
Resumo  

 

Actualmente o transporte de energia eléctrica para os grandes centros urbanos faz-se 

através de linhas de alta tensão. Contudo a construção de novas linhas aéreas está-se 

a tornar cada vez mais difícil devido às restrições ambientais e à proximidade das 

grandes áreas urbanas. Este factor está a contribuir para o aumento do uso de cabos 

subterrâneos em alta tensão. 

Com o aumento do consumo de energia eléctrica nestes grandes centros urbanos e 

com a actual situação dos cabos de alta tensão fabricados com materiais extrudidos, 

torna-se necessário criar ferramentas de cálculo que ajudem ao seu dimensionamento 

de uma forma correcta e eficaz, no menor intervalo de tempo. 

Desta forma surge a importância de criar uma aplicação capaz de efectuar cálculos 

eléctricos e térmicos dos cabos de alta tensão tendo em conta as várias condições de 

instalação. 

A solução adoptada e descrita neste trabalho passou pela criação de uma base de 

dados que contém todas as características dos materiais usados nos cabos e, pela 

criação da aplicação que efectua o tratamento de dados, tendo em conta as condições 

de instalação impostas pelo utilizador da aplicação bem como de normas de construção 

do cabo impostas pelo cliente. 

Nesta tese são descritas as características principais dos cabos de alta tensão, as 

condições de instalação usadas para o cálculo eléctrico e térmico, e as características 

da base de dados e da aplicação implementada. 

No capítulo final são apresentados os resultados obtidos através de simulações 

efectuadas utilizando a aplicação referida considerando várias condições de instalação. 

Serão destacados os principais aspectos que contribuem para o valor da capacidade de 

transporte de um cabo e, será realizada uma análise aos valores de correntes de curto-

circuitos e sobrecargas dos cabos. 

 

Palavras-chave: Cabos alta tensão; Software; Dimensionamento; Cálculo térmico e 

eléctrico 



Abstract  

 

The supply of electricity to major urban areas is typically done through high voltage 

overhead lines. However, the construction of new overhead lines is getting increasingly 

difficult due to environmental constrains or due to the proximity of urban areas. This is 

determining the increasing use of high voltage underground cables. 

With the increasing of the electrical demand in high urban centres it is necessary to 

create a tool to help the design of high voltage cables, in a simple and effective way, 

and in the shortest time possible. 

In this way it is becoming necessary to create a software application that is capable of 

making electric and thermal calculations of high voltage cables, while taking into account 

the installation conditions. 

The adopted solution corresponded to the creation of a data base that contains all the 

characteristics of the materials used in the cables, and then builds the application that 

manages the data and make its treatment, and finally uses the rules of fabrication 

imposed by the clients. 

This thesis describes the main characteristics of underground cables, the conditions 

used to perform the electrical and thermal calculations, the characteristics of the referred 

database and of the software application. 

At the final chapter, it will be presented the results obtained with several simulations 

considering various installations conditions, checking the most relevant aspects that 

contribute to the ampacity of high voltage cables, and at the end it will be made an 

analysis of the short circuit currents and emergency rating currents of cables. 
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