, pois é esta a nova linha a projectar. O quadro relativo à linha 

principal, nesta parte do cálculo mecânico, não será necessário, uma vez que a linha 

principal terá influencia apenas no cálculo do esforço do apoio de derivação, que vai ser 

estudado mais à frente. 

O cálculo da flecha máxima a que o condutor vai estar sujeito inicia-se com a 

determinação da força devido à acção do vento nos estados de Inverno (𝐹1) e de Primavera 

(𝐹2), respectivamente: 

 

𝐹1 = 0,6 . 1,2 . 30 . 9 . 10−3 = 0,194 𝑁 

 

𝐹2 = 0,6 . 1,2 . 75 . 9 . 10−3 = 0,486 𝑁 
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Os estados atmosféricos-tipo são caracterizados em função destes agentes atmosféricos, 

sendo considerados no estudo do comportamento mecânico dos condutores das linhas, 

através do chamado coeficiente de sobrecarga. Este confere ao peso próprio do condutor um 

agravamento resultante da acção do vento e do gelo eventualmente existente, como se a 

acção destes agentes se resumissem a um aumento do peso próprio dos condutores.  

São três as forças que actuam sobre o condutor: 

 

 𝑓𝑐 – acção da gravidade sobre o condutor (peso próprio do condutor) 

 𝑓𝑔  – acção da gravidade sobre a manga de gelo eventualmente existente (peso  da 

manga de gelo) 

 𝐹 – força exercida pelo vento 

 

 

Figura 3.5 – Forças exercidas sobre o condutor [1] 

A força resultante 𝑓𝑡  será, conforme se depreende da figura: 

 

𝑓𝑡 =   𝑤𝑣  𝜍 + 𝑤𝑔
𝜋

4
  𝑑 + 2𝑒 2 − 𝑑2  

2

+ 𝐹2                                                                      (3.31) 

 

Em que: 

𝜍 – secção do condutor 

𝑑 – diâmetro do condutor  

𝑒 – espessura da manga de gelo  

𝑤𝑣 – peso específico volumétrico da substância de que o condutor é constituído  

𝑤𝑔 – peso específico volumétrico do gelo 

 

Assim o coeficiente de sobrecarga será por definição: 

 

𝑚 =
𝑓𝑡

𝑓𝑐
=

  𝑤𝑣  𝜍+𝑤𝑔  
𝜋

4 
  𝑑+2𝑒 2−𝑑2  

2
+𝐹2

𝑤𝑣  𝜍
                                                                                (3.32) 
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O coeficiente de sobrecarga é calculado para o estado de Inverno e de Primavera, sendo 

que no Verão o seu valor é igual à unidade 

A linha em projecto localiza-se numa zona sem gelo. Aplicando a expressão anterior no 

cálculo do coeficiente de sobrecarga, obtêm-se, para o estado de Inverno (𝑚1) e Primavera 

(𝑚2), os seguintes valores 

 

𝑚1 =
 0,16872 + 0,1942

0,1687
= 1,524 

 

𝑚2 =
 0,16872 + 0,4862

0,1687
= 3,051 

 

Para o cálculo do estado atmosférico mais desfavorável a que a linha aérea pode estar 

sujeita, será necessário proceder ao cálculo do vão crítico. 

O vão crítico é o vão, relativo a uma dada tensão máxima, para o qual os condutores 

ficam sujeitos a essa tensão em ambos os estados, o de inverno e o de primavera. Ele 

determina-se pela seguinte expressão: 

 

𝐿𝐶𝑅 =
𝜍𝑡𝑚𝑎𝑥

𝑤
 

24.𝛼  (Ѳ2−Ѳ1)

𝑚2
2−𝑚1

2                                                                                                  (3.33) 

 

em que: 

Ѳ1𝑒 Ѳ2 - temperatura no estado atmosférico de Inverno e de Primavera respectivamente 

(∘ 𝐶) 

σ – secção do condutor (𝑚𝑚2) 

w – peso linear do condutor (𝑑𝑎𝑁/𝑚) 

α – coeficiente de dilatação térmica (∘ 𝐶−1) 

𝑡𝑚𝑎𝑥  - tensão máxima (𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2) 

 

Assim para a linha em estudo, o vão crítico, para a tensão montagem de 6 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

anteriormente determinada, será de: 

 

𝐿𝐶𝑅 =
49,48 . 6

0,1687
 .  

24 . 19 . 10−6 . (15 − (−5))

3,0512 − 1,5242
= 63,584 𝑚 

 

Conhecidos os valores do vão crítico e do coeficiente de sobrecarga, será possível obter o 

estado atmosférico mais desfavorável, pela análise da árvore de decisão apresentada na 

figura seguinte: 
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Figura 3.6 – Árvore de decisão para determinação do estado mais desfavorável [24] 

Como já foi referido a linha em estudo tem dois vãos, assim para o primeiro vão, de 

71,82 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, pela análise da árvore de decisão facilmente se constata que o estado 

atmosférico mais desfavorável será o de primavera. À semelhança do primeiro vão, o 

segundo, de 99,17 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, apresenta o estado de primavera como o mais desfavorável. 

Sabendo qual é o estado atmosférico mais desfavorável, é então possível, com recurso à 

equação do estados, determinar qual a tensão mecânica a que vai estar sujeito o condutor na 

situação de flecha máxima. 

A equação dos estados permite, para um dado vão, L, de uma linha, calcular a tensão 

mecânica num estado atmosférico qualquer, desde que seja conhecido o seu valor noutro 

estado, e os dois estados estejam definidos pelos valores das respectivas temperaturas e dos 

coeficientes de sobrecarga. A equação dos estados tem a seguinte forma: 

 

Ѳ +
𝑡𝑚

𝛼𝐸
−

𝑚2𝑤2𝐿2

24 .𝛼  𝜍2𝑡𝑚
2 = Ѳ𝑘 +

𝑡𝑚𝑘

𝛼∗𝐸
−

𝑚𝑘
2𝑤2𝐿2

24 .𝛼  𝜍2𝑡𝑚𝑘
2                                                                      (3.34) 

 

em que: 

 

Ѳ – temperatura nos estados considerados (𝐶∘) 

𝑡 – tensão mecânica (𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2) 

𝑚 – coeficiente de sobrecarga 

𝑤 – peso próprio do condutor (𝑑𝑎𝑁/𝑚) 

𝐿 – comprimento do vão da linha (𝑚) 

α – coeficiente de dilatação térmica (𝐶∘−1) 

𝐸 – módulo de elasticidade (𝑘𝑔/𝑚𝑚2) 

𝜍 – secção do condutor (𝑚𝑚2) 
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Neste caso, o estado mais desfavorável apresenta as seguintes características: 

 

 

 

 

 

 

O estado para o qual pretendemos determinar a tensão mecânica está definido do 

seguinte modo: 

 

 

 

 

 

 

 

Substituindo os valores na fórmula, para o primeiro vão da linha, fica: 

 

15 +
6

19. 10−6 . 7940
−

3,0512 . 0,16872  . 71,822

24 . 19 . 10−6 . 49,482 . 62
= 50 +

𝑡

19 . 10−6  . 7940
−

12 . 0,16872 . 71,822

24 . 19 . 10−6 . 49,482 . 𝑡2
 

 

Resolvendo a equação em ordem a 𝑡, retiramos o seu valor para o primeiro vão: 

 

𝑡 = 1,788 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 

 

Para o segundo vão, a fórmula será em tudo idêntica, mas alterando o comprimento do 

vão para 𝐿 = 99,17 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, obtendo: 

 

𝑡 = 1,860 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 

 

Estes valores da tensão mecânica, dizem respeito ao valor da tensão a que os condutores 

ficam sujeitos na situação de flecha máxima. 

A flecha máxima é determinada, a meio do vão, de acordo com a seguinte expressão: 

 

𝑓 =
𝑤  𝐿2

8 𝜍  𝑡
                                                                                                                        (3.35) 

 

 

 

 

𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 = 6 𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2  

𝑚 = 𝑚2 = 3,051 

Ѳ = + 15º 

𝑡 = ? 

𝑚 = 1 

Ѳ = + 50º 

Segundo o artigo 22º do R.S.L.E.A.T. [7] 

, para o cálculo da flecha máxima e 

para linhas de 2ªclasse deverá 

considerar-se uma temperatura de 

+ 50 𝐶º sem sobrecarga do vento. 
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onde: 

 

𝑓 - flecha máxima do condutor (𝑚) 

w – peso linear do condutor (𝑑𝑎𝑁/𝑚) 

𝐿 - comprimento do vão (𝑚) 

σ – secção do condutor (𝑚𝑚2) 

𝑡 – tensão mecânica no estado de flecha máxima (𝑘𝑔/𝑚𝑚2) 

 

Esta expressão subentende que a curva que os condutores descrevem entre dois apoios é 

similar a uma parabólica. O erro cometido por esta aproximação é quase insignificante, visto 

que as linhas em estudo apresentam vãos pequenos.  

Supondo um vão em patamar, as equações que traduzem a aproximação dos vãos em 

patamar são as seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Equações e ilustração referentes a um vão em patamar [1] 

A expressão da flecha máxima resulta de: 

 

𝑦𝑎 =
𝑥𝑎

2

2 . 𝑝
⇔ 𝑦𝑎 =

𝐿2

4
2 . 𝑝

⇔ 𝑦𝑎 =
𝐿2

8 . 𝑝
 

 

substituindo 𝑝 pela expressão  𝑝 =
𝑡

𝑤
 (expressão 3.29), fica: 

 

𝑦𝑎 =
𝐿2

8 .
𝑡
𝑤

⇔ 𝑦𝑎 =
𝐿2  𝑤

8 . 𝑡
 

 

A flecha pode ser calculada pela expressão (em metros): 

 

𝑦𝑎 = 𝑓 =
𝐿2  𝑤

8 . 𝑡 𝜍
  

 

𝑦𝑎 =
𝑥𝑎

2

2∗𝑝
             (3.35) 

 

 𝑥𝑎 =
𝐿

2
               (3.36) 
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Aplicando a expressão ao primeiro vão da linha em estudo, obtemos: 

 

𝑓 =
71,822  . 0,1687

8 . 1,788 . 49,48
= 1,229 𝑚 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, para o segundo vão, obtêm-se uma flecha máxima de 

2,253 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

 

3.6.3- Cálculo dos esforços nos apoios 

 

A verificação da estabilidade de um apoio consiste em calcular as solicitações mecânicas 

a que este vai estar sujeito, de modo a escolher o tipo de apoio que melhor se adequa ao 

esforço a que vai estar sujeito. As solicitações aplicadas aos apoios devem-se às acções 

seguintes: 

 

 sobrecarga do vento sobre o apoio, armações, isoladores, condutores e cabos de 

guarda; 

 tracções mecânicas exercidas pelos condutores das linhas principais e derivadas; 

 peso do próprio apoio, das travessas, isoladores, dos condutores das linhas principais 

e derivadas. 

 

O R.S.L.E.A.T. [7] estabelece duas hipóteses de cálculo distintas, de acordo com a 

direcção de incidência do vento sobre os condutores. Consoante a direcção do vento, o 

Regulamento prevê a utilização de um conjunto de fórmulas que permitem calcular os 

esforços transversais, longitudinais e verticais aplicados aos apoios de uma linha aérea. As 

expressões apresentadas no R.S.L.E.A.T. [7] assumem os seguintes pressupostos: 

 

 linhas com três condutores e sem cabos de guarda; 

 esforços considerados a 25𝑐𝑚 do topo de apoio; 

 esforços do vento sobre os isoladores e travessas são desprezáveis; 

 não se consideram o peso dos isoladores e das travessas. 

 

Neste projecto que adoptei para estudo, existem três apoios. Para o primeiro deles, o 

apoio 8, como é um apoio de derivação, será necessário verificar se este aguenta com o 

esforço imposto pela nova linha a montar. À partida por ser um apoio fraco, já que 

desempenhava funções de um apoio de alinhamento, irá ter de ser substituído por apoio mais 

robusto de modo a aguentar o esforço exigido pela nova derivação. O apoio 1, de ângulo, será 

escolhido de acordo com os esforços a que vai estar sujeito. Para o último apoio, que é o que 

suporta o PT, não necessitamos calcular os esforços a que vai estar sujeito, uma vez que é um 



 

42  Projecto e Licenciamento de Linhas Aéreas de Média Tensão 

 

42 

apoio pré definido pela EDP (designado por TP4) com 14 metros de altura, equivalente a um 

apoio 𝑀𝑀04 − 2250 com a mesma altura. No entanto, como exercício académico optou-se 

por calcular os esforços a que o apoio vai estar sujeito, de modo a verificar que este apoio 

suporta esforços exigidos.  

Caracterizada a linha principal e a linha derivada (tabela 3.3 e tabela 3.4 

respectivamente), inicia-se o cálculo dos esforços aplicados a cada apoio.  

 

 Verificação da estabilidade do apoio de derivação (Apoio nº8) 

 

Segundo o R.S.L.E.A.T., artigo 58º [7], os apoios de derivação devem ser calculados para 

duas hipóteses, considerando que elas não ocorrem simultaneamente. Essas hipóteses são 

designadas, no que se segue, por ―Hipótese 1‖ e ―Hipótese 2‖. 

 

Hipótese 1: Considera-se que o vento incide segundo a direcção da bissectriz do ângulo da 

linha principal, sobre o apoio, e sobre os condutores da linha principal, nos dois meios vãos 

adjacentes. Em simultâneo considera-se que o vento actua com a direcção anteriormente 

considerada, sobre os condutores e a meio do vão adjacente da linha derivada. Consideram-

se as tracções impostas pelos condutores da linha principal e da linha derivada, sendo a 

resultante das componentes horizontais das tracções obtidas à temperatura de +15ºC, com o 

vento a actuar na direcção anteriormente referida. Por fim, deve-se ter em consideração o 

peso próprio do apoio e dos condutores da linha principal e das linhas derivadas. 

 

O apoio de derivação tem a seguinte configuração: 

 

 

Figura 3.8 – Configuração do apoio de derivação nº8 da linha de Santão-Felgueiras (Hipótese 1) 

 

 

 

𝒃 

𝒂 

𝑺𝟏 

𝑺𝟐 
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As fórmulas a aplicar, segundo o R.S.L.E.A.T. [7], para a hipótese 1 são: 

 

 Esforço no sentido normal à linha principal ou no sentido da bissectriz do ângulo da 

linha principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .   𝑤𝑖  𝑐𝑜𝑠2 𝛽𝑖 
𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖 +   𝑇𝑖  𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑖 

𝑛
𝑖=1                                                        (3.36)  

 

 Esforço no sentido da linha principal ou no sentido normal à bissectriz do ângulo da 

linha principal (eixo xx):  

 

𝐹𝑥 = 3 .   𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1 cos(𝛽𝑖)                                                                                      (3.37) 

 

 Esforço vertical (eixo zz):  

 

𝐹𝑧 = 3 .   𝑤′𝑖  𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                                              (3.38) 

 

Aplicando as fórmulas especificadas, relativas à hipótese 1, na linha em estudo, obtemos:  

 

 Cálculo do esforço unitário na linha principal devido ao vento: 

 

𝑤 =
𝛼  𝑐  𝑞  𝑑  .10−3

2
 . 0,981                                                                                        (3.39) 

 

𝑤1 𝑒  2 =
0,6 . 1 . 75 . 16,32 . 10−3

2
 . 0,981 = 0,360 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

 

 Cálculo do peso unitário do condutor da linha principal: 

 

𝑤′ =
𝑤0

2
                                                                                                             (3.40) 

 

em que: 

𝑤0 - Peso unitário do condutor (daN/m)  

 

𝑤′1 𝑒  2 =
0,5376

2
= 0,2688 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

 

 Cálculo do esforço unitário na linha derivada devido ao vento: 

                                         

𝑤𝑑 =
0,6 . 1,2 . 75 . 9 . 10−3

2
 . 0,981 = 0,238 𝑑𝑎𝑁/𝑚 
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 Cálculo do peso unitário do condutor da linha derivada: 

 

𝑤′𝑑 =
0,1687

2
= 0,08435 𝑑𝑎𝑁/𝑚 

 

 Cálculo dos ângulos que as linhas fazem com a origem do eixo definido: 

 

𝑎 = 59,07 𝑔 =  53,64⁰ 

𝑏 = 139,7 𝑔 =  126,4⁰ 

 

𝛽1 = 90 −  
360−(𝑎+𝑏)

2
                                                                                          (3.41) 

 

𝛽1 = 90 −  
360 − (53,64 + 126,4)

2
 = 0,02⁰ 

 

𝛽2 = 180 − 𝛽1                                                                                                   (3.42) 

 

𝛽2 = 180 − 0,02 = 179,98⁰ 

 

𝛽𝑑 = 𝛽2 + 𝑎                                                                                                       (3.43) 

 

𝛽𝑑 = 179,98 + 𝑎 = 233,62⁰ 

 

 Cálculo do esforço no sentido normal à linha principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .  𝑤1  𝑐𝑜𝑠2 𝛽1  𝑆1 + 𝑤2  𝑐𝑜𝑠2 𝛽2   𝑆2 + 𝑤𝑑  𝑐𝑜𝑠2 𝛽𝑑  𝑆𝑑

+  𝑇1  𝑠𝑒𝑛 𝛽1 + 𝑇2 𝑠𝑒𝑛 𝛽2 + 𝑇3  𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑑    

 

𝐹𝑦 = 3 .  0,360 . 𝑐𝑜𝑠2 0,02  . 214,24 + 0,360 . 𝑐𝑜𝑠2 179,98  . 199,84

+ 0,238 . 𝑐𝑜𝑠2 233,62  . 71,82

+  7 . 𝑠𝑒𝑛 0,02  . 157,9 + 7 . 𝑠𝑒𝑛 179,98  . 157,9

+ 6 . 𝑠𝑒𝑛 233,62  . 49,48  = 1179,99 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço no sentido da linha principal (eixo xx): 

 

𝐹𝑥 = 3 .  𝑇1  cos 𝛽1 + 𝑇2  cos 𝛽2 + 𝑇3  cos 𝛽3   

 

𝐹𝑥 = 3 .  7 . cos 0,02  . 157,9 + 7 . cos 179,98  . 157,9 + 6 . cos 233,62  . 49,48 

= 529,95 𝑑𝑎𝑁 
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 Cálculo do esforço vertical (eixo zz): 

 

O cálculo do esforço vertical, ou seja o esforço devido ao peso do condutor, não é 

necessário para os apoios de betão, no entanto para os apoios de metal será 

necessário proceder ao seu cálculo: 

 

𝐹𝑧 = 3 .  𝑤′1  𝑆1 + 𝑤′2  𝑆2 + 𝑤′𝑑  𝑆𝑑   

 

𝐹𝑧 = 3 .  0,2688 . 214,24 + 0,2688 . 199,84 + 0,08435 . 71,82 = 352,08 𝑑𝑎𝑁 

 

Hipótese 2: Considera-se que o vento incide segundo a direcção normal à bissectriz do 

ângulo da linha principal, sobre o apoio, e sobre os condutores da linha principal nos dois 

meios vãos adjacentes. Em simultâneo considera-se que o vento actua com a direcção 

anteriormente considerada, sobre os condutores e a meio do vão adjacente da linha derivada. 

Consideram-se as tracções impostas pelos condutores da linha principal e derivada, sendo a 

resultante das componentes horizontais das tracções obtidas à temperatura de +15∘𝐶, com o 

vento a actuar na direcção anteriormente referida. Por fim, deve-se ter em consideração o 

peso próprio do apoio e dos condutores da linha principal e das linhas derivadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Configuração do apoio de derivação nº8 da linha de Santão-Felgueiras (Hipótese 2) 

As fórmulas a aplicar, segundo as R.S.L.E.A.T. [7], para a hipótese 2 são: 

 

 Esforço no sentido normal à linha principal ou no sentido da bissectriz do ângulo da 

linha principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .    𝑇𝑖  𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑖 
𝑛
𝑖=1                                                                                      (3.44) 
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 Esforço no sentido da linha principal ou no sentido normal à bissectriz do ângulo da 

linha principal (eixo xx):  

 

𝐹𝑥 = 3 .   𝑤𝑖  𝑠𝑒𝑛
2 𝛽𝑖  𝑛

𝑖=1 𝑆𝑖 +   𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑖 
𝑛
𝑖=1                                                       (3.45) 

 

 Esforço vertical (eixo zz):  

 

𝐹𝑧 = 3 .   𝑤′𝑖  𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                                              (3.46) 

 

Aplicando as fórmulas especificadas, relativas à hipótese 2, na linha em estudo, obtemos:  

 

 Cálculo do esforço no sentido normal à linha principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .  𝑇1  sen 𝛽1 + 𝑇2  sen 𝛽2 + 𝑇3  sen 𝛽3   

 

𝐹𝑦 = 3 .  7 . sen 0,02  . 157,9 + 7 . sen 179,98 . 157,9 + 6 . sen 233,62  . 49,48 

= 714,74 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço no sentido da linha principal (eixo xx): 

 

𝐹𝑥 = 3 .  𝑤1  𝑠𝑒𝑛2 𝛽1  𝑆1 + 𝑤2  𝑠𝑒𝑛2 𝛽2  𝑆2 + 𝑤𝑑  𝑠𝑒𝑛2 𝛽𝑑  𝑆𝑑

+  𝑇1  𝑐𝑜𝑠 𝛽1 + 𝑇2  𝑐𝑜𝑠 𝛽2 + 𝑇3  𝑐𝑜𝑠 𝛽𝑑    

 

𝐹𝑥 = 3 .  0,360 . 𝑠𝑒𝑛2 0,02  . 214,24 + 0,360 . 𝑠𝑒𝑛2 179,98  . 199,84

+ 0,238 . 𝑠𝑒𝑛2 233,62  . 71,82

+  7 . 𝑐𝑜𝑠 0,02  . 157,9 + 7 . 𝑐𝑜𝑠 179,98  . 157,9 + 6 . 𝑐𝑜𝑠 233,62 . 49,48  

= 561,51 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço vertical (eixo zz): 

 

𝐹𝑧 = 352,08 𝑑𝑎𝑁 

(valor já determinado na hipótese 1) 
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Resumindo os esforços aplicados ao apoio de derivação são: 

 

Tabela 3.5 — Esforços aplicado ao apoio de derivação nº8 

 

Hipótese 
Esforço 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

1 1179,99 529,95  352,08 

2 714,74 561,51  352,08 

 

 Verificação da estabilidade do apoio de ângulo (Apoio nº1) 

 

Segundo o R.S.L.E.A.T. [7], artigo 57º, os apoios de ângulo devem ser calculados para 

duas hipóteses, considerando que elas não ocorrem simultaneamente. Essas hipóteses, no que 

se segue, são designadas de ―Hipótese 1‖ e ―Hipótese 2‖: 

 

Hipótese 1: Considera-se que o vento incide segundo a direcção da bissectriz do ângulo, 

sobre o apoio, e sobre os condutores nos dois meios vãos adjacentes. Consideram-se as 

tracções impostas pelos condutores, sendo a resultante das componentes horizontais das 

tracções obtidas à temperatura de +15∘𝐶, com o vento a actuar na direcção anteriormente 

referida. Por fim, deve-se ter em consideração o peso próprio do apoio e dos condutores. 

 

O apoio de ângulo tem a seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Configuração do apoio de ângulo nº1 da linha de Santão-Felgueiras (Hipótese 1) 

As fórmulas a aplicar, segundo as Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 

30kV, para a hipótese 1 são: 

 

 

 

𝒄 

𝑺𝟏 𝑺𝟐 
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 Esforço no sentido normal à linha ou no sentido da bissectriz do ângulo da linha 

principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .   𝑤𝑖  𝑐𝑜𝑠2 𝛽𝑖  𝑛
𝑖=1 𝑆𝑖 +   𝑇𝑖  𝑠𝑒𝑛 𝛽𝑖 

𝑛
𝑖=1                                                       (3.47) 

 

 Esforço no sentido da linha ou no sentido normal à bissectriz do ângulo da linha 

principal (eixo xx):  

 

𝐹𝑥 = 3 .   𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1  cos(𝛽𝑖)                                                                                      (3.48) 

 

 Esforço vertical (eixo zz):  

 

𝐹𝑧 = 3 .   𝑤′𝑖  𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1                                                                                              (3.49) 

 

Aplicando as fórmulas especificadas, relativas à hipótese 1, na linha em estudo, obtemos:  

 

 Cálculo do esforço unitário na linha devido ao vento: 

                                         

𝑤1 𝑒  2 =
0,6 . 1,2 . 75 . 9 . 10−3

2
∗ 0,981 = 0,238 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do peso unitário do condutor da linha: 

 

𝑤′1 𝑒  2 =
0,1687

2
= 0,08435 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo dos ângulos que as linhas fazem com a origem do eixo definido: 

 

𝑐 = 200 𝑔 − 25,18 𝑔 =  174,82 𝑔 = 157,38 ⁰ 

 

𝛽1 = 90 −  
𝑐

2
                                                                                                     (3.50) 

 

𝛽1 = 90 −  
157,38

2
 = 11,33⁰ 

 

𝛽2 = 180 − 𝛽1    

 

𝛽2 = 180 − 11,33 = 168,66⁰ 
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 Cálculo do esforço no sentido normal à linha principal (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 .  𝑤1  𝑐𝑜𝑠2 𝛽1  𝑆1 + 𝑤2  𝑐𝑜𝑠2 𝛽2  𝑆2 +  𝑇1  𝑠𝑒𝑛 𝛽1 + 𝑇2  𝑠𝑒𝑛 𝛽2    

 

𝐹𝑦 = 3 .  0,238 . 𝑐𝑜𝑠2 11,33  . 71,82 + 0,238 . 𝑐𝑜𝑠2 168,66  . 99,17

+  6 . 𝑠𝑒𝑛 11.33  . 49,48 + 6 . 𝑠𝑒𝑛 168,66  . 49,48  = 467,54 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço no sentido da linha principal (eixo xx): 

 

𝐹𝑥 = 3 .  𝑇1 cos 𝛽1 + 𝑇2 cos 𝛽2   

 

𝐹𝑥 = 3 .  6 . cos 11,33  . 49,48 + 6 . cos 168,66 . 49,48 = 0 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço vertical (eixo zz): 

 

O cálculo do esforço vertical, ou seja o esforço devido ao peso do condutor, não é 

necessário para os apoios de betão, no entanto para os apoios de metal será 

necessário proceder ao seu cálculo: 

 

𝐹𝑧 = 3 .  𝑤′1  𝑆1 + 𝑤′2  𝑆2  

 

𝐹𝑧 = 3 .  0,08435 . 71,82 + 0,08435 . 99,17 = 14,42 𝑑𝑎𝑁 

 

Nos apoios em ângulo é desnecessário, segundo o R.S.L.E.A.T. [7], a verificação da 

hipótese 2 em apoios de betão e em apoios metálicos de base quadrada. 

 

Resumindo os esforços aplicados ao apoio de ângulo são: 

 

Tabela 3.6 — Esforços aplicado ao apoio de ângulo nº1 

 

Hipótese 
Esforço 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

1 467,54 0 14,42 
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 Verificação da estabilidade do apoio fim de linha (Apoio D9999) 

 

Segundo o R.S.L.E.A.T. [7], artigo 62º, os apoios de fim de linha devem ser calculados 

para duas hipóteses, considerando que elas não ocorrem simultaneamente. Essas hipóteses, 

no que se segue, são designadas de Hipótese 1 e Hipótese 2: 

 

Hipótese 1: Considera-se que o vento incide normalmente à direcção da linha, sobre o apoio, 

e sobre os condutores no meio vão adjacente ao apoio. Consideram-se as tracções impostas 

pelos condutores à temperatura de +15∘𝐶, com o vento a actuar na direcção anteriormente 

referida. Por fim, deve-se ter em consideração o peso próprio do apoio e dos condutores. 

 

O apoio fim de linha terá a seguinte configuração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 – Configuração do apoio fim de linha nºD9999 da linha de Santão-Felgueiras (Hipótese 1) 

As fórmulas a aplicar, segundo as Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 

30kV, para a hipótese 1 são: 

 

 Esforço no sentido normal à linha (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 𝑤 𝑆                                                                                                         (3.51) 

 

 Esforço no sentido da linha (eixo xx):  

 

𝐹𝑥 = 3 𝑇                                                                                                            (3.52) 

 

 Esforço vertical (eixo zz):  

 

𝐹𝑧 = 3 𝑤 ′  𝑆                                                                                                        (3.53) 

 

 

𝑺 
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Aplicando as fórmulas especificadas, relativas à hipótese 1, na linha em estudo, obtemos:  

 Cálculo do esforço no sentido normal à linha (eixo yy): 

 

𝐹𝑦 = 3 . 0,238 . 99,17 = 70,80 𝑑𝑎𝑁  

 

 Cálculo do esforço no sentido da linha (eixo xx): 

 

𝐹𝑥 = 3 . 6 . 49,48 = 890,64 𝑑𝑎𝑁 

 

 Cálculo do esforço vertical (eixo zz): 

 

Segundo o regulamento é desnecessário o cálculo do esforços verticais para apoios de 

betão de qualquer forma aqui, fica o seu valor: 

 

𝐹𝑧 = 3 . 0,08435 . 99,17 = 25,09 𝑑𝑎𝑁 

 

Resumindo os esforços aplicados ao apoio de fim de linha são: 

 

Tabela 3.7 — Esforços aplicado ao apoio fim de linha nºD9999 

 

Hipótese 
Esforço 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

1 70,80 890,64 25,09 

 

3.6.4- Escolha dos apoios 

 

Depois de calculados os esforços a que vão estar sujeitos os apoios, será necessário 

verificar, no caso do apoio 8 (apoio de derivação), se este aguenta o esforço suplementar a 

que vai estar sujeito devido à nova linha em projecto e no caso do apoio 1 (apoio de ângulo), 

deverá escolher-se um apoio que suporte o esforço a que vai estar sujeito 

O apoio 8, já existente no local, era um apoio de alinhamento, e estava, obviamente, 

sujeito a menores esforços, o que levou à escolha de um apoio mais fraco, um 𝑀𝑃04 −

1600/540 de 22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, do fabricante Cavan [17]. Com a nova linha, o apoio passou a ser de 

derivação, sendo necessário verificar se este suporta o novo esforço imposto pela derivação. 

Recorrendo ao catálogo do fabricante, e retirando as equações das linhas vectoriais do apoio, 

em consonância com a análise dos digramas de esforços úteis concluímos que:  
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 Com vento na direcção principal (Hipótese 1): 

 
𝐹𝑝𝑣𝑝

1600
+

𝐹𝑠𝑣𝑝

740
< 1                                                                                                  (3.54) 

 

Substituindo pelos esforços calculados, verificamos se a expressão é ou não 

verdadeira: 

 
1179,99

1600
+

529,95

740
< 1 

 

1,45 ≮ 1  

 

Conclui-se que o apoio 𝑀𝑃04/1600 não suporta os esforços impostos pela nova linha. 

Pesquisando no catálogo da Cavan [17], constata-se que o apoio mais indicado será o 

𝐴𝑀08 − 4000/1320 de 22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, porque é o primeiro do catálogo que suporta os esforços 

impostos pela hipótese 1 e pela hipótese 2 em simultâneo: 

 

 Com vento na direcção principal (Hipótese 1): 

 
𝐹𝑝𝑣𝑝

4000
+

𝐹𝑠𝑣𝑝

1800
< 1 

 
1179,99

4000
+

529,95 

1800
< 1 

 

0,59 < 1 

 

 Com vento na direcção secundária (Hipótese 2): 

 
𝐹𝑝𝑣𝑠

2888
+

𝐹𝑠𝑣𝑠

1299
< 1 

 
561,51

2888
+

714,74

1299
< 1 

 

0,74 < 1   

 

Relativamente ao apoio de ângulo, como se trata de um apoio novo, consulta-se o 

catálogo do fabricante a fim de encontrar o primeiro apoio que suporte o esforço exigido pela 

linha. De acordo com o diagrama de esforços úteis e com as equações das linhas vectoriais 

implícitas no catálogo para cada apoio, concluímos que o apoio indicado seria o 𝑀𝑃00 −

600/260 de 18 metros, como se pode comprovar pelos cálculos: 



Cálculo Mecânico 53 

 

 

 Com vento na direcção principal (Hipótese 1): 

 
𝐹𝑝𝑣𝑝

600
+

𝐹𝑠𝑣𝑝

320
< 1 

 
467,54

600
+

0

320
< 1 

 

0,77 < 1 

 

Por fim, o apoio fim de linha, que como já referi se referiu, está previamente definido. 

Os apoios destinados a suportar os postos de transformação aéreos são designados por TP4 de 

14 metros, que equivale ao apoio 𝑀𝑀04 − 2250/740. Assim, para comprovar que este apoio 

aguenta as solicitações às quais está sujeito, consulta-se o seu diagrama de esforço e 

verifica-se a veracidade das equações das linhas vectoriais para este apoio: 

 

 Com vento na direcção principal (Hipótese 1): 

 
𝐹𝑝𝑣𝑝

2250
+

𝐹𝑠𝑣𝑝

1000
< 1 

 
70,80

2250
+

890,64

1000
< 1 

 

0,92 < 1 

 

Para além dos esforços calculados, o apoio irá também ser sujeito a esforços adicionais 

provocados pela incidência do vento sobre o transformador e sobre o seccionador e pelo peso 

do próprio transformador, sendo que este apoio foi previamente escolhido por suportar todos 

estes esforços.  

No Anexo B, podem ser consultados os diagramas de esforços dos apoios mencionados. 
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Assim, podemos resumir numa tabela os apoios escolhidos para este projecto e as 

solicitações às quais estão sujeitos: 

 

Tabela 3.8 — Apoios e esforços associados na linha Santão-Felgueiras 

 

Apoio Esforços 

𝒏º Referência Altura (𝒎) 
Hipótese 1 Hipótese 2 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

8 𝐴𝑀08 − 4000/1320  22 1179,99 529,95  352,08 714,74 561,51  352,08 

1 𝑀𝑃00 − 600/260 18 467,54 0 14,42 - - - 

D9999 
TP4 

(𝑀𝑀04 − 2250/740) 
14 70,80 890,64 25,09 - - - 

 

3.6.5- Cálculo do maciço de fundação dos apoios 

 

Num projecto de uma linha aérea de média tensão, o correcto dimensionamento dos 

maciços de fundação é muito importante. O maciço de fundação é constituído por betão 

ciclópico, que consiste numa junção de betão normal com pedras de pequena dimensão. 

Para facilitar o cálculo recorre-se a uma tabela que fornece as dimensões recomendadas 

para o maciço de fundação em função do tipo de apoio e do coeficiente de compressibilidade 

de terreno. Assim o cálculo a efectuar não terá como objectivo obter as dimensões dos 

maciços, mas sim verificar a estabilidade dos mesmos com as dimensões já pré-definidas. 

 O cálculo dos maciços de fundação será realizado de acordo com o método de 

Sulzberger, recomendado no R.S.L.E.A.T. [7]. Este método baseia-se nos seguintes 

pressupostos: 

 

 Considera-se que o terreno onde está encastrado o maciço se comporta elasticamente 

quando há pequenos deslocamentos do mesmo e que a reacção do terreno é 

proporcional ao produto dos deslocamentos do maciço pelo módulo da elasticidade 

correspondente. Este é dado pelo coeficiente de compressibilidade do terreno, que 

traduz o esforço necessário para enterrar 1 𝑐𝑚 de uma placa com 1 𝑐𝑚3 de superfície. 

 Admite-se que para terrenos de natureza e de composição uniforme, o coeficiente de 

compressibilidade é nulo, à superfície do solo, aumentando de forma 

aproximadamente proporcional com a profundidade. 

Além disso, admite-se que a resistência à compressão do solo sob o maciço é pelo 

menos igual à das paredes verticais à mesma profundidade. 
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A tabela 3.9, apresenta os valores do coeficiente de compressibilidade, a 2 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de 

profundidade, para terrenos de diferente natureza e composição. 

Tabela 3.9 — Coeficiente de compressibilidade do terreno [1] 

 

Tipo de Terreno Coeficiente de Compressibilidade 

(𝑵. 𝒄𝒎𝟑) 

Lodo, turfa e terreno pantanoso em geral 0 

Areia fina e média 60 𝑎 80 

Areia grossa 80 𝑎 100 

Terreno Corrente – muito mole 0 

Terreno Corrente – mole, facilmente 

amassável 

20 𝑎 40 

Terreno Corrente – médio 80 

Terreno Corrente – rijo 90 

 

No cálculo dos maciços de fundação, apenas são considerados os de forma 

paralelepipédica, por serem os que mais geralmente se utilizam nas fundações dos apoios de 

betão. O método de Sulzberger só é aplicável a maciços sem cofragem e com enchimento 

total da cova aberta no solo. 

A figura seguinte representa um apoio de betão com altura fora do solo 𝒉, profundidade 

de enterramento 𝒉𝟎 e 𝑭 a resultante das forças aplicadas a 0,25 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 do topo do apoio. 

Relativamente ao maciço: 𝒂 representa a dimensão do maciço paralela à direcção da força F 

e 𝒃 tem a mesma designação mas orientado segundo a direcção normal à direcção da força F. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.12 – Apoio de betão de base quadrado e dimensões do respectivo maciço [5]  

Os maciços transmitem ao solo esforços resultantes do seu peso próprio e das forças 

exteriores que lhe são aplicadas: forças de tracção (condutores, cabos de guarda…), forças 
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devido à acção do vento (sobre os apoio, travessas, condutores…) e pesos (condutores, 

maciço e travessas…). Os maciços podem ser solicitados a forças de tracção, compressão, 

torção em torno de um eixo horizontal e mesmo à flexão. 

O dimensionamento do maciço tem como objectivo verificar se sob o efeito das 

solicitações máximas não se verifiquem aumentos perigosos da flecha dos condutores e não se 

dê o derrubamento do apoio.  

Assim o método de Sulzberger consiste no cálculo dos seguintes esforços [5]: 

 

 Momento Derrubante: o momento derrubante 𝑀𝑑  da força F em relação a um eixo de 

rotação situado na origem (a 2/3 da profundidade de enterramento e a ¼ da largura 

do maciço medido do lado onde se exerce a força F), que corresponde à situação de 

terrenos plásticos normais, é dado pela seguinte expressão: 

 

𝑀𝑑 = 𝐹 ( − 0,25 +
2

3
 0)                                                                                   (3.56) 

 

 Momento estabilizante: é constituído por duas componentes principais, uma delas é 

devido ao encastramento do maciço no solo, e é dado por: 

 

𝑀𝑒1 =
𝑏  0

3

36
 𝐶0 𝑡𝑔 (𝛼)                                                                                          (3.57) 

 

em que 𝐶0 é o valor do coeficiente de compressibilidade do terreno à profundidade 

0, dado por: 

 

𝐶0 =
𝐶2𝑚

2
 0                                                                                                       (3.58) 

 

sendo 𝐶2𝑚  o valor do coeficiente de compressibilidade à profundidade de 2 metros 

indicado na tabela anterior. A 𝑡𝑔 (𝛼), que assume o valor de 0,01, representa o 

ângulo a partir do qual a base de assentamento do maciço deixa de repousar 

completamente sobre o fundo da escavação. 

A outra componente do momento estabilizante, é devido à reacção do terreno no 

fundo da cova, provocado pelo peso do maciço de fundação, do apoio e dos 

condutores, e é dado por: 

 

𝑀𝑒2 = 𝑃  
𝑎

2
− 0,47 .  

𝑃

𝑏  𝐶0  𝑡𝑔  (𝛼)
                                                                            (3.59)             

 

em que 𝑃 é o peso total do apoio e do maciço. 

 

 



Cálculo Mecânico 57 

 

O peso do maciço é calculado pela expressão: 

 

2400 .  𝑎 𝑏 0 −
𝑃𝑝𝑒

2500
                                                                                          (3.60)             

 

Em que 𝑃𝑝𝑒 , é o peso da parte enterrada do apoio e 2400 𝑑𝑎𝑁. 𝑚−3, é o peso 

adoptado para o peso específico do betão. 

O momento estabilizante será a soma destas duas componentes     

Nas fundações relativamente profundas, o efeito do encastramento é 

preponderante, salientando-se 𝑀𝑒1, e sendo 𝑀𝑒2 pouco significativo. Por outro lado, 

nas fundações pouco profundas, observa-se o contrário; verifica-se até que, no caso 

das placas superficiais, o momento estabilizante é devido, na quase totalidade, ao 

peso do maciço de fundação, do apoio e dos condutores. 

Sempre que o momento derrubante ultrapassar o momento estabilizante, deverá 

adoptar-se um coeficiente de segurança (S) de valor 1,5. Deverá multiplicar-se o 

momento derrubante por este valor sempre que o momento 𝑀𝑒1 de encastramento 

for desprezável, quando comparado com 𝑀𝑒2. À medida que o momento 𝑀𝑒1 de 

encastramento vai subindo, este coeficiente pode ser reduzido. O diagrama a seguir 

representado, dá-nos o valor do coeficiente de segurança a adoptar em função da 

relação 
𝑀𝑒1

𝑀𝑒2
 : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Diagrama do coeficiente de sobrecarga [5] 

A profundidade dos maciços, ou seja a altura dos maciços, varia consoante a altura do 

apoio: 

 

 Apoios com altura total até 15 metros: 0 = 0,1  + 0,5 (𝑚); 

 Apoios com altura total de 16 a 20 metros: 0 = 2 𝑚; 

 Apoios com altura total de 21 a 27 metros: 0 = 2,5 𝑚. 
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Os maciços devem ter dimensões mínimas tais que assegurem um recobrimento mínimo 

de 0,2 𝑚 na base do poste; em qualquer caso, as dimensões de 𝑎 e 𝑏 nunca devem ser 

inferiores a 0,80 𝑚. 

As condições que permitem verificar se um maciço é correctamente dimensionado são as 

seguintes: 

 

 quando 𝑀𝑒1 < 𝑀𝑒2:  

 
𝑀𝑒1+𝑀𝑒2

𝑀𝑑
≥ 𝑆  

𝑀𝑒1

𝑀𝑒2
                                                                                                (3.61) 

 

 quando 𝑀𝑒1 > 𝑀𝑒2:  

 
𝑀𝑒1+𝑀𝑒2

𝑀𝑑
≥ 1                                                                                                       (3.62) 

 

Uma vez que o processo de cálculo é repetitivo, apenas vou exemplificar como se verifica 

a estabilidade do maciço de fundação para o apoio 𝐴𝑀08 − 4000/1320 de 22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. Este 

apoio apresenta características referidas na tabela 3.10. 

 

Tabela 3.10 — Características do apoio 𝑨𝑴𝟎𝟖 − 𝟒𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟑𝟐𝟎 [17] 

 

𝑷𝒆𝒔𝒐𝒂𝒑𝒐𝒊𝒐𝟐𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 (𝒌𝒈) 8580 

𝑷𝒆𝒔𝒐𝒂𝒑𝒐𝒊𝒐𝟐𝟎 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 (𝒌𝒈) 7350 

𝑭 (𝒅𝒂𝑵) 4000 

 

As dimensões do maciço presente nas tabelas da EDP Distribuição para este tipo de apoio 

(apoio equivalente 𝑀𝑀08 − 4000) e para um coeficiente de compressibilidade do terreno 

4 𝑑𝑎𝑁/𝑐𝑚3 (Terreno Corrente – mole, facilmente amassável‖) são apresentadas na tabela 

seguinte: 

 

Tabela 3.11 — Dimensões do maciço do apoio 𝑨𝑴𝟎𝟖 − 𝟒𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟑𝟐𝟎 − 𝟐𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 [22] 

 

Apoio 
Dimensões do maciço 

𝒂(𝒎) 𝒃(𝒎) 𝒉𝟎(𝒎) 

𝑨𝑴𝟎𝟖 − 𝟒𝟎𝟎𝟎 /𝟏𝟑𝟐𝟎–  𝟐𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 2,05 2,95 2,50 
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Com o objectivo de verificar a estabilidade deste maciço para este apoio, iniciemos os 

cálculos relativo à aplicação do método de Sulzberger: 

 

 Momento Derrubante: 

 

𝑀𝑑 = 4000 .  19,5 − 0,25 +
2

3
 . 2,5 = 83666,7 𝑑𝑎𝑁. 𝑚 

 

 Momento Estabilizante 𝑴𝒆𝟏: 

 

𝑀𝑒1 =
2,95 . 2503

36
 .  

4 . 2,5

2
  . 0,01 = 64019 𝑑𝑎𝑁. 𝑚 

 

 Momento Estabilizante 𝑴𝒆𝟐: 

 

𝑀𝑒2 = 34809 .

 

 
 205

2
− 0,47 .  

34809

295 .  
4 ∗ 2,5

2
  . 0,01

 

 
 

= 27731 𝑑𝑎𝑁. 𝑚 

 

Como a altura do maciço é de 2,50 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 (0), o peso do mesmo, será a diferença entre 

o peso do apoio de 22 metros (8580 𝐾𝑔) e o apoio de 20 metros (7350 𝐾𝑔), a que a este se 

soma o peso de 0,5 metros (por regra de três simples será aproximadamente 307,5 𝐾𝑔). Assim 

o peso da parte enterrada do apoio AM08-4000/1320, será de: 

 

𝑃𝑝𝑒 ≈  8580 − 7350 + 307,5 ≈ 1537,5 𝑘𝑔 

 

Logo: 

 

𝑃 = 2400 .  2,05 . 2,95 . 2,50 −
1537,5

2500
 = 34809 𝑑𝑎𝑁 

 

Neste caso como 𝑀𝑒1 > 𝑀𝑒2, a condição que permite verificar se o maciço é 

correctamente dimensionado é a seguinte: 

 
𝑀𝑒1 + 𝑀𝑒2

𝑀𝑑

≥ 1 ⇔
64019 + 27731

83666,7
≥ 1 

 

⇔ 1,096 ≥ 1 

 

Verificada esta condição, conclui-se que o maciço é estável.  
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Este método poderá aplicar-se para todos os apoios da linha, sendo que a estabilidade dos 

maciços está certamente garantida. Assim para os três apoios em estudo, e de acordo com as 

tabelas da EDP Distribuição (ver Anexo C – ―Dimensões dos Maciços para terreno com 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 = 4 𝑑𝑎𝑁. 𝑐𝑚−3‖), os maciços de fundação têm as seguintes 

dimensões apresentas na tabela seguinte, para o terreno em causa (―Terreno Corrente – 

mole, facilmente amassável‖): 

 

Tabela 3.12 — Dimensões dos maciço dos apoios aplicados na linha Santão-Felgueiras 

[22] 

 

Apoio 
Dimensões do maciço 

𝒂(𝒎) 𝒃(𝒎) 𝒉𝟎(𝒎) 

𝑨𝑴𝟎𝟖 − 𝟒𝟎𝟎𝟎/𝟏𝟑𝟐𝟎 –  𝟐𝟐 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 2,05 2,95 2,50 

𝑴𝑷𝟎𝟎 − 𝟔𝟎𝟎/𝟐𝟔𝟎 –  𝟏𝟖 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 1,05 0,87 2,30 

𝑻𝑷𝟒 –  𝟏𝟒 𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔  2,21 2,87 1,90 

 

 

3.6.6- Escolha das Armações 

 

Devido às oscilações provocadas pelo vento, os condutores devem estar devidamente 

distanciados entre si. O artigo 31º do R.S.L.E.A.T. especifica que os condutores nus devem ser 

estabelecidos de forma a não poderem aproximar-se perigosamente, não devendo entre eles 

observar-se uma distância 𝐷 em metros, inferior à dada pela expressão: 

 

𝐷 = 0,75 . 𝑘 .  𝑓 + 𝑑 +
𝑈

200
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 2𝑎  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒                                                         (3.63) 

 

𝐷 = 𝑘 .  𝑓 + 𝑑 +
𝑈

150
, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 3𝑎  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒                                                                 (3.64) 

 

em que: 

𝑓 - flecha máxima dos condutores (𝑚) 

𝑑 - comprimento das cadeias de isoladores susceptíveis de oscilarem transversalmente à 

linha (𝑚) 

𝑈 - tensão nominal da linha (𝑘𝑉) 

𝑘 - coeficiente dependente da natureza dos condutores e cujo valor é: 

0,6 para condutores de cobre, bronze, aço e alumínio-aço 

0,7 para condutores de alumínio e de ligas de alumínio 
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Assim para o primeiro vão da linha em estudo, como estamos perante uma linha de 

2𝑎  𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒, obtemos o valor da distância mínima regulamentar: 

 

𝐷 = 0,75 . 0,6 .  1,229 + 0 +
15

200
= 0,587 𝑚 

 

Para o segundo vão, aplicando a mesma fórmula, mas alterando o valor da flecha 

máxima, obtemos uma distância mínima regulamentar de 0,764 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠. 

Com estas distâncias previamente calculadas podem-se escolher as armações a adoptar e 

verificar se a distância entre condutores a meio vão, cumpre a distância mínima 

regulamentar. No primeiro vão optou-se por colocar no apoio de derivação uma armação de 

esteira horizontal reforçada (HRFSC) e para o segundo apoio, sendo este de ângulo, adoptou-

se a tradicional armação em triângulo (TAN). Será agora necessário verificar qual distância 

mínima entre condutores ao adoptar estas duas armações. 

As armações HRFSC e TAN apresentam as dimensões indicadas nas figuras seguintes: 

 

 

 

 

 

                Figura 3.14 – Armação HRFSC  

           

                                                                                                   Figura 3.15 – Armação TAN 

Sobrepondo as respectivas armações poderá saber-se qual a menor distância entre 

condutores a meio vão (ver figura 3.16): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.16 – Armação TAN e HRFSC sobrepostas 
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Como se pode observar na figura 3.16 a distância mínima entre condutores a meio vão é 

de 1,00147 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠, estando bastante acima da distância mínima regulamentar. Se tal não se 

verificasse, poderíamos aumentar o tamanho da armação TAN, e com isto aumentar a 

distância entre condutores. 

O segundo vão é constituído pelo apoio de ângulo, com a armação já pré-determinada 

(armação do tipo TAN), e pelo apoio que suporta o posto de transformação aéreo (apoio do 

tipo TP4), com uma armação já pré-definida para este tipo de apoio, (armação do tipo HPT4). 

Esta armação tem as dimensões idênticas à armação HRFSC, já referenciada em cima. Tal 

como no vão anterior, as distâncias entre condutores estão de acordo com os regulamentos. 

 

3.6.7- Cálculo dos esforços nas armações 

 

O artigo 66∘ do R.S.L.E.A.T. [7] estabelece que as armações serão dimensionadas para as 

solicitações que os condutores lhes transmitem nas hipóteses de cálculo dos respectivos 

apoios.  

As fórmulas utilizadas no cálculo dos esforços sobre as armações são semelhantes às 

utilizadas no cálculo de esforços sobre apoios. A simbologia a utilizar é a mesma para o caso 

dos apoios, mas agora as forças a ter em conta são as seguintes: 

 

 𝐹𝑉 - Solicitação vertical por fase 

 𝐹𝑇 - Solicitação horizontal transversal por fase 

 𝐹𝐿 – Solicitação horizontal longitudinal por fase 

 𝐹𝐼 - Solicitação horizontal longitudinal por vão adjacente e por fase 

 

De acordo com a linha em projecto, teremos de calcular os esforços a que as armações 

HRFSC e TAN estão sujeitas. Para a armação HPT4 não será necessário o cálculo do esforço 

sobre esta, uma vez que, à partida, por ser uma armação predefinida, aguenta com o esforço 

imposto.  

Segundo as Recomendações Para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV, para o cálculo 

dos esforços na armação HRFSC, tratando-se de uma armação com funções de derivação, 

utiliza-se as seguintes expressões: 

 

 Esforço horizontal transversal: 

 

𝐹𝑇 = 𝑊 𝑠𝑒𝑛2 𝛽  𝑆 + 𝑇 cos(𝛽)                                                                            (3.65) 
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 Esforço vertical: 

 

𝐹𝑉 = 𝑊 ′  𝑆                                                                                                        (3.66) 

 

 Esforço horizontal longitudinal: 

 

𝐹𝐿 = 𝑇 𝑠𝑒𝑛 (𝛽)                                                                                                  (3.67) 

 

Assim de acordo com as expressões e com os valores obtidos anteriormente, obtemos: 

 

 Esforço horizontal transversal: 

 

𝐹𝑇 = 0,238 . 𝑠𝑒𝑛2 53,64  . 71,82 + 6 . cos 53,64  . 49,48 = 187,093 𝑑𝑎𝑁 

 

 Esforço vertical: 

 

𝐹𝑉 = 0,08435 . 71,82 = 6,058 𝑑𝑎𝑁 

 

 Esforço horizontal longitudinal: 

 

𝐹𝐿 = 6 . 𝑠𝑒𝑛  53,64  . 49,48 = 239,08 𝑑𝑎𝑁 

 

Para o cálculo dos esforços na armação TAN, tratando-se de uma armação com funções de 

ângulo, utiliza-se as seguintes expressões: 

 

 Esforço horizontal transversal: 

 

𝐹𝑇 = 𝑤1  𝑐𝑜𝑠2 𝛽1  𝑆1 + 𝑤2  𝑐𝑜𝑠2 𝛽2  𝑆2  + 𝑇1  𝑠𝑒𝑛 𝛽1 + 𝑇2  𝑠𝑒𝑛 𝛽2                            (3.68) 

 

 Esforço vertical: 

 

𝐹𝑉 = 𝑊 ′   𝑆1 + 𝑆2                                                                                              (3.69) 

 

 Esforço horizontal longitudinal: 

 

𝐹𝐿 = 𝑇 𝑐𝑜𝑠 (𝛽)                                                                                                  (3.70) 
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Assim de acordo com as expressões e com os valores obtidos anteriormente, obtemos: 

 

 Esforço horizontal transversal: 

 

𝐹𝑇 = 0,238 . 𝑐𝑜𝑠2 11,33  . 71,82 + 0,238 . 𝑐𝑜𝑠2 168,66  . 99,17 + 6 . 𝑠𝑒𝑛 11,33  . 49,48

+ 6 . 𝑠𝑒𝑛 168,66  . 49,48 = 155,82 𝑑𝑎𝑁 

 

 Esforço vertical: 

 

𝐹𝑉 = 0,08435 . (71,82 + 99,17) = 14,42 𝑑𝑎𝑁 

 

 Esforço horizontal longitudinal: 

 

𝐹𝐿 = 6 . 𝑐𝑜𝑠  11,33  . 49,48 + 6 . 𝑐𝑜𝑠  168,66  . 49,48 = 0,010 𝑑𝑎𝑁 

 

Constata-se, pela análise dos diagramas de esforços das armações HRFSC e TAN (ver 

Anexo D - ―Dimensões e Diagrama de Esforços das Armações aplicadas na Linha Santão-

Felgueiras‖) que para a primeira é suficiente uma armação do tipo HRFSC 60 e para a segunda 

também uma armação do tipo TAN 60. No entanto, como se pode constatar pela análise do 

perfil longitudinal da linha, (ver Anexo E – ―Planta Parcelar e Perfil Longitudinal da Linha MT 

a 15 kV Santão-Felgueiras‖), a armação do apoio de derivação escolhida foi uma HRFSC 80, 

que suporta um esforço muito superior ao exigido, isto porque, teoricamente o cálculo do 

esforço das armações nem é executado na EDP Distribuição; o esforço das armações é pré-

definido consoante a função do apoio.   

3.7- Escolha do Isoladores 

Para as redes de média tensão de 15 kV, os isoladores utilizados são normalmente do tipo 

AAB 1404, em grupos de dois, para isolamento normal ou grupos de três, para isolamento 

reforçado. 

Os isoladores a colocar nos apoios da linha em estudo são: 

 

 no apoio 𝑛º8 será colocada uma cadeia de amarração com referência 𝐴𝑆𝑅 3 ∗

𝐴𝐴𝐵 1404, para um isolamento reforçado; 

 no apoio de ângulo (apoio 𝑛º1) serão utilizados isoladores em cadeia de amarração do 

tipo 𝐴𝑆 2 ∗ 𝐴𝐴𝐵 1404. Este isolador não apresenta um isolamento reforçado; 

 no apoio 𝑛º𝐷9999, como vai suportar o posto de transformação, o isolador a utilizar 

será em cadeia de amarração do tipo 𝐴𝑆𝑅 3 ∗ 𝐴𝐴𝐵 1404 para um isolamento 

reforçado. 
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3.8- Elaboração do Projecto em SIT/DM 

O SIT/DM é uma aplicação informática, presente na EDP Distribuição, que integra dois 

módulos, o SIT (Sistema de Informação Técnica) e o DM (Design Manager). 

O SIT é o módulo principal de carregamento de dados, onde será realizado todo o 

carregamento das infra-estruturas existentes. Este sistema permite, para além da 

caracterização dos diferentes equipamentos e instalações que constituem as redes AT, MT, 

BT/IP, guardar a posição geográfica, a relação topológica (ligações) e a representação 

esquemática de cada elemento. 

O DM integra numa única ferramenta várias funcionalidades de desenho e cálculo 

essenciais no projecto de uma linha de média tensão. Ao nível do desenho, uma vez 

importado o perfil e a planta parcelar resultante do trabalho topográfico, é possível desenhar 

os apoios, no perfil e planta, de acordo com o seu tipo construtivo e o desenho das curvas 

representativas dos condutores e cabos de guarda. O DM apresenta-se, também, como uma 

ferramenta de cálculo bastante poderosa, efectuando o cálculo mecânico associado aos 

condutores, aos apoios e armações e verificando a distância mínima entre condutores. 

De modo a testar as funcionalidades desta aplicação, e tendo como base os cálculos 

analíticos antes efectuados, procedeu-se ao desenho da linha em estudo na aplicação SIT/DM.  

Salientemos duas das principais etapas na elaboração do projecto, com recurso a esta 

ferramenta:  

 Desenho dos apoios, armações e condutores especificando a sua designação e 

características respectivas (figura 3.17); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17 – Desenho dos apoios, armações e condutores em SIT/DM 
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 Verificação da estabilidade dos apoios, distância entre condutores ao solo e a 

objectos circundantes. 

 

A título de exemplo optou-se por manter o apoio 𝑀𝑃04/1600 de 22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 existente 

antes da derivação e verificar se este aguentava com os esforços impostos pela nova 

derivação (figura 3.18).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18 – Simulação em SIT/DM de manter o apoio 𝑀𝑃04/1600 de 22 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Como se pode verificar, e indo de encontro aos cálculos analíticos já realizados no 

capítulo 3.6.4., o apoio 𝑀𝑃04/1600 não suporta as solicitações a que está exposto. Os 

campos assinalados com um círculo vermelho na figura, indicam que o apoio não pode ser 

implementado na linha, porque não é estável. 

Depois de verificadas as condições mecânicas e regulamentares em SIT/DM o projecto 

estará pronto a imprimir. No projecto impresso, deverá constar a designação dos apoios e das 

armações a implementar. Será fornecida uma vista aérea do local de implementação da linha 

e uma perspectiva de perfil onde são representados os ângulos que a linha faz em cada um 

dos apoios. O projecto na sua versão final, poderá ser consultado no anexo (Anexo E – ―Planta 

Parcelar e Perfil Longitudinal da Linha MT a 15 kV Santão-Felgueiras‖).  

Depois de projectada a linha, segue-se a orçamentação e o seu licenciamento. 
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3.9- Licenciamento 

O processo de licenciamento de uma linha aérea de média tensão, elaborado de acordo 

com a Portaria 401/56 [29], deverá ser constituído por três exemplares, em que cada um 

deles deverá incluir a memória descritiva e justificativa, uma planta geral contendo a linha a 

implementar e as linhas já existentes que derivam da linha principal (subestação, postos de 

transformação e seccionamento); deverá ainda incluir uma planta parcelar da linha 

projectada com um perfil longitudinal. A memória descritiva é a mais sucinta e objectiva 

possível, e não ocupa mais que uma página, como se pode constatar em anexo (ver Anexo F – 

―Memória Descritiva e Justificativa da Linha Santão-Felgueiras‖). Deverá ser complementada 

pelos cálculos efectuados. 

No caso de existirem travessias aéreas, sobre estradas nacionais, caminhos-de-ferro ou 

linhas de telecomunicação, será enviado para as entidades responsáveis um exemplar dos 

referidos no parágrafo anterior. 

O pedido de licença será enviado ao Director da respectiva área da rede, acompanhado 

com o processo de licenciamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 4  

Aplicações Desenvolvidas no Âmbito do 
Projecto de Linhas Aéreas de Média 
Tensão 

No âmbito do projecto de linhas aéreas de média tensão, e respondendo às solicitações 

por parte do Departamento onde estive inserido, tive a oportunidade de desenvolver algumas 

aplicações em Excel e Visual Basic visando automatizar alguns dos cálculos analíticos 

efectuados, e antes demonstrados. Assim as aplicações desenvolvidas na média tensão foram 

as seguintes: 

   

 Aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

 Aplicação ―Afastamento_Condutores‖ 

 

Neste capítulo pretende-se abordar estas duas aplicações, descrevendo a forma como 

foram ―pensadas‖ e como funcionam. Os algoritmos foram suficientemente testados em 

diversos projectos, sendo que a aplicação ―Afastamento_Condutores” foi mesmo adoptada, 

em definitivo, pelo ―Departamento de Projecto e Construção‖.  

Ao longo deste capítulo, vou socorrer-me do projecto em estudo, já caracterizado no 

capítulo anterior, para ilustrar o funcionamento das aplicações. 

4.1- Aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

O principal desafio na elaboração de um projecto de linhas aéreas de média tensão, é a 

escolha dos apoios de acordo com os esforços a que vão estar sujeitos. Daqui surgiu o 

incentivo para o desenvolvimento de um algoritmo capaz de, automaticamente, escolher o 

apoio a implementar numa linha.  
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Na EDP Distribuição, existe uma aplicação em tudo semelhante, com o nome ―CALCULO 

LN MT‖. No entanto, esta apenas calcula os esforços a que o apoio vai estar sujeito, não 

apresentando automaticamente qual o apoio mais indicado. O utilizador teria assim de ir 

escolhendo os apoios e, para cada um deles, por tentativa-erro, eram verificadas as hipóteses 

de cálculo.  

Uma vez traçados os objectivos da aplicação, estruturou-se a interface da mesma, de 

modo a ser a mais intuitiva possível (ver Anexo G – ―Interface da Aplicação 

―Esforços_Apoio‖).  

Vamos exemplificar como procederíamos à inserção dos dados para a escolha do apoio de 

ângulo nº1 da linha em estudo, já caracterizada no capítulo 3. 

De acordo com a função do apoio, o utilizador deverá preencher os campos respectivos. 

Como o apoio a calcular tem funções de ângulo, as células a preencher serão as que 

apresentam um fundo vermelho. Na imagem seguinte, apresento os campos a preencher 

consoante a função do apoio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Inserção de dados na interface da aplicação ―Esforços_Apoio‖ consoante o apoio 

Depois de inseridos os dados da linha, será necessário preencher o campo correspondente 

ao ângulo que a linha 𝑆1 faz com a linha 𝑆2, essencial para o cálculo de 𝛽1 e 𝛽2. Para o apoio 

em ângulo, ou em alinhamento, o ângulo que as linhas fazem entre si foi representado pela 

letra 𝐶. Se fosse um apoio de alinhamento o valor deste ângulo seria de 180º.  

No projecto em estudo o ângulo que as linhas fazem entre si no apoio 𝑛º1, foi já 

calculado no capítulo 3 e tem o valor de 157,338∘. 
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Figura 4.2 – Inserção do ângulo para o apoio de alinhamento/ângulo na interface da aplicação 
―Esforços_Apoio‖ 

 

Se o apoio fosse de derivação, seria necessário introduzir dois ângulos, respectivos ao 

ângulo que a linha 𝑆1 faz com a linha derivada 𝑆𝑑  (𝐵), e que esta faz com a linha 𝑆2 (𝐴). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Inserção do ângulo para o apoio de derivação na interface da aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

A partir deste momento o utilizador termina a inserção de dados e pressiona o botão 

―Calcular Apoio‖. Para a linha em estudo, e para o apoio de ângulo nº1, os resultados obtidos 

pela aplicação e pelo cálculo analítico foram idênticos. A figura seguinte demonstra isso 

mesmo. 

 

 

 

Figura 4.4 – Resultados obtidos para o apoio de ângulo na aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

 

Tabela 4.1 — Resultados analíticos obtidos para o apoio de ângulo 

 

Apoio Esforços 

𝒏º Referência Altura (𝒎) 
Hipótese 1 Hipótese 2 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

1 𝑀𝑃00 − 600/260 18 467,54 0 14,42 - - - 

 

Assim, supondo um apoio de ângulo, o algoritmo implementado em Visual Basic apresenta 

a seguinte sequência de cálculo: 
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 Determinação do valor da pressão dinâmica do vento (𝑞) e do coeficiente de forma 

(𝑐) em função da altura do apoio e do diâmetro dos condutores respectivamente; 

 Cálculo do esforço unitário devido ao vento em cada uma das linhas, 𝑤1 e 𝑤2; 

 Cálculo dos ângulos 𝛽1 (ângulo que a linha 𝑆1 faz com a origem do eixo definido) e 𝛽2 

(ângulo que a linha 𝑆2 faz com a origem do eixo definido) de acordo com as 

expressões já referidas no capítulo 3.6.3 para apoios de ângulo; 

 Cálculo dos esforços aplicados ao apoio, de acordo com as expressões presentes no 

capítulo 3.6.3 para apoios de ângulo na hipótese 1; 

 Escolha do apoio metálico de acordo com a soma das forças 𝑭𝒙 e 𝑭𝒚; 

 Escolha do apoio de betão, de acordo com a equação das linhas vectoriais de cada 

apoio e da altura do mesmo, representativas do seu diagrama de esforços. 

 

Para a escolha do apoio de betão, foi necessário inserir, na folha de cálculo, todos os 

apoios existentes no catálogo da Cavan com os parâmetros 𝐹𝑦𝑎 e 𝐹𝑥𝑎 das equações das linhas 

vectoriais dos diagramas de esforços de cada apoio. Os parâmetros 𝐹𝑦𝑏 e 𝐹𝑥𝑏 aplicam-se na 

equação das linhas vectoriais para a hipótese 2 (apenas testada para apoios de derivação e 

reforço).  

Sabendo os valores de 𝑭𝒙 e 𝑭𝒚 já calculados, obtém-se o resultado das expressões das 

linhas vectoriais, aplicando a fórmula seguinte: 

 
𝐹𝑦

𝐹𝑦𝑎
+

𝐹𝑥

𝐹𝑥𝑎
< 1                                                                                                                  (4.1) 

 

Se a expressão for verdadeira e a altura do apoio em causa for igual ou superior à inserida 

pelo utilizador, então o apoio está encontrado. A imagem seguinte demonstra isso mesmo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Verificação das condições ―Altura‖ e ―Esforço‖ na aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

Como se constata na imagem anterior os apoios foram inseridos por ordem crescente de 

altura e de esforço suportado à cabeça. Assim o primeiro apoio inserido, o 𝑀𝑃00 − 400/220 −

14, por ter uma altura de 14 metros nunca poderia ser escolhido, daí a condição ―Altura‖ não 

apresentar o valor ―Verdadeiro‖ (1). No entanto mesmo que a altura fosse de 18 metros, o 

apoio não aguentaria o esforço a que era sujeito, logo o campo ―Esforço‖ não apresenta o 

valor ―Verdadeiro‖(2). Como as condições ―Altura‖ e ―Esforço‖ não se verificam, o apoio não 

2 1 3 
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é escolhido, não pertencendo à lista de apoios a puder ser implementado na linha (3). O 

primeiro apoio em que as condições ―Esforço‖ e ―Altura‖ se verificam simultaneamente é o 

𝑀𝑃00 − 600/260 − 18, sendo este, o apoio colocado na interface do utilizador. Apesar deste 

apoio ser o mais indicado, existem outros, como por exemplo os dois seguintes (ver figura 4.5 

assinalado com um circulo de cor vermelha) que poderão ser também empregues. O algoritmo 

apresenta todos os apoios possíveis a aplicar na linha em causa na folha 

―Alinhamento_Ângulo‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Apoios possíveis presentes na folha ―Alinhamento_Ângulo‖ da aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

Apesar da exemplificação anterior se centrar num apoio com funções de 

ângulo/alinhamento, o mesmo raciocino se aplicaria aos restantes tipos de apoios. A única 

diferença estaria no facto de ser necessário efectuar o teste de mais uma hipótese de 

cálculo: a hipótese 2 para cada apoio. Para o apoio de derivação 𝑛º 8 da linha em estudo os 

resultados obtidos pela aplicação são apresentados na figura seguinte. 

 

 

 

Figura 4.7 – Resultados obtidos para o apoio de derivação na aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

Comparando estes resultados com os resultados analíticos antes obtidos (apresentados na 

tabela 4.2), constata-se que o valor das forças aplicadas ao apoio na hipótese 1 e 2 obtidas 

analiticamente e pela aplicação aproximam-se, não sendo contudo iguais, devido a 

aproximações efectuadas. 

Tabela 4.2 — Resultados analíticos obtidos para o apoio de derivação 

 

Apoio Esforços 

𝒏º Referência Altura (𝒎) 
Hipótese 1 Hipótese 2 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

8 𝐴𝑀08 − 4000/1320  22 1179,99 529,95  352,08 714,74 561,51  352,08 
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Relativamente ao apoio que suporta o PT (D9999), sendo um apoio de fim de linha, sabe-

se à partida que o algoritmo iria dar um apoio que sustentasse esforços inferiores ao que 

realmente foi colocado na linha, uma vez que o programa não considera o esforço provocado 

pelo P.T. sobre o apoio. Posto isto introduziu-se os dados respectivos ao apoio fim de linha e 

calculou-se o a apoio a adoptar (figura 4.8). 

 

 

 

Figura 4.8 – Resultados obtidos para o apoio fim de linha na aplicação ―Esforços_apoio‖ 

Comparando com os resultados analíticos (apresentados na tabela 4.3) conclui-se o 

seguinte: em termos de esforços, 𝐹𝑦  e 𝐹𝑥  apresentam-se com os mesmos valores pelos dois 

métodos. No entanto o apoio escolhido pelo algoritmo foi o 𝑀𝑃03 − 1400/480 diferente do 

especificado pela EDP para os apoios destinados a suportar postos de transformação aéreos. 

Se consultarmos a folha ―Fim_de_Linha‖, podemos constatar que o apoio 𝑀𝑀04 − 2250/740 

é o quarto da lista, ou seja os três apoios anteriores a este, são mais indicados para o esforço 

imposto, não se afastando muito do exigido. Tendo em conta que o apoio vai suportar um 

P.T., justifica-se a escolha deste. 

 

Tabela 4.3 — Resultados analíticos obtidos para o apoio fim de linha 

 

Apoio Esforços 

𝒏º Referência Altura (𝒎) 
Hipótese 1 Hipótese 2 

𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒚 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒙 (𝒅𝒂𝑵) 𝑭𝒛 (𝒅𝒂𝑵) 

D9999 
TP4 

(𝑀𝑀04 − 2250/740) 
14 70,80 890,64 25,09 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Apoios possíveis presentes na folha ―Fim_de_Linha‖ da aplicação ―Esforços_Apoio‖ 
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Note-se que no programa desenvolvido, não é calculado o esforço vertical (𝐹𝑧), uma vez 

que, segundo o R.S.L.E.A.T. [7], para apoios de betão o seu cálculo é desnecessário. 

4.2- Aplicação ―Afastamento_Condutores‖ 

Segundo o R.S.L.E.A.T. [7], uma das especificações que um projecto de uma linha aérea 

de média tensão deve respeitar é a distância entre condutores. É exigida uma distância tal 

que os condutores nus ao oscilarem com o vento não se aproximem perigosamente uns dos 

outros. A distância entre condutores é calculada em função da flecha máxima e da tensão 

nominal da linha em estudo.  

O objectivo desta aplicação será o cálculo da distância mínima regulamentar entre 

condutores, e consoante esta, obter as armações a adoptar em cada vão da linha em 

projecto. Para uma melhor descrição do algoritmo, vamos adoptar, como tem sido hábito, o 

exemplo da linha em estudo. 

A aplicação ―Afastamento_Condutores”, apresenta uma interface bastante simples e 

intuitiva. Os campos coloridos a cinza, devem ser preenchidos pelo utilizador, sendo os 

restantes calculados pelo algoritmo, como se pode observar na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Interface da aplicação ―Afastamentos_Condutores‖ 

O objectivo primordial da aplicação é determinar a armação a ser utilizada no fim do vão 

de uma linha, sendo que esta depende da armação escolhida para o inicio do vão, daí se 

justificar a introdução do campo ―Tipo de armação Normal‖, que subentende a armação 

inicial a ser colocada no primeiro apoio do vão. Os restantes campos caracterizam a linha 

relativa ao vão em estudo, excluindo um deles, o campo ―Armação TAN personalizada‖ que 

não necessita de ser preenchido para já, e a sua utilidade será descrita mais à frente. 

O algoritmo implementado, em Visual Basic, baseia-se no procedimento de cálculo para a 

obtenção da flecha máxima dos condutores, já abordado no capítulo 3.6.2.. Assim o 
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algoritmo para obter a flecha máxima dos condutores adopta a estrutura apresentada no 

fluxograma seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Fluxograma para a obtenção da flecha máxima na aplicação ―Afastamentos_Condutores‖ 

Em termos gerais, a sequência de execução será a seguinte: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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 Determinar a pressão dinâmica do vento (q) em função da altura do apoio e da 

zona de implementação da linha (costeira ou não), para os estados de primavera 

e inverno (1); 

 Calcular a força devido à acção do vento nos dois estados atmosféricos 𝐹1 

(Inverno) e 𝐹2 (Primavera). No estado de Inverno considerar a presença de manga 

de gelo se existir para o cálculo de 𝐹1. Em ambos os estados considerar o 

diâmetro do condutor para determinar o coeficiente de forma (𝑐) (2); 

 Calcular o coeficiente de sobrecarga para ambos os estados atmosféricos, 𝑚1 e 

𝑚2. Para o cálculo de 𝑚1, considerar, se existir, a presença de gelo na linha e a 

correspondente espessura da manga de gelo (3); 

 Calcular o vão crítico (Lcr) (4); 

 Determinar o estado mais desfavorável (Primavera ou Inverno) em função do 

coeficiente de sobrecarga e do vão crítico (5); 

 Calcular a tensão de montagem dos condutores (T50) no estado atmosférico mais 

desfavorável, recorrendo à equação dos estados e à função Solver em Visual Basic 

para chegar ao seu valor (6); 

 Determinar a flecha máxima (f) dos condutores em função da tensão de 

montagem no estado mais desfavorável, do peso próprio do condutor, do 

comprimento do vão e da secção do condutor (7); 

 Depois de determinada a flecha máxima dos condutores, determinar a distância 

regulamentar entre condutores (d), através da fórmula presente no R.S.L.E.A.T. 

artigo 310 (8). 

 

A etapa final do algoritmo centraliza-se na determinação da próxima armação a utilizar, 

sabendo a anterior de modo a respeitar a distância regulamentar entre condutores. Ou seja, 

na linha específica em estudo, mais concretamente no primeiro vão, de 71,82 metros, 

pretende-se determinar que armação se deve utilizar, de modo a respeitar a distância 

regulamentar entre condutores, sabendo que armação inicial é uma HRFSC. Para superar este 

objectivo, recorreu-se ao AUTOCAD e desenhou-se cuidadosamente todas as armações com as 

dimensões devidas (ver figura 4.12): 

 

 

 

 
 

                   

Figura 4.12 – Desenho das armações em AUTOCAD 

 

 

        HRFSC              GAN                   TAL               GAL                   VAN             TAN 
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Uma vez desenhadas as armações, será necessário determinar, para as várias 

combinações possíveis, a distância mínima entre condutores a meio vão. Assim, supondo o 

exemplo da armação horizontal HRFSC, sobrepõe-se sobre esta armação, a cada uma das 

armações em cima representadas e traçam-se as ligações dos 3 condutores, medindo-se a 

distância entre condutores a meio de cada linha.  

Nas figuras seguintes são apresentadas as várias combinações possíveis com a armação 

HRFSC, sendo que a linha apresentada a preto representa os condutores e a linha a verde a 

distância entre os condutores a meio vão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

 

  Figura 4.13 – Sobreposição das armações HRFSC e GAN        Figura 4.14 – Sobreposição das armações HRFSC e TAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Sobreposição de duas armações HRFSC 

 

 

 

 

 

 

𝐴 = 0,870 𝑚 

𝐵 = 1,379 𝑚 

𝐶 = 1,809 𝑚 

𝐴 = 1,067 𝑚 

𝐵 = 1,067 𝑚 

𝐶 = 1,730 𝑚 

𝐴 = 0,885 𝑚 

𝐵 = 0,885 𝑚 
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Figura 4.16 – Sobreposição das armações HRFSC e GAL            Figura 4.17 – Sobreposição das armações HRFSC e VAN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18 – Sobreposição das armações HRFSC e TAN 

 

Das várias combinações anteriores retira-se para cada uma delas, a distância mínima 

entre condutores, que neste caso foi representada pela letra 𝐴. Se armação inicial escolhida 

pelo utilizador for a HRFSC, a armação seguinte escolhida será a que apresentar uma 

distância mínima entre condutores (A) inferior à distância regulamentar.  

Do mesmo modo que se calculou a distância mínima entre condutores para a armação 

HRFSC, fez-se o mesmo para as restantes armações. Apresenta-se em baixo, a tabela 4.4, 

onde o algoritmo, de acordo com a armação inicial, percorre os valores especificados por D 

(representa a distância mínima entre condutores para cada combinação de armações) para 

essa armação e compara com a distância regulamentar. Se o valor de 𝐷 for inferior à 

distância regulamentar, então é possível utilizar a armação descrita na coluna ―Armação 

possível‖ da tabela 4.4.. 

 

𝐴 = 0,870 𝑚 

𝐵 = 1,524 𝑚 

𝐶 = 1,956 𝑚 

𝐴 = 0,622 𝑚 

𝐵 = 0,987 𝑚 

𝐶 = 0,980 𝑚 

𝐴 = 1,001 𝑚 

𝐵 = 1,001 𝑚 

𝐶 = 1,770 𝑚 
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Tabela 4.4 — Distância mínima entre condutores para as diversas combinações de 

armações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das armações ditas ―normais‖, é comum alterar-se as dimensões da armação 

TAN de modo a cumprir os requisitos regulamentares. Daí a colocação de dois parâmetros na 

interface principal da aplicação que se destinam ao preenchimento por parte do utilizador, 

para que este possa colocar as novas dimensões da TAN, descrita na aplicação como 

―Armação TAN personalizada‖.   

 

 

 

 

 
Figura 4.19 – Dimensões da armação TAN personalizada 

 

Foi necessário criar expressões que permitissem calcular a distância mínima entre 

condutores, para cada combinação, entre a ―TAN Personalizada‖ e outra armação qualquer. 

Seguidamente apresentam-se as fórmulas criadas, sendo que, nas expressões, 𝑎 representa a 

largura, e 𝑐 a altura da TAN, ambas introduzidas pelo utilizador na interface inicial. 
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Figura 4.20 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e HPT4/HRFSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Figura 4.21 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e GAN 
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Figura 4.22 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e TAN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 4.23 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e TAL 

 

 

 
 

 

 

𝐿1 =   
𝑐 − 0,9375

2
+ 0,9375 

2

+  

𝑎
2

− 0,885

2
+ 0,885 

2

 

𝐿2 = 2 ∗  

𝑎
2

− 0,885

2
+ 0,885  

 

𝐿1 =    
𝑐 − 1,25

2
 + 𝑐 

2

+   

𝑎
2

− 0,845

2
 + 0,845 

2

 

𝐿2 = 2 ∗   

𝑎
2

− 0,845

2
 + 0,845  

 



 

82  Aplicações Desenvolvidas no Âmbito do Projecto de Linhas Aéreas de Média Tensão 

 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e GAL 
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Figura 4.25 – Sobreposição das armações ―TAN Personalizada‖ e VAN 

 

Os resultados das armações a utilizar são colocados nos dois campos a verde da interface, 

como se pode ver pela figura seguinte:  

 

 

 

 

 
Figura 4.26 – Campo da interface com o resultado das possíveis armações a utilizar 

 

O campo ―ARMAÇÃO TAN POSSÍVEL‖ indica se a armação TAN, com as medidas 

personalizadas que o utilizador introduziu, pode ser aplicada no segundo apoio do vão. No 

espaço destinado à ―ARMAÇÃO POSSÍVEL‖ são colocadas todas as armações que se podem 

aplicar no vão caracterizado. 

Na figura seguinte é apresentado um fluxograma que ilustra o modo como o algoritmo 

funciona para chegar à armação a utilizar no vão 1 da linha em estudo: 
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Figura 4.27 – Fluxograma para a obtenção da armação a utilizar na aplicação 
―Afastamentos_Condutores‖ 

O algoritmo implementado, depois de introduzido a armação inicial do vão, a HRFSC, 

percorre a tabela 4.4. até encontrar a armação correspondente (1). As combinações com a 

armação HRFSC são percorridas com a ajuda do contador i que é incrementado a cada 

combinação possível (2). A variável aux é incrementada sempre que a distância entre 

condutores relativa à combinação apontada pelo vector i for inferior ou igual à distância 

regulamentar (3). Se, no final do ciclo, a variável aux permanecer com o valor 20, então 

nenhuma combinação com a armação HRFSC cumpre a distância regulamentar entre 

condutores (4).  

Se o utilizador optar por testar uma TAN com medidas personalizadas, então o algoritmo 

realiza o mesmo teste, mas apenas para a combinação HRFSC e TAN Personalizada.   

Para comprovar a credibilidade da aplicação, vamos exemplificar as suas funcionalidades, 

recorrendo à linha em estudo do concelho de Felgueiras.  

Depois de introduzidos os dados relativos ao primeiro vão da linha, pressiona-se o botão 

―calcular‖ e obtêm-se os resultados apresentados em baixo para o estado mais desfavorável e 

para as possíveis armações a colocar no segundo apoio de cada vão: 
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Figura 4.28 – Resultados obtidos pela aplicação ―Afastamento_Condutores‖ para o primeiro vão da 
linha Santão-Felgueiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29 – Resultados obtidos pela aplicação ―Afastamento_Condutores‖ para o segundo vão da linha 
Santão-Felgueiras 

 

Recorde-se que o cálculo analítico tinha conduzido aos resultados mostrados na tabela 4.5.  

 

Tabela 4.5 — Resultados analíticos obtidos para os dois vãos da linha Santão-

Felgueiras 

 

Vão 
Comprimento 

(𝒎) 

Estado mais 

desfavorável 

Tensão de montagem nas 

condições de flecha máxima 

(𝒅𝒂𝑵/𝒎𝒎𝟐) 

Flecha 

máxima 

(𝒎) 

1 71,82 Primavera 1,788 1,229 

2 99,17 Primavera 1,860 2,253 

 

Da análise dos resultados, por ambos os métodos, constatámos que os resultados obtidos 

para a tensão de montagem e para a flecha máxima são praticamente iguais.  

Relativamente à armação escolhida para os apoios, no capítulo 3, optou-se por escolher 

para o apoio nº1, uma TAN. Ora na aplicação, sendo a armação inicial (do apoio nº8) a HRFSC, 
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qualquer armação poderá ser aplicada no apoio nº1, pois todas elas respeitam a distância 

regulamentar entre condutores. No segundo vão, sabendo que armação inicial é uma TAN, e 

que a final vai ter de ser a HPT4, uma vez que se trata do apoio que vai suportar o PT, 

comprova-se pelo programa que, para este vão, as distâncias regulamentes entre condutores 

são respeitadas, pois a armação HPT4 aparece como uma das possíveis, aliás a única que não 

respeita a distância regulamentar seria a VAN, já que não aparece na lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 5  

Breve Caracterização de Redes de 
Distribuição em Baixa Tensão 

 Neste capítulo é feita uma descrição sintética da constituição de uma rede de baixa 

tensão (destacando alguns conceitos básicos), e é feita referência a aspectos regulamentares 

(sustentados no Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em 

Baixa Tensão [8]) essenciais para a exploração da rede. 

5.1- Características Gerais das redes de Distribuição em Baixa 

Tensão 

 A jusante do secundário dos transformadores instalados nos postos de transformação, 

constitui-se a rede de distribuição em baixa tensão. Segundo o artigo 3º do R.S.R.D.E.E.B.T. 

[8], uma rede de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão ou simplesmente rede de 

distribuição é uma ―instalação eléctrica de baixa tensão destinada à transmissão de energia 

eléctrica a partir de um posto de transformação ou de uma central geradora, constituída por 

canalizações principais e ramais‖. Assim, a partir do quadro de baixa tensão dos postos de 

transformação, encontram-se estabelecidos um conjunto de canalizações eléctricas que 

podem ligar directamente a uma portinhola, um quadro de colunas, um aparelho de corte de 

entrada de uma instalação de utilização, ou alimentar armários de distribuição. A partir 

destes, estabelecem-se ramais, que segundo o regulamento, artigo 3º, são ―canalizações 

eléctricas, sem qualquer derivação, que partem do quadro de um posto de transformação, do 

quadro de uma central geradora ou de uma canalização principal e terminam numa 

portinhola, quadro de colunas ou aparelho de corte de entrada de uma instalação de 

utilização‖[8]. 

As redes distribuição em baixa tensão podem ser de dois tipos: aéreas ou subterrâneas. 
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5.2- Características Particulares das Redes Aéreas 

As redes aéreas podem ser constituídas por condutores isolados ou por condutores nus. 

5.2-1. Redes Aéreas de BT em Condutores Nus 

A utilização de condutores nus em redes aéreas de baixa tensão, foi sendo 

progressivamente abandonada, ainda que em alguns locais se possam observar.  

Neste tipo redes os condutores são apoiados em isoladores de porcelana brancos fixos a 

postes de betão. Normalmente, costuma existir um isolador de cor castanha para identificar o 

condutor neutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Rede aérea BT em condutores nus dispostos em esteira vertical [10] 

Os condutores nus utilizados poderão ser de cobre ou alumínio, dispostos em quincôncio 

ou em esteira vertical ou horizontal. A disposição em esteira vertical é a mais indicada, uma 

vez que facilita os trabalhos em tensão. O neutro, em qualquer uma das disposições poderá 

ser colocado abaixo do condutor de fase mais baixo, ou acima do condutor de fase mais 

elevado. Relativamente ao condutor de iluminação pública, a sua posição depende da posição 

do neutro, podendo ser intercalado entre o neutro e os restantes condutores se o neutro 

estiver colocado numa posição inferior; caso o neutro esteja colocado no nível mais elevado, 

então condutor de iluminação pública deve ocupar a posição inferior. 

Actualmente, os condutores nus deixaram de ser utilizados, dando lugar aos condutores 

isolados designados por cabo torçada. Foram diversas as razões que levaram à disseminação 

do condutor nu destacando-se a subida do preço do cobre e a facilidade e rapidez na 

instalação e manutenção dos cabos em torçada.  
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5.2-2. Redes Aéreas de BT em Torçada 

Presentemente, as redes aéreas de baixa tensão são constituídas por condutores em cabo 

do tipo torçada, em que o alumínio é o condutor mais utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Rede aérea de BT em torçada [30] 

A montagem de redes aéreas em torçada é especialmente indicada para redes rurais, 

bairros suburbanos de cidades, zonas arborizadas, zonas com aglomerados populacionais de 

importância média, entre outras situações específicas.  

A adopção deste tipo de redes permite: 

 

 Evitar o recurso a redes subterrâneas, de custo significativamente mais elevado; 

 Aumentar a fiabilidade das rede quando comparada com as redes de condutores 

nus que, por exemplo, com intempéries, devido à força do vento, poderiam 

tocar-se entre si;  

 Diminuir o abate de árvores; 

 Aumentar a versatilidade da instalação, já que os cabos em torçada podem ser 

fixos aos isoladores dos apoios ou nas fachadas de edifícios. 

 

Na EDP Distribuição os cabos em torçada utilizados são os LXS (com alma condutora em 

alumínio) em detrimento dos cabos XS (com alma condutora em cobre), ambos isolados a 

polietileno reticulado (PEX). Os cabos em torçada são normalmente constituídos por cinco 

condutores, um deles destinado à rede de iluminação publica, e os restantes à distribuição de 

energia (três fases e o neutro).   

 

5.3- Características Particulares das Redes Subterrâneas 

As redes de distribuição subterrâneas são estabelecidas em valas ao longo dos passeios, a 

uma profundidade mínima de 0,7 metros, no caso geral, e 1 metro, em travessias de estradas 

(artº 57 e artº 115 [8]). Em terrenos difíceis, as profundidades de enterramento podem ser 
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reduzidas, sendo necessário solicitar previamente a concordância com a fiscalização da 

entidade distribuidora. Nas valas, os condutores devem ser sinalizados por meio de 

dispositivos de aviso próprios (artº 58 [8]) e devem estar protegidos mecanicamente de forma 

a fazer face às avarias que podem acontecer (devido à compressão ou abatimento de terras, 

pelo contacto de corpos duros ou pelo choque de ferramentas metálicas) (artº 55 [8]). Para 

isso devem usar-se cabos dotados de bainha resistente à corrosão ou cabos com armadura. 

São estabelecidas distâncias mínimas explícitas (nos artigos 118, 119 e 120 [8]) relativas a 

cruzamentos, proximidade com cabos de alta tensão, telecomunicação, canalizações de gás, 

água ou saneamento.  

Os cabos podem estar enterrados directamente no solo ou podem ser entubados.  

5.3-1. Cabos Enterrados Directamente no Solo 

Os cabos enterrados directamente no solo, devem ser colocados no fundo das valas. Estas 

devem, sempre que possível, ser abertas ao longo da via pública ou nos passeios. Os cabos 

são envolvidos em areia adequada, terra fina ou cirandada (artº 56 [8]). A protecção 

mecânica é garantida pela utilização de cabos armados. 

Os cabos mais usados para enterramento directamente no solo são os seguintes: 

 

 Cabos com alma condutora em alumínio, armados do Tipo LVAV, LSVAV, LXAV e 

LSXAV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 – Cabos com alma condutora em alumínio, armados do Tipo LVAV, LSVAV, LXAV e LSXAV [2] 

Descrição: 

1- Alma condutora de classe 2 (LVAV, LXAV) ou da classe 1 (LSVAV, LSXAV) 

2- Isolamento a PVC (LVAV, LSVAV) ou a PEX (LXAV, LSXAV) 

3- Fita de cintagem (Poliester) 
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4- Bainha interior de PVC 

5- Armadura de fitas de aço 

6- Bainha exterior a PVC 

 

 Cabos com alma condutora em cobre, armados do Tipo VAV e XAV:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Cabo com alma condutora em cobre, armado do Tipo VAV e XAV [2] 

Descrição: 

1- Alma condutora de classe 2  

2- Isolamento a PVC (VAV) ou a PEX (XAV) 

3- Bainha interior de PVC 

4- Armadura  

5- Bainha exterior a PVC 

 

5.3-2. Cabos Enfiados em Tubos 

Os tubos a aplicar na generalidade dos casos devem ser de material termoplástico (PE ou 

PVC). Quando há risco de esmagamento poderá usar-se tubos de aço ou ferro fundido. Embora 

com menos frequência também podem ser adoptados tubos de betão ou cimento.  

É recomendável que no mesmo tubo apenas sejam enfiados cabos pertencentes à mesma 

canalização (artº 56). Se uma canalização for constituída por cabos unipolares, formando um 

sistema trifásico, estes devem ser agrupados de forma a reduzir ao mínimo a sua impedância. 

Os cabos mais usados para enfiamento em tubo são os seguintes: 
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 Cabos com alma condutora em alumínio, não armados do Tipo LVV, LSVV, LXV e LSXV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Cabos com alma condutora em alumínio, não armados do Tipo LVV, LSVV, LXV e LSXV [2] 

 

Descrição: 

1- Alma condutora de classe 2 (LVV, LXV) ou da classe 1 (LSVV, LSXV) 

2- Isolamento a PVC (LVV, LSVV) ou a PEX (LXV, LSXV) 

3- Fita de cintagem (Poliester) 

4- Bainha exterior a PVC 

 

 Cabos com alma condutora em cobre, não armados do Tipo VV, XV:  

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Cabo com alma condutora em cobre, não armado do Tipo VV e XV [2] 

Descrição: 

1- Alma condutora de classe 2  

2- Isolamento a PVC (VV) ou a PEX (XV) 

3- Fita de cintagem (Poliester) 

4- Bainha exterior a PVC 
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5.3-3. Armários de Distribuição 

Os condutores ao saírem do quadro geral de baixa tensão (QGBT) de um posto de 

transformação (PT), ligam aos armários de distribuição colocados nos passeios das vias 

públicas para que assim não perturbem a circulação de veículos e pessoas (artº 65). 

Os armários de distribuição têm como função repartir cargas, permitindo o 

seccionamento, a protecção e a ligação à terra das canalizações.  

Eles são constituídos, essencialmente, pelas seguintes partes: 

 

 Invólucro: é fixo ao bastidor e assegura a protecção do equipamento instalado no seu 

interior, bem como a protecção de pessoas e bens. Pode ser constituído por chapa 

galvanizada, chapa de aço, poliéster reforçado com fibra de vidro ou qualquer outro 

material com características adequadas, desde que o invólucro assegure um índice de 

protecção mínimo IP 459 (Norma Portuguesa NP-999); 

 Bastidor: destina-se a suportar e fixar o equipamento eléctrico, o invólucro e a 

suportar os cabos, fixando-se ao maciço de fundação. O bastidor deve ser constituído 

por aço ou por liga de alumínio, de perfil U ou de cantoneira L, para que se obtenha 

uma estrutura com resistência mecânica adequada.  

O bastidor deve ser formado por: 

o Barramento de fases de cobre nu; 

o Corta-circuitos fusíveis tripolares do tipo ―triblocos‖ e/ou unipolares; 

o Barra do neutro, de cobre nu; 

o Barra de terra de cobre nu, destinada a ligar: 

 Condutor terra que vem do respectivo eléctrodo;  

 Estrutura metálica do bastidor; 

 Invólucro e a porta respectiva se forem metálicas; 

 Armaduras, bainhas e blindagem metálicas dos cabos. 

 

 Suporte de cabos: liga-se ao bastidor, tendo como função principal, suportar os 

cabos; 

 Maciço de fundação: suporta o bastidor que é fixo ao invólucro.   
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Figura 5.7 – Constituição de um armário de distribuição [10] 

Nos armários de distribuição, todos os condutores devem estar identificados com o 

número do circuito e respectivo destino. Na parte interior de cada armário deverá existir, 

dento de uma bolsa plástica, um esquema sinóptico da rede que lhe está atribuído. 

5.4- Disposições Regulamentares Específicas 

No R.S.R.D.E.E.B.T. [8] existem alguns artigos específicos que devem ser referidos, 

essenciais para a exploração das redes de distribuição em baixa tensão. 

5.4-1. Regime de Neutro 

As canalizações principais das redes de distribuição em baixa tensão devem ser em regra 

trifásicas (artº 12 [8]). Estas deverão funcionar com o neutro directamente ligado à terra 

(artº 13 [8]). A ligação à terra é feita nos postos de transformação (nomeadamente no 

secundário do transformador ligado em estrela), nas canalizações principais (para garantir 

que qualquer troço superior a 300 metros tenha o neutro ligado à terra) e em pontos 

singulares da rede (concentração de ramais e derivação de canalizações principais) (artº 134 

[8]). 

5.4-2. Protecção Contra Contactos Indirectos 

Nas redes de distribuição devem ser adoptadas medidas de forma a garantir a protecção 

de pessoas, quando estas tocam numa massa ou numa estrutura metálica que possa ficar sob 

tensão, no caso de se verificar um defeito de isolamento nos condutores. Para isso será 
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necessário, para além da ligação do neutro à terra, a ligação das massas das redes de 

distribuição ao neutro (artº 135 [8]). Distinguem-se massas como: 

 

 Partes metálicas acessíveis dos materiais eléctricos (ex. invólucros dos armários de 

distribuição); 

 Tubos metálicos de protecção; 

 Armaduras metálicas dos cabos; 

 Outros elementos metálicos próximos das partes activas. 

 

Este sistema de protecção é designado como TN (T – neutro ligado à Terra e N – massa 

ligado ao Neutro). A figura 5.8, representa as ligações num armário de distribuição, 

destinadas a garantir a implementação do sistema TN no mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 – Sistema de protecção TN aplicado ao armário de distribuição [10] 

O sistema TN, permite que quando uma massa (ex. invólucro do armário metálico) fique 

ocasionalmente sob tensão se estabeleça uma malha de defeito que se fecha através do 

neutro. Se o neutro estivesse interrompido, a malha fechar-se-ia apenas quando uma pessoa 

entrasse em contacto com a massa, estabelecendo-se a malha através da pessoa.  

Daqui também se pode concluir que no condutor neutro das redes de distribuição não se 

deve intercalar nenhum aparelho de protecção ou corte, sendo o corte feito nas fases (artº 52 

[8]). 
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Análise de Projectos de Infra-Estruturas 
Eléctricas de Loteamentos e 
Urbanizações 

A segunda fase do estágio realizado na EDP centrou-se na análise de projectos de infra-

estruturas eléctricas de loteamentos. A análise destes projectos é realizada em conformidade 

com o estipulado no ―Guia Técnico de Urbanizações‖ [20], o qual apresenta as regras para a 

concepção, aprovação e ligação à rede dos projectos de infra-estruturas eléctricas de 

loteamentos ou urbanizações promovidos por privados ou pela administração pública. 

6.1- Constituição dos Projectos de Infra-Estruturas Eléctricas 

Um projecto de instalações eléctricas deverá ser constituído por [20]: 

 

 Memória descritiva e justificativa: deve conter todos os elementos e 

esclarecimentos necessários para dar uma ideia perfeita da natureza, 

importância, função e características da instalação, nomeadamente as razões de 

apresentação do projecto, a localização e a constituição do 

loteamento/urbanização, a descrição das classes e dos tipos de obras que 

constituem o projecto, as características e as condições de estabelecimento dos 

equipamentos/materiais; 
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 Termo de responsabilidade: deverá ser assinado por um Engenheiro 

Electrotécnico ou Engenheiro Técnico da especialidade de electrotécnica inscrito 

na D.G.E.G.; 

 Traçados das redes: deve incluir as redes de distribuição BT e de iluminação 

pública, eventuais postos de transformação e respectiva rede de MT que assegure 

a inserção do PT na rede existente;  

 Peças desenhadas: 

 

o Planta de localização do loteamento/urbanização, à escala de 1:1000 ou 

superior, com a indicação dos limites da área de intervenção; 

o Planta por cada classe de obra (BT, MT, PT, IP), à escala 1:1000 ou 1:500; 

o Planta identificando as infra-estruturas eléctricas já existentes no 

terreno; 

o Desenhos de pormenores (valas, armários de distribuição, candeeiros de 

IP, PT); 

 

 Cálculos de quedas de tensão, sobrecargas e curto-circuitos: os cálculos das 

redes de distribuição BT e da Iluminação Pública devem ser feitos de acordo com 

o estabelecido pelo Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de 

Energia Eléctrica em Baixa Tensão, contemplando as quedas de tensão, as 

sobrecargas e os curtos-circuitos. Os cálculos das redes de distribuição devem ser 

anexados ao projecto, 

Devem, também, constar no projecto, o cálculo da potência total da 

urbanização/loteamento com a identificação dos coeficientes de simultaneidade 

aplicados, a descriminação do valor de potência atribuído a cada a cada fogo e a 

cada lote e o cálculo luminotécnico; 

 Orçamento e mapa de medições: deve incluir a descrição e a quantificação, 

embora não exaustiva, dos materiais/trabalhos, separados pelas classes de obras 

previstas no projecto, bem como os outros encargos inerentes à construção e 

ligação das infra-estruturas. 

 

Com todos estes elementos na posse da EDP Distribuição inicia-se a apreciação do 

projecto. 

6.2- Metodologia na Apreciação de Projectos de Infra-

Estruturas Eléctricas  

As principais etapas de apreciação e aprovação de um projecto são descritas no 

fluxograma seguinte: 
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Figura 6.1 – Etapas fundamentais de apreciação e aprovação de um projecto de infra-estruturas 
eléctricas [20] 

A análise dos projectos de infra-estruturas eléctricas é feita tendo em conta os seguintes 

aspectos: 

 

 Constituição do processo (quantidade de exemplares, termo de responsabilidade, 

entidade que enviou os projectos, etc.); 

 Memória descritiva (constituição do loteamento/urbanização, orçamento e mapa 

de medições, etc.); 

 Cálculos (potência total do loteamento/urbanização, potência atribuída a cada 

fogo e a cada lote, coeficientes de simultaneidade aplicados, etc.); 

 Peças desenhadas (legendas e escalas claras e inequívocas, etc.); 

 Características dos equipamentos, condutores e condições de estabelecimento. 

 

À medida que se vai analisando cada tópico, anotam-se as alterações ou correcções a 

fazer por parte do projectista. Se algum aspecto não estiver de acordo com o estipulado por 

parte da EDP Distribuição, é solicitado ao projectista as alterações a efectuar ao projecto. Se 

as alterações não forem efectuadas num prazo estipulado, o projecto será devolvido à 

Câmara Municipal ou ao promotor, com parecer desfavorável. Normalmente, um parecer 

desfavorável deve-se a alguma(s) ou toda(s) das seguintes razões: 

 

 Incoerências verificadas entre a memória descritiva e as peças desenhadas; 

 Utilização de materiais não normalizados pela EDP Distribuição; 

 Cálculos mal efectuados; 

 Valores de quedas de tensão não regulamentares. 
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A análise da memória justificativa, em consonância com as peças desenhadas, torna-se 

fulcral na apreciação de projectos de baixa tensão, pois muitas das vezes surgem 

discordâncias entre ambos. Depois de observado o traçado da rede será necessário verificar 

se o número e potência de habitações, serviços comuns, comércios e de garagens, coincidem 

com os valores da memória descritiva. Com um sentido crítico apurado, deverá ser analisado 

se o valor da potência atribuído a cada local é o mais indicado.  

Relativamente aos materiais utilizados no projecto, deverá ser verificado se estes provêm 

de fornecedores homologados e se obedecem às condições técnicas de execução estipuladas 

pela EDP Distribuição. 

Para os postos de transformação devem ser verificados se estes são adequados ao local 

onde se inserem, se os materiais utilizados nestes provêm de fornecedores homologados e se 

os respectivos projectos estão correctamente elaborados. Os postos de transformação 

poderão ser aéreos, do tipo AS até 100 𝑘𝑉𝐴, ou AI até 250 𝑘𝑉𝐴, para instalação em zonas 

rurais, ou do tipo cabina baixa para instalação em zonas urbanas ou semi-urbanas. O quadro 

geral de baixa tensão dos postos de transformação aéreos deve ter as características 

especificadas nos projecto-tipo EDP, homologados pela D.G.E.G.. Para postos de 

transformação de cabina baixa o QGBT deverá ser do tipo 𝐶𝐴2 − 1000 𝐴. As condições 

técnicas de execução dos postos de transformação devem seguir o ―Guia Técnico de 

Urbanizações‖ [20] publicado pela EDP Distribuição. Os materiais a aplicar nos postos de 

transformação devem também ser homologados e fabricados por fabricantes devidamente 

credenciados. 

Quanto aos armários de distribuição, é conveniente verificar se os projectistas optaram 

por armários dentro da lista referida na tabela 6.1. 

Tabela 6.1 — Tipos de armários de distribuição e fabricantes homologados [18][20] 

 

 

 

 

 

 

Os triblocos do tipo 𝑇00  suportam fusíveis até 160 𝐴 e os do tipo 𝑇2 até 400 𝐴.  

Ao analisar a rede de baixa tensão será necessário verificar se os armários de distribuição 

são adequados ou não ao tipo e número de instalações a alimentar. Assim, as saídas tamanho 

𝑇00  são geralmente usadas para locais onde a potência instalada é baixa e as saídas tamanho 

𝑇2 para locais com elevado consumo e/ou como saída para armários seguintes. 

Os cabos e condutores isolados para a baixa tensão, devem também ser verificados, a fim 

de garantir que estes sejam normalizados e de fabricantes autorizados. Os cabos e 

Tipo Constituição 

Tipo X 5 circuitos c/ 5 triblocos tam.2 

Tipo Y 6 circuitos c/ 2 triblocos tam.2 e 4 triblocos tam.00 

Tipo T 6 circuitos c/ 4 triblocos tam.00 e 2 ligados directamente ao barramento 
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condutores isolados devem ser escolhidos de acordo com a sua utilização. Para redes aéreas 

devem ser escolhidos os condutores isolados do tipo LXS e para a rede subterrânea os cabos 

LSVAV e/ou LVAV. 

 

Tabela 6.2 — Tipos de cabos e condutores isolados [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na parte da Iluminação Pública, é verificado se a altura das colunas, o comprimento dos 

braços, o tipo de armadura e o tipo e potência das lâmpadas são os normalizados e se provem 

de fornecedores homologados.  

 

Tabela 6.3 — Tipos colunas normalizadas e lâmpadas [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de verificados os materiais envolvidos no projecto, segue-se a verificação dos 

cálculos de dimensionamento da rede de baixa tensão e cálculos luminotécnicos relativos à 

Utilização Tipo 

Rede subterrânea de BT: canalizações principais 
LVAV 3 x 185 + 95 
LSVAV 4 x 95 

Rede subterrânea de BT: ramais 

LSVAV 2 x 16   
LSVAV 4 x 16  
LSVAV 4 x 35 
LSVAV 4 x 95 
LVAV 3 x 185 + 95 

Rede subterrânea de IP 
LSVAV 2 x 16 
LSVAV 4 x 16 

Rede aérea de BT: canalizações principais 

LXS 4 x 25 + 16 
LXS 4 x 50 + 16 
LXS 4 x 70 + 16 
LXS 4 x 95 + 16 

Rede aérea de BT: ramais 
LXS 2 x 16 
LXS 4 x 16 
LXS 4 x 25 + 16 

POTÊNCIA/TIPO DE LÂMPADA MODELO 

70 W VSAP 
03.R9.70Na 

SPH-MG PC 

100 W VSAP 

03.R9.100Na 

SPH-Mg PC 

DVA1 PT 

LYRA 10 

MALAGA SGS 102/100 

SINTRA 1 

CRIPTON 250 

125 W Hg LYRA 10 

150 W VSAP 

DVA1 PT 

SINTRA 1 

CRIPTON 250 

250 W Hg 
CRIPTON 250 

250 W VSAP 
MALAGA SGS 102/250 

CRIPTON 250 

400 W Hg SINTRA 2 

400 W VSAP CRIPTON 400 

TIPOS NORMALIZADOS ALTURA BRAÇO 

Coluna metálica com 
braços simples, duplo 

ou triplo, (com 
excepção das colunas 

de 4m que 
obrigatoriamente são 
equipadas sem braço), 

de fuste 
Tronco/Piramidal 

Octogonal, de fixação 
por enterramento. 

4m S/Braço 

8m 0,75 
1,25 

Duplo 
Triplo 

10m 0,75 
1,25 

Duplo 
Triplo 

12m 0,75 
1,25 

Duplo 
Triplo 
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Iluminação Pública. Por ter um carácter mais abrangente e mais teórico, o dimensionamento 

de uma Rede de Baixa Tensão e de uma Rede Iluminação Pública será objecto de estudo mais 

detalhado nos dois subcapítulos seguintes. 

6.3- Dimensionamento de uma Rede de Baixa Tensão 

O dimensionamento deste tipo de rede deverá ser feito seguindo o Regulamento de 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Eléctrica em Baixa Tensão (R.S.R.D.E.E.B.T.) 

[8]. De forma a proporcionar uma interpretação adequada de como se processa o cálculo, o 

capítulo será dividido em duas fases. A primeira destinada a descrever a sequência de cálculo 

adoptada no dimensionamento de redes de baixa tensão e a segunda com um exemplo real de 

um dos projectos de loteamento, que me pareceu ser o mais indicado para exposição.  

6.3-1. Metodologia de Cálculo 

6.3-1.1. Corrente de Serviço 

O dimensionamento de uma instalação eléctrica inicia-se com o cálculo do valor da 

intensidade de corrente de serviço. Esta intensidade de corrente corresponde à potência a 

alimentar à tensão nominal e corresponderá ao valor máximo que, em regime permanente se 

estima que as cargas irão absorver em simultâneo. O valor da intensidade de corrente de 

serviço é estimado em função da potência contratada.  

A corrente de serviço em cada canalização é calculada da seguinte forma para cargas 

trifásicas: 

 

𝐼𝑆𝐼
=

  𝑆𝑗
𝑛
𝑗 =1   𝑓 .𝑠.𝑛

 3 .𝑈𝑛𝑐
   (𝐴)                                                                                                (6.1) 

 

Onde: 

  𝑆𝑗
𝑛
𝑗 =1   – Soma das potências contratadas pelas 𝑛 habitações / estabelecimentos 

comerciais alimentadas pela canalização 𝑖, considerando os serviços comuns se existirem, 

𝑓. 𝑠.(𝑛) = 0,2 +
0,8

 𝑛
 - Factor de simultaneidade, calculado para as 𝑛 habitações, serviços 

comuns e garagens alimentadas pela canalização 𝑖, 

𝑓. 𝑠.(𝑛) = 0,5 +
0,5

 𝑛
 - Factor de simultaneidade, calculado para os 𝑛 estabelecimentos 

comerciais e outras instalações alimentadas pela canalização 𝑖, 

𝑈𝑛𝑐 = 400 𝑉 – Tensão nominal composta em baixa tensão. 
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6.3-1.2. Condições de Aquecimento 

Na determinação da secção dos condutores deve atender-se às correntes máximas 

admissíveis em regime permanente, para que o aquecimento resultante da passagem de 

corrente eléctrica não ponha em risco, nem danifique, as características dos materiais que o 

constituem.  

Na EDP Distribuição adopta-se uma tabela em que os valores das correntes máximas 

admissíveis em regime permanente (representado por 𝐼𝑍), são os representados na tabela 6.4 

(os cabos apresentados são os que normalmente se usam na EDP). 

 

Tabela 6.4 — Correntes máximas admissíveis de acordo com o modo de estabelecimento 

 

Cabo 𝑰𝒁 𝑨É𝑹𝑬𝑶(𝑨) 𝑰𝒁 𝑽𝑨𝑳𝑨 (𝑨) 𝑰𝒁 𝑻𝑼𝑩𝑶 (𝑨) 

LSVAV 4x35  130 104 

LSVAV 4x50  150 120 

LSVAV 4x95  235 190 

LVAV 3x150+70  310 250 

LVAV 3x185+95  355 285 

LXS 4x16+16 75   

LXS 4x25+16 100   

LXS 4x50+16 150   

LXS 4x70+16 190   

LXS 4x95+16 230   

Na tabela anterior, considera-se que, quando há vários cabos estabelecidos em vala, 

estes estão suficientemente afastados, não havendo limitações na corrente máxima 

admissível e por isso não se aplica qualquer factor de correcção a estes. 

Assim, atendendo aos requisitos enunciados, a secção que verifica a condição de 

aquecimento será obtida de modo que respeite a seguinte condição: 

 

𝐼𝑠 ≤ 𝐼𝑍                                                                                                                             (6.2) 

 

em que, o valor de 𝐼𝑍  já vem afectado com o factor de correcção. 

6.3-1.3. Condições de Sobrecarga 

A previsão de situações de utilização excessiva dos circuitos (sobrecarga) leva à 

necessidade de protecção de tais defeitos, através da instalação de fusíveis. 
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De acordo com o artigo 128 do R.S.R.D.E.E.B.T. [8], as características de funcionamento 

dos aparelhos de protecção em causa deverão satisfazer simultaneamente as seguintes 

condições: 

 

𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍                                                                                                                    (6.3) 

 

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑍                                                                                                                    (6.4) 

 

Sendo: 

𝐼𝑆 - Intensidade de corrente de serviço da canalização, 

𝐼𝑛  – Intensidade estipulada do aparelho de protecção (calibre), 

𝐼𝑧  - Intensidade de corrente máxima admissível na canalização, 

𝐼𝑓  - Intensidade de corrente convencional de funcionamento do aparelho de protecção. 

 

  

 

 

 

 

Figura 6.2 – Esquema representativo da protecção contra sobrecargas 

Os valores utilizados para o 𝐼𝑛  e para o 𝐼𝑓  dependem do valor da corrente de serviço e 

encontram-se especificados de seguida. 

Tabela 6.5 — Características dos fusíveis 

 

𝑰𝒏  (𝑨) 𝑰𝒇  (𝑨) 

32 51 

40 64 

50 80 

63 101 

80 128 

100 160 

125 200 

160 256 

200 320 

250 400 

315 504 
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6.3-1.4. Quedas de Tensão 

A condição de Quedas de Tensão permite garantir que todos os consumidores são 

alimentados a uma tensão admissível.  

A EDP exige que a queda de tensão máxima admissível na rede de distribuição tenha o 

valor máximo de 5 % da tensão simples, ou seja 11,5 𝑉.  

Para o cálculo das quedas de tensão, utiliza-se uma expressão aproximada, que se baseia 

no conhecimento de que os factores de potência são de modo geral elevados, que a queda de 

tensão é normalmente bastante inferior à tensão nominal e que o valor da indutância é 

significativamente baixo. Então a expressão utilizada para calcular as quedas de tensão é: 

 

△  𝑈 =  𝑅𝐾  𝐼𝐾𝑘                                                                                                              (6.5) 

 

Sabendo que 𝑅𝐾 = 𝜌 
𝑙𝑖

𝑆
 , fica: 

 

△  𝑈 =  𝜌 
𝑙𝑖  𝐼𝑘

𝑆
 ⇔ 𝑘  

𝑙𝑖  𝐼𝑘
1

𝜌
 𝑆

𝑘                                                                                               (6.6)                                                                           

 

A fórmula correntemente utilizada, tem o seguinte aspecto: 

 

△ 𝑈 𝑉 =
𝐿 𝐼

𝛿  𝑆
                                                                                                                   (6.7) 

 

em que: 

𝐿 – Comprimento do troço (𝑚), 

𝐼 - Intensidade de corrente (𝐴), 

𝛿 - Coeficiente associado ao material do condutor  
1

𝜌
 , que para o alumínio assume o valor 

de 33 𝑚/𝛺. 𝑚𝑚2 e para o cobre 56 𝑚/𝛺. 𝑚𝑚2 , 

𝑆 - Secção do condutor (𝑚𝑚2). 

 

Esta expressão é válida para redes trifásicas equilibradas, percorridas por correntes 

simétricas, não havendo quedas de tensão no neutro. 

Refira-se que para se fazer o cálculo da queda de tensão num determinado ponto da rede 

é necessário somar todos os troços desde o posto de transformação até esse ponto.   

6.3-1.5. Protecção contra Curto-Circuitos 

Na condição de Curto-Circuito é necessário que a intensidade nominal dos aparelhos de 

protecção contra curto-circuitos seja determinada, de modo a que, a corrente de curto-

circuito seja eliminada antes de a canalização poder atingir a sua temperatura máxima 

admissível. 
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É essencial garantir que, para qualquer valor de corrente de curto-circuito, o tempo de 

actuação do aparelho de protecção (𝑡𝑝) seja menor que o tempo de fadiga térmica do cabo 

(𝑡𝑓𝑡 ) e simultaneamente que, o tempo de actuação da protecção seja inferior a 5 segundos: 

 

𝑡𝑝 < 𝑡𝑓𝑡  ⋀ 𝑡𝑝 < 5𝑠                                                                                                            (6.8) 

 

O caso mais desfavorável para a actuação de um aparelho de protecção contra curto-

circuitos, ocorre quanto a corrente curto-circuito é mínima, porque um baixo valor de 

corrente provoca um aumento do tempo de detecção, consequentemente um aumento do 

tempo de corte do defeito. A corrente de curto-circuito mínima advém da ocorrência de um 

defeito fase-neutro, no ponto mais afastado do troço. O valor da corrente de curto-circuito é 

dado por: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
0,95 𝑈𝑆

1,5 (𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒
20∘

+𝑅𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜
20º∘

)
                                                                                                       (6.9) 

 

Sabendo que 𝑅𝐾 = 𝜌 
𝑙𝑖

𝜍
 , fica: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
0,95 .𝑈𝑆

1,5 .(𝜌𝐹  
𝐿𝐹
𝑆𝐹

 +𝜌𝑁  
𝐿𝑁
𝑆𝑁

)
                                                                                                      (6.10) 

 

As resistividades do alumínio e do cobre são multiplicadas por 1,5, que é a correcção das 

resistividades para a temperatura média de curto-circuito: 

 

𝜌𝐴𝐿 = 0,0292 𝛺. 𝑚𝑚2/𝑚 → 0,0292 . 1,5 ≈ 0,042 𝛺. 𝑚𝑚2/𝑚 

 

𝜌𝐶𝑢 = 0,0178 𝛺. 𝑚𝑚2/𝑚 → 0,0178 . 1,5 ≈ 0,026 𝛺. 𝑚𝑚2/𝑚 

 

Substituindo na equação, e supondo que a alma condutora do neutro e da fase é do 

mesmo material, temos para o alumínio e para o cobre as seguintes expressões:  

 

𝐼𝑐𝑐 𝐴𝐿
=

0,95 .𝑈𝑆

0,042. 
𝐿𝐹
𝑆𝐹

 +
𝐿𝑁
𝑆𝑁

 
             𝐼𝑐𝑐 𝐶𝑢

=
0,95 .𝑈𝑆

0,026 . 
𝐿𝐹
𝑆𝐹

 +
𝐿𝑁
𝑆𝑁

 
                                                                  (6.11)            

 

Em que: 

𝑈𝑆 - Tensão simples (V) 

𝐿𝐹 - Comprimento do condutor de fase (𝑚) 

𝐿𝑁 - Comprimento do condutor de neutro (𝑚)  

𝑆𝐹 - Secção do condutor de fase (𝑚𝑚2) 

𝑆𝑁 - Secção do condutor de neutro (𝑚𝑚2) 
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Depois de calculada a corrente de curto-circuito mínima, existem condições para calcular 

o tempo de fadiga térmica, que depende da corrente e da secção do cabo e da sua 

constituição, através de um parâmetro 𝐾: 

 

𝑡𝑓𝑡 =  𝐾 
𝑆

𝐼𝑐𝑐
 

2

                                                                                                                (6.12) 

 

Em que: 

𝑡𝑓𝑡  – Tempo de fadiga térmica do cabo (𝑠) 

𝐾 – Constante associada ao condutor utilizado (𝐾𝐴𝐿 = 74) 

𝑆𝐹 - Secção do condutor de fase (𝑚𝑚2) 

 

Os regulamentos incluem tabelas de comprimentos máximos protegidos pelos fusíveis (ver 

Anexo I – ―Comprimentos Máximos Protegidos contra Curto-Circuitos por fusíveis‖), que 

simplificam as verificações descritas neste subcapítulo.  

Na EDP Distribuição é vulgar recorrerem-se a essas tabelas para se verificar se 

determinado fusível é adequado à canalização em causa. Assim uma vez obtido o valor de 𝐼𝑐𝑐  

deve ser consultado na tabela em Anexo I, para verificar qual o comprimento máximo do cabo 

que o fusível associado consegue proteger e verificar se esse comprimento não é excedido 

pela canalização em estudo.  

É de salientar que os comprimentos máximos representados na tabela são obtidos 

considerando o caso mais desfavorável, ou seja um curto-circuito fase-terra com correntes de 

curto-circuito mínimas (𝐼𝑐𝑐
𝑚𝑖𝑛 ). Na respectiva tabela a coluna correspondente ao valor da 

corrente de curto-circuito, representa o seu valor mínimo, ao qual corresponde um 

comprimento máximo da instalação (𝐿𝑚á𝑥). Se a corrente de curto-circuito calculada for 

superior a esse valor então a canalização está protegida. 

6.3-1.6. Selectividade entre Protecções 

A selectividade entre protecções consiste em assegurar que em caso de defeito, apenas 

actue o aparelho de protecção situado imediatamente a montante do defeito.  

Para que a selectividade seja assegurada, é necessário que o tempo de funcionamento do 

aparelho de protecção colocado a montante seja algo superior ao tempo de funcionamento 

do aparelho colocado a jusante. 
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6.3-2. Análise de um loteamento 

Para demonstrar os cálculos associados ao dimensionamento de canalizações eléctricas e 

respectivas protecções, considera-se como exemplo, a análise de um loteamento no concelho 

de Vizela, cuja parte da planta está presente em anexo (ver Anexo H – ―Planta de parte da 

Rede de Distribuição em Baixa Tensão do loteamento de Vizela‖). 

Como exercício académico, considera-se que, à partida, não se conhece o calibre dos 

fusíveis e que apenas se assume o comprimento e a secção dos cabos como dados adquiridos.  

O loteamento é constituído por 16 habitações, cada uma com uma potência a alimentar 

de 10,35 𝑘𝑉𝐴.  

Como não foi possível visualizar nas plantas qual a rede a montante da urbanização, 

recorreu-se ao SIT a fim de localizar o PT que fazia a ligação ao último apoio, pois o condutor 

tem uma chegada aérea em cabo 𝐿𝑋𝑆 4𝑥70 + 16 que passa a subterrânea com um cabo 

𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉  4𝑥95 que liga os quatro armários de distribuição. 

Para além de um exercício académico, já que se considera que à partida não se 

conhecem os calibres dos fusíveis utilizados, o objectivo será saber se a secção do cabo 

utilizado cumpre as condições de queda de tensão estipuladas pelo regulamento.  

A rede em causa apresenta esquema unifilar representado na figura seguinte: 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 6.3 – Diagrama de rede do loteamento no concelho de Vizela 

 

 Troço desde o P.T. até ao último apoio: 

 

𝑆 = 16 . 10,35 .  0,2 +
0,8

 16
 = 66,24 𝑘𝑉𝐴                                                              

 

𝐼𝑆 =
66,24 . 103

 3 . 400
= 95,61 𝐴 

 

Condições de aquecimento e sobrecarga: 

 

Para 𝐼𝑆 = 95,61 𝐴 resulta que 𝐼𝑛 = 125 𝐴 ⋀  𝐼𝑓 = 200 𝐴  

 

Cabo: 𝐿𝑋𝑆 4𝑥70 + 16 ⇒ 𝐼𝑍 = 190 𝐴   
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𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

 

95,61 ≤ 125 ≤ 190 (𝐴) 

                                                              

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑧   

 

200 ≤ 275,5 (𝐴)  

                                                              

Quedas de tensão: 

 

△ 𝑈 =
240 . 95,61

33 . 70
= 9,93 𝑉 

 

9,93 ≤ 11,5 (𝑉) 

                                                                     

Protecção contra curto-circuitos: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
0,95 . 230

0,042 .  
240
70

 +
240
70

 
= 758,69 𝐴 

 

Consultando a tabela em anexo (ver Anexo I – ―Comprimentos Máximos Protegidos contra 

Curto-Circuitos por fusíveis‖), constatamos que o cabo 𝐿𝑋𝑆 4𝑥70 + 16 é protegido por um 

fusível de calibre 𝐼𝑛 = 125 𝐴, no máximo até 290 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 de comprimento. Logo, verifica-se a 

protecção para o cabo em questão. O valor de 𝐼𝑐𝑐  deverá ser superior a 600 𝐴 (ver Anexo I), o 

que se verifica.    

                                                               

 

 Troço desde apoio até ao armário de distribuição AD1: 

 

𝐼𝑆 = 95,61 𝐴 

 

Condições de aquecimento e sobrecarga: 

 

Para 𝐼𝑆 = 95,61 𝐴 resulta que 𝐼𝑛 = 100 𝐴 ⋀  𝐼𝑓 = 160 𝐴  

 

Cabo: 𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉  4𝑥95 ⇒ 𝐼𝑍 = 235 𝐴   

 

𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 
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95,61 ≤ 100 ≤ 235 (𝐴) 

                                                              

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑧   

 

160 ≤ 340,75 (𝐴) 

                                                              

Quedas de tensão: 

 

△ 𝑈 = 9,93 +
20 . 95,61

33 . 95
= 10,54 𝑉 

 

10,54 ≤ 11,5 (𝑉) 

                                                                     

Protecção contra curto-circuitos: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
0,95 . 230

0,042 .  
240
70

 +
240
70

+
20
95

+
20
95

 
= 714,79 𝐴 

 

Tabela 

⇒ 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 = 95 𝑚𝑚2 

⇒ 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 95 𝑚𝑚2 

⇒ 𝐼𝑛 = 100 𝐴 

⇒ 𝐼𝑐𝑐 = 540 𝐴 < 714,79 𝐴 

⇒ 𝐿𝑚á𝑥 = 440 𝑚 > 260 𝑚 

  

 

 Troço desde do armário de distribuição AD1 até ao AD2: 

 

𝑆 = 12 . 10,35 .  0,2 +
0,8

 12
 = 53,52 𝑘𝑉𝐴 

 

𝐼𝑆 =
53,52 . 103

 3 . 400
= 77,25 𝐴 

 

Condições de aquecimento e sobrecarga: 

 

Para 𝐼𝑆 = 77,25 𝐴 resulta que 𝐼𝑛 = 80 𝐴 ⋀  𝐼𝑓 = 128 𝐴  

 

Cabo: 𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉  4𝑥95 ⇒ 𝐼𝑍 = 235 𝐴   
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𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

 

77,25 ≤ 80 ≤ 235 (𝐴) 

                                                              

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑧   

 

128 ≤ 340,75 (𝐴)  

                                                              

Quedas de tensão: 

 

△ 𝑈 = 10,54 +
20 . 77,25

33 . 95
= 11,03 𝑉 

 

11,03 ≤ 11,5 (𝑉) 

                                                                     

Protecção contra curto-circuitos: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
0,95 . 230

0,042 .  
240
70

 +
240
70

+
20
95

+
20
95

+
20
95

+
20
95

 
= 675,72 𝐴 

 

Tabela 

⇒ 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 = 95 𝑚𝑚2 

⇒ 𝑠𝑒𝑐çã𝑜 𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 95 𝑚𝑚2 

⇒ 𝐼𝑛 = 80 𝐴 

⇒ 𝐼𝑐𝑐 = 420 𝐴 < 675,72 𝐴 

⇒ 𝐿𝑚á𝑥 = 565 𝑚 > 280 𝑚 

                                                                                      

 

 Troço desde do armário de distribuição AD2 até ao AD3: 

 

𝑆 = 8 . 10,35 .  0,2 +
0,8

 8
 = 39,97 𝑘𝑉𝐴 

 

𝐼𝑆 =
39,97 . 103

 3 . 400
= 57,69 𝐴 

 

Condições de aquecimento e sobrecarga: 

 

Para 𝐼𝑆 = 57,69 𝐴 resulta que 𝐼𝑛 = 63 𝐴 ⋀  𝐼𝑓 = 101 𝐴  
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Cabo: 𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉  4𝑥95 ⇒ 𝐼𝑍 = 235 𝐴   

 

𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

 

57,69 ≤ 63 ≤ 235 (𝐴) 

                                                              

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑧   

 

128 ≤ 340,75 (𝐴)  

                                                              

Quedas de tensão: 

 

△ 𝑈 = 11,03 +
40 . 57,69

33 . 95
= 11,76 𝑉 

 

11,76 ≰ 11,5 (𝑉) 

 

A rede de baixa tensão foi mal dimensionada pelo projectista, uma vez que não cumpre o 

critério regulamentar da queda tensão máxima admissível. Para ultrapassar este problema 

seria necessário que aquele procedesse ao aumento da secção do condutor.  

No capítulo 9 irei abordar novamente este loteamento como teste à aplicação 

desenvolvida no âmbito do dimensionamento de redes de baixa tensão.  

6.4- Iluminação Pública 

A circulação nocturna de peões e veículos é garantida, com um máximo de segurança, 

conforto e rapidez, através de uma iluminação pública adequada. Assim os peões devem ter 

sempre uma boa visibilidade dos bordos da estrada, dos passeios, dos veículos e dos 

obstáculos, enquanto que para os condutores é essencial a percepção, em tempo útil, de 

todos os detalhes necessários, nomeadamente o traçado da via (direcção, bermas), os sinais 

de trânsito ou possíveis obstáculos. 

Neste subcapítulo, para além de abordarmos alguns dos aspectos importantes a observar 

num projecto de iluminação pública de um loteamento/urbanização, são fornecidas regras 

práticas que foram adquiridas durante o estágio realizado, na análise e dimensionamento de 

redes IP. No final do capítulo demonstra-se como se processa o dimensionamento das 

canalizações de iluminação pública, tal como se fez para a rede de baixa tensão.   
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6.4-1. Aspectos importantes num projecto de IP 

Na análise de projectos de IP, os principais aspectos que definem a qualidade da 

instalação são, os níveis de luminância e de iluminância e as suas uniformidades. Para se 

efectuar uma boa observação dos objectos, nomeadamente os seus contornos será necessária 

uma uniformidade satisfatória da distribuição da luminância (intensidade luminosa por 

𝑚2 −  𝐶𝑑/𝑚2) ao longo da via. Este é um dos pontos mais importantes a observar num 

projecto deste tipo. É importante referir que um maior grau de uniformidade acarreta um 

aumento significativo do custo da instalação (aumento do número de luminárias).  

6.4-1.1. Espaços a Iluminar 

De acordo com o ANEXO I do Diário da República – I Série B nº104 de 5 de Maio de 2001 

[31], num projecto de iluminação, de forma a satisfazer os objectivos luminotécnicos, é 

necessário atender a critérios que são dependentes do tipo de exploração e da utilização do 

local. Assim sendo, é necessário verificar o local de implementação da instalação de 

iluminação pública, devendo ser utilizadas lâmpadas que garantam um nível médio de 

iluminância e uma uniformidade global recomendada para esse mesmo local. 

 

Tabela 6.6 — Iluminância e uniformidade global de acordo com o espaço a iluminar [31] 

 

Espaço a Iluminar 

Iluminância (lux) Uniformidade 

Global  

 
𝑬𝒎𝒊𝒏

𝑬𝒎𝒆𝒅

  

Arruamentos e largos 

principais 
Periferias 

Zonas 

rurais 

Redes 

subterrâneas 
15 10 0,35 

Redes aéreas 10 5 0,35 

Zonas urbanas e sedes de 

freguesias 
25 20 0,4 

Núcleos antigos 20 15 0,35 

6.4-1.2. Potência das Lâmpadas 

A potência que se deve adoptar para as luminárias depende muito do local onde se vão 

aplicar. Por outro lado com o objectivo de diminuir o risco de encadeamento, não é 

aconselhável colocar fontes luminosas de elevada potência a uma altura de montagem baixa. 

Assim, estabelecem-se regras práticas que relacionam o espaço a iluminar, com a lâmpada a 
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utilizar e com a altura mínima a que esta se deve encontrar do solo, para não provocar 

encandeamento. 

 

Tabela 6.7 — Potência das lâmpadas e altura mínima de montagem em função do local de 

estabelecimento [2] 

 

Espaço a 

Iluminar 

Potência da 

luminária (W)  Altura mínima de 

montagem (m) 

Potência da 

luminária (W) Altura mínima de 

montagem (m) Vapor de Sódio 

a Alta Pressão  

Vapor de 

Mercúrio 

Zonas rurais 70 5 - - 

Zonas Semi-

urbanas 
100 8 - 

- 

Zonas 

urbanas 

150 8 - - 

250 10 - - 

Jardins 
70 5 80 5 

100 8 125 5 

 

As lâmpadas devem ser as normalizadas pela EDP Distribuição e fornecidas por 

fabricantes homologados. 

6.4-1.3. Colunas de Iluminação 

As colunas de iluminação deverão ter uma altura mínima, que depende da largura da via, 

(largura da faixa de rodagem mais o passeio). Sempre que a fonte de luz for de elevada 

potência é conveniente aumentar a altura de montagem das armaduras, a fim de evitar 

encandeamento e, também, sempre que a via for larga para assim apresentar uma maior 

uniformidade. É aconselhável adoptar as alturas mínimas das colunas (𝑚 ) em função do tipo 

de lâmpada e da largura útil da via (𝑙𝑢) apresentadas no quadro seguinte: 

 

Tabela 6.8 — Altura mínima da coluna de iluminação de acordo com o tipo de lâmpada [2] 

 

Tipo de lâmpada Altura mínima de montagem/Largura útil 

Sódio Alta Pressão 𝑚 ≥ 0,8 ∗ 𝑙𝑢  

Mercúrio 𝑚 ≥ 1,0 ∗ 𝑙𝑢  

Sódio Baixa Pressão 𝑚 ≥ 1,2 ∗ 𝑙𝑢  

 

Como regra prática, nos projectos de Iluminação Pública realizados pela EDP, costumam-

se usar colunas octogonais, com alturas de 8, 10 e por vezes 12 metros. A interdistância entre 

colunas é, em regra, três vezes a altura da coluna de iluminação. 
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As colunas de iluminação são de aço galvanizado e dimensionadas de forma a resistirem a 

intempéries. Para além disso, com intuito de garantia de estabilidade, as colunas octogonais 

devem ser fixas ao solo, enterradas a uma profundidade de 0,5 + 0,1 . 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎 [8].  

As colunas de iluminação, à semelhança das lâmpadas, devem ser normalizadas e 

fornecidas por fabricantes homologados. 

6.4-1.4. Disposição das Luminárias 

A disposição das luminárias é fundamental pois intervém directamente nos valores de 

uniformidade global obtidos. As armaduras podem estar colocadas de diferentes formas, 

conforme representado na figura 6.4: 

  

 
 
 
            Disposição                                          Disposição                                               Disposição                                            Disposição  

                    unilateral                                    bilateral alternada                                    bilateral oposta                                    central com braço            

                                                                                                                                                                                                            duplo 

Figura 6.4 – Disposição das armaduras na via [2] 

 

A forma de colocação das armaduras, dependo muito da largura da via. Assim é 

recomendável a utilização da: 

 

 Disposição unilateral: quando a largura da via é igual ou superior à altura de 

montagem das armaduras. Com esta distribuição obtêm-se uma maior luminância na 

via do lado das armaduras; 

 Disposição bilateral alternada: quando a largura da via é superior à altura de 

montagem de montagem das armaduras, sem ultrapassar uma vez e meia esse valor. 

As luminárias assim colocadas proporcionam uma uniformidade melhor que a solução 

anterior;  

 Disposição bilateral oposta: quando a largura da via é superior a uma vez e meia à 

altura de montagem das armaduras;  

 Disposição Central com braço duplo: para as vias estreitas cuja largura não 

ultrapasse a altura de colocação das armaduras. Este tipo de disposição é adoptado 

quando as vias estão rodeadas de árvores.   

 

Existem certos pontos particulares das vias em que as armaduras devem ser colocadas de 

forma diferente do tradicional, de forma a prever um reforço da iluminação: 
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 Curvas: devem ser tratadas como estradas rectilíneas, se apresentarem um grande 

raio na ordem dos 300 metros.  

Para as estradas estreitas, ilumina-se apenas a parte exterior da curva. Quando as 

curvas apresentam um raio menor, reduz-se a interdistância entre armaduras na 

parte rectilínea da estrada entre 1/2 a 2/3 do seu valor. 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.5 – Disposição das armaduras nas curvas [2] 

 Cruzamentos:  

o Cruzamentos entre vias iluminadas e vias não iluminadas: nestas situações 

recomenda-se a disposição bilateral alternada e a bilateral oposta 

respectivamente.  

 

 

 

 
                      

                            Cruzamento entre vias iluminadas [2]                               Cruzamento entre vias não iluminadas [2]                                       

               Figura 6.6 – Disposição das armaduras nos cruzamentos entre vias com/sem iluminação 

o Cruzamentos entre vias iluminadas: Se as vias forem de igual importância 

(duas vias principais) adopta-se a primeira configuração da figura seguinte, se 

não (uma via principal e uma secundária), devem-se dispor de acordo com a 

segunda configuração da figura 6.7. 

 

 

 

 

 

                    
                                                Cruzamento entre duas vias                                           Cruzamento entre uma via principal  

                                                              Principais [2]                                                                      e uma secundária [2]                                

Figura 6.7 – Disposição das armaduras nos cruzamentos entre vias com/sem iluminação de acordo com a 

a importância da via 
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o Cruzamentos em T: adoptar a disposição ilustrada na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 – Disposição das armaduras nos cruzamentos em T [2] 

 

 

 Rotundas: A colocação das armaduras, depende muito do diâmetro da rotunda. 

Assim, se este for pequeno, basta um suporte central de altura adequada com várias 

armaduras. Se por outro, a parte central da rotunda tiver um diâmetro assinalável, 

então coloca-se no seu perímetro uma armadura no alinhamento de cada via. De 

modo a permitir a identificação das vias de acesso, colocam-se, também, uma ou 

várias armaduras no perímetro exterior da rotunda.  

 

 

  

 

 

 
                            Rotunda de diâmetro reduzido                                            Rotunda de diâmetro assinalável 

Figura 6.9 – Disposição das armaduras nas rotundas [6] 

6.4-1.5. Cálculo luminotécnico 

Os cálculos luminotécnicos apresentados nos projectos de loteamentos/urbanizações, são 

feitos com o auxílio de um qualquer programa de cálculo de iluminação pública. Este 

programa permite calcular de uma forma simples e célere os valores de uniformidade global e 

da iluminância, essenciais para verificar se o local a iluminar cumpre as recomendações 

especificadas na tabela 6.6.. 

É importante verificar se os valores introduzidos no programa, correspondem aos 

descritos na memória descritiva, de modo a eliminar possíveis erros de cálculo.  

De forma a descrever como se realiza este processo de cálculo luminotécnico, é 

exemplificado de seguida o seu cálculo para um dos projectos de loteamento analisados. 
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6.4-1.5.1. Análise a um Loteamento 

Com recurso ao software Indalwin, vamos efectuar o cálculo luminotécnico, de um 

loteamento com 35 lotes no concelho de Castelo de Paiva, cujas plantas estão presentes em 

anexo (ver Anexo J – ―Cálculos Luminotécnicos para o Loteamento localizado em Castelo de 

Paiva‖).  

As armaduras utilizadas são do tipo, Sintra 1, equipadas com lâmpadas de 150W de vapor 

de sódio de alta pressão. As colunas de iluminação têm uma altura útil fora do solo de 10 

metros com braço de 0,75 metros. Atendendo a que a largura da via é de 6,8 (2 ∗ 3,4) metros, 

introduziram-se os dados no programa de cálculo de acordo com o representado na figura 

seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.10 – Configuração da via a iluminar 

 

Uma vez introduzidos os dados da via e sabendo que o loteamento está localizado na 

periferia de uma zona urbana, com um nível médio de iluminância estipulado de 20 lux, 

segue-se o cálculo da interdisdância entre luminárias. Segundo o valor fornecido por 

software, para ter este nível médio de iluminancia, e de acordo com a especificação da via, 

será necessário um espaçamento entre luminárias de 33 metros. Atendendo a que o 

projectista estabeleceu um espaçamento de 25 metros, optou-se pelo mesmo valor a fim de 

verificar a iluminância e a uniformidade média global obtida. 

Foi então possível chegar aos resultados representados nas figuras seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11 – Disposição das luminárias na via 
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Figura 6.12 – Resultados da iluminância sobre a via 

 

Analisando os resultados, verifica-se que a iluminância tem um valor de 25,92 lux com 

uma uniformidade média global de 0,44. Tendo em conta a zona de estudo, conclui-se que os 

resultados são bastante satisfatórios, superando mesmo os especificados na tabela 6.6. 

Em anexo, são apresentados todos os resultados obtidos no cálculo luminotécnico (ver 

Anexo J – ―Cálculos Luminotécnicos para o Loteamento localizado em Castelo de Paiva‖), 

juntamente com as plantas do loteamento (ver Anexo K – ―Planta da Iluminação Pública do 

Loteamento Localizado em Castelo de Paiva‖). 

6.4-2. Dimensionamento da rede de Iluminação Pública 

Para além dos cálculos luminotécnicos, as redes de iluminação pública devem respeitar o 

R.S.R.D.E.E.B.T. [8], de modo a que a queda de tensão máxima nas canalizações não 

ultrapasse os limites regulamentares, assim como, garantir as protecções contra curto-

circuitos e sobrecargas previstas no regulamento.  

De forma a proporcionar uma interpretação adequada de como se processa o cálculo, o 

sub-capítulo será dividido em duas fases. A primeira, destinada a descrever a sequência de 

cálculo adoptada no dimensionamento de redes de iluminação pública e a segunda, com um 

exemplo real de um dos projectos de loteamento que me pareceu ser o mais indicado para 

exposição. 

6.4-2.1. Metodologia de cálculo 

O processo de cálculo no dimensionamento de uma rede de IP é muito semelhante ao da 

rede de baixa tensão. A única excepção é o cálculo das quedas de tensão, devido ao facto de 

agora existirem cargas monofásicas, em detrimento das cargas trifásicas, o que torna, na 

maior parte dos casos, o sistema desequilibrado.  

Uma vez que o processo de cálculo é idêntico ao adoptado na rede de distribuição em 

baixa tensão, apenas será necessário demonstrar a fórmula de cálculo das quedas de tensão. 
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6.4-2.1.1. Quedas de tensão 

O problema subjacente ao critério de quedas de tensão deve-se, essencialmente, ao facto 

de lidar com um sistema desequilibrado de cargas, o que faz aparecer quedas de tensão no 

condutor neutro. 

As fórmulas da queda de tensão na fase e no condutor neutro são, respectivamente, as 

seguintes: 

 

△ 𝑈𝑓 = 𝑁 ′   
𝑁′ +1

2
  3 . 𝑅 𝑙 𝐼                                                                                               (6.13) 

 

△ 𝑈𝑛 = 𝑁 ′ .
3

2
 . 𝑅 𝑙 𝐼                                                                                                         (6.14) 

 

Em que: 

△ 𝑈𝑓  – Queda de tensão na fase (𝑉) 

△ 𝑈𝑛  – Queda de tensão no neutro (𝑉) 

𝑁′ - Número de grupos de 3 armaduras 

𝑅 – Resistência do cabo (𝛺/𝐾𝑚) 

𝑙 – Distância entre luminárias (𝑘𝑚) 

𝐼 - Corrente entre fase e neutro (𝐴) 

 

Contudo é importante referir que as quedas de tensão no condutor neutro são inferiores 

às quedas de tensão no condutor de fase. 

6.4-2.2. Análise de um loteamento 

Para demonstrar o cálculo do dimensionamento das canalizações da rede de iluminação 

Pública e respectivas protecções, considera-se a análise de um loteamento no concelho de 

Castelo de Paiva, já abordado no cálculo luminotécnico, cujas plantas estão presentes no 

Anexo K. 

Para a iluminação do loteamento são usadas 29 colunas de iluminação, com as luminárias 

distribuídas uniformemente pelas três fases: 

 

 

 

 

 

O projectista adoptou o cabo 𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉 4 ∗ 16 𝑚𝑚2 para alimentação das colunas de 

iluminação, protegido por um fusível de calibre 32 A. A canalização tem o comprimento de 

725 metros. 

Fase R: 10 lâmpadas 

Fase S: 10 lâmpadas 

Fase T: 9 lâmpadas 
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Conhecendo o cabo utilizado, pretende-se verificar se este respeita as condições 

regulamentares de queda de tensão. Refira-se que na iluminação pública, a EDP Distribuição 

nem sempre procede à verificação da condição suplementar de curto-circuito (―tempo de 

actuação ≤ 5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠‖), visto que, como as redes são, por norma, muito extensas, é muito 

provável que aquela condição inviabilize o calibre do fusível a adoptar. Normalmente é 

colocado um fusível de 32 𝐴.    

A rede está deste modo configurada: 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.13 – Diagrama de rede da iluminação pública do loteamento no concelho de Castelo de Paiva 

Como a rede representada na figura 6.13, é muito extensa, não se procede ao cálculo das 

correntes de curto-circuito pelas razões já expostas em cima. 

 

 Corrente de serviço: 

 

Por serem cargas monofásicas, o cálculo da corrente de serviço terá de ser feito fase 

a fase. 

As correntes são determinadas recorrendo à seguinte expressão: 

 

𝐼𝑆 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑈𝑆  cos (𝜑)
 (𝐴)                                                                                               (6.15) 

 

em que: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  – Potência total das lâmpadas alimentadas pela mesma fase (𝑊) 

𝑈𝑠 - Tensão simples (𝑉) 

cos(𝜑) - factor de potência 

 

Assim para a fase R da iluminação pública do loteamento em estudo, e admitindo um 

factor de potência unitário, obtemos o valor da corrente de serviço: 

 

𝐼𝑆 =
10 . 150

230
= 6,52 𝐴 

 

Na iluminação pública é necessário entrar em linha de conta com os picos de 

correntes ocorridos no momento de arranque das luminárias. Assim sendo, é 



Análise de um loteamento 121 

 

necessário considerar um factor de arranque (𝑓𝑎) de 1,3 multiplicado pela corrente de 

serviço.  

 

𝐼𝑆 = 6,52 . 1,3 = 8,47 𝐴 

 

 Condições de aquecimento e sobrecarga: 

 

Para 𝐼𝑆 = 8,47 𝐴 resulta que 𝐼𝑛 = 10 𝐴 ⋀  𝐼𝑓 = 19 𝐴  

 

Cabo: 𝐿𝑆𝑉𝐴𝑉 4 ∗ 16 𝑚𝑚2  ⇒ 𝐼𝑍 = 90 𝐴   

 

𝐼𝑆 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑍 

 

8,47 ≤ 10 ≤ 90(𝐴) 

                                                              

𝐼𝑓 ≤ 1,45 . 𝐼𝑧   

 

19 ≤ 130,5 (𝐴)  

                                                              

 Quedas de tensão: 

 

Para se calcular a queda de tensão, é necessário dividir o cálculo em duas etapas. 

Numa primeira etapa calcula-se a queda de tensão desde o PT até ao ponto 𝐿1. Para 

se proceder a este cálculo faz-se uma redução da rede a jusante de L1 como se 

apenas existe-se uma luminária. Como até ao ponto L1 se considera um sistema 

trifásico equilibrado, usa-se a seguinte expressão: 

 

△ 𝑈 = 𝑅 . 𝑙 . 𝐼𝑠                                                                                                    (6.16) 

 

Considerando que a resistência do cabo a 20º assume o valor de: 

 

𝑅𝑐𝑎𝑏𝑜 = 1,89 𝛺/𝐾𝑚 

 

Obtemos: 

 

△ 𝑈𝐿1 = 1,89 . 0,013 . 8,47 = 0,20 𝑉 
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Depois de calculada esta queda de tensão, passamos à segunda fase do cálculo. Esta 

permite o cálculo da queda de tensão entre o ponto L1 e L2, considerando a distância 

entre luminárias de 25 metros e N’ igual a 4. O número de grupos de três armaduras 

(N’) seria de 3,33 
10

3
 , no entanto considera-se o caso mais desfavorável, com o 

arredondamento daquele coeficiente para o valor 4.  

Assim as quedas de tensão, desde L1 até L2, são calculadas da seguinte forma: 

 

△ 𝑈𝑓 = 4 .  
4 + 1

2
  . 3 . 1,89 . 0,025 .  

150

230
 . 1,3 = 1,20 𝑉 

 

△ 𝑈𝑛 = 4 .
3

2
 . 1,89 . 0,025 .  

150

230
 . 1,3 = 0,24 𝑉 

 

A queda de tensão total será a soma da queda de tensão entre L1 e L2 com a queda 

de tensão entre o PT e L1:  

 

△ 𝑈 = 0,20 + 1,20 + 0,24 = 1,64 𝑉 

 

1,64 ≤ 11,5 (𝑉) 

                                                                     

Daqui se conclui que o cabo apresenta uma queda de tensão inferior à 

regulamentarmente aceite, podendo ser implementado.  

6.5- Vistorias às Infra-Estruturas Eléctricas do 

Loteamento/Urbanização 

Depois de aprovado um projecto, a obra respectiva poderá ser iniciada. Uma vez esta 

concluída terá de ser vistoriada pelos representantes da EDP Distribuição, na presença do 

empreiteiro e do técnico responsável pelas obras.  

Os principais objectivos de uma vistoria são: 

 

 Verificar as condições de segurança; 

 Comprovar que a obra foi executada de acordo com o projecto aprovado; 

 Verificar os certificados dos materiais aplicados na obra; 

 Qualidade do trabalho executado. 

 

Verificados estes aspectos, realizam-se ensaios de verificação de conformidade dos cabos 

isolados (BT e MT), transformadores MT/BT e armários de distribuição BT. Se estiverem 

reunidas todas as condições e se o Promotor tiver entregue toda a documentação técnica 

solicitada, efectua-se a recepção provisória das infra-estruturas eléctricas do loteamento.  
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Tipicamente os erros que levam à não aprovação das infra-estruturas eléctricas são os 

seguintes:  

 

 Armários colocados fora do local previsto; 

 Materiais não normalizados; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 – Portilhola da coluna de iluminação normaliza (à esquerda) e não normalizada pela EDP 
Distribuição (à direita) 

 Não verticalidade das colunas; 

 Ligações à terra mal executadas; 

 Esquema sinóptico em falta nos armários. 

 

A recepção provisória tem a duração de 5 anos. Findo este período faz-se, na sequência 

de um pedido por escrito do Promotor, uma nova vistoria da infra-estrutura eléctrica. Se não 

for detectada qualquer anomalia, faz-se a recepção definitiva da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 7  

Análise de Redes Aéreas de Baixa Tensão 
com recurso ao SOFTWARE DPLan 

Um dos parâmetros que a EDP Distribuição presa, é a qualidade de serviço prestada aos 

seus clientes. Devido ao aumento do número de consumidores e/ou ao aumento de potência 

contratada poderão surgir reclamações dos consumidores, queixando-se, normalmente, de 

quedas de tensão exageradas. É com o objectivo de analisar possíveis soluções para a 

diminuição das quedas de tensão numa rede aérea de baixa tensão, com recurso ao DPLan, 

que surge este capítulo.  

 

7.1- Metodologia na Análise de Reclamações de Clientes 

Na origem de uma reclamação, estará sempre um motivo. É com análise da veracidade da 

motivação da reclamante (com estudos preliminares) que se inicia o estudo. As reclamações 

que surgem, devem-se a deficiências na qualidade da onda de tensão que chega ao 

consumidor. Estas perturbações podem envolver a frequência, o valor eficaz, a distorção 

harmónica, cavas de tensão, tremulação (flicker) e o desequilíbrio do sistema trifásico de 

tensões [15]. A Norma Portuguesa NP EN 50 160 [33] estabelece parâmetros mínimos que a 

tensão de alimentação deve respeitar no ponto de entrega do cliente. 

Eis algumas das exigências de qualidade, contidas naquele documento [33]:  

 

 Frequência: deve ser igual a 50 𝐻𝑧. Em condições normais o valor médio medido em 

intervalos de 10 minutos deve estar: 

o Entre 49,5 e 50,5 Hz durante 95% de uma semana, 

o Entre 47 e 52 Hz durante 100% de uma semana; 
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 Tensão nominal: 𝑈𝑛 = 230 entre fase e neutro; 

 Variação da tensão de alimentação: não tendo em consideração as 

interrupções, 95% dos valores eficazes médios de 10 min para cada período de uma 

semana devem situar-se na gama 𝑈𝑛 ± 10%; 

 Severidade da tremulação (flicker): para qualquer período de uma semana, a 

severidade de longa duração deverá ser inferior à unidade, durante 95% do tempo; 

 Desequilíbrio das tensões de alimentação: para cada período de uma semana 95% 

dos valores eficazes médios de 10 minutos da componente inversa das tensões, não 

devem ultrapassar 2% da correspondente componente directa. 

 

Uma vez confirmada a legitimidade da reclamação do consumidor, segue-se a fase de 

resolução do problema, recorrendo ao software DPLan e à folha de cálculo REBATE, testando 

todas as alternativas possíveis. Destas escolhe-se a que à partida pareça ser a melhor 

solução, e envia-se para o ―Departamento de Planeamento‖, para aprovação e 

orçamentação.    

Com o intuito de tornar a exposição mais clara, irá ser analisado uma reclamação de um 

cliente, situado na freguesia de Donim, concelho de Guimarães queixando-se de quedas de 

tensão elevadas no local de residência. Serão descritas todas as fases de resolução do 

problema, até se encontrar a solução final.  

7.2- Estudos Preliminares  

  Depois de recebida a reclamação na EDP Distribuição, será necessário recolher todos os 

dados possíveis da rede, ou redes que alimentam o reclamante em causa, de forma a verificar 

a legitimidade da reclamação.  

Os estudos realizados centram-se em medições da qualidade da onda de tensão na 

instalação do requerente, na identificação da localização do cliente na rede, de forma 

verificar as possíveis causas da reclamação do cliente e no estudo de possíveis soluções. 

Simultaneamente efectua-se o levantamento, no terreno, da respectiva rede, para 

posteriormente ser introduzir no software DPLan. 

7.2-1. Medição da qualidade de onda de tensão nas 

instalações do requerente 

Uma vez recebida a reclamação, a EDP Distribuição poderá, se assim o entender 

necessário, proceder à monitorização da qualidade da onda de tensão no respectivo ponto de 

entrega. Se assim for, deve comunicar ao cliente essa intenção, indicando as condições 

técnicas para a instalação dos equipamentos de monitorização e os custos que o cliente 

poderá ter, se os resultados obtidos demonstrarem que os requisitos mínimos de qualidade 
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técnica da onda de tensão são verificados, ou que não o são, por razões adversas ao operador 

da rede de distribuição [32]. 

O equipamento instalado para monitorização da qualidade da onda de tensão em clientes 

BT, é normalmente o ―Electrocorder‖, que é colocado numa das tomadas eléctricas da 

instalação do reclamante durante um período máximo de uma semana, a fim de medir e 

registar os valores da tensão no local de consumo. Após a recolha dos dados, procede-se à sua 

análise. No nosso caso os dados obtidos pelo ―Electrocorder‖, na habitação do reclamante, 

foram os seguintes (ver Anexo L – ―Registo do ―Electrocorder‖‖): 

 

 Vmáx: 245 𝑉 

 Vmin: 133 𝑉 

 Vmed: 216,7 𝑉 

 

Analisados os dados, verifica-se que o valor mínimo de tensão registado neste cliente é 

bastante menor do que o valor mínimo regulamentar de 207 V (10 % da tensão nominal), e 

que, aproximadamente, 15 % dos valores medidos se situam fora dos 10 % permitidos. Com 

estes resultados verifica-se que o cliente tem toda a legitimidade na reclamação. 

7.2-2. Localização do cliente na rede, utilizando o ―e-SIT‖ 

Com recurso ao software ―e-SIT‖ procede-se à identificação da localização do cliente na 

rede, com o objectivo de: 

 

 Localizar o posto de transformação que alimenta o reclamante; 

 Localizar postos de transformação nas imediações do consumidor, para averiguar 

a possibilidade de este ser alimentado por outro posto de transformação próximo 

da sua residência; 

 Medir, aproximadamente, a distância entre o reclamante e o posto de 

transformação que o alimenta, bem como distâncias entre possíveis ligações do 

cliente reclamante a novos postos de transformação de modo a excluir, logo à 

partida algumas dessas soluções. 

 

Uma vez identificado o cliente no ―e-SIT‖, segue-se a análise da rede para montante 

deste, de modo a localizar o posto de transformação que o alimenta. No caso, verifica-se que 

o reclamante é alimentado pelo PT 133 GMR, distando aproximadamente 1000 metros do 

reclamante. À partida, com uma tão grande distância, está justificada a elevada queda de 

tensão verificada no local.  

Localizado o PT e o reclamante, imprime-se a planta a partir do e-SIT e segue-se o 

levantamento da rede. 
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Figura 7.1 – Localização do P.T. que ―alimenta‖ o reclamante 

7.2-3. Levantamento da Rede BT 

Para o levantamento da rede, é deslocado um técnico ao local da reclamação, com o 

objectivo de desenhar toda a rede que interliga o PT ao reclamante. Com a planta do terreno 

em mão, desenha-se a rede, com os cabos utilizados, os apoios, as caixas de derivação e as 

potências, que se supõe ser as contratadas pelos clientes, desde a saída do PT até ao 

reclamante. No caso, verifica-se que no PT 133 GMR não existe mais nenhuma saída 

disponível e que o circuito 4 é o que faz a ligação ao reclamante.  

O levantamento de rede no terreno acaba por ser essencial para a escolha da solução 

final, uma vez que permite verificar o estado de degradação dos materiais, a possibilidade de 

haver um crescimento exagerado das cargas, e permite sobretudo, como é o caso, escolher a 

localização do novo P.T. a implantar na zona.  

Terminados os estudos preliminares, segue-se o desenho da rede no software DPLan.  

7.3- Desenho da Rede existente em DPLan 

Após a recolha dos dados acima referidos, segue-se a introdução dos mesmos num 

software designado por DPLan. Este permite ―carregar‖ as plantas da localidade onde se 

encontra o reclamante, a partir da inserção do número do PT respectivo.   

 

 

 

Reclamante Reclamante 

PT 

PT 



 

128  Análise de Redes Aéreas de Baixa Tensão com recurso ao SOFTWARE DPLan 

 

128 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7.2 – Localização do P.T. 133 GMR no DPLan 

Depois de localizado o P.T., prossegue-se com o desenho da rede relativa ao circuito 4 do 

PT 133 GMR. No DPLan deverão inserir-se os apoios presentes na rede, os cabos usados em 

cada dois apoios, as caixas de derivação e as cargas existentes. Uma vez que é bastante 

complicado, no terreno, saber em que fase é que cada cliente está colocado, define-se a fase 

no DPLan, como sendo ―desconhecida‖. Assim, o programa assume a potência contratada de 

cada cliente distribuída pelas três fases (figura 7.3).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 7.3 – Inclusão de cargas                                      Figura 7.4 – Desenho da rede actual 

À medida que se vai desenhando a rede, o DPLan indica automaticamente a cada carga 

inserida a presença ou não de quedas de tensão exageradas. Assim, se a carga estiver 

simbolizada com uma cor verde, significa que neste ponto da rede as quedas de tensão são 

mínimas, se estiver com uma cor amarela, indica que a queda de tensão naquele local se 

aproxima da queda de tensão mínima regulamentar e se a cor for vermelha então a queda de 

tensão já passa do limite regulamentar (definida como 8% do valor da tensão simples). 

Analisando o desenho da rede relativo ao mesmo caso (figura 7.4), verifica-se que já a 
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montante do reclamante do reclamante existem vários consumidores com quedas de tensão 

consideráveis.  

Depois de completado o desenho da rede (ver anexo M – ―Resultados obtidos com 

software DPLan e folha de cálculo REBATE‖ para ―Circuito_4 Existente do PT 133 GMR‖), 

os dados são exportados para o programa REBATE, que não é mais de que uma folha de Excel, 

associada ao DPLan, que para além de outros valores fornecidas, nos informa do valor da 

queda de tensão máxima obtida para a rede desenhada. O resultado obtido na folha REBATE 

(ver anexo M), relativamente à situação actual de exploração da rede, indica que a queda de 

tensão máxima obtida é de 22,27% que coincide com o local onde reside o reclamante (nó 26 

para o nó 28). Ora isto é um valor bastante acima dos 8% regulamentares, confirmando as 

previsões iniciais. 

7.4- Proposta de Remodelação da Rede existente 

Com o intuito de baixar o valor das quedas de tensão, são então propostas alterações à 

rede existente. Na geração das soluções para a resolução do problema, não entramos em 

linha de conta com os custos associados a cada uma delas.  

Uma vez que a rede existente é bastante extensa, comprimento superior a 1000 metros, 

pensou-se mesmo, antes de redesenhar a rede, em criar um novo PT, procedendo-se a uma 

divisão da rede existente, passando parte dela a ser alimentada pelo novo PT. Este teria de 

ser colocado o mais próximo possível do centro de cargas e da linha de média tensão. Assim 

optou-se por redesenhar a rede existente, introduzindo o novo P.T. (ver detalhes na figura 

seguinte). 

 

Figura 7.5 – Remodelação da rede com inserção de um novo P.T. 

Novo PT 

Novo Cabo LXS 4x70+16 

Rede Seccionada 

Rede Seccionada 
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Como se constata, a rede foi seccionada em dois pontos, a fim de permitir a inserção do 

novo PT. Este será do tipo AI de 160 kVA, que vai alimentar a rede a partir de duas das suas 

saídas (―Saída_1‖ e ―Saída_2‖). A ―Saída_1‖ alimentará o cliente reclamante bem como toda 

a parte superior da rede, enquanto que, a ―Saída_2‖ alimentará a parte inferior da rede. No 

―circuito 4‖ do PT 133 GMR, vai ser substancialmente reduzida a carga a alimentar por este, 

uma vez que, a maioria das cargas vão ser atribuídas ao novo PT.  

Para além da implantação do novo PT, parte da rede foi remodelada com a colocação de 

cabos com secções superiores. Na figura 7.5, o tracejado a cor azul, indica alterações nos 

cabos, relativamente à rede inicial. Procedeu-se a alteração da quase totalidade dos cabos 

que saem da ―Saída_1‖ do PT novo, uma vez que, estes cabos tinham secções muito pequenas 

(16 𝑚𝑚2). Note-se que os cabos normalmente usados para redes aéreas nos ramais (ou 

baixadas) são: 

 

 𝐿𝑋𝑆 2𝑥16 𝑚𝑚2; 

 𝐿𝑋𝑆 4𝑥16 𝑚𝑚2. 

 

Para as canalizações principais usam-se os seguintes cabos: 

 

 𝐿𝑋𝑆 4𝑥25 𝑚𝑚2; 

 𝐿𝑋𝑆 4𝑥50 𝑚𝑚2; 

 𝐿𝑋𝑆 4𝑥70 𝑚𝑚2. 

 

Optou-se por remodelar a rede com cabos 𝐿𝑋𝑆 4 ∗ 70 𝑚𝑚2 e 𝐿𝑋𝑆 4 ∗ 25 𝑚𝑚2, aos quais se 

acresce o condutor de iluminação pública, com secção de 16 𝑚𝑚2.  

Relativamente aos apoios, estes já estão pré-definidos, sendo de 9 metros com o esforço 

à cabeça dependendo da função de cada apoio. Para funções de fim de linha e alinhamento 

utiliza-se o apoio 9200, para apoios de ângulo adoptam-se os 9400, 9600, 9800, 91000, de 

acordo com ângulo formados entre as linhas. 

No levantamento no terreno da rede de baixa tensão, tem-se, também, especial atenção 

à rede de iluminação pública, nomeadamente ao estado de degradação das luminárias para, 

se necessário, se proceder à sua substituição. 

Depois de desenhada a rede em DPLan e verificada a inexistência de quedas de tensão, 

prossegue-se a análise da viabilidade da solução proposta com a exportação dos dados para a 

folha de cálculo REBATE, de modo a obter os valores das quedas de tensão, para cada saída 

do PT novo, mas também para a saída do PT existente. Com a nova configuração da rede, 

para o mesmo caso, constata-se uma melhoria significativa nos valores da queda de tensão. 

Na tabela seguinte são apresentados os valores das quedas de tensão verificadas em cada 

uma das saídas dos PT’s: 
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Tabela 7.1 — Quedas de tensão em cada saída de cada P.T. com a remodelação da rede 

 

PT Saída Queda de Tensão Máxima (%) 

Novo 
―Saida_1‖ 5,4 

―Saida_2‖ 4,02 

133 GMR ―Circuito_4 Existente‖ 2,99 

 

Da análise da tabela, facilmente se conclui que a queda de tensão obtida, fica muito 

aquém dos valores máximos regulamentares. Relativamente ao queixoso, consultando a folha 

de cálculo REBATE relativa à ―Saida_1‖ do PT novo (ver anexo M – ―Resultados obtidos com 

software DPLan e folha de cálculo REBATE‖ para ―Saida_1 PT Novo‖), constata-se uma 

diminuição significativa das quedas de tensão verificadas no local, passando de 22,27% para 

2,22% (nó 4 para o nó 5 da ―Saida_1‖ do PT novo).  

Em anexo (ver Anexo M – ―Resultados obtidos com software DPLan e folha de cálculo 

REBATE‖ para: ―Saida_1 PT Novo‖, ―Saida_2 PT Novo‖ e ―Circuito_4 Existente do PT 

133 GMR após remodelação‖), podem ser consultadas as folhas cálculo REBATE para cada 

uma das saídas dos PT’s, bem como os desenhos da rede actual e da rede modificada em 

DPLan. 

7.5- Viabilidade da Proposta de Remodelação da rede 

Uma vez encontrada a solução que, à partida, parece ser a mais vantajosa, é enviado 

para o ―Departamento de Planeamento de Rede‖ a proposta de investimento. É da 

responsabilidade deste departamento, entre outros, o estudo dos indicadores de continuidade 

de serviço, nomeadamente o valor da energia anual não fornecida (ENF) e o valor da energia 

anual de perdas (BT), na rede actual e na proposta de remodelação.  

A partir dos resultados obtidos na folha de cálculo REBATE, poderá fazer-se uma análise 

rápida relativa à energia anual de perdas, e verificar se será, ou não, vantajosa, a proposta 

de investimento. Constata-se que na rede actual a energia anual de perdas (BT) é de 

8,24 𝑀𝑊 e na rede em análise somando as várias saídas de cada um dos PT’s chega-se a um 

valor de 2,02 𝑀𝑊 (= 0,82 𝑀𝑊 + 0,76 𝑀𝑊 + 0,44 𝑀𝑊), correspondendo a uma diminuição 

de perdas de aproximadamente 75 % face à situação actual de exploração da rede. 

Da proposta de projecto de investimento a enviar ao ―Departamento de Planeamento‖ 

deverão constar, os dados relativos ao local da reclamação associado ao respectivo PT, o 

investimento que será necessário realizar na rede e alguns dos resultados obtidos, efectuando 

comparações entre a rede actual e a rede a remodelar. 
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Depois de analisada a proposta, o ―Departamento de Planeamento‖, viabiliza o projecto 

de remodelação da rede existente (ver Anexo N – ―Parecer do Departamento de planeamento 

à proposta de Remodelação‖). Juntamente com o despacho, é fornecido o orçamento para a 

remodelação da rede existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 8  

A Manutenção de Redes Subterrâneas BT 
– Localização de Traçados e Defeitos 

A última etapa do estágio na EDP Distribuição ocorreu na área de manutenção. Apesar da 

curta passagem neste departamento, houve a oportunidade de apreender os procedimentos 

associados à detecção de avarias em cabos subterrâneos de baixa tensão.  

O facto de uma rede distribuição ser subterrânea implica uma maior segurança para os 

cabos, quando comparado com as redes aéreas, já que, aqueles não estão sujeitos à acção 

dos agentes atmosféricos. No entanto, quando surgem avarias, a localização e a reparação 

das mesmas é complexa, uma vez que o traçado da linha não é visível. Por esta razão é 

importante dispor de equipamentos capazes de, com rigor e eficiência, auxiliar naquelas 

tarefas. 

8.1- Tipos de Defeitos numa Rede Subterrânea BT 

Os defeitos nas redes subterrâneas são classificados, de acordo com a sua origem (interna 

ou externa) e sua natureza (eléctricos e não eléctricos). 

8.1-1. Origem do Defeito 

Os defeitos com origem interna podem dever-se a defeitos de fabrico dos cabos (apesar 

de ser pouco provável, uma vez que, os cabos são sujeitos a testes, rigorosos, de fábrica), ao 

aquecimento excessivo dos mesmos (devido, por exemplo, à elevada resistência térmica do 

terreno), ao aparecimento de solicitações dieléctricas elevadas (sobretensões) e no 

progressivo envelhecimento dos cabos. 
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Os defeitos de origem externa devem-se, fundamentalmente, à acção mecânica a que os 

cabos ficam sujeitos, à deterioração da sua bainha exterior (devido ao mau manuseamento 

durante o transporte e/ou estabelecimento no solo) provocando a entrada de humidade, à má 

concepção ou montagem de algum acessório (como por exemplo uma caixa de junção) ou, 

ainda, à destruição acidental de uma canalização por acção de uma escavadora.  

8.1-2. Natureza do Defeito 

Os defeitos não eléctricos devem-se, por exemplo, a fuga de óleo ou gás, em cabos de 

constituição especial. 

Os defeitos eléctricos podem ser de: 

 

 isolamento; 

 continuidade; 

 tipo explosor. 

 

Os defeitos de isolamento, são os mais frequentes e podem ser caracterizados 

electricamente pelo seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1 – Esquema eléctrico representativo de um defeito de isolamento [2] 

A resistência 𝑅𝑑  faz o acoplamento entre a alma condutora do cabo e o ecrã metálico 

(para um defeito fase-terra) ou entre dois condutores (para um defeito fase-fase), em 

paralelo com um explosor de tensão de escorvamento 𝑈𝑑 .  

O defeito de isolamento pode classificar-se de acordo com o valor de 𝑅𝑑  (resistência de 

defeito) e 𝑈𝑑  (tensão de escorvamento). Assim se 𝑅𝑑  for menor ou igual a 5 𝑘𝛺 o defeito de 

isolamento é de baixa impedância e se 𝑅𝑑  for maior que 0,5 𝑀𝛺 designa-se de alta 

impedância. Relativamente à tensão de escorvamento, 𝑈𝑑 , se esta for de muito baixo valor 

ou nula o defeito designa-se como franco. 

Os defeitos de continuidade, correspondem ao corte de um ou mais condutores a que está 

associado uma resistência de defeito, ou ―shunt‖, em geral superior a 10 𝑘𝛺.   

Os defeitos do tipo expulsor, comportam-se como defeitos de isolamento, mas onde o 

valor de 𝑅𝑑  é de tal modo elevado, que acaba por se comportar como um explosor de tensão 
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de escorvamento 𝑈𝑑 , sendo toda a energia que o cabo armazena descarregue através dele. 

Este tipo de defeitos geralmente está associado aos cabos que suportam tensões elevadas. 

8.2- Técnicas de Localização de Defeitos Eléctricos 

Para se efectuar a reparação de um determinado defeito que ocorre na rede subterrânea 

será necessário saber qual o tipo de defeito e a sua localização no terreno. Para atingir este 

objectivo, são utilizados diversos métodos, sendo que alguns deles, nomeadamente os 

métodos de ponte, por já estarem em desuso não vão aqui ser retratados. 

Para se proceder à localização do defeito numa rede subterrânea são utilizados dois tipos 

de localização: a localização aproximada à distância e a localização exacta no terreno. No 

entanto antes da localização será necessário proceder, previamente, à consignação do cabo e 

à análise do defeito. 

8.2-1. Consignação do Cabo  

A consignação do cabo será sempre necessária antes da detecção de qualquer tipo de 

defeito, a fim de proteger as pessoas e os equipamentos. A operação de consignação consiste 

no isolamento da parte da rede onde está o defeito, ficando o cabo sem tensão, e na ligação 

das suas extremidades à terra. 

8.2-2. Análise do Defeito 

Os métodos utilizados na detecção de defeitos são baseados na medição das resistências 

de isolamento e na continuidade dos condutores.  

O objectivo de medir a resistência de isolamento, prende-se com a necessidade de saber 

o valor da resistência aparente entre o condutor e o ecrã metálico ligado à terra ou entre 

dois condutores, utilizando para isso uma tensão contínua que poderá atingir uma amplitude 

de 5000 𝑉 se se suspeitar de defeito de isolamento [2].  

8.2-3. Localização à Distância do Defeito 

A localização de um defeito à distância tem como objectivo determinar a distância 

compreendida entre a extremidade onde se efectua as medidas até ao ponto onde se 

encontra o defeito. 

Os métodos correntemente utilizados na localização à distância de defeitos, designam-se 

como métodos ecométricos. Estes métodos baseiam-se na análise da resposta do cabo face a 

um impulso ou onda electromagnética de alta frequência. 
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A velocidade de propagação das ondas electromagnéticas nos cabos subterrâneos (𝑣) 

depende apenas da permitividade relativa do isolante (є), de acordo com o expresso na 

seguinte fórmula: 

 

𝑣 =
𝑐

 є
                                                                                                                            (9.1) 

 

em que 𝑐 representa a velocidade de propagação da luz no vazio (𝑐 ≈ 300 𝑚/𝑚𝑠). Assim, cada 

cabo apresenta diferentes tipos de velocidade de propagação dependendo da natureza do 

material de isolamento.  

A distância a que se encontra o defeito (𝑙𝑥 ) é obtida pela determinação do tempo (𝑡𝑥) que 

decorre entre o envio de um impulso, gerado por um ecómetro, e a recepção do seu eco, 

obtido por meio de um osciloscópio.  

 

 

 

 

 

Figura 8.2 – Esquema eléctrico representativo da aplicação do método ecométrico [2] 

O valor da distância do defeito pode ser obtido pela seguinte expressão: 

 

𝑙𝑥 =
1

2
 𝑣 𝑡𝑥                                                                                                                       (9.2) 

 

onde 𝑙𝑥  é o comprimento do cabo desde o local onde está a ser feita a medição e a zona de 

defeito, 𝑣 é a velocidade de propagação da onda no cabo e 𝑡𝑥  é o tempo de ida e volta da 

onda no cabo. 

Pelo análise do oscilograma, nomeadamente pela análise do coeficiente de reflexão, 

poderá fazer-se uma análise criteriosa do tipo de defeito que se esta a analisar. O coeficiente 

de reflexão, 𝑟, é dado por: 

 

𝑟 =
𝑅𝑑−𝑍𝑐

𝑅𝑑 +𝑍𝑐
                                                                                                                        (9.3) 

 

em que 𝑅𝑑  representa a resistência de defeito e 𝑍𝑐  a impedância característica do cabo.  

Se a resistência de defeito, 𝑅𝑑, for superior à impedância característica do cabo, 𝑍𝑐, o 

factor de reflexão é positivo e tratar-se-á de um defeito de continuidade, já que é sinal que 

existe um circuito aberto (Figura 8.3). Se o inverso acontecer, ou seja, 𝑍𝑐 ≫ 𝑅𝑑, o factor de 

reflexão será negativo, sinal de um curto-circuito, ou seja, um defeito de isolamento (Figura 

8.4). Por último, se apenas se notar no oscilograma uma pequena oscilação entre valores 
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positivos e negativos, então é sinal que poderá tratar-se de um defeito numa caixa de 

derivação sem que haja mudanças na característica do cabo (Figura 8.5). 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 – Defeito de continuidade [2]      Figura 8.4 – Defeito de isolamento [2]    Figura 8.5 – Defeito numa caixa de derivação [2] 

8.2-4. Localização do Defeito no Terreno 

A localização do defeito no terreno tem como objectivo, reduzir ao mínimo o 

comprimento da vala a abrir para se proceder à reparação do cabo. Para atingir este fim 

utilizam-se, fundamentalmente, dois métodos: o método de detecção do campo magnético 

ao longo do cabo e o método de detecção de vibrações do solo. 

O método de detecção do campo magnético ao longo do cabo, serve para localização do 

traçado dos cabos mas também na localização dos defeitos. O método baseia-se na detecção, 

ao longo do trajecto do cabo, de um campo magnético originado por uma corrente com uma 

determinada frequência que é injectada no cabo onde se suspeita a avaria. O campo 

magnético é detectado com a ajuda de uma pequena bobina com núcleo de ferrite ligado a 

um receptor adequado.  

O método de detecção de vibrações no solo, assenta na detecção, à superfície do solo, do 

ruído e das vibrações provocados pela injecção de ondas de choque no cabo com defeito. O 

arco formado no local de defeito, dá origem a um sinal acústica que se propaga ao longo do 

solo. A intensidade do ruído provocado depende da energia da onda de choque enviada para o 

cabo. 

Neste momento, na EDP Distribuição, ao nível da baixa tensão, é usado o método de 

detecção do campo magnético ao longo do cabo para a localização de defeitos em virtude de 

o método de injecção de ondas de choque apresentar algumas contra-indicações. 

Nomeadamente, a energia que a onda de choque transporta, acelera o envelhecimento do 

cabo. Para colmatar este problema, surgiu, recentemente, no mercado, um sistema, 

designado como ―Sistema de localização RD4000‖, que permite para além da detecção do 

traçado do cabo, a localização de defeitos, em cabos eléctricos. 
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8.3- “Sistema de localização RD4000” na Detecção de 

Defeitos 

O ―sistema de localização RD4000” foi recentemente adquirido pela EDP Distribuição, 

sendo que os técnicos ainda se encontram em fase de aprendizagem das técnicas de 

manipulação do mesmo. É de salientar que este dispositivo permite, apenas, a detecção de 

avarias em cabos subterrâneos de baixa tensão. Para além deste aspecto refira-se que o 

sistema permite, somente, a localização de defeitos fase-terra, ou seja defeitos em que o 

condutor esteja em contacto com a terra; isto não constitui uma grande desvantagem, já que 

este tipo de defeitos está na origem de, cerca de, 70% a 80% das avarias. 

8.3-1. Constituição do Sistema 

O sistema é constituído por dois módulos fundamentais: 

 

 Transmissor: cria um sinal identificável e injecta-o no cabo. É a partir deste sinal 

que o cabo poderá ser localizado;  

 Receptor: informa o utilizador, visualmente e auditivamente, quando é 

detectado o sinal que foi aplicado pelo transmissor ao cabo. O receptor é 

utilizado para identificar o traçado do cabo e para a detecção exacta do local de 

defeito. É possível efectuar o ajuste manual da sensibilidade, de acordo com a 

distância ao receptor. Para a localização exacta do defeito será necessário 

acoplar ao receptor um acessório designado por ―A-frame‖.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 8.6 – Transmissor                 Figura 8.7 – Receptor acoplado ao acessório ―A-Frame”             

 

Em anexo (ver Anexo O – ―Especificações técnicas do Transmissor e Receptor RD4000‖), 

apresenta-se as características destes dois módulos. 

―A-Frame‖ 

Receptor 
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8.3-2. Princípio de Funcionamento  

O princípio de funcionamento deste sistema baseia-se na indução electromagnética 

provocada pela passagem de uma corrente alternada no cabo. Este campo magnético tem 

uma forma cilíndrica em torno do condutor e é designado, correntemente, como ―sinal‖. 

Para a identificação do traçado do cabo, é injectado directamente um sinal AC, a partir 

do transmissor, com uma determinada frequência no cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8 – Aplicação de uma corrente alternada pelo transmissor no cabo com defeito 

 Para que a corrente circule no cabo será necessária a criação de um circuito eléctrico 

fechado. Este é estabelecido com a ligação, à terra, do transmissor, fechando-se o circuito 

através da capacitância do cabo. 

 

 

 

 

 

Figura 8.9 – Circuito eléctrico estabelecido pela ligação do aparelho [16] 

O receptor não é mais do que uma bobina, que produz uma tensão alternada proporcional 

ao campo magnético, ou ―sinal‖, que passa através dela, devido aos princípios de indução. De 

forma a amplificar o pequeno sinal recebido, usa-se um núcleo de ferrite em torno da bobina. 

 

 

 

 

Figura 8.10 – Bobina com núcleo de ferrite [16] 

Para tornar a identificação do traçado do cabo mais eficiente, poderá reduzir-se a 

percentagem do sinal perdido, aumentar a corrente inserida pelo transmissor ou aumentar a 
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sensibilidade do receptor. Quanto mais distante do transmissor se efectuar a detecção do 

traçado do cabo, maior vai ser a dificuldade em reconhecer o sinal pelo receptor, devido às 

perdas existentes no cabo, à condutividade do solo e à frequência do sinal injectado. 

Para a detecção do defeito no cabo será necessário acoplar ao receptor o acessório ―A-

frame‖. A função do detector será localizar o ponto onde o condutor está em contacto com a 

terra.  

De modo a exemplificar o funcionamento do detector de defeitos, vamos considerar o 

transmissor como se fosse uma bateria ligada ao cabo defeituoso e à terra (ver figura 8.11). 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8.11 – Esquema representativo das correntes que circulam através da terra entre o defeito e a 
massa da bateria [16] 

Com todas as massas desligadas, no troço do cabo em análise, a corrente vai fluir até ao 

local de defeito, circulando através da terra e regressando ao outro terminal da bateria. 

Chegando ao local de defeito, a corrente pode tomar várias direcções.  

O ―A-frame‖, funciona como as ―pontas‖ de um voltímetro que é colocado em contacto 

com a terra em dois pontos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.12 – Esquema representativo do funcionamento do ―A-frame‖ [16] 

Como mostra na figura, o voltímetro lê um valor negativo ou positivo, dependendo da 

direcção das correntes que circulam através da terra. É de salientar que o sinal é mais forte 

quando próximo do defeito e fraco, ou mesmo indetectável, quando distante do mesmo. O 

detector não consegue localizar directamente o defeito, mas indica por intermédio de uma 

―seta‖ se o defeito está a montante ou a jusante do detector.  

 



Princípio de Funcionamento 141 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.13 – Localização do defeito 

O defeito é encontrado a partir do momento em que o utilizador detecta que há uma 

flutuação na ―seta‖, deslocando-se de forma rápida em ambas as direcções. 

Depois de detectado o defeito, assinala-se no terreno a sua localização e procede-se à 

abertura de vala para a reparação da avaria. 
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defeito a jusante 



 

 

 

Capítulo 9  

Aplicação Desenvolvida no Âmbito do 
Projecto de Redes de Baixa Tensão 

Tal como para as redes aéreas de média tensão, foi também desenvolvida uma aplicação 

em Excel e Visual Basic, no âmbito do dimensionamento de redes de baixa tensão, a qual 

permite, de uma forma célere e automática, sistematizar os cálculos analíticos apresentados 

no capítulo 6. 

Este capítulo destina-se a descrever o funcionamento da aplicação baptizada de 

―Dimensionamento _BT‖, recorrendo para isso a fluxogramas que descrevem o algoritmo 

implementado.  

O programa foi suficientemente testado em projectos de loteamentos/urbanizações 

analisados no departamento e será dado, como exemplo, o loteamento analisado no capítulo 

6, a fim de testar o algoritmo desenvolvido. 

9.1- Aplicação ―Dimensionamento_BT‖ 

9.1-1. Objectivos 

Da necessidade de automatizar o cálculo das secções dos cabos e dos fusíveis que 

protegem os mesmos numa rede de distribuição em baixa tensão, criou-se a aplicação 

―Dimensionamento_BT‖.  

Para o dimensionamento de uma rede BT, o algoritmo desenvolvido baseia-se na 

verificação das condições já enunciadas no capítulo 6: 

 

 Condição de aquecimento; 

 Condição de sobrecarga; 
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 Condição de Quedas de tensão; 

 Protecção contra curto-circuitos; 

 Selectividade. 

 

O algoritmo implementado permite dimensionar (canalizações e protecções) uma saída de 

um posto de transformação, constituída, no máximo, por cinco armários distribuição, 

independentemente da configuração da rede.  

9.1-2. Interface 

A interface da aplicação desenvolvida, deverá ser a mais intuitiva possível. Assim, esta é 

constituída por cinco ―rectângulos‖, sendo que cada um deles representa um armário de 

distribuição. A imagem seguinte apresenta a interface relativa ao armário ―AD2‖: 

 

  

 

 

 
 

 
 

Figura 9.1 – Interface da aplicação ―Dimensionamento_BT‖ 

Os campos com preenchimento a branco, são os que o utilizador deverá completar, sendo 

os restantes de preenchimento automático pelo algoritmo. Assim os campos a preencher pelo 

utilizador são: 

 

 Potência contratada por local de consumo: aqui são colocados o número de 

habitações, serviços comuns, garagens, comércio e outros pontos de consumo com as 

respectivas potências associadas, que vão estar directa ou indirectamente ligados ao 

armário de distribuição em causa; 

 Armário Anterior: neste campo, preenche-se a origem do armário respectivo. Neste 

caso (Armário ―AD2‖), o campo ―Armário Anterior‖ poderia apenas ser preenchido 

pelo armário ―AD1‖. Na interface do armário ―AD5‖, por exemplo, o campo ―Armário 

Anterior‖ poderia ser preenchido pelo armário ―AD1‖, ―AD2”, ―AD3” e ―AD4‖; 

 Modo de Estabelecimento: a rede de distribuição em baixa tensão poderá ser 

estabelecida em modo aéreo ou subterrâneo, sendo que neste caso os cabos podem 

ser enterrados directamente no solo, numa vala, ou então entubados. O utilizador 
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poderá, assim, optar entre três modos de estabelecimento: ―Aéreo‖, ―Vala‖ ou em 

―Tubo‖;  

 Comprimento: permite especificar, em metros, o comprimento de cabo existente 

entre o armário em causa e o armário anterior.  

 

Os restantes parâmetros da interface são preenchidos automaticamente pela aplicação. 

Destes destaco os seguintes: 

 

 S total: calcula a potência total, em KVA, que o armário vai sustentar em função do 

número de instalações, da potência associada a cada uma e dos factores de 

simultaneidade acoplados; 

 Is: representa a corrente de serviço em Amperes (A), das instalações mencionadas em 

função da sua potência;   

 Cabo: designação do cabo a aplicar na instalação; 

 In: calibre do fusível a adoptar; 

 QDT: queda de tensão em percentagem e em volts (V); 

 Icc_min: valor do curto-circuito mínimo expresso em Amperes (A). 

 

Para além destes campos, a preencher pelo utilizador ou a serem preenchidos pelo 

algoritmo, existem três botões que possibilitam activar rotinas dentro deste. São eles os 

seguintes: 

 

 Calcular: este botão activa a rotina Inicio. Tal como o nome indica, é clicando no 

botão ―calcular‖ que o algoritmo faz o cálculo inicial do cabo a utilizar bem como do 

fusível a adoptar; 

 > Secção: permite ao utilizador aumentar manualmente a secção do condutor, 

activando as rotinas, Aumento_secção_armário_X, em que X é o armário em que se 

pretende aumentar a secção do cabo que o liga; 

 Limpar: possibilita ao utilizador apagar automaticamente, os parâmetros preenchidos 

pelo algoritmo através da rotina Limpar_X, em que X assume o valor do armário em 

que se pretende limpar os dados. É de salientar que, sempre que se inicializa o 

cálculo, deverá limpar-se todos ―rectângulos‖ respectivos aos armários preenchidos, 

para que assim a aplicação não entre em conflito, adoptando valores de cálculos 

anteriores. 

 

Por fim o algoritmo apresenta uma informação visual, indicando a cor verde a palavra 

―Verifica‖, sempre que a queda de tensão está abaixo do estipulado pelo regulamento, e 
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também quando está garantida a protecção contra curto-circuitos. Se estas condições não se 

verificarem, a aplicação apresenta a cor vermelha as palavras ―Não Verifica‖.  

9.1-3. Rotina “Inicio” 

A rotina ―Inicio‖, é a base do algoritmo implementado. Esta rotina permite determinar as 

secções dos cabos a serem implementados e os respectivos calibres dos fusíveis, sem que à 

partida esteja garantida a condição mínima de quedas de tensão e a protecção contra curto-

circuitos. Para cada armário de distribuição é determinado o cabo que alimenta esse armário 

e o fusível que protege o respectivo cabo. 

Qualquer algoritmo necessita de variáveis. Para a rotina ―Inicio‖ foram criadas quatro 

variáveis, para cada um dos armários de distribuição. Assim, por exemplo, para o armário 2 

criaram-se as seguintes variáveis: 

 

 Sfase2: secção da fase do cabo que alimenta o armário AD2 especificado na ―Folha 2‖ 

do Excel da aplicação (S Fase); 

 Sneutro2: secção do neutro do cabo que alimenta o armário AD2 especificado na 

―Folha 2‖ do Excel da aplicação (S Neutro); 

 Icc2: corrente de curto-circuito especificada na ―Folha 2‖ do Excel da aplicação (Icc); 

 Iff2: Intensidade de corrente convencional de funcionamento do aparelho de 

protecção especificada na ―Folha 2‖ da aplicação (If); 

 aux2: variável auxiliar, posteriormente utilizado para a rotina >Secção; 

 i: variável auxiliar utilizada no ciclo repetitivo For; 

 j: variável auxiliar utilizada no ciclo repetitivo For. 

 

A cada nome de variável está associado um número. Neste caso, como o exemplo é 

relativo ao armário de distribuição 2, as variáveis são constituídas pelo número 2; se fosse 

outro armário, as variáveis tomariam o número do armário em questão (ex. para o armário 5 

as variáveis seriam: Sfase5, Sneutro5, Icc5, Iff5, aux5, i, j). 

É a partir da ―Folha 2‖ do Excel que o algoritmo assume os valores da secção e do calibre 

dos fusíveis a adoptar, em função da corrente de serviço calculada. Assim as tabelas 

representadas nessa folha são apresentadas a seguir: 

Tabela 9.1 — Tabelas auxiliares na ―Folha 2” do Excel 
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Na tabela ―Características fusíveis‖, o valor de Icc é determinado em função das tabelas 

presentes no R.S.R.D.E.E.B.T. [8], já mencionadas (ver Anexo I), sendo que o valor do Icc 

apenas depende do calibre do fusível e não da secção do cabo.  

A rotina implementada em Visual Basic e Excel apresenta uma sequência de cálculo 

repetitiva. A função implementada é dividida em cinco partes iguais, uma para cada armário, 

sendo que apenas as variáveis utilizadas mudam consoante o armário. Posto isto apresenta-se 

a sequência de cálculo para o armário 2 e o respectivo fluxograma considerando também que 

os cabos são enterrados directamente na vala: 

 

 Cálculo da potência total das instalações (S total (kVA)) que o armário de distribuição 

vai suportar, aplicando os factores de simultaneidade respectivos a cada instalação 

(1); 

 Cálculo da corrente de serviço em função da potência total (2); 

 Determinação do calibre do fusível do cabo que alimenta o armário, e verificação de 

qual o armário que o antecede, para que, no caso de não haver selectividade no 

calibre dos fusíveis, apareça uma mensagem informando isso mesmo (―Não há 

selectividade‖). Ao calibre do fusível calculado (In) são associados os valores de If2 e 

Icc2, representados na tabela da ―Folha 2‖ do Excel (3);  

É de salientar que como o exemplo é relativo ao armário 2, o armário anterior só 

poderia ser o 1, mas se o exemplo focasse o armário 5, poderia haver quatro 

hipóteses de armários que se poderiam ligar a este. O processo de cálculo é similar; 

no entanto é preciso aplicar um teste a cada uma das hipóteses, de modo, a que o 

programa passe a saber qual o armário distribuição que antecede o armário 5; 

 Verificação do modo de estabelecimento do cabo (se aéreo, em vala ou em tubo) e 

análise das condições de aquecimento e de sobrecarga. É escolhido o cabo na ―Folha 

2‖ do Excel, que simultaneamente verifica estas duas condições. Ao cabo escolhido é 

associado o valor da secção da fase (Sfase2) e do neutro (Sneutro2) (4); 

No fluxograma apresentado (figura 9.2), optou-se por exemplificar um cabo enterrado 

directamente em vala, como modo de estabelecimento. De qualquer modo poderia 

ter-se exemplificado para qualquer modo de estabelecimento, uma vez que a 

sequência de cálculo é idêntica; 

 Cálculo da queda de tensão. Se esta for inferior a 11,5 𝑉 então aparecerá na 

interface a indicação ―Verifica‖; se for superior aparecerá a indicação ―Não Verifica‖ 

(5); 

 Cálculo do valor de curto-circuito mínimo, e verificação de se este é superior ao valor 

de Icc2, já retirado da ―Folha 2” do Excel. Se a condição for verdadeira, então 

aparecerá a palavra ―Verifica‖; se não aparecerá a palavra ―Não Verifica‖ (6). 
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O fluxograma da rotina ―Inicio” é assim apresentado: 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2 – Fluxograma da rotina ―Inicio‖ 
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9.1-4. Rotina “Aumento_Secção_Armario_X” 

 

A rotina ―Inicio‖, determina a secção e o calibre do fusível que protege a canalização 

sem no entanto atender à condição mínima das quedas de tensão e à protecção contra curto-

circuitos. Sempre que as condições não se verifiquem aparecerá em ambos os casos uma 

mensagem na aplicação informando tal facto (―Não verifica‖). A rotina 

―Aumento_secção_armário_X‖, como o próprio nome indica, permite aumentar a secção do 

cabo até que as condições referidas se verifiquem.  

Tal como a rotina anterior, esta é também dividida em cinco partes. Em cada armário de 

distribuição é possível aumentar a secção dos cabos que o ligam, sendo que este aumento de 

secção implicaria uma menor queda de tensão no cabo em causa, mas também um diminuição 

na queda de tensão no final do troço. Assim sempre que se aumenta a secção, será necessário 

actualizar a queda de tensão em toda a instalação bem como as correntes de curto-circuito. 

A rotina ―Aumento_secção_armário_2‖, (tomando novamente como exemplo, o caso do 

armário 2) apresenta a seguinte sequência de cálculo: 

 

 De acordo com o modo de estabelecimento do cabo, verificam-se se se pode subir à 

secção do cabo, uma vez que, para o modo estabelecimento aéreo o cabo não deverá 

ter uma secção superior ao cabo LXS 4x95+16. Para os cabos estabelecidos no solo, 

em vala, ou em tubo, a secção do cabo a ser utilizado não poderá ser superior a LVAV 

3x185+95. Se não for permitido o aumento de secção do cabo então aparecerá uma 

mensagem no ecrã indicando: ―Impossível aumentar secção‖ (1); 

 Verificar qual o armário de distribuição que liga ao armário 2 (neste caso apenas 

poderia ser o armário 1). Determinar o calibre do fusível do cabo (In), sendo a este 

associados os valores de If2 e Icc2 representados na tabela da ―Folha 2‖ do Excel, tal 

como acontece na rotina ―Inicio‖ (2); 

 A variável aux2, criada na rotina ―Inicio‖, permite assumir os próximos valores de 

Sfase2 e Sneutro2 inicialmente escolhidos, uma vez que a variável aux2 é 

incrementada na rotina ―Inicio‖ (3); 

 Calcular os valores de curto-circuito mínimo e da queda de tensão e incrementação 

da variável aux2 para que ao entrar novamente nesta rotina o algoritmo assuma já a 

próxima secção do cabo (4); 

 Actualização das quedas de tensão e dos curto-circuitos mínimos nos armários 

seguintes (5). 

 

O fluxograma da rotina, relativa ao armário 2, supondo que os cabos são enterrados 

directamente em vala, é representado a seguir: 
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Figura 9.3 – Fluxograma da rotina ―Aumento_Secção_Armário_X‖ 
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9.1-5. Rotina ―Limpar_X‖  

É recomendável que, sempre que se introduzam novos dados na aplicação, se limpem os 

dados introduzidos pelo algoritmo, para que este não considere resultados de quedas de 

tensão ou de correntes de curto-circuito obtidos em cálculos anteriores. Foram criadas cinco 

rotinas ―Limpar_X‖ para cada armário de distribuição, em que ―X” representa o armário de 

distribuição em que se pretende limpar os valores introduzidos automaticamente pelo 

algoritmo.  

9.1-6. Desenho da Rede 

Uma vez construída a rede, com as secções dos cabos a utilizar bem como, com os 

fusíveis que os protegem, a aplicação desenvolvida permite desenhar automaticamente o 

diagrama de toda a rede, independentemente da sua configuração.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9.4 – Diagrama de rede obtido na aplicação ―Dimensionamento_BT‖ 

Como se pode constatar pela imagem, existem bastantes ―rectângulos‖, que 

correspondem à identificação dos armários de distribuição, que não estão preenchidos. A 

rede desenhada supõe todas as hipóteses de configuração de rede possíveis; no entanto 

apenas os rectângulos que estão preenchidos com a referência dos armários é que 

correspondem à rede introduzida pelo utilizador.  

A rede foi desenvolvida a partir de formatações condicionais do Excel e da condição SE, 

que permitiram ―pintar‖ os armários que não correspondem à rede introduzida pelo 

utilizador. Na realidade todos os armários estão referenciados na rede, mas alguns (os que 

não aparecem) estão ―pintados‖ a branco, pois não fazem parte da rede.  
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O desenho do diagrama de rede, oferece uma perspectiva intuitiva do modo como a rede 

é constituída, desde a sua estrutura até às secções dos cabos e respectivos fusíveis, sendo 

uma ferramenta bastante útil.   

9.1-7. Teste à Aplicação  

Com o objectivo de testar a aplicação desenvolvida, recorre-se ao exemplo já 

referenciado no capítulo 6, referente a um loteamento no concelho de Vizela. Este, como 

vimos, apresentava quedas de tensão exageradas, superiores aos limites impostos pelo 

regulamento. A solução seria aumentar a secção dos cabos utilizados, de modo a diminuir a 

queda de tensão. 

Com este objectivo, introduziu-se os valores da rede do loteamento na interface da 

aplicação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5 – Interface da aplicação com os valores referentes ao loteamento de Vizela 

 



 

152  Aplicação Desenvolvida no Âmbito do Projecto de Redes de Baixa Tensão 

152 

Como se constata, os resultados da aplicação vão de encontro aos resultados analíticos do 

capítulo 6. De notar que as referências dos armários não estão correctas, uma vez que é 

considerada a caixa de derivação do apoio, como sendo AD1, pois a aplicação não contempla 

a designação “caixa de derivação”.  

Para a diminuição das quedas de tensão verificadas, uma das soluções encontradas 

poderia ser o aumento da secção do condutor LXS 4x70+16 para o máximo normalizado pela 

EDP Distribuição, para condutores aéreos, LXS 4x95+16. Com esta alteração os resultados 

obtidos seriam os apresentados na figura 9.6. 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 – Resultados obtidos com a alteração do cabo LXS 4x70+16 para LXS 4x95+16 

No armário AD2 (que no esquema da rede do capítulo 6 seria o armário AD1), a aplicação 

indica que o fusível do cabo que chega ao armário não é selectivo com o fusível que protege o 

cabo anterior. O algoritmo implementado calcula automaticamente o fusível a adoptar em 
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função da corrente de serviço calculada para o armário em questão. Uma vez que as 

correntes de serviço são idênticas os fusíveis escolhidos também o são, daí a mensagem ―Não 

há selectividade‖. Como o algoritmo criado não contempla o aumento do calibre do fusível, 

mas apenas da secção, optou-se por colocar mais uma habitação no armário AD1 para que a 

corrente de serviço fosse superior aos 100 A e com isto aumentar o fusível que protege o cabo 

que liga ao armário AD1 para os 125 A. Com esta alteração obtêm-se uma queda de tensão 

ligeiramente superior, 9,73 V (ver Anexo P – ―Resultados obtidos com a aplicação 

―Dimensionamento_BT‖ para o loteamento de Vizela‖).  

Simulados todos os cenários, obtemos automaticamente o desenho da rede, representado 

na figura 9.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7 – Diagrama de possível rede para o loteamento de Vizela 

Esta foi uma das soluções testadas, e a que, à partida, parece mais vantajosa. Apesar da 

queda de tensão estar relativamente próximo da regulamentar, não se prevê neste 

loteamento o aumento do número de habitações ou de qualquer outro tipo de edifício bem 

como o aumento de potência por parte dos consumidores. Outra das possíveis soluções, seria 

passar o primeiro troço de aéreo para subterrâneo, com os cabos enterrados em vala, 

permitindo aumentar a secção do cabo de modo a diminuir a queda de tensão.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 10  

 

Conclusões 

Este estágio possibilitou-me o aprofundamento de alguns dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do meu percurso académico. A integração num ambiente profissional, foi bastante 

enriquecedora, permitindo a aplicação prática daqueles conhecimentos, em situações reais, 

mas também testou as minhas limitações na aplicação da teoria à prática.   

O estudo de redes de distribuição, junto da empresa responsável pela exploração das 

mesmas em Portugal, facultou-me a aquisição de vasta experiência neste tema. Desde o 

projecto e construção de linhas aéreas de média e baixa tensão até à área de manutenção, 

fui sempre acompanhado por profissionais que me transmitiram, não só conhecimentos 

teóricos, mas também os aspectos práticos recorrentes da sua experiência profissional.  

Para além dos ensinamentos profissionais adquiridos, tive a possibilidade de desenvolver 

aplicações computacionais com utilidade para a empresa de acolhimento e que me foram 

solicitadas. Isto permitiu-me desenvolver aptidões de programação em Visual Basic e Excel. 

No entanto, considero que algumas das aplicações poderiam ter ido mais além, o que não foi 

possível devido às limitações temporais. Certamente que, no futuro, se surgir oportunidade, 

poderei concluir esta tarefa. 

Em suma, penso que os objectivos que me foram propostos no início do estágio se 

concretizaram com êxito, tendo adquirido e aprofundado competências no âmbito de 

projecto, construção, manutenção e programação, aliados a um ambiente profissional 

exigente, mas ao mesmo tempo motivador. 
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Anexos 

Anexo A - Parâmetro da catenária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo B – Diagrama de Esforços dos Apoios aplicados na linha 
Santão-Felgueira 
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Anexo C – Dimensões dos Maciços para terreno com 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒆  𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 = 𝟒 𝒅𝒂𝑵. 𝒄𝒎−𝟑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo D – Dimensões e Diagrama de Esforços das Armações 
aplicadas na Linha Santão-Felgueiras 
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Anexo E – Planta Parcelar e Perfil 
Longitudinal da linha MT a 15 kV Santão-

Felgueiras 
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Anexo F – Memória Descritiva e 
Justificativa da Linha Santão-Felgueiras 

 

ENTIDADE:                    EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A. 

                                       ÁREA DE REDE AVE SOUSA 

 

INSTALAÇÃO 

PROJECTADA: Linha Aérea a 15kV para o PT: SANTÃO – FELGUEIRAS 

 

ORIGEM:              LN PT MOTA  Cª L.da 

(ARQ. 6253 – PROC. 1/5484) 

 

OBJECTIVO:  Fornecer energia ao novo PT. 

 

LOCALIZAÇÃO:               Freguesia de SANTÃO 

   Concelho de FELGUEIRAS 

 

TRAÇADOS:  De acordo com o desenho anexo (N.º 06035-01) 

  

CARACTERÍSTICAS:  Comprimento total: Troço aéreo: 170,98 m 

                                            Neutro da rede: à terra 

Condutores (material, secção e tensão máxima): especificados nos desenhos 

anexos 

Isoladores rígidos:  

Isoladores de cadeia: 2 x 𝐴𝑆𝑅 3 ∗ 𝐴𝐴𝐵 1404; 𝐴𝑆 2 ∗ 𝐴𝐴𝐵 1404 

Armações: HRFSC/EDP 80; TAN 60; HPT4  

Apoios: dos tipos indicados no perfil 

TRAVESSIAS E 

CRUZAMENTOS: Estradas nacionais: 

                    Linhas de telecomunicação: 

                                            Linha de Caminho de Ferro:   

 

CÁLCULOS: De acordo com a folha em anexo.                     

                                                                                                                            

INDICAÇÕES 

COMPLEMENTARES:    

 

O AUTOR DO PROJECTO O TÉCNICO RESPONSÁVEL 

  

------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------ 



 

 

Anexo G – Interface da aplicação ―Esforços_Apoio‖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo H – Planta de parte da Rede de 
Distribuição em Baixa Tensão do 
Loteamento localizado em Vizela 
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Anexo I – Comprimentos Máximos 
Protegidos contra Curto-Circuitos por 

Fusíveis 
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Anexo J – Cálculos Luminotécnicos para o Loteamento localizado 
em Castelo de Paiva 
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Anexo J – Cálculos Luminótécnicos para o Loteamento localizado em Castelo de Paiva 177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo K – Planta da Iluminação Pública 
do Loteamento localizado em Castelo de 

Paiva 
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Anexo L – Registo de ―Electrocorder‖  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo M – Resultados obtidos com o SOFTWARE DPLan e folha de 
cálculo REBATE 

―Circuito_4 Existente do PT 133 GMR‖ 
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“Saída_1 do PT Novo” 
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“Saída_2 do PT Novo” 
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 ―Circuito_4 Existente do PT 133 GMR após remodelação‖ 

 

 

 

 



 

 

Anexo N – Parecer do ―Departamento 
de Planeamento‖ à proposta de 

Remodelação 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo O – Especificações Técnicas do Transmissor e Receptor 
RD4000 
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Anexo P – Resultados obtidos com a 
Aplicação ―Dimensionamento_BT‖ para 

o Loteamento de Vizela
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Anexo Q – Curvas de Elevação de 
Temperatura nos Cabos de Alumínio-Aço 

 

 


