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Resumo 

Visto a exigência dos consumidores aumentar a cada dia que passa, a extensão da rede de 

cabos subterrâneos em baixa tensão e em média tensão, tem vindo a aumentar, de forma a 

garantir uma maior qualidade de serviço, aumentar a segurança e diminuir o impacto visual 

que as linhas aéreas produzem. Para tal, é necessário compreender quais os materiais e as 

suas características mais adequadas para os cabos subterrâneos. Isso é feito neste trabalho. 

Apesar de os defeitos em cabos subterrâneos serem menos frequentes do que nas linhas 

aéreas, tornam-se mais complicados de identificar e de localizar, dado que habitualmente 

eles não estão visíveis. Deste modo é necessário utilizar diversos métodos, recorrendo a 

equipamentos específicos, sendo neste trabalho apresentada uma síntese muito completa dos 

mesmos. 

Por fim é apresentada uma avaliação económica para avaliar o impacto do custo das 

avarias na rede de distribuição. 
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Abstract 

Because of the increasing demand by the consumers, the underground cables grid, 

medium and low voltage, is being extended in order to improve the service quality, the safety 

and to reduce the visual impact caused by air lines. For this reason, it is necessary to 

understand which are the materials and their characteristics that are the most adjustable to 

the underground cables. This is done in this work. 

Although the underground cable damages are in a smaller amount than at the air lines 

they are more difficult to localize because they are not visible. It is necessary to use some 

specific equipment and apply a variety of methods. This work presents a very complete 

synthesis of those methods. 

At the end, an economic evaluation about the costs impact of the distribution grid 

damages is presented. 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1 Enquadramento e motivação 

 

A exploração das redes subterrâneas de distribuição, tal como de qualquer outro sistema 

de exploração, está sujeita a situações de desgaste e degradação que provocam defeitos nos 

seus componentes. Estes defeitos, dependendo da sua gravidade, vão afectar com maior ou 

menor intensidade, o funcionamento do sistema retirando-o das suas condições ideais de 

funcionamento e diminuindo o seu rendimento global. 

Visto os consumidores serem cada vez mais exigentes e de forma a diminuir o impacto na 

exploração da rede, o domínio das técnicas de detecção e localização de avarias tem uma 

importância cada vez maior, dado que há o objectivo de reduzir os tempos e custo de 

intervenção, através de uma detecção exacta do local da avaria. 

Para uma exploração mais eficiente das redes de distribuição, a EDP Distribuição – 

Energia, SA, estava dividida em catorze Áreas de Rede, como é possível constatar no anexo A, 

sendo que a Área de Rede Grande Porto, era constituída por oito concelhos, Espinho, 

Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Em 2007 

houve uma reestruturação na empresa com vista a aumentar cada vez mais a eficiência do 

trabalho, e ela passou a estar dividida em seis Direcções de Rede e Clientes visíveis no anexo 

B. 

A Direcção de Rede e Clientes Porto está dividida em quatro Áreas Operacionais, Maia, 

Porto, Feira e Aveiro. 

Cada Área Operacional está divida em vários concelhos, e o anexo C contempla um 

organograma com a divisão dos concelhos por cada Área Operacional da Direcção de Rede e 
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Clientes Porto. Destacando-se que da Área Operacional Porto, apenas fazem parte três 

concelhos sendo eles Espinho, Porto e Vila Nova de Gaia. 

Eu fui integrado na Manutenção de Redes Porto, que está dividida em dois Grupos de 

Actividade, Grupo de Actividade Porto (responsável pela manutenção da Área Operacional 

Maia e do concelho do Porto, pertencente à Área Operacional Porto) e Grupo de Actividade 

Gaia (responsável pela manutenção da Área Operacional Aveiro, Área Operacional Feira e 

pelos concelhos de Espinho e Vila Nova de Gaia, pertencentes à Área Operacional Porto). 

Uma boa organização dos departamentos e sub-departamentos e uma adequada 

interligação entre eles é meio caminho andado para uma maior rapidez no tratamento das 

avarias, o que faz com que haja uma melhor qualidade de serviço e uma maior satisfação por 

parte dos consumidores. A conjugação destes factores vai implicar um maior rendimento 

económico e um aumento da qualidade da imagem da empresa. 

 

 

1.2 Objectivos 

 

Este trabalho tem como objectivos caracterizar as avarias que sucedem em redes urbanas 

de média tensão e de baixa tensão, bem como compreender melhor os seus métodos de 

detecção de forma a diminuir os encargos provenientes dos defeitos. É ainda objectivo deste 

trabalho, a avaliação económica das avarias, considerando os encargos com reparações de 

linhas e as compensações relativas à energia não fornecida. 

 

 

1.3 Estrutura do relatório de projecto 

 

Este relatório de projecto encontra-se estruturado em sete capítulos, entre os quais a 

presente introdução, que constitui o primeiro capítulo. 

No segundo capítulo é descrita a caracterização dos cabos subterrâneos bem como dos 

seus acessórios. São também feitas algumas recomendações sobre os cuidados a ter com os 

cabos e as medidas a respeitar na sua montagem. 

No terceiro capítulo são abordadas as manobras de abertura e de fecho da rede de 

distribuição subterrânea, bem como a caracterização dos defeitos, dos métodos e 

equipamentos usados na detecção dos mesmos. 

No quarto capítulo são tratados temas como a manutenção e a reparação de cabos 

subterrâneos. É também abordada a classificação das linhas de média tensão. 
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No quinto capítulo é feita uma análise estatística dos dados sobre avarias na EDP 

Distribuição, detectadas em cabos subterrâneos, pela equipa detecção de avarias do 

departamento de manutenção da Área de Rede Grande Porto, entre 2004 e 2007 na rede de 

distribuição. 

No sexto capítulo efectua-se uma avaliação económica das avarias. Esta avaliação 

consiste na determinação dos custos de reparação das linhas, bem como nos custos da energia 

não distribuída e compensações a pagar, por ultrapassar o valor padrão, quer da duração de 

incidentes, quer do número de incidentes. 

No sétimo e último capítulo são apresentadas as conclusões gerais do trabalho, e algumas 

perspectivas de desenvolvimento futuro. 
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Capítulo 2  

Caracterização de um cabo subterrâneo 
e seus acessórios. Recomendações de 
montagem 

 

2.1 Constituição de um cabo subterrâneo 

 

As três partes essenciais constituintes de um cabo são: 

• A alma condutora, que transporta a energia 

• O isolamento, que permite isolar os condutores nus uns dos outros, e dos seus 

envolventes 

• A protecção exterior, para proteger contra acções mecânicas, químicas e 

electrolíticas, o fogo e qualquer outro tipo de influências externas que possam ser 

prejudiciais 

 

O nome de condutor é usado para designar a alma condutora em conjunto com a camada 

isolante [1]. 

No caso de se ter um condutor com um revestimento exterior temos um cabo monopolar, 

como é exemplo a figura 2.1. 
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Figura 2.1 – Cabo monopolar [1] 

 

No caso de se ter vários condutores isolados, devidamente agrupados, com um 

revestimento exterior comum a eles, temos um cabo multipolar. Na figura 2.2 está 

representado um cabo tripolar 

 

 
Figura 2.2 – Cabo tripolar [1] 

 

2.1.1 Alma condutora 

 

A alma condutora pode-se caracterizar essencialmente pela natureza do metal condutor, 

secção nominal, composição e forma. 

Quanto à natureza a alma condutora pode ser em cobre recozido ou estanhado, em 

alumínio ¾ duro ou em ligas de alumínio que aumentam a sua resistência mecânica. 

Na tabela 2.1 podem-se verificar algumas das características físicas, eléctricas e 

mecânicas do cobre recozido e do alumínio ¾ duro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 

 

Sendo a resistência eléctrica dada pela expressão:

 

� �  � ℓ�  

 

Comparemos agora o cobre com o alumínio. Assim, i

para o alumínio e para o cobre vem

 

��� � �	
  �  ���  ℓ
��  �

 

Onde ��� é a resistência eléctrica do alumínio

é a resistividade a 20ºC do alumínio

cabo de alumínio, �	
 é a secção do cabo de cobre e 

 

Utilizando-se a expressão 

valores das resistividades pelos valores da tabela

vem: 

 

��� � 1,639 �	
  
 

Daqui conclui-se que para uma mesma resistência eléctrica o alumínio precisa de um cabo 

com uma secção 1,639 vezes superior à secção do cobr

quando é necessário entubar os cabos.

 

Sabendo que a massa é dada pela expressão:

 

� �  � � ℓ   ,  
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Tabela 2.1 – Características físicas, eléctricas e mecânicas [1]

eléctrica dada pela expressão: 

      

Comparemos agora o cobre com o alumínio. Assim, igualando as resistência

o cobre vem: 

� �	
  ℓ
���   ,     

é a resistência eléctrica do alumínio, �	
 é a resistência eléctrica do cobre

é a resistividade a 20ºC do alumínio, �	
 é a resistividade a 20ºC do cobre

é a secção do cabo de cobre e ℓ é o comprimento do cabo

se a expressão (2.2) para um determinado comprimento 

valores das resistividades pelos valores da tabela 2.1, admitindo que as perdas são iguais,

      

para uma mesma resistência eléctrica o alumínio precisa de um cabo 

com uma secção 1,639 vezes superior à secção do cobre, ou seja, o cobre é mais vantajoso 

quando é necessário entubar os cabos. 

Sabendo que a massa é dada pela expressão: 
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[1] 

 

  (2.1) 

resistências eléctricas 

  (2.2) 

é a resistência eléctrica do cobre, ��� 
é a resistividade a 20ºC do cobre, ��� é a secção do 

rimento do cabo. 

um determinado comprimento ℓ e substituindo os 

, admitindo que as perdas são iguais, 

  (2.3) 

para uma mesma resistência eléctrica o alumínio precisa de um cabo 

e, ou seja, o cobre é mais vantajoso 

  (2.4) 
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Onde � a massa, � a densidade, � a secção do cabo e ℓ o comprimento do cabo. 

 

Utilizando a expressão (2.4) e substituindo a densidade pelo respectivo valor dado pela 

tabela 2.1, vem: 

 

���  �  2,70 ���  ℓ         (2.5) 

 

�	
  �  8,89 �	
 ℓ         (2.6) 

 

Substituindo na expressão (2.5) o valor de ���, pelo resultado obtido na expressão (2.3), 

vem: 

 

���  �  2,70 × 1,639 �	
  ℓ        (2.7) 

 

Substituindo agora na expressão (2.7) o valor de �	
 pela resultado de �	
 na expressão 

(2.6) vem: 

 

���  �  �,�� × ,!"# $��
%,%#          (2.8) 

 

Daqui resulta: 

 

���  ≅ 0,5 �	
          (2.9) 

 

Conclui-se então, que em igualdade de perdas, a utilização do cobre implica o dobro do 

peso do condutor quando comparado com o alumínio. 

 

Recorrendo à tabela 2.1 pode-se também concluir que a tensão de ruptura do cobre é 

muito superior à do alumínio, tal como o seu alongamento à ruptura, o que implica uma 

flexibilidade muito maior. 

Como o factor económico tem grande relevância, e em caso de igualdade de perdas, a 

massa de alumínio necessária é de cerca de metade da massa de cobre, implica que, à 

partida, seja economicamente mais vantajoso usar o alumínio. Daí o facto de ele ser cada vez 

mais usado nas redes subterrâneas, principalmente em baixa tensão. 

Em relação à composição da alma condutora, dependendo da secção nominal e da 

flexibilidade pretendida, ela poderá ser maciça ou multifilar. 

Sendo maciça, é constituída por apenas um condutor sólido e geralmente a sua utilização 

destina-se às secções não muito elevadas. 



 

 

Sendo multifilar, é constituída por diversos fios cableados, e que em princípio, confere 

uma maior flexibilidade. Os fios estão dispostos em hélice numa ou mais camadas distintas, e 

o sentido do cableamento é sucessivame

total de fios é dado pela expressão

 

(º *+*,- ./ 01+2 � 1 3 34
 

Onde 4 é o número de camadas.

Quanto à forma da alma conduta, ela é habitualmente circular 

2.3) ou sectorial (representada na figura

 

 

As almas condutoras circulares são constituídas por camadas concêntricas. Para secções 

muito elevadas (geralmente acima dos 800 mm

por vários elementos cableados, com forma sectorial, e que podem ser ligeiramente isolados 

entre eles. A finalidade desta constituição é a redução tanto do efeito de proximidade com

do efeito peculiar, e consequentemente a redução da resistência óhmica em corrente 

alternada, o que vai permitir um maior aproveitamento da secção útil.

 

 

Normalmente a forma sectorial é aplicada em cabos de 3 ou 4 condutores, pois permite 

uma melhor ocupação do espaço, o que provoca uma diminuição das suas dimensões e 

consequentemente o seu peso também irá decrescer.

Outra forma de reduzir as dimensões e o

Constituição de um cabo subterrâneo 

Sendo multifilar, é constituída por diversos fios cableados, e que em princípio, confere 

uma maior flexibilidade. Os fios estão dispostos em hélice numa ou mais camadas distintas, e 

o sentido do cableamento é sucessivamente alternado entre as diversas camadas. O número 

total de fios é dado pela expressão 

4 54 3 16   ,      

é o número de camadas. 

Quanto à forma da alma conduta, ela é habitualmente circular (representada na 

(representada na figura 2.4). 

 
Figura 2.3 – Cabos com alma circular [1] 

As almas condutoras circulares são constituídas por camadas concêntricas. Para secções 

s (geralmente acima dos 800 mm2), poderá ser segmentada, ou seja, composta 

por vários elementos cableados, com forma sectorial, e que podem ser ligeiramente isolados 

entre eles. A finalidade desta constituição é a redução tanto do efeito de proximidade com

do efeito peculiar, e consequentemente a redução da resistência óhmica em corrente 

alternada, o que vai permitir um maior aproveitamento da secção útil. 

 
Figura 2.4 – Cabos com alma sectorial [1] 

Normalmente a forma sectorial é aplicada em cabos de 3 ou 4 condutores, pois permite 

uma melhor ocupação do espaço, o que provoca uma diminuição das suas dimensões e 

consequentemente o seu peso também irá decrescer. 

Outra forma de reduzir as dimensões e o peso do cabo é compactar as almas condutoras.

Constituição de um cabo subterrâneo 9 

Sendo multifilar, é constituída por diversos fios cableados, e que em princípio, confere 

uma maior flexibilidade. Os fios estão dispostos em hélice numa ou mais camadas distintas, e 

nte alternado entre as diversas camadas. O número 

  (2.10) 

(representada na figura 

As almas condutoras circulares são constituídas por camadas concêntricas. Para secções 

), poderá ser segmentada, ou seja, composta 

por vários elementos cableados, com forma sectorial, e que podem ser ligeiramente isolados 

entre eles. A finalidade desta constituição é a redução tanto do efeito de proximidade como 

do efeito peculiar, e consequentemente a redução da resistência óhmica em corrente 

Normalmente a forma sectorial é aplicada em cabos de 3 ou 4 condutores, pois permite 

uma melhor ocupação do espaço, o que provoca uma diminuição das suas dimensões e 

compactar as almas condutoras. 
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2.1.2 Camada Isolante 

 

Antigamente a camada isolante era feita a papel impregnado a óleo, mas com a 

descoberta de isolantes sintéticos com melhores propriedades, esse tipo de isolação foi 

caindo em desuso. Hoje em dia é feita exclusivamente de isolantes sintéticos, também 

conhecidos como isolantes secos, pois estes suplantam em muito, a camada isolante a papel 

impregnado a óleo, tanto a nível de instalação como de exploração. Temperaturas de 

funcionamento mais elevadas, maior capacidade de transporte de energia, para secções 

iguais, maior simplicidade na execução de acessórios, menor probabilidade de avaria 

simultânea nos três condutores, são algumas das vantagens do uso de isolantes sintéticos, que 

conferem uma maior fiabilidade da instalação. 

No entanto, ainda há muitos cabos, instalados na rede subterrânea, com isolamento a 

papel impregnado a óleo, pois não é economicamente viável a sua substituição, sem mais 

nenhuma justificação. 

Os diferentes isolantes sintéticos podem ser divididos em dois grandes grupos: 

• Materiais termoplásticos 

• Elastómeros e polímeros reticuláveis 

 

Os materiais termoplásticos têm como característica a variação de plasticidade, de uma 

maneira reversível, que é provocada pela temperatura. Os mais usados são o policloreto de 

vinilo (PVC) e o polietileno (PE). 

 

Os elastómeros e polímeros reticuláveis têm como característica a elasticidade, que 

confere uma grande capacidade de deformação. Depois da sua extrusão precisam de passar 

por uma operação de vulcanização ou de reticulação, com a finalidade de lhes estabelecer 

ligações transversais entre as cadeiras moleculares de forma irreversível. Os mais usados são 

o polietileno reticulado (PEX), borracha etil-propílica (EPM) e borracha de silicone. 

A extrusão é uma operação que consiste em forçar a saída por um orifício de um metal ou 

de um plástico sob a forma de fio, por acção de forças de pressão. A Vulcanização é uma 

operação que consiste na combinação da borracha com o enxofre para a tornar resistente ao 

calor e ao frio, sem perder as suas propriedades elásticas. A reticulação é a operação que 

consiste em interligar por ligações covalentes as cadeias poliméricas. 

Convém realçar que quanto maior for a tensão de funcionamento do cabo, maior é a 

exigência relativa à qualidade dieléctrica da cama isolante. 

 

 

 



 

 

2.1.3 Revestimentos metálicos

 

Os revestimentos metálicos

localização, e são eles: 

• Écran metálico

• Armadura 

 

O écran metálico tem essencialmente uma f

armadura predominantemente mecânica. O écran metálico está localizado sobre a camada 

isolante ou sobre o semi-condutor exterior, caso este exista.

Os materiais utilizados no écran metálico são o cobre, o alumínio e

outros metais, sendo que o chumbo tem vindo a ser abandonado devido ao problemas 

ambientais provenientes da sua utilização.

Os écrans em alumínio ou cobre pode

uma ou várias fitas enroladas e

visível, uma fita com fita de pequena espessura colocada ao comprimento e revestida com um 

produto que garanta a sua aderência à bainha exterior, uma fita enrolada e associada a uma 

fita de aço também enrolada, colocada a todo o comprimento, 

alumínio ou cobre enrolada em hélice que poderá ter ou não, os fios reunidos electricamente 

por uma fita da mesma natureza também disposta em hélice.

Regra geral, o écran metálico é ligado à terra

pessoas no caso do cabo ser perfurado por um corpo condutor exterior.

escoamento das correntes capacitivas e das correntes de curto

criar uma superfície equipotencial, e deste modo orientar as linhas de força do campo 

eléctrico, que pode dar origem a cabos de campo radial como é o caso da figura 

de campo não radial no caso da figura
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Revestimentos metálicos 

Os revestimentos metálicos estão divididos em dois tipos, que diferem na sua função e 

Écran metálico 

O écran metálico tem essencialmente uma função eléctrica, enquanto que a função da 

armadura predominantemente mecânica. O écran metálico está localizado sobre a camada 

condutor exterior, caso este exista. 

Os materiais utilizados no écran metálico são o cobre, o alumínio e

, sendo que o chumbo tem vindo a ser abandonado devido ao problemas 

ambientais provenientes da sua utilização. 

Os écrans em alumínio ou cobre podem apresentar diversas formas como por exemplo, 

uma ou várias fitas enroladas em hélice de modo a que nenhum espaço seja exteriormente 

visível, uma fita com fita de pequena espessura colocada ao comprimento e revestida com um 

produto que garanta a sua aderência à bainha exterior, uma fita enrolada e associada a uma 

enrolada, colocada a todo o comprimento, uma malha em fios de 

alumínio ou cobre enrolada em hélice que poderá ter ou não, os fios reunidos electricamente 

por uma fita da mesma natureza também disposta em hélice. 

o écran metálico é ligado à terra, o que ajuda a garantir a protecção das 

pessoas no caso do cabo ser perfurado por um corpo condutor exterior.

escoamento das correntes capacitivas e das correntes de curto-circuito. Possibilita também 

ar uma superfície equipotencial, e deste modo orientar as linhas de força do campo 

eléctrico, que pode dar origem a cabos de campo radial como é o caso da figura 

de campo não radial no caso da figura 2.6. 

Figura 2.5 – Cabo de campo radial [1] 
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estão divididos em dois tipos, que diferem na sua função e 

unção eléctrica, enquanto que a função da 

armadura predominantemente mecânica. O écran metálico está localizado sobre a camada 

Os materiais utilizados no écran metálico são o cobre, o alumínio e o chumbo aliado a 

, sendo que o chumbo tem vindo a ser abandonado devido ao problemas 

apresentar diversas formas como por exemplo, 

m hélice de modo a que nenhum espaço seja exteriormente 

visível, uma fita com fita de pequena espessura colocada ao comprimento e revestida com um 

produto que garanta a sua aderência à bainha exterior, uma fita enrolada e associada a uma 

uma malha em fios de 

alumínio ou cobre enrolada em hélice que poderá ter ou não, os fios reunidos electricamente 

o que ajuda a garantir a protecção das 

pessoas no caso do cabo ser perfurado por um corpo condutor exterior. Permite também o 

circuito. Possibilita também 

ar uma superfície equipotencial, e deste modo orientar as linhas de força do campo 

eléctrico, que pode dar origem a cabos de campo radial como é o caso da figura 2.5 e a cabos 
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Como se pode ver na figura 

Também é visível a distribuição das linhas de força em qualquer instante. 

supressão da componente tangencial do campo eléctrico.

 

Figura 

 

Como se pode ver na figura 

isolante, habitualmente referenciada por cintura que envolve o conjunto dos condutores. 

Também é visível a distribuição das linhas de força

rigidez dieléctrica do isolante é menor na direcção em que o campo eléctrico tem uma 

componente tangencial que não 

função da natureza do isolante. 

Pode-se concluir que um cabo é de campo não radial quando o écran envolve o conjunto 

dos condutores. 

 

A armadura tem como objectivo assegurar a protecção mec

submetido a esforços significativos, quer transversais como a compressão e os choques, quer 

longitudinais como a tracção, ou ainda durante a colocação e exploração.

Eventualmente a armadura também 

perante determinadas disposições no plano eléctrico.

A armadura mais comum em cabos multipolares é composta por duas fitas de aço, 

enroladas em hélice, de modo a que nenhum intervalo seja visível. 

esforços longitudinais ou condições específicas de flexibilidade ou corrosão, este tipo de 

armadura satisfaz todas as situações. No caso de se exigir uma grande flexibilidade é usada 

uma armadura composta por uma camada de 

elevados esforços a armadura deve ser composta por duas camadas de fios de 

em hélice. 

Não são usadas armaduras em aço nos cabos monopolares, pois as suas características 

magnéticas reduzem significativamente a capacidade de transporte do condut
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Como se pode ver na figura 2.5 o écran é colocado individualmente sobre cada condutor. 

Também é visível a distribuição das linhas de força em qualquer instante. É de salientar a 

componente tangencial do campo eléctrico. 

Figura 2.6 – Cabo de não campo radial [1] 

Como se pode ver na figura 2.6 o écran é colocado sobre uma bainha de regularização 

renciada por cintura que envolve o conjunto dos condutores. 

Também é visível a distribuição das linhas de força num dado instante. É de realçar que a 

dieléctrica do isolante é menor na direcção em que o campo eléctrico tem uma 

que não desprezável, o que vai limitar a tensão de utilização, em 

 

se concluir que um cabo é de campo não radial quando o écran envolve o conjunto 

A armadura tem como objectivo assegurar a protecção mecânica do cabo, quando este é 

submetido a esforços significativos, quer transversais como a compressão e os choques, quer 

longitudinais como a tracção, ou ainda durante a colocação e exploração. 

também poderá ser utilizada com a função de écran metálico, 

perante determinadas disposições no plano eléctrico. 

A armadura mais comum em cabos multipolares é composta por duas fitas de aço, 

enroladas em hélice, de modo a que nenhum intervalo seja visível. Desde que não haja 

inais ou condições específicas de flexibilidade ou corrosão, este tipo de 

armadura satisfaz todas as situações. No caso de se exigir uma grande flexibilidade é usada 

uma camada de fios de aço cruzados (trança). No caso de haver 

evados esforços a armadura deve ser composta por duas camadas de fios de 

Não são usadas armaduras em aço nos cabos monopolares, pois as suas características 

magnéticas reduzem significativamente a capacidade de transporte do condut
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o écran é colocado individualmente sobre cada condutor. 

É de salientar a 

 

o écran é colocado sobre uma bainha de regularização 

renciada por cintura que envolve o conjunto dos condutores. 

e realçar que a 

dieléctrica do isolante é menor na direcção em que o campo eléctrico tem uma 

desprezável, o que vai limitar a tensão de utilização, em 

se concluir que um cabo é de campo não radial quando o écran envolve o conjunto 

ânica do cabo, quando este é 

submetido a esforços significativos, quer transversais como a compressão e os choques, quer 

ção de écran metálico, 

A armadura mais comum em cabos multipolares é composta por duas fitas de aço, 

Desde que não haja 

inais ou condições específicas de flexibilidade ou corrosão, este tipo de 

armadura satisfaz todas as situações. No caso de se exigir uma grande flexibilidade é usada 

trança). No caso de haver 

evados esforços a armadura deve ser composta por duas camadas de fios de aço enrolados 

Não são usadas armaduras em aço nos cabos monopolares, pois as suas características 

magnéticas reduzem significativamente a capacidade de transporte do condutor. Em 
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alternativa pode-se usar armaduras de alumínio em dupla fita enroladas em hélice. Outra 

hipótese é utilizar um tubo como protecção mecânica exterior, substituindo assim a 

armadura. 

 

 

2.1.4 Revestimentos não metálicos (bainhas) 

 

Os revestimentos não metálicos são conhecidos por bainhas, e podem ser divididos em: 

• Bainhas interiores 

• Bainhas exteriores. 

 

As bainhas interiores têm como função assegurar a estanquidade do cabo, ou seja, não 

permitir que a camada isolante entre em contacto com a água ou qualquer agente químico 

exterior ao cabo. Para tal usam-se materiais sintéticos, dos quais os mais comuns são o PVC e 

o Polietileno. Estas bainhas têm também como função preencher os espaços vazios entre os 

condutores, para lhes conceder uma determinada geometria, habitualmente cilíndrica. Ou 

seja, desempenham um papel de enchimento 

 

Por sua vez as bainhas exteriores têm como função assegurar a protecção exterior 

mecânica e química do cabo. Para tal utilizam-se materiais sintéticos, que podem variar 

conforme a aplicação pretendida, e deve ter em conta alguns factores como resistência 

mecânica quer na colocação, quer na exploração, resistência aos agentes químicos, 

resistência a diferentes temperaturas, estanquidade, flexibilidade,… Os mais utilizados são o 

PVC e o polietileno. 

 

 

2.1.5 Camadas semi-condutoras 

 

As camadas semi-condutoras, habitualmente, só são utilizadas acima da média tensão, 

geralmente acima dos 10 kV, com o objectivo de criar uma transição perfeita entre a alma 

condutora e a camada isolante, e entre a camada isolante e o écran metálico. Para tal, 

usualmente, utiliza-se o polietileno com um aditivo como o carbono. Essa alteração das suas 

características vai permitir-lhe alguma condutividade, obtendo-se assim um condensador 

perfeito. Sem a aplicação destas camadas semi-condutoras, tal não era possível, por causa 

das irregularidades das almas condutoras multifilares e da textura dos écrans metálicos. 

Geralmente ambas as camadas semicondutoras, em conjunto com a camada isolante, são 

aplicadas num processo de tripla extrusão simultânea, de modo a assegurar uma adesão 

perfeita entre as três camadas. 
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2.2 Características dos isolantes sintéticos mais comuns 

 

Os isolantes sintéticos mais comuns são: 

• Polietileno (PE) 

• Polietileno reticulado (PEX) 

• Policloreto de vinilo (PVC) 

 

 

2.2.1 Polietileno 

 

O polietileno é obtido por polimerização a alta pressão do etileno gasoso com um elevado 

grau de pureza. Ele pode ser dividido em dois grupos, o polietileno de baixa densidade 

(PEBD), com uma densidade entre 0,91 e 0,93, muito utilizado no isolamento dos cabos de 

alta tensão, e o polietileno de alta densidade (PEAD), com uma densidade entre 0,94 e 0,96 

[2]. 

O polietileno tem excelentes qualidades dieléctricas, das quais se destacam o pequeno 

factor de perdas e a baixa permitividade dieléctrica relativa, independentemente da 

temperatura. Ainda de realçar a elevada resistência de isolamento e de rigidez dieléctrica. 

As suas qualidades mecânicas também são muito boas, pois para além de ter uma boa 

resistência aos choques, tem também uma certa flexibilidade. Apresenta ainda uma elevada 

resistência à maioria dos agentes químicos assim como dos agentes atmosféricos. 

A sua grande desvantagem é a fraca resistência à propagação da chama, apesar de não 

libertar gases corrosivos durante a combustão. Deste modo, a sua utilização fica praticamente 

limitada ao isolamento. 

A conjugação de todos estes factores, faz com que o polietileno seja o escolhido para 

isolante no fabrico de cabos de alta e muito alta tensão. 

 

 

2.2.2 Polietileno reticulado 

 

O polietileno reticulado tem boas características dieléctricas, apesar de estas não 

atingirem os níveis das do polietileno. Porém, face à sua reticulação, as características 

mecânicas e estabilidade térmica são consideravelmente melhores. Deste modo permite 

temperaturas máximas de 90º C em regime permanente, de 110º C a 130º C em sobrecarga e 

250º C em curto-circuito. 

A sua combustão não liberta gases corrosivos e a sua resistência à propagação da chama 

pode ser melhorada, através de uma composição especial. Apesar da sua reticulação, o seu 

comportamento ao frio não vai ser alterado. 
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O polietileno reticulado apresenta um maior interesse quando as condições do meio 

envolvente são desfavoráveis a nível térmico, ou em regimes de sobrecarga temporários.  

O polietileno reticulado é essencialmente utilizado como isolante para cabos de baixa 

tensão, média tensão e alta tensão. 

 

 

2.2.3 Policloreto de vinilo 

 

O policloreto de vinilo é obtido através da polimerização do cloreto de vinilo, e 

incorporação de plastificantes, estabilizantes, cargas,… A utilização de corantes específicos, 

permite-lhe dispor de uma variada gama de cores. 

Apesar de apresentar boas características dieléctricas como é o caso do elevado valor da 

resistência de isolamento e da rigidez dieléctrica, apresenta elevadas perdas dieléctricas, 

devido ao seu elevado factor de perdas, que podem ser críticas na média tensão. Além disso a 

sua permitividade dieléctrica e capacidade linear são muito elevadas. 

As suas características mecânicas são geralmente boas, como são os casos da carga de 

ruptura, resistência ao desgaste, compressão e choque. Contudo a sua flexibilidade é 

reduzida o que se traduz numa pequena utilização em instalações móveis. 

Apresenta uma boa resistência ao envelhecimento térmico, e com as habituais misturas 

permitem uma temperatura máxima de 70º C em regime permanente. Existem certas misturas 

que permitem um aumento da temperatura até 105º C. Ele oferece também uma boa 

resistência à água e à maioria dos agentes químicos, e uma muito boa resistência à 

propagação da chama, contudo, durante a sua combustão liberta gases nocivos. 

O PVC é bastante usado como isolante em cabos de baixa tensão e de média tensão mas 

apenas até 10 kV, devido ao elevado factor de perdas. A sua utilização como bainha exterior 

está também largamente generalizada. 
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2.3 Sistema de designação de cabos eléctricos

 

A designação dos cabos normalmente compreende três campos:

• Campo descritivo dos materiais constituintes

• Composição (número de condutores e secção)

• Tensão nominal 

 

 Os cabos habitualmente mais usados actualmente na 

tensão são os LXHIOV, em detrimento dos PHCAV.

Na rede de distribuição de bai

os LSVV. 

 

Figura 2.7 – Descrição e simbologia de um cabo LXHIOV 8,7/15 kV
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A designação simbólica adoptada para um cabo segundo a NP665, está descrita na tabela 

2.2. 

Tabela 2.2 – Simbologia para a designação dos cabos eléctricos [2] 

Descrição Designação Simbologia 

Material condutor 

Cobre maciço   

Alumínio multifilar L 

Alumínio maciço LS 

Flexibilidade 
condutor 

Rígidos (classe 1 ou 2)   

Flexíveis (classe 5) F 

Extra Flexíveis (classe 6) FF 

Isolação / Bainhas 

Borracha de etileno propileno B 

Etileno acetato de vinilo G 
Poliolefina (baixa emissão de fumos e gases 
corrosivos) Z 

Termoplástico (baixa emissão de fumos e gases 
corrosivos) Z1 

Papel isolante P 

Policloreto de vinilo V 
Policloreto de vinilo com resistência aos 
hidrocarbonetos Vh 

Polietileno E 

Polietileno reticulado X 

Juta J 

Fita de alumínio revestida com copolímero L 

Chumbo (bainha colectiva) C 

Chumbo (bainha individual) CI 

Blindagens 

Blindagem individual HI 

Blindagem colectiva H 

Blindagem estanque 1 (antes do H) 

Concêntricos 

Fios de cobre O 

Flexíveis (classe 5) F 

Extra Flexíveis (classe 6) FF 

Revestimentos 
metálicos 

(conferindo 
protecção 
mecânica) 

Fitas de aço A 

Fitas de aço corrugado 2A 

Fios de aço R 

Barrinhas de aço M 

Trança de aço galvanizado 1Q 

Fitas (não magnéticas) 1A 

Fios (não magnéticas) 1R 

Barrinhas (não magnéticas) 1M 

Fitas corrugadas (não magnéticas) 3A 

Trança de cobre Q 

Agrupamento 
condutores 

Cableados ou torcidos   

Dispostos paralelamente sem cableamento ou torção D 

Indicações diversas Cabos auto-suportados S 
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A simbologia adoptada para a sua composição é n x s / b, onde n corresponde ao número 

de condutores, s à secção nominal dos condutores e b à secção nominal da blindagem. 

 

Para a tensão a simbologia é U0 / U, onde U0 corresponde à tensão entre cada um dos 

condutores de fase e a terra ou o ecrán metálico, ou seja, tensão simples, e U corresponde à 

tensão entre condutores de fase, ou seja, tensão composta. 

 

Por exemplo, a designação LXHIOV 1 x 150/16 12/20 kV, corresponde a um cabo 

monopolar, com condutor de alumínio, multifilar, de 150 mm2 de secção. É isolado a 

polietileno reticulado para uma tensão composta de 20 kV. O écran metálico é em fios de 

cobre e tem uma secção de 16 mm2. A sua bainha exterior é em policloreto de vinilo (PVC). 

 

 

2.4 Montagem de cabos subterrâneos 

 

Regra geral os cabos subterrâneos são colocados em contacto directo com o terreno, 

excepto em locais onde necessitam de uma maior protecção, como é o caso de cruzamentos 

de ruas, estradas, caminhos-de-ferro, [4]… 

O seu percurso deve ser o mais curto e o mais económico possível. Deve também ter-se 

em conta a agressividade química e corrosiva do solo, e de substâncias prejudiciais aos cabos 

que possam ser trazidas, por exemplo, através de esgotos de indústrias químicas. Também se 

deve verificar se o local onde o cabo vai ser instalado, está sujeito a obras de construção 

civil, de modo a tentar evitar que este seja atingido mecanicamente. 

Habitualmente os cabos são colocados sob o passeio ou na rua, paralelamente ao passeio. 

Depois de estar definido o projecto do traçado, a entidade instaladora deve contactar todas 

as entidades que já utilizam o subsolo, para se estudar o impacto que pode causar, com as 

canalizações já existentes, de modo a encontrar soluções para problemas que possam ter 

surgido com o projecto. 

Para que o projecto tenha todas as garantias de sucesso, é necessário que exista uma 

planta com precisão do percurso do cabo de modo a facilitar possíveis reparações, ou outro 

tipo de intervenções, nomeadamente por outras entidades. 
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2.4.1 Recomendações e cuidados a ter com o manuseamento dos cabos 

 

É essencial zelar pela conservação dos cabos desde a sua construção à sua utilização. 

Começando pela sua embalagem, ela deve ser feita em bobinas de madeira ou de ferro, 

de forma a permitir a conservação dos cabos até à sua utilização. Os cabos isolados devem 

estar protegidos com resina ou capacetes termorretrácteis nas suas extremidades até à sua 

montagem. As bobinas devem também possuir etiquetas e chapas de características, que 

permitam identificar facilmente as características da bobina e do cabo, que devem também 

ser mantidas até a bobina ficar vazia. 

A sua movimentação deve ser sempre feita com o seu eixo na horizontal, através de um 

empilhador, um guincho mecânico ou outro tipo de máquina adequada, com o apoio do 

material necessário que assegure a não ocorrência de quedas e esforços sobre as abas da 

bobina. No caso de ser necessária apenas uma pequena movimentação, é possível fazer rolar 

a bobina no chão se este for liso e firme, e deve ser feita no sentido das setas pintadas nas 

abas, ou seja no sentido correspondente ao enrolamento do cabo. 

O transporte das bobinas deve ser feito com o seu eixo na horizontal e as suas abas 

encostadas entre si topo a topo. Devem também ser bem calçadas e amarradas seguramente 

à base de apoio. A base onde vão ser apoiadas deve ser plana, sólida e resistente. 

O seu armazenamento deve ser feito com o seu eixo na posição horizontal, 

preferencialmente em locais planos, onde não estejam expostas a poeiras, a fumos, a 

matérias corrosivas, ao sol, à chuva, ou outras condições que possam ser adversas. Elas 

devem ser também calçadas adequadamente e se for necessário o seu empilhamento, têm de 

ser bobinas da mesma dimensão, com as devidas protecções exteriores e apenas sobrepor no 

máximo um nível. 

Para haver um maior controlo, convém registar-se sempre a quantidade de cabo retirada 

da bobina, para se saber ao certo a existente. No caso de ocorrer alguma anomalia ao longo 

da sua utilização, se houver um registo preciso dos locais onde foi instalado o cabo de uma 

determinada bobina, facilmente se poderá saber a sua origem e no caso de se verificar que a 

avaria não foi devido a má utilização mas sim a defeito de fabrico ou a uma inadequada 

conservação até à fase de utilização, responsabilizar a entidade correspondente. 

 

 

2.4.2 Profundidade de enterramento dos cabos e sua sinalização 

 

Os cabos de baixa tensão e de média tensão devem ser enterrados a uma profundidade 

mínima de 0,70 m. Normalmente, os cabos de baixa tensão, da EDP Distribuição, estão 

enterrados a uma profundidade de 0,80 m, e os cabos de média tensão, da EDP Distribuição, 

estão enterrados a uma profundidade de 1,10 m. No caso de serem enterrados na faixa de 
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rodagem, bem como nas travessias subterrâneas de auto-estradas, estradas, ruas ou caminhos 

a sua profundidade mínima deve ser de 1 m e as travessias devem ser perpendiculares ao eixo 

da via e no caso de travessias de Caminhos-de-ferro devem estar enterrados a 1,30 m de 

profundidade. Nestes dois últimos casos, os cabos devem ser entubados [5]. 

O raio de curvatura dos cabos não deve ser inferior a 10 vezes o seu diâmetro exterior. 

Caso os cabos sejam isolados a papel impregnado a óleo e com bainha de chumbo, o raio de 

curvatura, não deve ser inferior a 15 vezes o seu diâmetro exterior. Estes raios de curvatura 

são os mínimos impostos pelos regulamentos de segurança, mas os padrões a usar devem ser 

um pouco mais elevados de forma a obter-se uma maior fiabilidade da manutenção das 

características do cabo. 

As canalizações subterrâneas enterradas directamente no solo devem ser sempre 

sinalizadas. Elas podem ser sinalizadas por tijolos, placas metálicas ou lousa colocados a 0,10 

m acima da canalização, ou por redes metálicas plastificadas ou por redes ou fitas plásticas 

de cor vermelha colocadas a 0,20 m. 

É também preciso ter atenção a outros factores, como a temperatura e resistividade 

térmica do solo, e a influência que a profundidade vai ter nos mesmos. 

Relativamente à temperatura, tem que se ter em conta as variações sazonais, bem como 

a existência de outras fontes de calor como por exemplo condutas de água quente. 

Quanto à resistividade do solo ela pode variar devido a diversos factores como, a 

constituição do terreno (natureza dos materiais, granulometria, compactagem), o nível do 

lençol freático, a estação do ano e a precipitação, o tipo e a densidade da vegetação, as 

características da superfície do solo (asfalto, cimento,…). Note-se que a humidade do terreno 

também varia ao longo do tempo, por causa da secagem progressiva devido ao calor libertado 

pela canalização eléctrica, estando ela permanentemente em carga.  

Relativamente à influência da profundidade, pode-se dizer que, para cabos enterrados 

entre 0,70 m a 1,20 m, ela é normalmente desprezável. Se por um lado, quanto mais próximo 

o cabo estiver da superfície do solo, maior é a temperatura e as variações sazonais a que vai 

estar exposto, por outro lado, quanto mais enterrado estiver, maior é a humidade e a 

compacticidade do solo o que faz com que a resistividade térmica deste diminua. 

Nos cabos de média tensão, a alma condutora deve suportar temperaturas máximas de: 

90º C, permanentemente, à sua tensão nominal; de 120º C em sobrecarga de curta duração, 

ou seja, 24h por ano, em fracções máximas de 3 horas; de 250º C para um curto-circuito 

trifásico com duração máxima de 5 segundos. Deste modo, os materiais utilizados, as 

condições de instalação e os respectivos acessórios dos cabos devem suportar as temperaturas 

máximas e condições, acima descritas.   
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2.4.3 Protecção dos cabos contra roedores 

 

É sabido que os roedores podem atacar os cabos, quer seja com o objectivo de superar o 

obstáculo que o cabo se torna à sua passagem, quer seja apenas por uma necessidade 

fisiológica de afiar os dentes. 

Geralmente o enterramento simples dos cabos numa vala com 0,80m de profundidade, é 

uma protecção suficiente. A colocação de uma camada de areia sobre os cabos também ajuda 

a dissuadi-los de eventuais investidas. No entanto, há que ter em atenção os pontos em que 

os cabos abandonam o solo para entrar nos postos de transformação ou nos prédios. Nestes 

casos a prevenção pode ser feita através da colocação de tubos metálicos ou enfitagem 

exterior em fitas de aço [2]. 

  

 

2.5 Acessórios de instalação para cabos subterrâneos 

 

Os cabos subterrâneos são fornecidos com um comprimento limitado de forma a permitir 

que as suas bobinas de enrolamento sejam fáceis de transportar e tenham cómodo 

manuseamento. 

Desta forma, as instalações que precisem de um grande comprimento de cabo 

subterrâneo, vão necessitar de fazer várias ligações entre os diferentes troços de cabo. 

Normalmente são necessárias 2 a 4 junções por quilómetro de cabo. Para tal, existem as 

caixas de junção [4]. 

Por vezes é necessário derivar dum cabo principal, um ou mais cabos secundários, regra 

geral com secção inferior, e para isso são utilizadas as caixas de derivação. 

Também pode existir a necessidade de fazer a ligação entre um cabo subterrâneo e uma 

linha aérea, ou um barramento de condutores nus no exterior, ou até mesmo no interior de 

um edifício, e para isso são usadas as caixas terminais. 

Há que ter em atenção que estes acessórios devem ser ligados por forma a não diminuir 

significativamente as qualidades mecânicas, químicas e eléctricas dos cabos envolvidos. Para 

tal devem respeitar as seguintes condições: 

• A condutividade eléctrica no interior do acessório não deve ser inferior à 

correspondente a um condutor sem ligações e de comprimento idêntico. O 

acessório também não deve diminuir significativamente a condutividade eléctrica 

da bainha de chumbo e da armadura metálica 

• O isolamento que o acessório garante deve ser tão eficiente como o dos próprios 

condutores 
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• A protecção contra a humidade deve ser garantida, apesar da interrupção 

existente na bainha de chumbo, tal como também deve ser garantida a protecção 

metálica 

• O acessório deve resistir aos esforços electromecânicos originados pelas correntes 

de curto-circuito, ou pelos efeitos térmicos das correntes em regime normal ou 

anormal da carga 

 

O processo de execução deste tipo de acessórios em cabos com isolamento a papel 

impregnado é mais complexo do que em cabos com isolamento constituído por materiais 

sintéticos. Esta é uma das razões para o progressivo abandono daqueles cabos. 

 

 

2.5.1 Caixas de junção 

 

Antigamente as caixas de junção eram, normalmente, construídas em ferro fundido, mas 

também podiam ser construídas em alumínio ou chumbo, ou no caso de a caixa ficar 

submetida a um fluxo magnético bastante intenso podia ser feita em materiais plásticos. 

Havia caixas de diferentes formas, conforme o fim a que se destinavam. 

Para evitar que houvesse esforços de tracção exercidos sobre o cabo, as extremidades das 

caixas continham braçadeiras que deviam ser convenientemente apertadas, de modo a que, 

um eventual esforço longitudinal que sucedesse, fosse aplicado apenas à caixa. Além disso, 

devia deixar-se um comprimento de cabo que permitisse formar uma curva pronunciada, para 

ajudar a evitar tais esforços. 

 Nas figuras 2.8 e 2.9, podem-se ver exemplos deste tipo de caixas. Elas ocupam um 

espaço considerável e têm um peso elevado. 

 

 
Figura 2.8 – Caixa de junção de união de um cabo isolado a papel impregnado a óleo 
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Figura 2.9 – Caixa de junção de união de um cabo isolado a papel impregnado a óleo 

 

Hoje em dia, já se abandonou esse tipo de estrutura, e nas caixas de junção são utilizadas 

mangas termorrectráteis, como é exemplo a figura 2.10. 

 

 
Figura 2.10 – Caixa de junção de transição 

 

Estas caixas devem ocupar o mínimo de espaço possível, não devem introduzir nenhuma 

diminuição quer no isolamento, quer na condutividade eléctrica do cabo, e devem assegurar 

uma boa protecção mecânica, sem diminuir a do próprio cabo. 

Estas devem estar sempre muito bem protegidas contra a humidade, de forma a não 

permitirem a sua entrada. 

As caixas de junção podem ser de dois tipos: 

• Caixa de junção de união 

• Caixa de junção de transição 

 

No caso de se ter um cabo com o mesmo tipo de isolamento, é necessária uma caixa de 

junção de união. 

No caso de se ter um cabo com isolamento a papel impregnado a óleo e um cabo com 

isolamento constituído por materiais sintéticos, é necessária uma caixa de junção de 

transição. 

A execução completa de uma caixa de junção, acaba por ser um trabalho demorado e 

delicado, que requer pessoal competente e especializado, pois vão ser sempre pontos débeis 

das redes subterrâneas. Normalmente as uniões de cabos com isolados a papel impregnado a 

óleo são as mais demoradas e as uniões de cabos secos as menos demoradas. 
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Quando se efectua uma caixa de junção é obrigatório ler sempre o manual de instruções 

antes de se começar a execução, e acompanhar as instruções nele descritas ao longo da 

mesma. Isto é necessário, pois há diferenças dos comprimentos a cumprir, dependo do 

modelo e do fabricante da caixa, e que também variam conforme os tipos e secções dos 

cabos. 

 

 

2.5.2 Caixas de derivação 

 

As caixas de derivação têm como objectivo efectuar ramificações secundárias a partir de 

um cabo principal, para permitirem distribuir a alimentação por vários cabos. 

As caixas de derivação podem ter uma ou duas derivações. No caso de ter uma derivação 

são normalmente designadas por caixas em T, pois a derivação faz um ângulo recto. Se a 

derivação não for feita segundo um ângulo de 90º, então deve-se usar uma caixa de derivação 

em Y. No caso de ter duas derivações, e são normalmente designadas por caixas em cruz, isto 

no caso de as derivações fazerem um ângulo recto. Se as derivações não forem feitas segundo 

um ângulo de 90º, então deve-se usar uma caixa de derivação em duplo Y. 

Tal como nas caixas de junção, as caixas de derivação são pontos débeis das redes 

subterrâneas. 

  

 

2.5.3 Caixas terminais 

 

As caixas terminais têm como objectivo ligar as extremidades dos cabos subterrâneos a 

condutores de outros tipos ou a aparelhos. 

Estas caixas dividem-se em dois grandes grupos construtivos, ou seja, podem ter-se caixas 

terminais para interiores e caixas terminais para exterior (representadas na figura 2.11). A 

sua constituição difere praticamente apenas nas saias da parte exterior dos isoladores de 

travessia, usadas nas caixas terminais para exterior. 
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Figura 2.11 – Caixas terminais para exterior 

 

As caixas terminais, do ponto de vista eléctrico, são consideradas pontos delicados das 

canalizações eléctricas, visto serem colocadas no limite de circuitos com impedâncias 

diferente, o que facilita o aparecimento de sobretensões. 

No caso destas caixas, efectuarem a ligação de uma linha aérea com um cabo 

subterrâneo, há que ter em consideração a ocorrência de sobretensões atmosféricas. Logo é 

preciso estudar a necessidade de se reforçar o isolamento, para evitar que possam ocorrer 

danos devido a sobretensões. 
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Capítulo 3  

Exploração de redes subterrâneas, 
caracterização, detecção e localização 
de defeitos 

 

3.1 Aspectos gerais. Exploração 

 

As redes de distribuição têm como função garantir o fornecimento de energia eléctrica 

aos clientes, por isso, caso surja alguma situação anómala, ela deve ser rapidamente 

resolvida de modo a evitar que os clientes fiquem sem energia eléctrica por longos períodos. 

A nível económico, o custo das redes subterrâneas é substancialmente superior ao custo 

das linhas aéreas. À medida que o nível de tensão aumenta, essa diferença de custos torna-se 

cada vez mais acentuada. 

No entanto nas redes de distribuição subterrâneas, os cabos apresentam uma maior 

segurança de funcionamento, quando comparados com os da rede de distribuição aérea, pois 

não estão sujeitos a agentes atmosféricos. Este tipo de rede é utilizado nos grandes 

aglomerados urbanos, como acontece na rede de distribuição do Porto, por razões de ordem 

estética e de segurança das pessoas. A rede de distribuição do Porto é uma rede de 

distribuição em média tensão, emalhada e explorada em anel aberto. Apesar de não existirem 

malhas em funcionamento normal, a sua estrutura permite uma rápida reconfiguração da 

rede, reduzindo o tempo de indisponibilidade para o necessário a serem realizadas as 

manobras de reconfiguração. Na maioria dos casos, depois de isolar a zona da avaria, é 

possível garantir a continuidade de serviço a todos os clientes. 

Porém, quando surgem avarias, localizá-las e repará-las, torna-se mais demorado, uma 

vez que o seu traçado não está visível. Se por um lado os defeitos surgem como menor 
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frequência nas redes subterrâneas, por outro lado o seu tempo de eliminação é mais elevado 

e os defeitos eléctricos são do tipo permanente, pois a estrutura do dieléctrico é 

profundamente modificada na região do defeito, o que faz com que seja impossível a sua 

regeneração. 

A localização dos defeitos nas redes de cabos subterrâneos, só pode ser feita a partir das 

extremidades dos cabos da rede. Normalmente, as avarias surgem por uma interrupção da 

continuidade dos circuitos eléctricos, ou então pela redução a um valor baixo da resistência 

de isolamento entre e condutores, ou entre estes e a terra. 

 

 

3.1.1 Manobras de abertura e fecho de anel na rede de distribuição MT 

 

Para se efectuar o isolamento de uma determinada instalação, quer seja ela um posto de 

transformação ou um troço de cabo, com o objectivo de se executarem trabalhos ou 

reparações, é necessário realizar manobras de fecho/abertura de anel na rede de distribuição 

de média tensão de forma a garantir-se a continuidade de serviço a todos os clientes que não 

sejam directamente afectados pela instalação em causa. As manobras só podem ser 

efectuadas, após o ter sido feito o pedido ao centro de condução de média tensão, quando se 

trata de trabalhos na média tensão, para se criar condições de fecho do anel. Quando se trata 

de realizar manobras, para trabalhos na alta tensão, elas só podem ser efectuadas após ter 

sido feito um pedido ao despacho de alta tensão para se criar condições de fecho do anel. 

Depois de executado o trabalho ou reparação procede-se à abertura do anel. Estas manobras 

devem ser sempre realizadas através da abertura e fecho de seccionadores de corte em 

carga. 

Apesar do regime de exploração em anel fechado apresentar menores perdas em relação à 

exploração em anel aberto, ele não é muito utilizado devido à grande dificuldade de se 

prever o trânsito de potências em cada instante, podendo em determinados momentos surgir 

correntes elevadas que fizessem disparar as protecções das subestações. 

O fecho do anel será feito no posto de transformação, onde a rede se encontrava aberta, 

e a abertura do anel é feita no ponto da rede que se pretende executar o trabalho. Devido à 

topologia da rede de distribuição permitir rápidas reconfigurações, é possível garantir a 

continuidade de serviço, sem que os clientes sintam os efeitos do trabalho sem tensão numa 

dada instalação. 

A regulação da tensão das redes de distribuição de média tensão é realizada nas 

subestações AT/MT através de transformadores com regulação automática em carga. Assim 

sendo, todas as subestações estão equipadas com transformadores iguais, ou seja, com as 
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mesmas características tais como a potência nominal, tensão primária, tensão secundária, 

tensão de curto-circuito e grupo de ligação. 

Tais condições são criadas para permitir uma melhor exploração da rede, sendo que deste 

modo pode ser efectuado o paralelo entre transformadores. Elas permitem também a 

realização de manobras de abertura e fecho de anel entre duas saídas de barramentos 

diferentes, tanto pertencentes à mesma subestação, como a subestações diferentes, visto 

que é possível regular a tensão de ambas as saídas para o mesmo nível. 

Ao serem efectuadas manobras de abertura e fecho de anel na rede de distribuição para a 

sua reconfiguração, podem surgir três tipos de situações: 

• Abertura e fecho de anel entre saídas do mesmo barramento MT da mesma 

subestação 

• Abertura e fecho de anel entre saídas de barramentos diferentes da mesma 

subestação 

• Abertura e fecho de anel entre saídas de subestações diferentes 

 

Na figura 3.1 está representado o esquema de abertura e fecho de anel entre saídas da 

mesma subestação, quer elas pertençam ou não, ao mesmo barramento. Em exploração 

normal o anel encontra-se em aberto no posto de transformação assinalado com um círculo. 

 

 
Figura 3.1 – Esquema de abertura e fecho de anel entre duas saídas da mesma subestação [6] 

 

Na abertura e fecho de anel entre saídas do mesmo barramento MT da mesma subestação, 

não são necessários cuidados especiais a ter em conta na realização das manobras, visto que, 

elas são realizadas no mesmo barramento 

Na abertura e fecho de anel entre saídas de barramentos diferentes da mesma 

subestação, é necessário criar condições para que as manobras possam ser efectuadas. Essas 

condições consistem na colocação das tomadas dos transformadores de ambas as saídas na 

mesma posição, para desta forma igualar as tensões nas saídas onde se irá realizar a 

manobra. Tal operação é possível, visto as características dos transformadores existentes nas 

subestações serem as mesmas. Antes de as manobras de abertura e fecho poderem ser 

efectuadas, é preciso o centro de comando verificar se estão reunidas as condições 

necessárias, sendo depois dada autorização às equipas no terreno para a realização das 

mesmas. 
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Na figura 3.2 está representado o esquema de abertura e fecho de anel entre saídas de 

subestações diferentes, onde o posto de transformação assinalado com um círculo, encontra-

se aberto no caso de exploração normal da rede. 

 

 
Figura 3.2 – Esquema de abertura e fecho de anel entre duas saídas de subestações diferentes [6] 

 

Podem no entanto surgir duas situações, uma em que as subestações são alimentadas a 

partir da mesma subestação primária e outra em que são alimentadas por diferentes 

subestações primárias. 

No caso de serem alimentadas pela mesma subestação primária (figura 3.3), tem que se 

verificar se elas pertencem ao mesmo barramento. Assim sendo, o procedimento é igual ao de 

abertura e fecho de anel entre saídas de barramentos diferentes da mesma estação.  

 

 
Figura 3.3 – Esquema de subestações alimentadas a partir da mesma subestação primária [6] 

 

No caso de as subestações primárias serem diferentes não é permitida a realização de 

manobras de abertura e fecho de anel. 

 

 

3.2 Classificação dos tipos de defeito 

 

Os defeitos que ocorrem numa rede subterrânea podem ser classificados, quanto à sua 

origem, em defeito interno e defeito externo, e quanto à sua natureza, em defeitos eléctricos 

e defeitos não eléctricos. 
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3.2.1 Origem dos defeitos 

 

Os defeitos podem ser de: 

• Origem interna 

• Origem externa 

 

Os defeitos de origem interna ocorrem essencialmente devido a defeitos de fabrico 

(pequenas cavidades ou partículas estranhas nos cabos de isolamento com materiais 

termoplásticos, má impregnação nos cabos isolados a papel), alterações da qualidade 

dieléctrica do material isolante ao longo do tempo (envelhecimento), aquecimento excessivo 

do cabo (originado pela potência transmitida, temperatura ambiente ou resistência térmica 

do solo muito elevadas) ou aparecimento de elevadas solicitações dieléctricas (sobretensões). 

Convém salientar que os defeitos de fabrico nos cabos, são cada vez menos frequentes, 

devido aos cada vez mais rigorosos ensaios de qualidade a que estes estão sujeitos. 

Habitualmente estes defeitos são mais difíceis de localizar, pois os cabos não estão acessíveis 

[2]. 

 

Os defeitos de origem externa ocorrem devido a uma penetração progressiva de humidade 

no isolante do cabo devido a uma deterioração da bainha de chumbo, que pode ser resultante 

de mau manuseamento durante o transporte ou instalação, movimento do solo, vibrações, ou 

em algum dos acessórios como as caixas de junção (má concepção ou montagem defeituosa). 

Podem também ser originados por uma modificação acentuada da espessura do isolante, a 

qual pode ter origem no esmagamento do cabo, aparecimento de fendas ou quebras no papel 

impregnado (para cabo com isolamento a papel impregnado a óleo). 

Outro defeito que ocorre devido a factores externos à rede, e que é frequente acontecer, 

é o caso da destruição acidental, por acção de uma escavadora. Regra geral, estes defeitos 

por agressão mecânica, são facilmente localizados. 

 

 

3.2.2 Natureza dos defeitos 

 

Relativamente à sua natureza os defeitos podem ser considerados: 

• Defeitos eléctricos 

• Defeitos não eléctricos. 

 

Pertencentes aos defeitos não eléctricos estão as fugas de óleo ou gás em cabos de 

constituição especial. 
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Dos defeitos eléctricos fazem parte: 

• Defeito de isolamento 

• Defeito de continuidade 

• Defeito do tipo explosor (intermitente) 

 

Os defeitos de isolamento mais comuns, são os do tipo explosor que ocorrem dos cabos 

com tensões mais elevadas. 

 

Defeito de isolamento (figura 3.4) – este defeito é expresso através da resistência de 

defeito, Rd, em paralelo com um explosor de tensão crescente, Ud, dispostos entre dois 

condutores, no caso de ser um defeito fase-fase, ou entre a alma condutora e o écran 

metálico, no caso de ser um defeito fase-terra. 

 

 
Figura 3.4 – Defeito de isolamento [2] 

 

Este defeito pode ser caracterizado a partir da medição da resistência de defeito, Rd e da 

tensão de escorvamento do explosor, Ud. Se a resistência for igual ou menor a 5 kΩ diz-se que 

é um defeito de isolamento de baixa impedância, caso a resistência seja superior a 0,5 MΩ 

diz-se que é um defeito de isolamento de alta impedância. Se a tensão de escorvamento em 

corrente contínua for nula ou muito baixa, diz-se que o defeito é franco. 

 

Defeito de continuidade (figura 3.5) – este defeito é mais ou menos bem isolado. O 

isolamento é representado por uma resistência Rd, normalmente superior a 10 kΩ, que pode 

ser medida numa das extremidades do cabo. Sucede quando há um corte no condutor. 
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Figura 3.5 – Defeito de continuidade [2] 

 

Defeito explosor ou intermitente (figura 3.6) – este defeito tem um bom isolamento mas 

quando é submetido a uma tensão crescente, escorva a um valor Ud. Electricamente é 

representado por um explosor. 

 

 
Figura 3.6 – Defeito tipo explosor [2] 

 

Quando ocorre o escorvamento, toda a energia armazenada na capacidade do cabo 

descarrega-se no explosor. Enquanto a fonte de tensão, a que o cabo está ligado, estiver 

ligada, o cabo é novamente carregado, e o processo vai-se repetindo sucessivamente. Ou 

seja, o cabo entra em relaxação. O tempo de carga do cabo varia entre alguns décimos de 

segundo a alguns segundos, enquanto o tempo de descarga é muito mais rápido e dura apenas 

alguns milissegundos. 

 

 

3.2.3 Frequência dos defeitos 

 

Existem inúmeros factores dos quais depende a frequência com que ocorrem defeitos 

numa rede de cabos subterrâneos. Os mais relevantes são a idade e a estrutura da rede, o 

tipo de cabos e quando estes foram fabricados, e a tensão de serviço. 
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A frequência média com que ocorrem defeitos nas redes subterrâneas tende cada vez 

mais a diminuir, e se há cerca de 40 anos variava, sensivelmente, entre 1 a 5 defeitos em 

cada 100 km de cabo [4], ao longo de um ano, actualmente as redes tendem a não ter mais 

de 1 defeito por ano, para cada 100 km de ligação trifásica [2]. Esta diminuição deve-se, em 

grande parte, ao facto de hoje em dia usar-se cabos de isolamento sintético. 

 

 

3.3 Localização do defeito 

 

Para a localização e detecção de defeitos nas redes de distribuição subterrâneas deve 

seguir-se um conjunto de operações. 

Primeiro deve começar por se identificar o troço de cabo avariado, para que se o mesmo 

possa ser isolado, mantendo, sempre que possível, o resto da rede em serviço. Deste modo é 

possível limitar as pesquisas a um menor comprimento de cabo. 

Posteriormente efectua-se uma análise do defeito para se poder seleccionar o método de 

localização mais adequado para esse tipo de defeito. 

Seguidamente, se necessário, pode-se efectuar uma operação que consiste na modificação 

das características do defeito que pode ser feita de duas formas. Uma delas consiste em fazer 

baixar ao máximo o valor da resistência, até se obter um defeito franco e é conhecida como 

“queima do defeito”. A outra consiste em aumentar o valor da resistência de isolamento de 

defeito, e só é possível para defeitos que apresentem uma elevada impedância (na ordem dos 

kΩ). Esta forma de modificação das características do defeito é designada por aumento da 

resistência de isolamento. Convém realçar que esta operação normalmente é dispensável. 

A operação seguinte é a localização aproximada da distância a que se deu o defeito. Para 

isso são usados métodos baseados na reflexão de ondas electromagnéticas no local do defeito. 

O objectivo desta operação é determinar o comprimento do cabo com defeito, desde a 

extremidade onde estão a ser efectuadas as medições até ao próprio local do defeito. 

A operação seguinte é a localização exacta no terreno e consiste na detecção precisa do 

local do defeito. Para isso são usadas ondas de choque que produzem ruído através de 

descargas eléctricas no local do defeito, para que possa ser efectuada uma detecção acústica 

e uma detecção magnética ao longo do comprimento do cabo. 

A operação final consiste na identificação precisa de qual o cabo avariado, e só é 

necessária quando existem vários cabos enterrados na mesma vala e a visualização do defeito 

não é imediata. Quando tal acontece deve-se recorrer ao uso de uma pinça amperimétrica 

(figura 3.7) adequada ou a um pica cabos (figura 3.8). 
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Figura 3.7 – Pinça Amperimétrica 

 

O pica-cabos é um aparelho que provoca um defeito visível no cabo, de forma que não 

existam dúvidas sobre qual dos cabos se deve trabalhar. Antes de ser cortado deve ser 

obrigatoriamente picado com o pica-cabos, para que seja evitado um erro acidental e se 

iniciem os trabalhos sobre um cabo em tensão, o que poderia provocar ferimentos graves ou 

até mesmos a morte, de quem estivesse a cortar o cabo. Utilizando o pica-cabos já não há 

este risco pois, se for feita a picagem no cabo errado, as protecções do cabo vão actuar. 

Antes da picagem do cabo deve-se avisar o centro de comando, para no caso de se ter 

colocado o pica-cabos no cabo errado e as protecções actuarem, o centro de comando saber 

automaticamente a que se deveu o disparo das protecções. 
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3.4 Consignação 

 

A consignação consiste no conjunto de operações necessárias para isolar, bloquear, 

estabelecer ligações à terra e em curto

instalação, previamente identificado e retirado da exploração normal, com o objectivo de se 

garantir todas as condições necessárias para a realização de trabalhos fora de tensão, nesse 

mesmo elemento de rede ou nessa instalação

 

 

As manobras de rede em instalações eléctricas de reconfiguração ou específicas duma 

consignação, tal como as disposições e actos que as justif

elaboradas e registadas de forma apropriada, em papel ou formato digital, de modo a 

prevenir que falsas manobras sejam executadas e precaver a exposição de pessoas e 

equipamentos a situações de risco
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Figura 3.8 – Pica cabos 

A consignação consiste no conjunto de operações necessárias para isolar, bloquear, 

estabelecer ligações à terra e em curto-circuito e delimitar um elemento de rede

, previamente identificado e retirado da exploração normal, com o objectivo de se 

garantir todas as condições necessárias para a realização de trabalhos fora de tensão, nesse 

ou nessa instalação, como é possível observar na figura 3.9.

Figura 3.9 – Cabo consignado [2] 

As manobras de rede em instalações eléctricas de reconfiguração ou específicas duma 

consignação, tal como as disposições e actos que as justificam ou complementam, devem ser 

elaboradas e registadas de forma apropriada, em papel ou formato digital, de modo a 

prevenir que falsas manobras sejam executadas e precaver a exposição de pessoas e 

equipamentos a situações de risco [7]. 
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A consignação consiste no conjunto de operações necessárias para isolar, bloquear, 

circuito e delimitar um elemento de rede ou uma 

, previamente identificado e retirado da exploração normal, com o objectivo de se 

garantir todas as condições necessárias para a realização de trabalhos fora de tensão, nesse 

ervar na figura 3.9. 

 

As manobras de rede em instalações eléctricas de reconfiguração ou específicas duma 

icam ou complementam, devem ser 

elaboradas e registadas de forma apropriada, em papel ou formato digital, de modo a 

prevenir que falsas manobras sejam executadas e precaver a exposição de pessoas e 
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O processo de consignação (anexo D) deve conter uma capa onde constem todos os 

elementos identificadores da consignação, preenchida pelas entidades intervenientes. Ele é 

constituído por um conjunto de documentos reunidos pela entidade responsável pela 

condução referentes à consignação dos quais fazem parte: 

• Pedido de indisponibilidade (anexo E) 

• Ordem de manobras (anexo F) 

• Boletim de consignação (anexo G) 

 

O pedido de indisponibilidade é feito pela entidade requisitante, à entidade responsável 

pela condução, preferencialmente em formato digital, de modo que um elemento de rede ou 

uma instalação, fique indisponível para que os ensaios ou trabalhos fora de tensão possam ser 

realizados. 

Para um determinado trabalho ou conjunto de trabalhos que estejam relacionados, deve-

se preencher apenas um pedido de indisponibilidade, contendo uma indicação precisa das 

instalações a consignar, e de outras na sua vizinhança que estejam em tensão. Caso seja 

necessário devem-se anexar esquemas da rede.  

  

A ordem de manobras é um documento onde são descritas sequencialmente todas as 

manobras que irão ser efectuadas na rede de distribuição para consignar e desconsignar o 

elemento de rede ou a instalação, referenciado no pedido de indisponibilidade. Este 

documento é elaborado pela entidade responsável pela condução. 

 

O boletim de consignação é um documento emitido pela entidade responsável pela 

condução e distribuído ao responsável de consignação e aos delegados de consignação, onde 

irá ser efectuado o registo das operações de consignação e da autorização de início dos 

trabalhos e das comunicações entre o centro de condução e o responsável de consignação e os 

delegados de consignação, bem como as comunicações entre o responsável de consignação e 

os delegados de consignação. De salientar que a cada responsável de trabalhos deverá 

corresponder um boletim de consignação. 

 

 

3.5 Prescrições de segurança para trabalhos fora de tensão 

 

As prescrições de segurança para trabalhos fora de tensão têm como finalidade garantir 

que no local de trabalho a instalação eléctrica se encontra fora de tensão e assegurar que 

assim continuará até à conclusão do mesmo. 
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Depois de garantida a identificação precisa das instalações eléctricas afectadas pelo 

trabalho, devem-se fazer cumprir, obrigatoriamente, cinco regras essenciais, dividas em duas 

etapas: 

• Criação da zona protegida: 

1. Separar ou isolar completamente a instalação; 

2. Proteger contra a reposição acidental de serviço ou bloquear, os órgãos de 

corte ou seccionamento, na posição de abertura. 

• Protecção da zona de trabalhos: 

3. Verificar a ausência de tensão na instalação; 

4. Ligar a instalação à terra e em curto-circuito; 

5. Proteger a instalação contra as peças em tensão que estejam na zona de 

trabalhos ou na sua proximidade e delimitar a zona de trabalho. 

 

Na etapa de criação da zona protegida, as regras devem ser cumpridas pelo responsável 

de consignação ou por operadores seus auxiliares. As manobras de equipamentos fixos de 

ligação à terra são executadas ou confirmadas pelo responsável de consignação. 

Na etapa de protecção da zona de trabalhos, as regras devem ser cumpridas pelo 

responsável de trabalhos, na zona de trabalhos, antes de iniciar os trabalhos. A identificação 

do cabo deve ser feita pelo responsável de trabalhos na presença do responsável de 

consignação. 

 

 

3.5.1 Separar ou isolar completamente a instalação 

 

A separação deve ser visível ou com garantia de que a operação foi realizada com sucesso, 

e deve ser efectuada através dos órgãos destinados para tal, em todos os condutores activos, 

incluído o neutro, sendo que no caso de uma instalação de baixa tensão, no esquema “terra e 

neutro comuns”, o neutro não deve ser interrompido. 

É obrigatório confirmar-se o isolamento da instalação, e isso pode ser feito das seguintes 

formas: 

• Observando directamente a abertura dos contactos; 

• Retirando as peças de contacto ou de continuidade; 

• Interpondo anteparos isolantes entre os contactos; 

• Através de uma ligação mecânica que cumpra as normas de eficácia da Direcção 

Geral de Energia, entre a posição dos contactos e a do dispositivo exterior de 

sinalização que reflecte esta posição, isto para casos especiais de aparelhos onde 

o corte efectivo não é visível. 
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Em baixa tensão, essa garantia de separação pode ser dada pela utilização de dispositivos 

de seccionamento, como por exemplo seccionadores, bornes de ligação dos aparelhos 

amovíveis, porta-fusíveis de corta-circuitos, fichas e tomadas destinadas a esse fim, etc. 

Na eventualidade de existir tensão residual nas partes da instalação que já foram 

desligadas da rede, como os condensadores e os cabos, estes devem ser descarregados 

utilizando equipamentos destinados ao efeito. 

 

 

3.5.2 Proteger contra a reposição acidental de serviço ou bloquear, os órgãos 
de corte ou seccionamento na posição de abertura 

 

O objectivo do bloqueio na posição de abertura é impedir a manobra dos órgãos de 

isolamento. Quando tal não é possível, adoptam-se medidas preventivas como o reforço da 

sinalização. Desta forma pode-se recorrer a: 

• Imobilização do órgão de isolamento, realizada através de um bloqueio mecânico, 

ou de outro tipo de bloqueio que ofereça iguais garantias. Devem ser 

neutralizados todos os comandos locais ou à distância e, se eventualmente for 

preciso, devem ser desligas as fontes auxiliares de energia; 

• Sinalização dos comandos locais ou à distância de um órgão de isolamento 

bloqueado, com referência explícita de que aquele órgão está bloqueado e não 

pode ser manobrado. Quando não for possível bloquear os órgãos de manobra, as 

placas ou outros dispositivos de aviso, tanto mecânicos como eléctricos, 

constituem a protecção mínima obrigatória de interdição de manobra. 

 

Em situações onde são usados dispositivos de controlo remoto, para proteger contra a 

religação, a sua manobra deve ficar inibida. 

As placas de sinalização devem sempre estar bem visíveis, e serem explícitas, como é 

exemplo a figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10 – Placa de sinalização 
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3.5.3 Verificar a ausência de tensão na instalação 

 

Antes de ser efectuada a verificação de ausência de tensão na instalação onde irão 

decorrer os trabalhos, a instalação deve ser identificada, de modo a que estes sejam 

realizados na instalação, com a mesma previamente separada e bloqueada. 

Para se identificar a instalação no local do trabalho, é necessário recorrer à combinação 

de alguns dos processos seguintes: 

• Conhecimento da localização geográfica da instalação; 

• Consulta de esquemas, ou cartas geográficas ou SIT – Sistema de Informação 

Técnica (anexo H), actualizados; 

• O conhecimento prévio dos equipamentos instalados e das suas características; 

• Confirmação no local, do equipamento a ser alvo de intervenção, usando métodos 

não destrutivos; por exemplo, utilização de uma pinça amperimétrica; 

• Confirmação no local, do equipamento a ser alvo de intervenção, usando métodos 

destrutivos; por exemplo, utilização de um pica-cabos. 

 

Depois de feita a identificação da instalação, deve ser colocada uma marcação sobre a 

mesma, excepto se as ligações à terra e em curto-circuito sejam visíveis de qualquer ponto da 

zona de trabalhos, ou não exista qualquer risco de confusão. 

Depois de efectuados estes procedimentos, pode-se então passar à fase de verificação da 

ausência de tensão em todos os condutores activos, o mais próximo possível do local onde 

serão efectuados os trabalhos. A verificação da ausência de tensão na instalação deve ser 

sempre executada depois de estabelecidas as ligações à terra e em curto-circuito. Esta 

operação deve ser efectuada como se a instalação estivesse em tensão, ou seja, deve-se usar 

equipamento de protecção adequado e respeitar as distâncias de segurança. Os detectores de 

tensão devem ser adequados à tensão de serviço, e o seu bom funcionamento deve ser 

verificado imediatamente antes e após cada verificação. 

 

 

3.5.4 Ligar a instalação à terra e em curto-circuito 

 

 A ligação da instalação à terra e em curto-circuito não é permitida sem ser precedida da 

verificação da ausência de tensão. Elas devem ser feitas o mais próximo possível do local de 

trabalho, de ambos os lados da zona de trabalhos, e pelo menos uma deve ser visível do local 

de trabalho. 

Todos os elementos da rede com partes nuas que estejam na zona de trabalhos, separados 

da instalação ligada à terra e em curto-circuito, deverão igualmente ser ligados à terra e em 

curto-circuito. 
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Nos cabos isolados as ligações à terra e em curto-circuito são efectuadas nas partes nuas 

acessíveis nos pontos de separação do lado onde serão realizados os trabalhos, ou o mais 

próximo possível de um lado, ou de outro da zona de trabalhos. Na maioria dos casos as 

ligações à terra e em curto-circuito não podem ser efectuadas no local de trabalho. 

Os equipamentos e dispositivos a usar para ligar à terra e em curto-circuito, devem ser 

apropriados e de secção adequada para a corrente máxima de curto-circuito no local, e 

devem ser ligados primeiro ao ponto de ligação à terra e só depois às peças a ligar à terra. 

Se durante algum trabalho, houver necessidade de ser cortar os condutores, ou se partes 

da instalação tiverem de ser separadas fisicamente, devem previamente ser tomadas as 

medidas indispensáveis e apropriadas para assegurar a as continuidades das ligações à terra e 

em curto-circuito. 

Quando se prevêem fenómenos de indução significativos, devem adoptar-se as seguintes 

medidas adicionais de segurança:  

• A ligação à terra em intervalos adequados ou nos pontos de cruzamento com 

outras linhas, de forma a reduzirem-se os potenciais induzidos a níveis seguros; 

• Ligações equipotenciais no local de trabalho, de modo a evitar que os 

trabalhadores se insiram numa malha de indução perigosa. 

Em instalações de baixa tensão as ligações à terra e em curto-circuito são exigidas se 

houver: 

• Risco de poderem ser realimentadas, nomeadamente por um gerador de reserva; 

• Presença de condensadores ou cabos de grande comprimento. 

 

De realçar que é imprescindível registar, no boletim de consignação a data e hora do 

estabelecimento das ligações à terra e em curto-circuito na zona de trabalhos, antes de se 

iniciarem os trabalhos e da sua remoção após a conclusão dos trabalhos. 

 

 

3.5.5 Proteger a instalação contra as peças em tensão que estejam em zonas 
de trabalhos ou na sua proximidade e delimitar a zona de trabalhos 

 

No caso de, na vizinhança do local do trabalho, existirem peças de uma instalação 

eléctrica que não possam ser postas fora de tensão, devem ser tomadas medidas de 

precaução adicionais antes do início do trabalho. 

Assim, a delimitação da zona de trabalhos e controlo do acesso à mesma, deve ser 

assegurada directamente pelo responsável de trabalhos, ou, na sua ausência, sob a sua 

responsabilidade. Pretende-se assim impedir o acesso indevido de pessoas às zonas de perigo. 
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A delimitação da zona de trabalhos consiste em balizar assim, em comprimento, largura e 

altura (através de uma fita, de uma corrente delimitadora, de uma rede, de barreiras,…) e 

em sinalizar a zona com os sinais de perigo e de advertência adequados. 

 

 

3.6 Medição da resistência de defeito 

 

Antes de se iniciar a pré-localização do defeito, utiliza-se um ohmímetro ou um mega-

ohmímetro (figura 3.11) para medir a resistência de defeito, em cada uma das fases, de modo 

a identificar a fase ou as fases onde existe defeito. 

 

 
Figura 3.11 – Mega-ohmímetro 
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Seguidamente pode-se classificar o defeito com recurso à tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Classificação do tipo de defeito [3] 

 
 

3.7 Métodos de localização de defeitos à distância 

 

Existem diversos métodos de localização de defeito à distância os quais se podem dividir 

fundamentalmente em dois grupos: 

• Métodos de ponte; 

• Métodos ecométricos. 

 

Os métodos de ponte baseiam-se em medições efectuadas a partir de pontes resistivas, 

fundamentadas no princípio da ponte de Wheatstone ou pontes capacitivas fundamentadas no 

princípio da ponte de Sauty. 

O princípio de funcionamento da ponte de Wheatstone é aplicado a defeitos de 

isolamento, enquanto o princípio da ponte de Sauty é aplicado a defeitos de continuidade. 

Estes métodos foram os primeiros a ser utilizados e, ao longo de algumas décadas, foram 

de extrema relevância. Contudo, hoje, estão completamente ultrapassados pelos métodos 

ecométricos, pois o seu espectro de utilização era muito limitado, os tempos das intervenções 

eram demasiado longos, e para se obter uma precisão razoável, eram necessárias inúmeras 

precauções e implicava o recurso a verdadeiros especialistas. No entanto, o custo a nível de 

equipamento era incomparavelmente inferior [2]. 

 

Os métodos ecométricos baseiam-se na propagação e reflexão de impulsos e ondas 

electromagnéticas ao longo do cabo. 
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Estes métodos, na maioria das vezes, proporcionam excelentes resultados, mesmo em 

casos aparentemente complicados. Caso, os cabos sejam muito compridos, poderá haver 

algumas limitações devido ao fenómeno da atenuação. 

Outro fenómeno que ocorre é o da distorção, e deve-se ao facto da velocidade de 

propagação da onda não ser independente da frequência. Deste modo, a leitura dos tempos 

de propagação deve ser sempre efectuada entre as duas origens dos impulsos, à partida e à 

chegada. 

De modo a evitar reflexões múltiplas, convém adaptar a impedância interna da fonte de 

emissão de impulsos à impedância característica do cabo. 

O maior factor limitativo da utilização dos métodos ecométricos é o muito elevado custo 

do equipamento. 

Estes métodos podem ser divididos em três grandes grupos: 

• Ecometria em baixa tensão 

• Ecometria em alta tensão 

• Ecometria utilizando impulsos de corrente 

 

 

3.7.1 Ecometria em baixa tensão 

 

O princípio de funcionamento da ecometria em baixa tensão, consiste em ligar o 

ecómetro ao cabo, sendo feita a visualização dos impulsos através de um osciloscópio, como é 

descrito na figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12 – Ecometria em baixa tensão [2] 

 

A frequência de emissão dos impulsos transmitidos pelo ecómetro, deve ser 

suficientemente elevada, mas sem ultrapassar a frequência correspondente à ida e regresso 

do impulso no cabo, de forma a não haver sobreposição de dois impulsos, convenientemente 
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desfasados. Só assim é possível uma visualização conveniente do ecograma. O ecómetro 

permite medir o tempo de ida e regresso da onda, e indica a distância a que se encontra o 

defeito. 

 

A distância do defeito é calculada através da expressão: 

 

-7 �  �  8 *7  ,          (3.1) 

 

Onde -7 é o comprimento do cabo até desde o local onde está a ser feita a medição, até 

ao local do defeito, 8 é a velocidade de propagação da onda no cabo e *7 é o tempo 

correspondente à ida e regresso da onda no cabo [3]. 

 

A velocidade de propagação da onda pode ser calculada através da expressão: 

 
8 �  9

√;<   ,          (3.2) 

 

Onde = é a velocidade de propagação da luz no vazio e >? é a permitividade relativa do 

isolante. 

 

Desta forma verifica-se que a velocidade de propagação da onda no cabo varia, conforme 

variam os isolantes utilizados no seu fabrico. 

Quando a onda depara com uma mudança de impedância, vai reflectir essa mudança até à 

origem. O factor de reflexão é dado pela expressão: 

 
@ �  ABC DEABF DE   ,          (3.3) 

  

Sendo @ o coeficiente de reflexão, �G a resistência de defeito e H9 a impedância 

característica do cabo. 

 

A impedância característica do cabo é dada pela expressão: 

 

H9 � I�
9   ,          (3.4) 

 

Onde - é a indutância linear do cabo e = é a capacidade linear do cabo. 

 

Se a resistência de defeito foi maior do que a impedância característica, o factor de 

reflexão é positivo, ou seja vai haver uma inflexão positiva como se pode ver na figura 3.13. 
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Quando tal acontece, é sinal que existe um circuito aberto, e está-se perante um defeito de 

continuidade. 

  

 
Figura 3.13 – Ecograma de um defeito de continuidade [3] 

 

Se a resistência de defeito foi menor do que a impedância característica, o factor de 

reflexão é negativo, ou seja vai haver uma inflexão negativa como se pode ver na figura 3.14. 

Quando tal acontece, é sinal que existe um curto-circuito, e está-se perante um defeito de 

isolamento. 

 

 
Figura 3.14 – Ecograma de um defeito de isolamento [3] 

No caso de se notar uma ligeira oscilação no entre valores positivos e negativos, sem 

haver mudanças nas características do cabo, como acontece na figura 3.15, está-se perante 

uma caixa de junção. 

 

 
Figura 3.15 – Ecograma de uma caixa de junção [2] 
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Este método, chamado método directo, pode ter algumas variantes para enfrentar 

situações mais complicadas e que seja necessária uma interpretação mais rigorosa. Entre as 

variantes, as que mais se destacam são [2]: 

• Método de comparação de fases 

• Método diferencial 

• Método de reflexão sobre o arco de queima 

 

O método de comparação de fases consiste em se colocar simultaneamente, no écran do 

ecómetro, os ecogramas originados por uma fase sã (traçado a verde) e por uma fase 

defeituosa (traçado a vermelho), como demonstra a figura 3.16. 

 

 
Figura 3.16 – Ecograma do método de comparação de fases [3] 

 

O método diferencial consiste em ligar o ecómetro simultaneamente a duas fases do cabo, 

uma avariada e outra sã. O ecómetro vai efectuar a diferença entre as formas dos impulsos 

reflectidos. Deste modo, no seu écran vai surgir um ecograma onde simplesmente estão 

registadas as reflexões provocadas pelo defeito. 

 

O método da reflexão sobre o arco de queima consiste em cobrir os defeitos de 

isolamento, nos quais não foi possível efectuar a queima. Isso pode ser conseguido associando 

o ecómetro ao aparelho de queima de forma que, os impulsos se reflictam no arco. Convém 

não esquecer que é necessário o uso de um filtro que impeça que a tensão aplicada na 

queima seja aplicada no ecómetro. 

Este tipo de técnica da ecometria em baixa tensão, pode ser aplicada a quase todo o tipo 

de defeitos com sucesso, a excepção é o defeito do tipo explosor. 
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3.7.2 Ecometria em alta tensão 

 

Na ecometria em alta tensão, os métodos ecométricos resolvem a situação que não era 

possível solucionar na ecometria em baixa tensão, ou seja defeitos do tipo explosor ou 

defeitos onde a impedância seja muito elevada. 

Neste caso os métodos que se destacam são os seguintes: 

• Método da onda de choque 

• Método das oscilações de relaxação 

• Método da reflexão sobre o arco de queima 

 

O método da onda de choque é posto em prática nos casos em que o escorvamento só 

sucede para uma tensão elevada (entre alguns kV a algumas dezenas de kV). Deste modo é 

necessário recorrer a um transformador de alta tensão, para aplicar uma corrente contínua ao 

cabo com defeito de forma a provocar um arco no ponto de defeito. Assim, em sincronia com 

o ecómetro, consegue-se obter uma onda de oscilação de tensão que possa ser analisada. 

A de distância a que o defeito se encontra da extremidade do cabo onde são feitas as 

medições é novamente dada pela expressão: 

 

-7 �  �  8 *7   ,          (3.5) 

 

Contudo, neste caso, o tempo *7, correspondente à ida e regresso da onda no cabo, tem 

que sofrer uma correcção. Essa correcção é feita através da subtracção do atraso ∆*, 
introduzido pelo escorvamento da onda no local do defeito. 

 

O método das oscilações de relaxação consiste num cabo previamente carregado e 

colocado em curto-circuito entrar em oscilação de um quarto de onda. É feito um registo das 

ondas no écran do ecómetro, e o suposto período T corresponde a um trajecto de quatro 

vezes entre a extremidade onde é efectuada a medida e o local onde se encontra o defeito. 

O método da reflexão sobre o arco de queima é idêntico ao referenciado para a ecometria 

em baixa tensão. 

 

O método de reflexão sobre o arco de queima, é o método mais recente e tenta suplantar 

contrariedades subjacentes aos métodos mais clássicos, como é o caso do método da onda de 

choque e o caso do método das oscilações de relaxação. 
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3.7.3 Ecometria utilizando impulsos de corrente 

 

A ecometria utilizando impulsos de corrente tem por objectivo superar algumas lacunas 

existentes na ecometria em alta tensão. Os inconvenientes que mais se denotam, na 

ecometria em alta tensão, são: a falta de clareza dos ecogramas; as dificuldades em medir o 

tempo de ida e regresso da onda no cabo devido ao atraso imposto pelo escorvamento no 

local do defeito; a restrição das suas aplicações. 

O princípio de funcionamento da ecometria utilizando impulsos de corrente, consiste na 

colocação de um captador linear na proximidade de um condutor percorrido por uma 

determinada corrente, fazendo com que, seja possível obter nos seus terminais, um sinal 

proporcional à derivada da intensidade da corrente. Esse captador linear é constituído por 

uma espira com uma determinada indutância, fechado sobre uma resistência de 

aproximadamente 100 Ω. A espira capta preferencialmente a frequência cujo quarto de onda 

corresponde ao comprimento do quadro da espira. Deste modo os ecogramas são muito mais 

selectivos e facilitam a medida do tempo de ida e regresso da onda no cabo. 

Nesta técnica pode ser usado o método directo, o método de comparação e o método 

diferencial, já referenciados na ecometria de baixa tensão. 

  

 

3.7.4 Selecção do método de localização de defeitos 

 

Quando o defeito é franco ou pouco resistivo deve-se utilizar a ecometria em baixa 

tensão, ou seja, à partida é possível localizar o defeito com o auxílio de um ecómetro (ver 

figura 3.17). 

Estando na presença de um defeito resistivo deve-se pôr em prática a ecometria 

utilizando impulsos de corrente ou método da reflexão sobre o arco da queima. 

Por fim, quando o defeito é muito resistivo ou intermitente deve-se recorrer à ecometria 

em alta tensão. 
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Figura 3.17 – Selecção do método de localização [3] 

 

 

3.7.5 Conclusões 

  

Os métodos ecométricos tem a grande vantagem de localizarem as avarias de forma 

rápida e eficiente, principalmente quando comparados com os métodos de ponte, o que faz 

com que os tempos de indisponibilidade da rede diminuam. 

A introdução e melhoria de novos métodos como a reflexão sobre o arco de queima e os 

impulsos de corrente, ajudou a melhorar e muito os métodos écométricos. 

De salientar como aspecto negativo o facto dos elevados preços do equipamento 

necessário para a detecção de defeitos de modo a ser possível aplicar os métodos 

ecométricos, pois as entidades exploradoras das redes de cabos subterrâneos têm grande 

dificuldade financeira em adquiri-los e concretizarem o objectivo de efectuarem uma rápida 

e eficiente localização das avarias. 

 

 

3.8 Localização exacta no terreno 

 

Devido ao facto de os métodos anteriormente referidos poderem ter erros com valores 

médios entre ±1% e ±2%, o que levaria a abrir valas com dezenas de metros de comprimento, 

impõe-se uma localização mais precisa de modo que a possibilidade de erro seja inferior a 1 

m de comprimento [2]. 

Para essa maior precisão utiliza-se o método acústico, e recorre-se a um traçador para 

identificar o percurso do cabo. 
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3.8.1 Método acústico ou de detecção de vibrações no solo 

 

Este método pode ser utilizado independentemente do tipo de defeito, e o seu princípio 

baseia-se na audição do ruído produzido por descargas, à superfície do solo, no local do 

defeito, como é descrito na figura 3.18. 

 

 
Figura 3.18 – Método acústico [3] 

 

Estas descargas são efectuadas através de um gerador de ondas de choque ligado ao cabo 

com defeito. A onda gerada propaga-se ao longo do cabo e origina uma descarga no local de 

defeito, e provocando uma espécie de um tremor de terra numa escala muito reduzida, com 

epicentro no local do defeito e que produz um determinado ruído. A intensidade do ruído 

transmitido pelas vibrações das ondas esféricas, e a sua percepção à superfície do solo, 

depende da energia das ondas de choque, da natureza do solo e da profundidade a que o cabo 

se encontra enterrado. 

O gerador de ondas de choque permite regular a cadência das ondas de choque e a 

tensão, o que faz com que seja possível controlar a energia da onda transmitida ao cabo. Essa 

energia pode ser calculada através da expressão: 

 

K �  �  L M�  ,          (3.6) 

 

Onde K é a energia enviada em joules, L é a capacidade em micro faradays e M é a 

tensão em quilovolts. 

Para um maior sucesso na localização deve-se garantir níveis de energia mínimos a rondar 

os 1000 J, para baixa tensão, e os 2500 J, para média tensão. 

Na figura 3.19 pode-se ver o equipamento utilizado na EDP Distribuição para detectar o 

ruído: a sonda acústica (do lado direito da figura) que detecta as vibrações; um receptor de 
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ondas de choque (lado esquerdo, em baixo, na figura) para receber e amplificar o ruído das 

vibrações; um par de auscultadores (lado esquerdo, em cima, na figura) para permitir a 

audição do ruído. 

 

 
Figura 3.19 – Auscultadores, receptor de ondas de choque e sonda acústica 

 

Por vezes o ruído é audível sem ser necessário recorrer a qualquer equipamento. 

Também, em certas ocasiões, consegue-se sentir as vibrações do terreno com a ponta do pé 

ou com as mãos. 

Algumas dificuldades que podem surgir na detecção das vibrações devem-se ao facto de: 

• O local ter tráfego muito intenso, podendo haver interferências sonoras que 

prejudiquem a audição do defeito 

• O cabo estar enterrado a uma grande profundidade o que pode dificultar a 

audição em determinado tipo de solo que atenue o ruído 

• O cabo estar entubado, pois as vibrações ao ecoarem pelo tubo, podem levar a 

erros na detecção exacta do local 

• O defeito estar localizado em caixas de união ou de derivação muito antigas, 

feitas em ferro fundido, as quais isolam as vibrações do defeito   
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3.8.2 Identificação e traçagem do caminho de cabos 

 

Para a identificação do percurso do caminho de cabos, existem cartas topográficas e/ou 

um programa informático (SIT – Sistema de Informação Técnica) com o registo do local por 

onde os cabos da rede de AT/MT/BT/IP (anexo H) passam. Contudo, acontece que, por vezes, 

esse registo está errado ou desactualizado. Isto acontece quando são feitas alterações do 

percurso dos cabos, sem que essas alterações sejam actualizadas no projecto inicial, ou 

devido a problemas de execução na montagem. 

Quando tal acontece, ou se existe alguma dúvida de parte ou da totalidade do percurso 

do cabo, utiliza-se um aparelho chamado traçador (figura 3.20), que serve para localizar o 

caminho do cabo e a profundidade a que o cabo se encontra. 

 

 
Figura 3.20 – Traçador 

 

O traçador identifica o percurso do cabo através da detecção do campo magnético 

produzido por corrente de frequência musical, geralmente compreendida entre os 400 e 1200 

Hz. Esse campo magnético é detectado com a ajuda de uma pequena bobine com núcleo de 

ferrite, ligado a um receptor apropriado. 

Deste modo evita-se fazer escavações desnecessárias e colocar em risco tanto os 

trabalhadores, como o trabalho a ser executado, como a própria instalação eléctrica. 
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3.9 Descrição da unidade UNISAT, usada na localização de 
defeitos 

 

Para a localização de defeitos, a equipa de detecção de avarias da EDP Distribuição da 

Manutenção de Redes Porto tem ao seu dispor a unidade UNISAT (figura 3.21 e 3.22) que é 

composta por dois equipamentos, o SPG 32 e o KABELLUX 31-E. 

 

 
Figura 3.21 – Zona das ligações da unidade UNISAT 
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Figura 3.22 – Zona de comando da unidade UNISAT 

 

O SPG 32 é um equipamento universal de localização de defeitos e ensaios em cabos, que 

permite localizar defeitos em cabos pelo método acústico, defeitos na bainha, e também 

permite ensaios de cabos aplicando uma tensão contínua até 32 kV [8].  

O KABELLUX 31-E, é um instrumento de reflexão de onda, ou seja, é um ecómetro. 

Utilizando o SPG 32 e KABELLUX 31-E em conjunto, é possível utilizar o método de 

reflexão de arco, o método de correntes e o método de tensão. 

Apesar do SPG 32 ser um equipamento compacto (520 x 430 x 750 mm), é necessário um 

veículo adequado para o transportar, devido ao seu peso (135 kg). 

 

Permite selecção dos seguintes modos de funcionamento: 

• SWG – Operação do gerador de ondas de choque 

• KVL – Operação do gerador de ondas de choque com arco reflectido 

• MFO – localização de defeitos de bainha 

• HPG – teste de alta tensão 

 

 

3.9.1 Modo de funcionamento SWG – gerador de ondas de choque 

 

Na figura 3.23 pode ver-se o esquema de funcionamento básico de um gerador de ondas 

de choque. O condensador de impulsos é carregado através da alta tensão fornecida pela 

unidade de energia, que depois será injectada no cabo com defeito através das hastes de 

descarga principais. Quando se desliga o equipamento, a possível carga residual do cabo ou do 

instrumento é transferida para a terra através das hastes de descarga à terra. 
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Figura 3.23 – Esquema de funcionamento básico de um gerador de ondas de choque

 

Através da fórmula podemos determinar a energia de saída do gerador de ondas de 

choque. 

Neste modo pode-se recorrer ao método de corrente para uma pré

 

 

3.9.2 Modo de funcionamento 

 

Na figura 3.24 pode ver-se o esquema do funcionamento básico do método de reflexão do 

arco. O impulso de tensão que o condensador origina, provoca uma disrupção no ponto de 

defeito. O arco resultante é mant

reflectida possa ser medida. O acoplamento da onda reflectida ao instrumento é feito através 

de condensadores de alta tensão.

 

Figura 3.24 – Esquema do funcionamento básico do método de reflexão do arco

 

Para a localização exacta do defeito, o interruptor, em paralelo com a resistência de 

desacoplamento, é fechado, de modo a que toda a energia do gerador de ondas de choque 

seja aplicada ao ponto com defeito.
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Esquema de funcionamento básico de um gerador de ondas de choque

Através da fórmula podemos determinar a energia de saída do gerador de ondas de 

se recorrer ao método de corrente para uma pré-localização do defeito.

e funcionamento KVL – método de reflexão do arco 

se o esquema do funcionamento básico do método de reflexão do 

arco. O impulso de tensão que o condensador origina, provoca uma disrupção no ponto de 

defeito. O arco resultante é mantido pela resistência R, de modo a permitir que a onda 

reflectida possa ser medida. O acoplamento da onda reflectida ao instrumento é feito através 

de condensadores de alta tensão. 

uema do funcionamento básico do método de reflexão do arco

Para a localização exacta do defeito, o interruptor, em paralelo com a resistência de 

desacoplamento, é fechado, de modo a que toda a energia do gerador de ondas de choque 

to com defeito. 
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Esquema de funcionamento básico de um gerador de ondas de choque [8] 

Através da fórmula podemos determinar a energia de saída do gerador de ondas de 

localização do defeito. 

se o esquema do funcionamento básico do método de reflexão do 

arco. O impulso de tensão que o condensador origina, provoca uma disrupção no ponto de 

ido pela resistência R, de modo a permitir que a onda 

reflectida possa ser medida. O acoplamento da onda reflectida ao instrumento é feito através 

 
uema do funcionamento básico do método de reflexão do arco [8] 

Para a localização exacta do defeito, o interruptor, em paralelo com a resistência de 

desacoplamento, é fechado, de modo a que toda a energia do gerador de ondas de choque 



 

 

3.9.3 Modo de funcionamento 

 

Na figura 3.25 pode ver

defeitos em bainhas. Para se localizar este tipo de defeitos em cabos

sintético, de média tensão e de alta tensão

contínua entre o écran (bainha

gera um pico de tensão na terra em redor, o que permite a localização exacta do def

o método da tensão de passo

 

Figura 3.25 – Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas

 

É de salientar a importante função da resistência R, uma vez que 

carga total do condensador de impulso atinja o ponto d

provocaria uma sobrecarga térmica nesse ponto.

 

 

3.9.4 Modo de funcionamento 

 

Na figura 3.26 pode ver

tensão. Para se puder efectuar o teste de alta tensão, foi instalada no SPG 32, uma fonte 

especial de alta tensão alimentada a partir do transformador Tr 2. Desta forma garante

que nenhuma capacitância fica par

 

Figura 3.26 – Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas

 

Neste modo de ligação, pode

 

Descrição da unidade UNISAT, usada na localização de defeitos 

Modo de funcionamento MFO – localização de defeitos em bainhas

pode ver-se o esquema do funcionamento básico para a localização de 

defeitos em bainhas. Para se localizar este tipo de defeitos em cabos

ético, de média tensão e de alta tensão, aplicam-se ondas impulsionais em corrente 

o écran (bainha) e a terra. A corrente que se escapa pelo ponto

era um pico de tensão na terra em redor, o que permite a localização exacta do def

o método da tensão de passo. 

Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas

É de salientar a importante função da resistência R, uma vez que esta não permite que a 

carga total do condensador de impulso atinja o ponto de defeito, pois se tal aconteces

provocaria uma sobrecarga térmica nesse ponto. 

Modo de funcionamento HPG – ensaios em alta tensão 

pode ver-se o esquema de funcionamento básico para os ensaios em alta 

tensão. Para se puder efectuar o teste de alta tensão, foi instalada no SPG 32, uma fonte 

especial de alta tensão alimentada a partir do transformador Tr 2. Desta forma garante

que nenhuma capacitância fica paralela ao elemento a testar. 

Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas

Neste modo de ligação, pode-se recorrer ao método de tensão para uma pré

ição da unidade UNISAT, usada na localização de defeitos 57 

localização de defeitos em bainhas 

se o esquema do funcionamento básico para a localização de 

defeitos em bainhas. Para se localizar este tipo de defeitos em cabos com isolamento 

se ondas impulsionais em corrente 

e escapa pelo ponto de defeito 

era um pico de tensão na terra em redor, o que permite a localização exacta do defeito com 

 
Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas [8] 

esta não permite que a 

e defeito, pois se tal acontecesse, 

 

ncionamento básico para os ensaios em alta 

tensão. Para se puder efectuar o teste de alta tensão, foi instalada no SPG 32, uma fonte 

especial de alta tensão alimentada a partir do transformador Tr 2. Desta forma garante-se 

 
Esquema do funcionamento básico para a localização de defeitos em bainhas [9] 

se recorrer ao método de tensão para uma pré-localização. 
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Recorrendo à tabela 3.2, pode-se facilmente de saber qual o equipamento que se deve 

utilizar e o modo em que ele deve funcionar. 

 

Tabela 3.2 – Selecção do método e do modo a usar no equipamento SPG 32 [9] 

Método Resistência Defeito (ΩΩΩΩ) Equipamento Modo 

 

Ecómetro 

 

Rd = 0 ; Rd = ∞ 

0 < Rd < 300 

 

Ecómetro 
 

 

Reflexão do 

Arco 

 

 

300 < Rd < 10 M 

 

Ecómetro + Gerador Ondas 

Choque (SWG) 

 

KLV 

 

Corrente 

 

300 < Rd < 10 M 

 

Ecómetro + Gerador de Ondas 

Choque (SWG) 

 

SWG 

 

Tensão 

 

Rd  >> 10 M 

Rd instável 

 

Ecómetro + Unidade de Teste 

(HPG) 

 

HPG 

 

 

3.10 Detecção de avarias: Análise crítica 

 

 A equipa de detecção de avarias da Manutenção de Redes Porto possui equipamentos 

bastante sofisticados que permitem um elevado nível de eficiência na detecção de avarias em 

cabos subterrâneos. 

 A unidade UNISAT é o exemplo de um desses equipamentos, revelando-se muito 

prática e eficiente para defeitos em média tensão, pois permite a avaliação simultânea das 

três fases. Contudo o processo de montagem e desmontagem do equipamento é demorado. 

Devido ao elevado número de opções e configurações, o ecómetro KABELLUX 31-E, presente 

da unidade UNISAT por vezes em preterido em detrimento de um ecómetro portátil (figura 

3.25). 
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Figura 3.27 – Ecómetro portátil 

 

 

Nas avarias de baixa tensão, e de iluminação pública, a utilização desta unidade acaba 

por não ser tão eficaz devido ao elevado tempo de montagem, e na maioria das vezes torna-

se mais prático e rápido recorrer a um écometro portátil e a um gerador de ondas de choque, 

mesmo que este só a análise de uma fase de cada vez. 

Os métodos ecométricos mais usados na localização à distância, pela equipa de detecção 

de avarias, são os métodos com recurso ao gerador de ondas de choque, nas suas diversas 

variantes. Convém também salientar que esta equipa, com o equipamento que possui 

actualmente, tem conseguido obter uma elevada taxa de sucesso na detecção e localização 

dos defeitos. 

Devido ao elevado preço dos equipamentos para detecção e localização de defeitos, nem 

todas as direcções de rede e clientes possuem o tipo de equipamento necessário para 

qualquer tipo de avaria em cabos subterrâneos. Isso faz com que a equipa de detecção de 

avarias da Manutenção de Redes Porto se tenha de deslocar para fora da sua área, para 

detectar avarias em locais, geograficamente distantes, perdendo mais tempo nos percursos 

do que na própria detecção! 
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Capítulo 4  

Manutenção, reparação e classificação 
das linhas de média tensão 

 

4.1 Manutenção 

 

Existem três tipos de manutenções que podem ser efectuadas em linhas de média tensão 

[10]: 

• Manutenção preventiva sistemática 

• Manutenção preventiva condicionada 

• Manutenção correctiva 

 

Os cabos subterrâneos, como estão enterrados, praticamente, não requerem manutenção 

preventiva; essencialmente, a sua manutenção é correctiva. Esta é uma das vantagens, 

comparativamente às linhas aéreas, as quais necessitam de bastante manutenção, tanto 

preventiva como correctiva. 

 

 

4.1.1 Manutenção preventiva sistemática 

 

A manutenção preventiva sistemática prevista para os cabos subterrâneos de média 

tensão é muito reduzida e consiste no ensaio de descargas parciais e numa inspecção visual às 

caixas terminais de fim de cabo, tanto nos cabos secos como nos cabos a óleo. 

Também se efectua inspecção aos depósitos de compensação das caixas terminais dos 

cabos a óleo no caso de cabos de alta tensão. 
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Faz-se essa vigilância nas subestações e nos postos de transformação, quando ocorrem 

inspecções nessas instalações. Normalmente as inspecções ocorrem trimestralmente. 

  

 

4.1.2 Manutenção preventiva condicionada 

 

 A manutenção preventiva condicionada consiste na correcção das anomalias 

detectadas nas instalações, no decorrer das inspecções realizadas nas acções de manutenção 

preventiva sistemática. 

 

 

4.1.3 Manutenção correctiva 

 

 A manutenção correctiva está associada à ocorrência de incidentes definitivos que 

envolvem a localização e a reparação de avarias que surgem nos cabos subterrâneos. 

 

 

4.2 Reparação 

 

Na rede de distribuição subterrânea, quando ocorre um defeito, a maioria das reparações 

requer a construção de caixas de junção. 

Estas caixas servem para ligar electricamente dois troços de cabo, de modo a retomar a 

sua continuidade. A construção destas caixas deve obedecer a determinadas regras na sua 

execução de modo a que a estanquidade e o isolamento do cabo sejam garantidos. Deve 

também assegurar-se a continuidade das bainhas metálicas e das armaduras dos cabos, no 

caso de existirem. É usado um material termorretráctil, constituído por uma manga que 

envolve cada condutor individualmente, por uma manga exterior que envolve todos os 

condutores, por ligadores de cravação e por uma trança de cobre para a interligação das 

bainhas de aço dos cabos. 

Todos estes componentes são fornecidos em conjunto e vêem embalados em sacos de 

plástico bem fechados, para estarem bem protegidos contra impurezas. 

Na execução de caixas de junção, a limpeza dos equipamentos, das ferramentas e do 

local de trabalho, são essenciais para um trabalho bem realizado, assim como o conhecimento 

das indicações dadas pelo fabricante. 
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Na construção das caixas, o desengordurar muito bem o cabo, assim como a quantidade 

de calor posta em jogo na retracção das mangas termorrectrácteis (para não sejam 

depositadas partículas de carvão nas mangas), são dois dos aspectos a que se deve dar uma 

grande relevância. 

Na execução destas caixas, para os cabos de isolamento seco, não pode haver vestígios de 

grafite ou verniz deixados pela fita semicondutora, tal como se deve manter o isolamento 

bem limpo e sem qualquer risco. 

Mesmo depois de a reparação estar efectuada, há que ter atenção àquele ponto, pois será 

sempre um ponto débil da rede de distribuição. 

Na Direcção de Rede e Clientes Porto, as reparações em cabos subterrâneos são 

entregues, pela EDP Distribuição, a outras entidades externas. Este tipo de empreitadas 

requer pessoal competente e especializado, e nem todos os trabalhadores estão habilitados 

para dirigir certos tipos de reparações.  

As reparações são acompanhadas por um responsável da EDP Distribuição, que tem por 

função fiscalizar a obra, efectuar os procedimentos necessários ao longo da sua execução, 

como por exemplo comunicar a picagem de um cabo ao centro de comando e fazer um 

levantamento de dados relevantes como é o caso da medição da área da vala que foi aberta 

para a reparação do defeito. 

É de salientar que, antes das reparações serem executadas, é necessário realizar as 

consignações e verificar que todas as regras de segurança para efectuar os trabalhos de 

reparação sem tensão estão a ser escrupulosamente cumpridas.  

 

 

4.3 Classificação das linhas de média tensão 

 

As linhas de média tensão, para efeitos de manutenção preventiva, regem-se por uma 

hierarquia dividida em três escalões (A, B, C) em função dos valores que assumem os 

correspondentes índices de criticidade (Ic), conforme é possível observar na tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Índice de criticidade [10] 

Escalões Índice de Criticidade 

A ≥ 16 

B ≥ 10 e ≤ 15 

C ≤ 9 
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O índice de criticidade de cada linha de média tensão é o resultado do somatório das 

pontuações atribuídas aos 4 critérios a considerar, podendo assumir valores discretos entre 

um máximo de 21 pontos e um mínimo de 4 pontos. 

Esses 4 critérios são: 

• C1 – factores ambientais 

• C2 – ponta máxima anual assíncrona 

• C3 – reserva activa 

• C4 – importância dos clientes 

 

O critério C1 – factores ambientais, traduz a maior ou menor exposição de cada linha de 

média tensão a agentes ambientais adversos ao longo do seu percurso. 

No caso dos cabos subterrâneos este critério é normalmente pontuado com o valor 

mínimo, visto que o cabo não atravessa zonas muito arborizadas nem é está muito sujeito à 

poluição. A excepção é se o cabo estiver instalado em terrenos não consolidados. 

As pontuações são em função da incidência de factores ambientais adversos em 

percentagem do comprimento total da linha, conforme a tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 – Pontuação da incidência de factores ambientais [10] 

C1 – Factores Ambientais Pontos 

Incidência > 50% do comprimento total da linha 3 

Incidência > 25% e ≤ 50% do comprimento total da linha 2 

Incidência ≤ 25% do comprimento total da linha 1 

 

A classificação é proposta pela Direcção de Rede e Clientes e é validada pela condução. 

 

O critério C2 – ponta máxima anual assíncrona, traduz a importância da linha de média 

tensão, do ponto de vista da potência fornecida na situação de configuração normal de 

exploração. 

Estas pontuações são em função dos valores da ponta máxima assíncrona, verificados 

anualmente e expressos em MVA, conforme a tabela 4.3. Esses valores da ponta máxima 

assíncrona são também anualmente actualizados pela condução. 

 

Tabela 4.3 – Pontuação da ponta máxima anual assíncrona [10] 

C2 – Ponta Máxima Anual Assíncrona Pontos 

> 4 MVA 6 

> 1,5 MVA e ≤  4MVA 3 

≤ 1,5 MVA 1 
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O critério C3 – reserva activa, traduz o nível de recurso da linha de média, isto é, as 

alternativas existentes para continuar a alimentar as cargas normais com a linha fora de 

serviço. 

Estas pontuações são em função do nível de recurso existente, conforme a tabela 4.4. 

Estes valores são actualizados anualmente pela condução. 

 

Tabela 4.4 – Pontuação da reserva activa [10] 

C3 – Reserva Activa Pontos 

Sem recurso 6 

Com recurso parcial 3 

Com recurso total 1 

 

O critério C4 – importância dos clientes, traduz a importância de uma linha de média 

tensão, em função das instalações que alimenta (postos de transformação de distribuição e 

postos de transformação de cliente), na situação de configuração de exploração normal. 

A pontuação é dada pelo somatório da pontuação (6, 3, 1) obtida por cada posto de 

transformação de distribuição ou de cliente, no respectivo critério C3, em relação à 

importância do posto. 

O resultado deste somatório é enquadrado nos intervalos definidos na tabela 4.5, 

determinando-se assim a pontuação final a atribuir a cada linha. 

 

Tabela 4.5 – Pontuação da importância dos clientes [10] 

C4 – Importância dos Clientes Pontos 

Muito importantes 6 

Importantes 3 

Pouco importantes 1 

 

Estes intervalos foram estabelecidos tendo em conta que em média uma linha de média 

tensão alimenta 25 postos de transformação 

Enquanto não se dispuser da classificação atribuída a todos os postos de transformação no 

critério C3, a pontuação a atribuir a cada linha de média tensão é efectuada pela Direcção de 

Rede e Clientes e validada pela condução. 

 

Exemplifiquemos o cálculo do índice de criticidade, considerando o caso de um cabo 

subterrâneo, instalado em terreno consolidado, com uma potência máxima anual assíncrona 

de 3,5 MVA e que alimenta 25 postos de transformação, com recurso total. 

Sendo um cabo subterrâneo instalado em terreno consolidado, atribui-se 1 ponto ao 

critério C1. Como a sua potência máxima anual assíncrona é de 3,5 MVA, atribui-se 3 pontos 
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ao critério C2. Visto a sua reserva ter recurso total, atribui-se 1 ponto ao critério C3. Como 

todos os 25 postos de transformação têm recurso total, o somatório das pontuações obtidas 

em cada um, é igual a 25, como é menor ou igual a 60, atribui-se 1 ponto ao critério C4. 

O índice de criticidade é dado através do somatório dos quatro critérios (C1,C2,C3 e C4), 

deste modo, a pontuação obtida no somatório é de 6 pontos. 
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Capítulo 5  

Dados estatísticos sobre avarias na EDP 
Distribuição 

 

Como a EDP Distribuição foi reestruturada no decorrer de 2007, os dados que se seguem 

dizem respeito à estrutura existente antes daquela data. 

A equipa de detecção de avarias em cabos subterrâneos do departamento de manutenção 

da Área de Rede Grande Porto tinha por missão detectar as avarias existentes nos 8 concelhos 

da sua Área de Rede. Existia um departamento de infra-estruturas (extinto na nova 

estrutura), que possuía um veículo equipado para detecção de avarias (actualmente está ao 

serviço da Manutenção de Redes Porto), para dar apoio às Áreas de Rede a Norte de Coimbra 

que não possuíam o equipamento necessário para a detecção de defeitos. Por vezes, a equipa 

de detecção de avarias da Área de Rede Grande Porto, era chamada a intervir fora da sua 

área para dar apoio à equipa de detecção do departamento de infra-estruturas. Nas tabelas 

5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 pode-se ver o número de detecções realizadas pela equipa de detecção de 

avarias da Área de Rede Grande Porto entre 2004 e 2007, e os meses em que foram 

detectadas, sendo que cerca de 90% foram na sua Área de Rede. 

 

Tabela 5.1 – Avarias detectadas em 2004 

2004 
Meses 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

Anual 

Localização de defeitos 

na rede MT 
6 4 7 6 8 9 6 5 4 5 3 4 67 

Localização de defeitos 

na rede BT 
18 13 12 13 12 8 7 10 9 22 13 8 145 

Localização de defeitos 

na rede IP 
17 16 20 17 23 9 19 14 26 16 18 22 217 

Total Mensal 41 33 39 36 43 26 32 29 39 43 34 34 429 
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Tabela 5.2 – Avarias detectadas em 2005 

2005 
Meses 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

Anual 

Localização de defeitos 

na rede MT 
2 4 7 1 9 4 9 10 5 4 5 8 68 

Localização de defeitos 

na rede BT 
16 13 16 13 15 11 11 11 14 11 18 15 164 

Localização de defeitos 

na rede IP 
16 19 18 30 20 25 17 16 20 12 27 12 232 

Total Mensal 34 36 41 44 44 40 37 37 39 27 50 35 464 

 

 

Tabela 5.3 – Avarias detectadas em 2006 

2006 
Meses 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

Anual 

Localização de defeitos 

na rede MT 
0 7 6 11 9 5 13 7 10 9 5 7 89 

Localização de defeitos 

na rede BT 
10 14 20 18 23 19 12 14 21 16 23 17 207 

Localização de defeitos 

na rede IP 
19 21 17 21 22 9 22 11 14 19 16 15 206 

Total Mensal 29 42 43 50 54 33 47 32 45 44 44 39 502 

 

 

Tabela 5.4 – Avarias detectadas em 2007 

2007 
Meses 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Total 

Anual 

Localização de defeitos 

na rede MT 
4 7 6 4 6 4 8 9 3 11 6 5 73 

Localização de defeitos 

na rede BT 
15 14 15 15 10 19 8 18 14 11 14 16 169 

Localização de defeitos 

na rede IP 
27 17 27 17 17 14 14 12 18 31 13 12 219 

Total Mensal 46 38 48 36 33 37 30 39 35 53 33 33 461 
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Na tabela 5.5 está descrito o comprimento de cabo na rede de média tensão e na rede de 

baixa tensão, existentes na Área de Rede Grande Porto. 

 

Tabela 5.5 – Comprimento de cabo (km) na rede MT e BT entre 2004 e 2007 

ANO 
Comprimento de cabo (km) na 

rede MT 

Comprimento de cabo (km) na 

rede BT 

2004 1412 4269 

2005 1657 4447 

2006 1771 4512 

2007 1893 4578 

 

Na figura 5.1 pode-se constatar o número de avarias detectadas em média tensão, baixa 

tensão e iluminação pública entre 2004 e 2007. Verifica-se que os defeitos mais frequentes 

acontecem na iluminação pública. 

 

 
Figura 5.1 – Número de defeitos localizados por ano em cada tipo de rede 

 

 Na figura 5.2 verifica-se que nos meses de Junho, Julho e Agosto existem menos avarias. 

Tal facto pode dever-se ao facto de o nível de humidade ser inferior nesses meses e também 

de serem os meses onde normalmente existem mais trabalhadores de férias, ou seja, são 

efectuadas menos obras, o que faz com que a probabilidade de cabos serem destruídos por 

escavadoras ou por outra qualquer intervenção humana seja menor. É também um período de 

menor solicitação de carga para os cabos. 
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Figura 5.2 – Número de defeitos localizados em cada mês 

 

Nas figuras 5.3, 5.4 e 5.5 pode-se visualizar e comparar mês a mês entre 2004 e 2007, o 

número de defeitos em cada tipo de rede. 

 

 
Figura 5.3 – Número de defeitos localizados de MT em cada mês 
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Figura 5.4 – Número de defeitos localizados de BT em cada mês 

 

 

 
Figura 5.5 – Número de defeitos localizados de IP em cada mês 

 

Através da figura 5.6 é possível verificar que entre 2004 e 2007, os defeitos em baixa 

tensão foram mais do dobro dos de média tensão, e os na iluminação pública foram quase o 

triplo dos de média tensão. 
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Figura 5.6 – Percentagem de defeitos localizados e
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Figura 5.7 – Número de defeitos localizados por cada 100 km de cabo entre 2004 e 2007
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Figura 5.8 – Percentagem de defeitos localizados ao longo de vários anos
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Figura 5.10 – Percentagem de cada tipo de incidente no concelho do Porto ao nível da média tensão em 
2007 
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Capítulo 6  

Avaliação económica das avarias 

 

Para se ter uma noção dos custos que as avarias implicam, foi concebida uma avaliação 

económica envolvendo o custo das reparações, as compensações a efectuar e a energia não 

distribuída. 

Esta avaliação foi feita para o concelho do Porto. Devido à enorme dificuldade na 

obtenção dos dados específicos que seriam necessários para uma avaliação mais precisa, 

recorreu-se a algumas aproximações. 

 

6.1 Valor da energia não distribuída, TIEPI, SAIFI e SAIDI 

 

Para o cálculo do valor da energia não distribuída, foram usados valores com base nos 

indicadores de qualidade de serviço, como é o caso da potência instalada em Portugal e na 

Área Operacional Porto, valores de Novembro de 2007 e da energia não distribuída em 2006 e 

2007 [11]. 

Com base nesses valores percebe-se que em 2007 a potência instalada na Área 

Operacional Porto, é cerca de 7,37% da potência instalada em Portugal. Admitiu-se que a 

potência instalada no concelho do Porto é cerca de 45% da potência instalada na Área 

Operacional Porto. Deste modo, admitiu-se também, que a proporção dos valores da energia 

não distribuída seria igual à proporção da potência instalada. 

Para saber a potência instalada em 2006, admitiu-se que ela seria cerca de 99,2% da 

potência instalada em 2007. De igual modo obteve-se também o número de postos de entrega 

de média tensão e de baixa tensão. 

Para obtenção do valor da energia não distribuída, aplicou-se o valor da tarifa simples, 

que no ano de 2006 foi de 0,1011 € e no de 2007 foi de 0,1077 €. 



76 Avaliação económica das avarias  
 

 
 

Assim sendo, os valores obtidos são apresentados na tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Distribuição da potência instalada, energia não distribuída e seu valor, número de postos de 
entrega 

Ano 2006 2007 

Região Portugal AOPRT Porto Portugal AOPRT Porto 

Potência 

instalada 

(kVA) 

26395008 1944132 874859 26607871 1959810 881915 

Energia não 

distribuída 

(MWh) 

13901 1023,88 460,75 8735 643,38 289,52 

Valor da 

energia não 

distribuída 

(€) 

1.405.391 € 103.514 € 46.582 € 940.760 € 69.292 € 31.181 € 

Nº pontos de 

entrega MT 
79355 3016 1357 79995 3040 1368 

Nº pontos de 

entrega BT 
6229404 351606 158223 6279641 354442 159499 

 

Na tabela 6.2 pode-se ver o tempo de interrupção equivalente da potência instalada ao 

nível da média tensão (TIEPI MT), dos anos de 2006 e 2007, no concelho do Porto, com base 

em Portugal, na Área Operacional Porto e no próprio concelho.  

O TIEPI é dado pelo produto entre da potência instalada afectada e a respectiva duração 

do defeito (tabelas 6.3 e 6.4), sobre a potência instalada da base pretendida (tabela 6.1). 

 

Tabela 6.2 – TIEPI MT, SAIFI e SAIDI [11] 

Ano 2006 2007 

Região Portugal AOPRT Porto Portugal AOPRT Porto 

TIEPI MT 

(min) 
2,07 28,05 62,34 1,03 13,93 30,96 

SAIFI 0,01 0,23 0,50 0,01 0,18 0,39 

SAIDI (min) 1,42 25,22 56,05 0,75 13,42 29,82 

 

Na tabela 6.2 encontra-se ainda a frequência média de interrupções do sistema (SAIFI) e a 

duração média das interrupções do sistema (SAIDI). 

O SAIFI traduz o número de médio de interrupções longas, ou seja superiores a três 

minutos, por ponto de entrega, e é dado pelo quociente do número de interrupções (tabela 

5.3 e 5.4), pelo número total de pontos de entrega da base pretendida (tabela 5.1), durante 

um determinado período de tempo, normalmente considera-se um ano. 
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O SAIDI traduz a duração de média das interrupções longas, ou seja superiores a três 

minutos, por ponto de entrega, e é dado pelo quociente da soma das durações das 

interrupções nos pontos de entrega (tabela 6.3 e 6.4), pelo número total de pontos de 

entrega da base pretendida (tabela 6.1), durante um determinado período de tempo, 

normalmente considera-se um ano. 

Nas tabelas 6.3 e 6.4 encontram-se alguns dados sobre as interrupções de longa duração 

durante os anos de 2006 e 2007, ocorridos no concelho do Porto ao nível da média tensão 

 

Tabela 6.3 – Incidentes de longa duração ao nível da média tensão no concelho do Porto em 2006 

2006 

Instalação 
Potência 

(kVA) 

Duração 

incidente 

(min) 

Clientes 

afectados 

Duração total dos 

clientes afectados 

(min) 

Produto da 

potência pela 

duração 

1312Z2001504 500 72 1 72 36000 

1312Z2001521 5745 50 823 41150 287250 

1312Z2001528 7020 48 1467 70416 336960 

1312Z2002006 15315 114 3144 358416 1745910 

1312Z2002008 7980 136 1125 153000 1085280 

1312Z2002008 7980 186 1159 215574 1484280 

1312Z2002009 5290 101 635 64135 534290 

1312Z2002020 12330 117 1948 227916 1442610 

1312Z2002023 3780 61 641 39101 230580 

1312S5003800 54221 146 8220 1200120 7916266 

1312S5003800 58620 141 11867 1673247 8265420 

1312Z2003806 10350 56 795 44520 579600 

1312Z2003809 10835 226 1664 376064 2448710 

1312Z2003822 11145 310 2473 766630 3454950 

1312Z2004408 14550 55 3132 172260 800250 

1312Z2004410 8130 60 1358 81480 487800 

1312Z2004422 7986 107 744 79608 854502 

1312Z2004429 10863 345 1496 516120 3747735 

1312Z2004431 24455 130 2181 283530 3179150 

1312Z2004431 12825 76 1169 88844 974700 

1312Z2004439 7610 53 327 17331 403330 

1312S5003100 137821 64 21955 1405120 8820544 

1312Z2003109 4375 127 195 24765 555625 

1312Z2003118 7331 37 1624 60088 271247 

1312Z2003122 9805 157 2219 348383 1539385 

1312Z2006903 9790 108 2648 285984 1057320 

1312Z2006913 11840 84 1493 125412 994560 

1312Z2006920 6660 99 1467 145233 659340 

1312Z2010405 9575 36 2218 79848 344700 

Total 494727 3302 80188 8944367 54538294 
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Tabela 6.4 – Incidentes de longa duração ao nível da média tensão no concelho do Porto em 2007 

2007 

Instalação 
Potência 

(kVA) 

Duração 

incidente 

(min) 

Clientes 

afectados 

Duração total dos 

clientes afectados 

(min) 

Produto da 

potência pela 

duração 

1312Z2001510 10385 58 2508 145464 602330 

1312Z2001510 12245 141 2913 410733 1726545 

1312Z2001527 10730 109 2283 248847 1169570 

1312Z2002005 15945 25 3214 80350 398625 

1312Z2002005 15945 43 3299 141857 685635 

1312Z2002006 10570 139 2062 286618 1469230 

1312Z2002020 13225 40 1975 79000 529000 

1312Z2002020 13225 70 1951 136570 925750 

1312Z2002023 7960 41 1644 67404 326360 

1312Z2002025 17630 115 3361 386515 2027450 

1312S5003800 59050 31 12019 372589 1830550 

1312Z2003804 10351 79 803 63437 817729 

1312Z2003807 10835 274 1814 497036 2968790 

1312Z2003817 10640 93 3541 329313 989520 

1312Z2003819 7750 81 2571 208251 627750 

1312Z2003819 7750 56 1331 74536 434000 

1312Z2003820 11145 103 2472 254616 1147935 

1312Z2004404 3320 81 727 58887 268920 

1312Z2004405 4970 102 1590 162180 506940 

1312Z2004408 9450 124 1861 230764 1171800 

1312Z2004411 9150 86 327 28122 786900 

1312Z2003101 10420 100 85 8500 1042000 

1312Z2003102 19590 78 3175 247650 1528020 

1312Z2003102 20850 39 3257 127023 813150 

1312Z2003122 11045 136 356 48416 1502120 

1312Z2006913 4590 67 207 13869 307530 

1312Z2006925 1200 78 286 22308 93600 

1312Z2006928 2920 22 681 14982 64240 

1312Z2010403 9811 55 945 51975 539605 

Total 352697 2466 63258 4797812 27301594 

 

 

6.2 Valor das compensações 

 

Na tabela 6.5 é possível verificar os valores considerados padrão do número de 

interrupções e da duração das interrupções, por zona geográfica, para interrupções longas. 

Quando estes valores são excedidos os clientes têm direito a receber uma compensação. De 



Valor das compensações 79 
 

 

realçar que nestes valores padrão são excluídas as interrupções inimputáveis ao distribuidor, 

como por exemplo o caso de condições atmosféricas adversas ou o de incidentes provocados 

por uma escavação no decorrer de uma obra externa à entidade distribuidora [12]. 

 

Tabela 6.5 – Valores padrão para as diferentes zonas geográficas [12] 

Nº de interrupções por ano 
Duração das interrupções 

(h/ano) 

Zona 

geográfica 
Clientes MT Clientes BT Clientes MT Clientes BT 

A 8 12 4 6 

B 16 21 8 10 

C 25 30 6 20 

 

As zonas geográficas estão divididas em três tipos, A, B e C, conforme a importância dos 

clientes. 

À zona A pertencem as capitais de distrito e das localidades com mais de 25000 clientes, à 

zona B pertencem as localidades que têm entre 2500 e 25000 clientes e por fim à zona C 

pertencem os restantes locais. 

Para calcular a compensação que o cliente tem direito a receber, quando o valor padrão 

não é cumprido por se ter ultrapassado o número de interrupções recorre-se à expressão 

 

L(N � 5 (O − (OQ  6  × RLN   ,        (5.1) 

 

Onde L(N é a o valor da compensação em euros no ano n, (O é o número de interrupções 

longas não imputáveis à entidade distribuidora nesse ano, (OQ é o valor padrão do número de 

interrupções longas (tabela 6.5) e RLN é o factor de compensação no ano n. 

O factor de compensação em 2005 tinha os valores bases da tabela 6.6, e para os anos 

seguintes ele é actualizado através da expressão 

 

RLNF � RLN × [ 1 3 5 OTL 100 6 ]⁄    ,       (5.2) 

 

Onde OTL é a variação média anual do índice de preços no consumidor sem habitação, em 

Portugal continental, verificada em Junho do ano n, e é publicada pelo Instituto Nacional de 

Estatística. Para o ano de 2006 esse valor foi de 2,4% e em 2007 foi de 3,6% [13]. 

 

 

 

 



80 Avaliação económica das avarias  
 

 
 

Tabela 6.6 – Factor de compensação referente ao número de interrupções longas 

 
FC 

 
2005 2006 2007 

BT ≤ 20,7 kVA 1 € 1,0240 € 1,0609 € 

Restante BT 5 € 5,1200 € 5,3043 € 

MT 20 € 20,4800 € 21,2173 € 

 

Através das tabelas 6.3 e 6.4, verifica-se que, no máximo, há duas interrupções longas, na 

mesma saída da instalação, ou seja, inferior ao valor padrão de 8 na média tensão e de 12 na 

baixa tensão, deste modo não há compensações a fazer devido ao número de interrupções. 

 

Para calcular a compensação que o cliente tem direito a receber, quando o valor padrão 

não é cumprido por se ter ultrapassado a duração total de interrupções recorre-se à 

expressão 

 

LWN � 5 WO − WOQ  6  × TLN  ×  XLN   ,       (5.3) 

 

Onde LWN é a o valor da compensação em euros no ano n, WO é a duração de interrupções 

longas não imputáveis à entidade distribuidora nesse ano, WOQ é o valor padrão da duração 

total das interrupções longas (tabela 6.5), TLN é a potência contratada no ano n e XLN é o 
factor de compensação no ano n. 

O factor de compensação em 2005 tinha os valores bases da tabela 6.7, e para os anos 

seguintes ele é actualizado através da expressão 

 

XLNF � XLN × [ 1 3 5 OTL 100 6 ]⁄    ,       (5.4) 

 

Onde o OTL é o mesmo utilizado para o cálculo do factor de compensação para o número 

interrupções longas. 

 

Tabela 6.7 – Factor de compensação referente à duração total das interrupções longas 

 
KC 

 
2005 2006 2007 

BTN 0,365 €/kWh 0,3738 €/kWh 0,3872 €/kWh 

BTE 0,313 €/kWh 0,3205 €/kWh 0,3321 €/kWh 

MT 0,293 €/kWh 0,3000 €/kWh 0,3108 €/kWh 

 

Nas tabelas 6.3 e 6.4, verifica-se que existem algumas linhas a amarelo, tal acontece nas 

situações em que o valor padrão da duração total das interrupções longas foi ultrapassado. 

Pelos valores dessas tabelas, tal só acontece para clientes de média tensão. Deste modo 

recorrendo à expressão e admitindo que no concelho do Porto os clientes de média tensão são 
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0,85% do total de clientes de média e baixa tensão (percentagem obtida com base nos valores 

da tabela 6.1), e assumindo também um valor médio de 250 kVA para a potência contratada, 

obtêm-se o valores das compensações descritos na tabela 6.8. 

 

Tabela 6.8 – Valor das compensações relativas à duração total das interrupções longas 

2006 2007 

CD Clientes CD Total CD Clientes CD Total 

102,51 € 10 1025,11 € 44,03 € 15 660,52 € 

58,76 € 70 4112,94 € 
   

87,51 € 21 1837,70 € 
   

131,26 € 13 1706,43 € 
   

Total 8682,18 € Total 660,52 € 

    

Convém realçar que houve o cuidado de no valor da duração das interrupções longas, 

serem apenas contabilizados os incidentes imputáveis à entidade distribuidora. 

 

 

6.3 Custo da reparação de uma linha subterrânea 

 

Para calcular o custo de cada reparação são utilizados valores referência para um 

conjunto de itens envolvidos na reparação. Na tabela 6.9 estão atribuídos valores para o 

subgrupo de itens referentes às linhas subterrâneas de média tensão. 

 

Tabela 6.9 – Valores referência para as linhas subterrâneas de média tensão 

Tarefa Unidade 
Preço 

Referência 

1 - TOPOGRAFIA 

Levantamento topográfico para redes km 178,12 € 

Levantamento topográfico até 500 m para redes un 117,08 € 

Cedência de brigada de topografia un 112,08 € 

2 - PROJECTO 

Projecto linha subterrânea MT (L≤ 0,5 km) un 92,97 € 

Projecto linha subterrânea MT km 161,80 € 

Organização de processo de linha subterrânea MT un 46,85 € 

Organização de exemplar suplementar de processo de linha subterrânea MT un 14,44 € 

Orçamentação de linha subterrânea AT ou MT (L≤ 0,5 km) km 21,96 € 

Orçamentação de linha subterrânea AT ou MT km 25,14 € 

3 - VALAS 

Abertura+tapamento vala qualquer tipo terreno perfil MT m 22,45 € 

Abertura+tapamento vala qualquer tipo terreno perfil não tipo m
3
 27,75 € 
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Execução travessia subterrânea com equipamento toupeira m 87,00 € 

Execução travessia subterrânea com perfuração dirigida m 305,27 € 

Fornecimento+colocação areia m
3
 21,12 € 

Fornecimento+colocação rede+fita sinalização m 0,39 € 

Fornecimento+colocação marcos sinalização un 4,31 € 

Execução caixa visita rede eléctrica un 267,70 € 

Acompanhamento arqueológico m 5,61 € 

Acompanhamento policial especial h 24,11 € 

Acompanhamento policial normal h 8,05 € 

4 - PROTECÇÃO MECÂNICA 

Fornecimento+montagem tubo PEAD 125 vala aberta m 5,81 € 

Fornecimento+montagem tubo PEAD 160 vala aberta m 8,47 € 

Fornecimento+montagem tubo PEAD 125 com amaciçamento m 6,96 € 

Fornecimento+montagem tubo PEAD 160 com amaciçamento m 9,68 € 

Fornecimento+colocação protecção mecânica cabo m 2,75 € 

Execução caldeira isolada/vedante para entrada cabo subterrâneo un 29,49 € 

5 - COLOCAÇÃO DE CABO MT 

Lançamento terno cabo monopolar MT vala aberta m 5,60 € 

Lançamento cabo monopolar MT vala aberta m 3,29 € 

Lançamento cabo tripolar MT vala aberta m 3,91 € 

Enfiamento terno cabo monopolar/tripolar MT tubo m 4,45 € 

Enfiamento cabo monopolar MT tubo m 2,14 € 

Subida terno cabo monopolar/tripolar MT un 123,79 € 

6 - EXECUÇÃO DE CAIXAS 

Execução 3 caixas terminais monopolares termorretrácteis interior un 88,00 € 

Execução 3 caixas terminais monopolares amovíveis interior un 83,03 € 

Execução 3 caixas terminais monopolares termorretrácteis exterior un 99,06 € 

Execução caixa terminal monopolar termorretrácteis interior un 36,66 € 

Execução caixa terminal monopolar amovível interior un 35,01 € 

Execução caixa terminal monopolar termorretráctil exterior un 43,57 € 

Execução caixa terminal tripolar MT cabo papel impregnado a óleo un 143,22 € 

Execução 3 caixas união monopolares termorretrácteis MT un 112,60 € 

Execução caixa união monopolar termorretrácteis MT un 43,78 € 

Execução caixa união tripolar MT papel impregenado a óleo un 152,85 € 

Execução caixa transição MT cabo papel impregnado a óleo/cabo seco un 175,09 € 

7 - DESMONTAGENS 

Desmontagem caixa união/derivação MT cabo papel un 105,14 € 

Desmontagem caixa terminal tripolar MT interior un 24,42 € 

Desmontagem caixa terminal tripolar MT exterior un 36,63 € 

Retirar cabo monopolar MT vala aberta m 1,81 € 

Retirar terno cabo monopolar/tripolar MT vala aberta m 4,07 € 

Desenfiamento cabo monopolar MT tubo m 1,90 € 

Desenfiamento terno cabo monopolar/tripolar MT cabo m 4,27 € 

Desmontagem subida terno cabo monopolar/tripolar MT un 75,81 € 

8 - SUBSTITUIÇÕES 

Substituição subida cabo monopolar MT un 46,80 € 
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Substituição caixa terminal monopolar MT interior un 41,71 € 

Substituição caixa terminal monopolar MT exterior un 61,24 € 

Reparação bainha exterior cabo MT un 31,55 € 

9 - PAVIMENTOS 

Reposição lancil ou guia m 11,44 € 

Reposição sarjeta un 26,51 € 

Complemento aumento volume base tout-venant m
3
 25,19 € 

Complemento aumento volume base betão pobre m
3
 62,95 € 

Reposição cubo/bloco/betunilha/betuminoso passeio m
2
 12,79 € 

Reposição laje mármore/mosaico passeio m
2
 21,69 € 

Reposição calcário/granito/basalto/seixo/macadame faixa rodagem m
2
 12,90 € 

Reposição tapete betão betuminoso/asfalto faixa rodagem m
2
 24,68 € 

Remoção/Reposição camada superficial tapete betuminoso faixa rodagem m
2
 9,87 € 

10 - RECONSTRUÇÃO / CONSTRUÇÃO 

Reconstrução/ construção muros m
2
 58,30 € 

11 - TRABALHOS ASSISTÊNCIA À REDE E CLIENTES 

Tarefa de carácter urgente especial de AT/MT un 84,74 € 

Equipa simples, 3 elementos, fora horário normal trabalho/semana un 47,90 € 

Equipa reforçada, 5 elementos, fora horário normal trabalho/semana un 88,80 € 

Equipa simples, 3 elementos, sábados, domingos e feriados un 143,70 € 

Equipa reforçada, 5 elementos, sábados, domingos e feriados un 266,40 € 

Equipa simples, 3 elementos, em alerta fora horário normal trabalho/semana un 50,30 € 

Equipa simples, 3 elementos, em alerta aos sábados, domingos e feriados un 86,22 € 

Equipa reforçada, 5 elementos, em alerta fora horário normal trabalho/semana un 93,24 € 

Equipa reforçada, 5 elementos, em alerta aos sábados, domingos e feriados un 159,84 € 

Consignação de instalações un 14,01 € 

12 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA (SIT) 

SIT atributos+croquis A5 LSAT/MT un 12,94 € 

SIT atributos+croquis A4 LSAT/MT un 20,71 € 

SIT atributos+croquis A5+cartografia LSAT/MT un 49,47 € 

SIT atributos+croquis A4+cartografia LSAT/MT un 57,23 € 

Complemento SIT Móvel LSAT/MT un 6,74 € 

13 - CARACTERIZAÇÃO 

Caracterização causa fortuita/força maior un 6,55 € 

Complemento caracterização causa fortuita/força maior un 23,16 € 

14 - MEIOS AUXILIARES DE SOCORRO 

Transporte ligação/desligação GMS até 250 KVA un 164,80 € 

Cedência de GMS até 250 KVA h 56,90 € 

Cedência GMS superior 250 até 400 KVA h 149,61 € 

Transporte ligação/desligação GMS superior 250 KVA un 429,50 € 

Cedência de PTM até 630 KVA sem 115,38 € 

Transporte ligação/desligação PTM até 630 KVA un 227,87 € 

Shunts em cabos secos de MT un 141,02 € 
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Note-se que é muito difícil atribuir um valor credível para o custo médio por reparação. 

De facto o custo depende de inúmeros factores, quer ao nível de tarefas, quer ao nível de 

material a usar, quer ao nível do número de trabalhadores envolvidos e do horário em que a 

reparação é efectuada. 

Deste modo, uma reparação de uma avaria de média tensão, pode ir desde poucas 

centenas de euros a alguns milhares de euros. 

Para a Área de Rede Grande Porto foram orçamentados 85000 euros para reparação de 

avarias em média tensão. Desses 85000, cerca de 15000 fazem parte do orçamento do 

material. 

Visto que os cabos subterrâneos requerem uma manutenção preventiva muito reduzida, os 

seus custos são praticamente insignificantes. 

 

 

6.4 Conclusão 

 

Depois de se observar os valores gastos em reparações, compensações e valor que se 

perdeu em energia não distribuída no concelho do Porto, pode-se concluir que o somatório 

desses valores é inferior ao custo da construção de três quilómetros de linha subterrânea de 

média tensão. De facto ao nível da construção de uma linha subterrânea de média tensão, o 

investimento é muito grande (o custo por quilómetro ronda os 75000 euros). Por isso é 

necessário um estudo muito elaborado de modo a perceber-se se compensa, ou não, investir 

numa linha subterrânea. 

As linhas subterrâneas requerem manutenção preventiva muito reduzida. Os custos dessa 

manutenção são, praticamente, irrelevantes. 

Para se perceber se há ou não vantagens em construir uma linha subterrânea, é necessário 

fazer a comparação com os custos inerentes a uma linha aérea. Apesar da construção de uma 

linha aérea ser substancialmente mais barata, ela necessita de uma elevada manutenção 

preventiva, quando comparada com uma linha subterrânea. 

Deste modo, só se deve construir uma linha subterrânea se o seu investimento for 

recuperado num espaço de tempo aceitável, quando comparado com a construção de uma 

linha aérea. 
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Capítulo 7  

Conclusões e perspectivas de 
desenvolvimento 

 

Este trabalho permitiu perceber que se por um lado o número de defeitos que ocorrem 

numa linha subterrânea é sensivelmente dez vezes inferior quando comparado com o número 

de defeitos numa linha aérea, por outro lado a sua detecção é muito mais demorada visto que 

normalmente não é visível. A construção de uma linha subterrânea pode implicar um custo 

quatro vezes superior à de que uma linha aérea. Contudo, os seus custos globais de 

manutenção e reparação são substancialmente inferiores. Através destes factores se começa 

a perceber a complexidade imposta na optimização dos lucros da exploração e da qualidade 

de serviço. Ao longo dos anos, o comprimento rede subterrânea de baixa tensão e de média 

tensão em Portugal, tem vindo a aumentar de ano para ano e já é superior 25% do total da 

rede.  

Ao nível da detecção e da localização dos defeitos em cabos subterrâneos, a sofisticação 

dos equipamentos permite uma aplicação cada vez mais eficiente dos métodos ecométricos, o 

que torna cada vez mais fácil e rápida a detecção e localização das avarias. Contudo, convém 

salientar que a introdução de ondas de choque num cabo não é nada benéfica para a saúde do 

mesmo, pois degrada o seu isolamento o que contribui para o aumento dos defeitos a longo 

prazo. Além disso, os equipamentos de detecção têm preços extremamente elevados. O 

acompanhamento das equipas de detecção de avarias permitiu-me, por um lado, perceber as 

dificuldades e obstáculos que passam despercebidos na bibliografia, e por outro, a 

visualização da aplicação dos métodos teóricos. 

Uma outra forma de contribuir para a eficiência na localização das avarias, é a 

actualização constante do SIT (Sistema de Informação Técnica), pois é uma ferramenta muito 

útil, à qual deveria ser dada uma maior importância, visto que, por vezes contém alguns erros 

(como se pode ver no anexo H, na figura relativa à baixa tensão) e desactualizações que 
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induzem a enganos na avaliação do percurso do cabo e contribuem para uma maior demora na 

localização da avaria. 

Pode-se concluir que um desenvolvimento do SIT e uma actualização constante e precisa 

das mudanças ocorridas na rede iria trazer melhoria do desempenho na detecção e 

localização de avarias. 

Um campo com perspectivas de desenvolvimento é a investigação sobre novos métodos de 

detecção e localização de defeitos, bem como uma reformulação dos equipamentos com vista 

a reduzir o actual preço proibitivo dos mesmos. 

Uma outra sugestão é a realização de um trabalho, com objectivos idênticos a este, só 

que realizado, para linhas aéreas, por forma a permitir tirar conclusões sobre onde é mais 

vantajoso construir linha aérea, e onde é mais vantajoso construir linha subterrânea. 
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Anexo A – Áreas de Rede 
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Anexo B – Direcção de Rede e Clientes 
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Anexo C – Organograma da Direcção de 
Rede e Clientes Porto 
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Anexo D – Processo de consignação 
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Proc. Nº :______/________

O M Nº :______/________

_____________  _____-______-______

_____________  _____-______-______

INSTALAÇÃO A INDISPONIBILIZAR

MOTIVO DA CONSIGNAÇÃO:

RESPONSÁVEL DE CONSIGNAÇÃO:

ENTIDADES REQUISITANTES:

Pedido de aviso de Clientes  ___-___-___ Abertura incidente SGI

Avisados os Clientes  ___-___-___ Actualização incidente SGI

Enviado a E.R. �         R.C . Hier. R.C. �         R.C .  D.C. A.I.T. emitida

Emissão Boletim de Consignação (em duplicado) Actualização Bases de Dados 

Atraso na consignação           _____ mn Actualização Q.Mural / Esq.Unifilares 

Atraso na desconsignação      _____ mn Estatística de exploração

Trabalhos Adiados / Anulados

OBSERVAÇÕES: 
Arquive-se

Centro de Condução

PROCESSO DE CONSIGNAÇÃO

            

Processo encerrado                      
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Anexo E – Pedido de indisponibilidade 
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#

Data - -

0

Execução na vizinhança de Tensão      -   Sim Não

0
0 - - 0

0
0 - - 0

( )

0 ( )

Endereço Electrónico: ( )

( )

( ) - -

( )

- - - - h m Data Fim -

/ ( )

Envios: - - # - - - -

A preencher pela Entidade Requisitante - campos obrigatórios

A preencher pela Entidade Requisitante - campos complementares

A preencher pela Entidade Responsável pela Condução

/Nº Obra DM:

Ent.Requisitante:

 Boletim de Consignação nº

 Ordem de manobras  Boletim de Consignação nº

10 - Anexos para Resp. Consignação

Alterado para: Data Início

6- RECEBIDO NO CC 7 - AVALIAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO:

9 - OBSERVAÇÕES: (Informações de interesse, justificação p/a consignação em dia não útil, etc.)

h

O Responsável do Departamento

hData 00

Pode ser executado

A preencher pela Entidade Responsável pela Condução

em 

EDIS - 405

(*)- Nº de telemóvel ou meio de comunicação fiável.

Hierarq. Resp. Consig.:

O Responsável do CC

Ent.Executante / RT:

m

Sim
no final de cada dia

Nãoh

Data h

5 - PERÍODOS(S) SOLICITADO(S):    Com devolução à Condução

4 - RECOMENDAÇÕES PARA O RT:     

�   Restituição da instalação em caso de emergência:             minutos

0

Ensaios3 - DESCRIÇÃO DO TRABALHO: Trabalhos

 Esquema

2 - IDENTIFICAÇÃO DA ZONA DE TRABALHOS / ENSAIOS:

0

1 - INSTALAÇÃO A INDISPONIBILIZAR:

Entidade Requisitante

A preencher pela Entidade Requisitante

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE
Pedido nº / 0

Fim

Legenda:

 Boletim de Consignação nº

8 - INFORMAÇÃO DA CONDUÇÃO

m

00 Início h

Início

Fim

-

 - Só pode ser em dia de descanso semanal   
 - Não pode ser executado por   

Entidade Executora (EDP/PSE)(*):

Responsável da Consignação nomeadoProc. Consignação nº

Responsável da Consignação proposto(*):

Delegado da Consignação 1 proposto(*):

Delegado da Consignação 2 proposto(*):

mDia semana

Dia semana m

m

Responsável de Trabalhos(*):
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Data - -

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE
Pedido nº /

Esquema anexo ao Pedido de Indisponibilidade

Entidade Requisitante
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Anexo F – Ordem de manobras 
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_______

CONSIGNAÇÃO Nº / FOLHA Nº 1/____

INSTALAÇÂO A CONSIGNAR:

MOTIVO DA CONSIGNAÇÃO:

DATA(S) E PERÍODOS ACORDADO(S) PEDIDO POR:

das _____ h _____ m   às   _____ h _____ m RESP. DE CONSIGNAÇÂO:

_____________________

das _____ h _____ m   às   _____ h _____ m

Nº HORAS COD

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Cód: A - Início da Consignação   B - Isolamento e bloqueio dos orgãos de corte nas instalações  C - Verificação da ausência de tensão  D - Ligações à terra e seu bloqueio nas instalações
E - Delimitação da zona de trabalhos  F - Início da desconsignação  G - Abertura das ligações à terra nas instalações  H - Desloqueio dos orgãos de isolamento nas instalações

ORDEM DE MANOBRAS

___-___-_____

Centro de Condução ____________________________________ Nº ORD. MAN.   ________ / __________

_______________________

____________ RESP. DE TRABALHOS 1:

_______________________

RESP. DE TRABALHOS 3:

CONDUÇÃO
Visto do

Centro de Condução __________________________________________

RESP. DE TRABALHOS 2:___-___-_________________

O Responsável da

INSTALAÇÃO / EXECUTANTE SEQUÊNCIA DE MANOBRAS
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_____

CONSIGNAÇÃO Nº / FOLHA Nº ___/___

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Observações:

Cód: A - Início da Consignação   B - Isolamento e bloqueio dos orgãos de corte nas instalações  C - Verificação da ausência de tensão  D - Ligações à terra e seu bloqueio nas instalações
E - Delimitação da zona de trabalhos  F - Início da desconsignação  G - Abertura das ligações à terra nas instalações  H - Desloqueio dos orgãos de isolamento nas instalações

CONDUÇÃO

Visto do

Centro de Condução __________________________________________

ORDEM DE MANOBRAS

Centro de Condução ____________________________________ Nº ORD. MAN.   ________ / __________

O Responsável da
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Anexo G – Boletim de consignação 
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  CONSIGNAÇÃO Nº   _______ /_____

  DEP. EMISSOR  _________________

I
INSTALAÇÃO A INDISPONIBILIZAR

II MOTIVO DA CONSIGNAÇÃO

III

DATA(S) E PERÍODOS ACORDADOS ___/___/___ das ___h___m às ___h___m
IV

___/___/___ das ___h___m às ___h___m
V

RESPONSÁVEIS E DELEGADOS DE CONSIGNAÇÃO

1 Resp. de consig. em    a) b)

substituído por             b) às h m de _____/_____/________

2.1 Delg. de Consig.1 em  a) b)

substituído por             b) às h m de _____/_____/________

2.2 Delg. de Consig.1 em  a) b)

substituído por             b) às h m de _____/_____/________

2.3 Delg. de Consig.2 em  a) b)

substituído por             b) às h m de _____/_____/________

VI

INIÍCIO DA CONSIGNAÇÃO PARA TRABALHOS ÀS  _____ h _____m  de _____/_____/________

O RESP. DE CONSIGNAÇÃO b) __________________________________ O OPERADOR DO CENTRO DE CONDUÇÃO b) __________________________________

VII

VIII CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS MANOBRAS DE SEPARAÇÃO COMPLETA E PROTECÇÃO CONTRA REPOSIÇÃO

Entre Resp. e Delegado 1 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.1 (b)

Entre Resp. e Delegado 2 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.2 (b)

Entre Resp. e Delegado 3 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.3 (b)

Resp. de Consignação (b)  __________________________________ O Resp. de Trabalhos X ____________________________________________

IX

N.º HORA

ATENÇÃO: 

X

Autorização para Trabalhos / Ensaios dada às _____ h _____ m  de _____/_____/________ Pessoal / Telefónica / Rádio

O Respons. / Delegado de Consignação , O Resp. de Trabalhos X

RT substituido por b)____________________________     às _____h _____m  de _____/_____/______ Cancelado  às _____h _____m  de _____/_____/______

Legenda: a) Localização / Nº rádio telefone, b) Nome / Nº trabalhador 

Protecção contra Peças em Tensão que estejam na Zona de Trabalhos ou na sua proximidade (caso aplicável) e Delimitação da Zona de 
Trabalhos

EXECUTANTE MEDIDAS DE SEGURANÇA

4

5

Proteger contra a religação (Bloquear posição abertura e / ou adoptar medidas preventivas)

TRABALHOS FORA DE TENSÃO

BOLETIM DE CONSIGNAÇÃO

EXECUTANTE

CONSIGNAÇÃO - ETAPA 1 (RESPONSÁVEL CONSIGNAÇÃO / DELEGADO DE CONSIGNAÇÃO)

HORA

PEDIDO POR

N.º

REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DE SEPARAÇÃO COMPLETA (ISOLAMENTO DE TODAS AS FONTES DE TENSÃO), DE PROTECÇÃO CONTRA REPOSIÇÃO E, CASO APLICÁVEL, DE 
EQUIPAMENTOS FIXOS DE LIGAÇÃO À TERRA

MANOBRAS DE CONSIGNAÇÃO

PÁG. 1/2

CONSIGNAÇÃO - ETAPA 2 (RESPONSÁVEL DE TRABALHOS)

IMPLEMENTAÇÃO PELO RESPONSÁVEL DE TRABALHOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NA(S) ZONA(S) DE TRABALHO(S)

3 Verificação da Ausência de Tensão

OS TRABALHOS OU ENSAIOS SÓ PODERÃO SER INICIADOS DEPOIS DA CORRESPONDENTE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL OU DELEGADO DE CONSIGNAÇÃO 
TER SIDO DEVIDAMENTE REGISTADA NA LINHA QUE SE SEGUE E APÓS O RESPONSÁVEL DE TRABALHOS / ENSAIOS TER EXECUTADO AS MEDIDAS DE 
SEGURANÇA QUE LHE INCUMBE (PONTO IX DESTE BOLETIM)

CONFIRMAÇÃO DA CONCLUSÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA E PASSAGEM DA AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHOS / ENSAIOS 

Estabelecimento de Ligações à Terra e em Curto-Circuito (Terras Amovíveis)
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  CONSIGNAÇÃO Nº   _______ /_____

  DEP. EMISSOR  _________________

XI

INFORMAÇÃO POR PARTE DO RESPONSÁVEL DE TRABALHOS SOBRE A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS / ENSAIOS

Informação da conclusão dos Trabalhos / Ensaios dada às _____ h _____ m  de _____/_____/________ Pessoal / Telefónica / Rádio

O Respons. / Delegado de Consignação ____________________________________ , O Resp. de Trabalhos X ____________________________________________

XII

N.º HORA

XIII

Informação da remoção das medidas de segurança dada às _____ h _____ m  de _____/_____/________ Pessoal / Telefónica / Rádio

O Respons. / Delegado de Consignação ________________________________________ , O Resp. de Trabalhos X ____________________________________________

XIV

INIÍCIO DA DESCONSIGNAÇÃO ÀS  _____ h _____m  de _____/_____/________

O RESP. DE CONSIGNAÇÃO b) __________________________________ O OPERADOR DO CENTRO DE CONDUÇÃO b) __________________________________

XV

XVI CONFIRMAÇÃO DA DESCONSIGNAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Entre Resp. e Delegado 1 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.1 (b)

Entre Resp. e Delegado 2 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.2 (b)

Entre Resp. e Delegado 3 às _____h _____m  de _____/_____/________ Deleg.3 (b)

Resp. de Consignação (b)  __________________________________

XVII

A INSTALAÇÃO ESTÁ "DISPONÍVEL" E FOI DEVOLVIDA À CONDUÇÃO ÀS _____h _____m  de _____/_____/________

O RESP. DE CONSIGNAÇÃO b) O OPERADOR DE SERVIÇO NO C.C. b)

XVIII
A INSTALAÇÃO FOI COLOCADA EM SERVIÇO ÀS _____ h _____ m  de _____/_____/_____

  OBSERVAÇÕES:

Legenda: a) Localização / Nº rádio telefone, b) Nome / Nº trabalhador 

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Retirar a Delimitação da Zona de Trabalhos e Protecções contra Peças em Tensão que estejam na Zona de Trabalhos ou na sua 
proximidade (caso aplicável)

Retirar as Ligações à Terra e em Curto-Circuito (Terras Amovíveis)

EXECUTANTE

4

5

BOLETIM DE CONSIGNAÇÃO

TRABALHOS FORA DE TENSÃO

DESCONSIGNAÇÃO - REMOÇÃO DAS MEDIDAS DA ETAPA 2 (RESPONSÁVEL DE TRABALHOS)

REMOÇÃO PELO RESPONSÁVEL DE TRABALHOS DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NA(S) ZONA(S) DE TRABALHO(S)

CONFIRMAÇÃO DA REMOÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA NA(S) ZONA(S) DE TRABALHOS

DESCONSIGNAÇÃO - MANOBRAS INVERSAS ÀS DA ETAPA 1 (RESPONSÁVEL CONSIGNAÇÃO / DELEGADO DE CONSIGNAÇÃO)

REALIZAÇÃO DE MANOBRAS DE ABERTURA DE EQUIPAMENTOS FIXOS DE LIGAÇÃO À TERRA, DE REMOÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTECÇÃO CONTRA REPOSIÇÃO E DE 
REMOÇÃO DA SEPARAÇÃO COMPLETA

N.º HORA EXECUTANTE MANOBRAS DE DESCONSIGNAÇÃO

PÁG. 2/2

Desbloquear órgão de manobra X e efectuar operação de religação (ou estabelecer continuidades)
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Anexo H – Exemplos do SIT da rede MT e 
BT 
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