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Resumo

A necessidade de se fazerem investimentos nas redes elétricas de energia, aliada à
conjetura económica que se vive atualmente, leva a um aumento do sentido de
responsabilidade aquando da aplicação de capital em novas infraestruturas.
O presente trabalho, proposto pela EDP Distribuição, foca-se na otimização de um modelo
matemático para o projeto de linhas de Alta Tensão (60kV), baseado na minimização de custos,
iniciado pela Engenheira Vera Silva, na sua dissertação “Automatização do Projeto de Linhas
Elétricas: Criação de Modelo Matemático para Minimização de Custos”.
A dissertação teve como foco a otimização do modelo matemático, e a implementação do
mesmo na linguagem de programação C. A razão da escolha desta linguagem prende-se com o
facto de o algoritmo poder ser usado como complemento do programa informático de apoio ao
projeto utilizado pelo Departamento de Projeto e Construção da EDP Distribuição.
Numa fase inicial, realizou-se o projeto de uma linha de 60kV, sendo este o primeiro
objetivo estabelecido por ambas as partes, aumentando assim a sensibilidade aos vários vetores
que fazem parte de um projeto deste âmbito, nomeadamente a localização dos apoios, o
cálculo mecânico dos condutores e a estabilidade dos apoios.
Após a realização do projeto, efetuou-se um estudo aprofundado do algoritmo já existente,
com o objetivo de identificar pontos do algoritmo que pudessem ser otimizados. Na sequência
do estudo, optou-se pelo desenvolvimento de um novo algoritmo, totalmente diferente, em
prol de se otimizar o já existente. O novo algoritmo criado foi implementado na linguagem de
programação C, tendo como principal objetivo o posicionamento ótimo dos apoios e altura dos
mesmos, minimizando assim os custos associados ao projeto de uma linha aérea de 60kV.
Finalmente, foram testados vários perfis, onde foi possível comparar a diferença entre os
dois algoritmos no que diz respeito a tempo, robustez das soluções e custo final do projeto.
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Abstract

The need to make investments in electrical energy networks, coupled with the economic
conjecture that currently lives, leads to an increased sense of responsibility in implementing
capital in new infrastructure.
This thesis proposed by EDP Distribuição, focuses on the optimization of a mathematical
model for the high-voltage lines (60kV), based on cost minimization, initiated by the Engineer
Vera Silva, in her dissertation "Automatização do Projeto de Linhas Elétricas: Criação de
Modelo Matemático para Minimização de Custos".
The dissertation focused on the optimization of the mathematical model, and the
implementation of the same in C language. The reason for choosing this language relates to
the fact that the created algorithm can be used to complement the program which is run at
“Departamento de Projeto e Construção da EDP Distribuição”.
Initially, the design of a line of 60kV was manually done. This was the first goal defined
between the author and the company. This way it was possible to increase the author’s
sensitivity to the various parameters that are part of a project of this kind, including the
location and stability of the power poles and the calculation of mechanical drivers.
After completion of the project, a thorough study of the existing algorithm was
preformed, in order to identify where the algorithm could be optimized. Afterwards, a new
algorithm, based on the previous one, was created in order to optimize the former. The new
algorithm created was implemented in C language, having as main objective the optimal
positioning and height of power poles, thus minimizing the costs associated with the project
of an airline of 60kV.
Finally, several line profiles were tested with the new algorithm. Subsequently, it was
possible to compare the difference between the two algorithms with respect to time,
robustness of solutions and final cost of the project.
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Capítulo 1
Introdução
1.1 - Motivação
A principal intenção da otimização do modelo matemático bem como a sua implementação
em C, tem como objetivo a diminuição do tempo inerente à elaboração de um projeto de uma
linha de Alta Tensão e ao mesmo tempo procurar uma solução que minimize os custos da
elaboração do mesmo. Desta forma, pretende-se elaborar um trabalho que traga um valor
acrescentado para a EDP Distribuição.

1.2 - Objetivos
A presente dissertação foi elaborada com base em três grandes objetivos, sendo eles o
projeto de uma linha de 60kV, a otimização do modelo matemático já existente para o projeto
de linhas, com base na minimização de custos e por último a criação de um algoritmo
implementado em C, representativo do modelo matemático otimizado.
Além dos objetivos inicialmente propostos, desenvolveu-se complementarmente um
ficheiro Excel, que interage com os resultados fornecidos pelo programa, desenhando o
respetivo perfil topográfico, o desenvolvimento da catenária, e apresentar ainda um resumo de
vários dados importantes da solução obtida, como o número de apoios, o número de cantões,
e os diferentes tipos de apoios usados.

Introdução

1.3 - Estrutura da dissertação
Relativamente à organização da dissertação, elaboraram-se oito capítulos, cada um deles
descrevendo as diferentes fases do trabalho desenvolvido:


Capítulo 1 – Introdução:

Contém a motivação do presente trabalho e os diferentes objetivos estabelecidos por ambas
as partes.


Capítulo 2 – Estado da arte:

Contém informação relativa à evolução da forma de projetar ao longo dos últimos anos.


Capítulo 3 – Bases teóricas e aspetos normativos:

Contém informação relativa aos elementos constituintes de uma linha aérea, suportado
pelo R.S.L.E.A.T..


Capítulo 4 – Cálculo mecânico:

Contém uma explicação detalhada dos cálculos inerentes ao projeto de linhas que
influenciam a localização dos apoios, a gama dos mesmos e por sua vez têm influência direta
no preço final do projeto.


Capítulo 5 – Projeto exemplificativo de uma linha aérea simples de 60kV

Contém a resolução manual de um projeto simples, com objetivo de aquisição de
sensibilidade para as dificuldades inerentes ao mesmo.


Capítulo 6 – Funcionamento do algoritmo criado

Contém uma explicação detalhada do funcionamento do novo algoritmo, principalmente
aquando do aparecimento de violações, e contém um pequeno manual de explicação relativo à
utilização do programa.


Capítulo 7 – Demonstração de resultados

Contém a comparação de diversas soluções obtidas pelo programa novo e pelo antigo, e a
comparação com os resultados obtidos no Capítulo 5.


Capítulo 8 – Conclusões e trabalho futuro

Contém as conclusões referentes às diversas fases deste trabalho, bem como a importância
do mesmo. Além das conclusões efetuaram-se sugestões para trabalho futuro, de modo a tornar
o programa desenvolvido mais completo e abrangente.
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Capítulo 2
Estado da arte

O projeto de linhas aéreas é um processo de engenharia preciso e exato, que se baseia em
princípios elétricos e mecânicos para simular e prever o comportamento do sistema. O presente
capítulo descreve a evolução do projeto de linhas nos últimos anos, bem como algumas das
dificuldades que têm vindo a ser ultrapassadas, enquadrando assim a necessidade deste
trabalho.
Durante muitos anos, o projeto de linhas foi realizado sem auxílio de computadores, sendo
que o mesmo se desenvolvia com bastante morosidade e complexidade. Não existindo nesta
altura computadores, e máquinas de calcular com elevado poder de processamento, não era
possível a resolução sistemática de equações complexas para a obtenção dos dados chave para
o projeto, como tração e flechas.
Para obtenção destes dados e para facilitar todo este processo, os projetistas criaram umas
tabelas de dados para diferentes cabos condutores, Figura 1, onde constam os parâmetros de
curva para diferentes situações, nomeadamente, tração máxima, vento máximo, gelo,
diferentes vãos. Assim, para uma determinada tração máxima, vento máximo, gelo e vão
equivalente, obtinha-se rapidamente o parâmetro de curva para o cantão pretendido.
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Figura 1 – Tabelas de trações de montagem.

Uma vez obtido o parâmetro da curva para as condições pretendidas, dava-se início à
escolha da altura dos apoios. Para isso existiam duas ferramentas, um acrílico com o desenho
da catenária em função do parâmetro de curva, e um esquemático com as diferentes alturas
dos apoios, Figura 2.
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Figura 2 – Acrílico de desenho de catenárias e esquemático de alturas de apoios.

Encontram-se bem patentes as dificuldades inerentes ao projeto de uma linha nessa altura,
sendo portanto um processo “manual” muito demorado e complicado. Obtido o esboço do
projeto, o projetista realizava manualmente todos os cálculos de verificação de apoios, ângulo
de inclinação das cadeias, enforcamentos, distâncias mínimas, o que poderia levar à situação
de se redesenhar tudo novamente. Por último realizavam-se os cálculos de estabilidade dos
apoios para escolher a gama dos mesmos. Percorrido este longo e iterativo processo, um
desenhador efetuaria os desenhos finais da solução preconizada pelo projetista, Figura 3.
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Figura 3 – Exemplo de projeto realizado manualmente.

O aparecimento dos computadores e a sua utilização massiva em várias áreas, deu origem
a que esta tecnologia evoluísse e fosse produzida em série, baixando os preços e facilitando a
aquisição dos mesmos. Com isto, apareceram os primeiros processos de cálculo de linhas aéreas
automáticos, tirando partido da fiabilidade, rapidez e disponibilidade que ofereciam,
libertando o projetista da realização de cálculos repetitivos e pesados.
Em Portugal, na EDP-Distribuição, em meados de 1990 surgiram programas como o
“DLINHAS”, o “MLINHAS” e o “CLINHAS”, que deram início à automatização de cálculos
inerentes ao projeto de linhas aéreas.
No ano de 1993, o “CLINHAS”, sofreu uma restruturação, agregando as funcionalidades de
todos os programas que existiam na EDP-Distribuição para o projeto de linhas aéreas. Através
de uma simples interface, o projetista inseria os dados do projeto, como cabo, topografia e
localização dos apoios em ângulo e de fim de linha. O programa seria executado e com isto
surgiam diversos relatórios. Nestes relatórios identificavam-se as violações das condições
presentes no R.S.L.E.A.T. e a eventual necessidade de acrescentar apoios, variar a altura dos
mesmos, ou colocar apoios mais resistentes. Numa das atualizações que o “CLINHAS” sofreu,
passou a incorporar um módulo de desenho e topografia, extinguindo-se assim o “DLINHAS” e
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passando o “CLINHAS” a ser a única ferramenta de cálculo usada, pela EDP-Distribuição, no
projeto de linhas aéreas.
Este programa viria, em 2003, a ser a base do programa usado atualmente, nomeadamente
o “DM-SIT”. Esta aplicação possui na sua base de dados a localização de todos os elementos
georreferenciados da rede de BT, MT, AT e MAT, bem como uma cartografia militar, ortofotos,
zonas protegidas, RAN, REN, entre outras, permitindo assim uma escolha de traçado e um
projeto adequado às “infraestruturas” existentes, Figura 4.

Figura 4 – Exemplo de ortofotos e carta militar retirada do DM-SIT.

Atualmente, o início de um projeto utiliza esta vasta informação presente na base de dados,
para efetuar a escolha de um pré-traçado da linha. Este pré-traçado consiste na evolução de
uma linha reta entre o local inicial e final da linha a ser construída, ajustado com base nas
cartas militares e ortofotos presentes nesta aplicação, evitando assim o atravessamento de
povoações e zonas protegidas, minimizando o impacto social e ambiental.
Com este pré-traçado identifica-se o local e o número de vértices, obtendo-se um número
inicial de cantões. Em seguida o “DM-SIT” fornece o desenho do perfil topográfico, com base
nas curvas de nível, identificando a localização dos vértices que definem os diferentes cantões.
Neste momento, o projetista insere alguns dados do projeto tal como no “CLINHAS”. A
grande diferença está na interface gráfica desta aplicação, onde é possível ver a evolução do
projeto, bem como as violações do mesmo. Nessa interface é possível inserir apoios, criando
de novo, ou copiando os já existentes, visualizando sempre em perfil as alterações. Os passos
descritos são denominados de pré-projecto, e podem ser resumidos:
1. Pré-traçado;
2. Ajuste do pré-traçado;
3. Desenho da linha.
Estando concluído o pré-projecto, é enviada uma equipa de topografia para recolher um
rigoroso traçado do local de construção, com a identificação de todos os pontos notáveis. Com
base na nova topografia e num percorrido feito a todo o percurso que a nova linha terá, é
7
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retificado o pré-projecto, ajustando o mesmo às condições verificadas no terreno,
compatibilizando o projeto às “infraestruturas” existentes e terrenos atravessados.
Realizada a retificação do projeto, existe a validação da gama de apoios, ficando assim
concluído o mesmo. Resumindo os passos a dar posteriormente ao pré-projecto, temos:
1. Topografia detalhada;
2. Ajuste dos apoios (localização e altura), com base na topografia e percorridos;
3. Validação do tipo de apoios após retificação do projeto.
O presente trabalho serve como base de uma nova era no projeto de linhas aéreas, tendo
como principal objetivo a obtenção do mínimo custo, e de forma automatizada. Assim foi
desenvolvido um algoritmo e construído um programa que realiza o trabalho do projetista no
que diz respeito à fase de pré-projecto e retificação do pré-projecto, poupando tempo e
fornecendo a solução base mais económica. Esta minimização de custos é conseguida através
da procura da localização ótima dos apoios tendo em conta a topografia. Além de fornecer o
número mínimo de apoios para um dado perfil ainda realiza os cálculos de estabilidade que
permitem indicar o tipo de apoios em cada local.
Espera-se que em breve esta ferramenta seja integrada na aplicação utilizada pela EDPDistribuição, trazendo um valor acrescentado à existente, traduzindo-se numa uniformização
da forma de projetar. Uma vez que este algoritmo tem por base a minimização dos custos, leva
a que as alterações efetuadas pelos projetistas à solução gerada pelo programa para obtenção
da solução final de projeto, partam de uma solução economicamente “apurada”.
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Capítulo 3
Bases teóricas e aspetos normativos

3.1 - Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido tendo em consideração o Regulamento de Segurança
de Linhas Elétricas de Alta Tensão. Este documento tem como objetivo estabelecer condições
que forneçam segurança humana e técnica, em função dos diversos fatores que influenciam o
projeto de linhas elétricas de alta tensão. Os fatores podem ser do tipo elétrico, mecânico,
ambiental e humano.
O grande desafio do projeto de linhas elétricas consiste na minimização do custo do mesmo,
sujeito às restrições presentes no R.S.L.E.A.T..

3.2 - Elementos constituintes de uma linha AT
Uma vez que no âmbito desta dissertação foi abordado o projeto de linhas de alta tensão
(60kV),3ª classe1 do tipo aéreas, desenvolveu-se esta secção com fim de descrever os diferentes
componentes utilizados numa linha deste tipo bem como alguns aspetos construtivos
importantes. Por esta razão serão abordados:


1

Componentes:
o

Condutores;

o

Cabos de guarda;

o

Isoladores;

o

Apoios.

Segundo o Artigo 3º, Capítulo I, Secção III do R.S.L.E.A.T.
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Aspetos construtivos:
o

Rede de terras;

o

Fundações.

3.2.1 - Condutores
Nas linhas aéreas, podem ser utilizados condutores nus multifilares ou cabos isolados.2
Aquando da utilização de condutores nus multifilares, os mesmos só são permitidos se estiverem
sob a forma de cabo.3 Quanto aos materiais usados, é comum utilizar cobre, alumínio ou ligas
destes. As diferenças entre as caraterísticas destes dois metais leva a que atualmente se utilize
maioritariamente os condutores em alumínio. Quando comparados dois condutores, de
alumínio-aço e cobre, com a mesma resistência, verifica-se que o de alumínio-aço possui um
maior diâmetro, reduzindo o efeito de coroa, uma maior resistência mecânica devido à
presença do aço, e embora sejam maiores conseguem ser mais leves que os de cobre, reduzindo
assim as flechas, permitindo a existência de vãos maiores ou redução das alturas dos apoios.
Por último são economicamente mais atrativos que os de cobre. [3]
O cabo utilizado neste trabalho foi o cabo heterogéneo, de alumino-aço ou ACSR 160 tal
como representado na Figura 5, com uma alma de aço galvanizada constituída por 7 (1+6) fios,
envolvidos por uma camada de 26 (10+16) fios de alumínio.[7] As caraterísticas do mesmo
encontram-se na Tabela 1.

Figura 5 – Cabo ACSR 160. [12]

2

Segundo o Artigo 17º, Capítulo III, Secção I do R.S.L.E.A.T.

3

Segundo o Artigo 18º, Capítulo III, Secção I do R.S.L.E.A.T.
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Tabela 1 – Caraterísticas elétricas e mecânicas do cabo ACSR 160.
Secção nominal do cabo (mm2)

160

Diâmetro do fio de aço (mm)

2.00

Diâmetro do fio de alumínio (mm)

2.58

Secção total do cabo (mm2)

157.92

Secção total de aço (mm2)

21.99

Secção total de alumínio (mm2)

135.93

Peso do cabo sem massa de proteção (kg/m)

0.547

Peso da massa neutra (gr/(m cabo))

4.5

Diâmetro exterior (mm)

16.32

Carga de rutura mínima (daN)

4775

Módulo de Young final (daN/mm2)

7750

Coeficiente de dilatação linear (1/ºC 10-6)

18.9

Resistência elétrica máxima em c.c. a 20ºC (Ω/km)

0.2124

3.2.2 - Cabos de guarda
O papel dos cabos de guarda é o de intercetar as descargas atmosféricas diretas à linha,
protegendo os condutores de fase. Uma vez que as resistências de terra dos apoios não são
suficientemente baixas, a elevada energia de uma descarga não é totalmente descarregue para
a terra pelo apoio, havendo um contornamento inverso nas cadeias de isoladores e atingindo os
condutores de fase. Embora haja contornamento dos isoladores, a amplitude da sobretensão
que afetará as fases, na presença de cabo de guarda são consideravelmente inferiores podendo
evitar danificar os elementos constituintes da linha por atuação das proteções.
O tipo de cabos de guarda normalmente utilizados pela EDP-Distribuição são do tipo OPGW,
Figura 6. Estes cabos de alumínio, além da função de proteção dos condutores de fase possuem
no seu interior fibras óticas que são utilizadas em telecomunicações e telecomando.
As secções mínimas dos condutores nus dependem do material que compõe os mesmos,
sendo4:


16 mm2, para cobre;



20 mm2, para ligas de alumínio;



30 mm2, para alumínio-aço.

No presente trabalho os cabos de guarda não foram considerados.

4

Segundo a alínea 3 do Artigo 18º, Capítulo III, Secção I do R.S.L.E.A.T.
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Figura 6 – Cabo OPGW. [13]

3.2.3 - Isoladores
Numa linha aérea, os isoladores têm a função de sustentar o condutor e principalmente
evitar que haja passagem de corrente do condutor para o apoio. Os isoladores podem ser do
tipo rígidos ou de cadeia. Os primeiros não são utilizados em alta tensão devido à dificuldade
de montagem e fragilidade do mesmo.[14] Os componentes isolantes dos isoladores serão de
porcelana vidrada, de vidro ou de outros materiais apropriados, não suscetíveis de degradação.5
Os isoladores deverão apresentar dimensões e formas apropriadas ao ambiente onde vão
ser utilizados e às tensões elétricas a que vão estar sujeitos.6 Relativamente à sua função, as
cadeias podem desempenhar a função de suspensão (cadeias montadas verticalmente e usadas
em apoios de suspensão, Figura 7 – (a)), ou amarração (cadeias montadas horizontalmente e
usadas em apoios de amarração, ângulo ou fim de linha, Figura 7 – (b)). Por observação da
Figura 7 percebe-se que as cadeias em amarração utilizam duas vezes o número de isoladores
quando comparado com as cadeias em suspensão. Desta forma é economicamente viável a
escolha de cadeias de suspensão sempre que possível.

5

Segundo a alínea 1 do Artigo 47º, Capítulo IV, Secção IX do R.S.L.E.A.T.

6

Segundo a alínea 1 do Artigo 48º, Capítulo IV, Secção IX do R.S.L.E.A.T.
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Figura 7 – Exemplo de cadeia em suspensão (a) e amarração (b) para 60kV.

A EDP-Distribuição tem por princípio a instalação de hastes de descarga/guarda em todas
as cadeias de isoladores, Figura 8. As hastes de descarga têm como objetivo enfraquecer o nível
de isolamento da rede. Estas têm uma dada tensão de disrupção, estabelecendo-se um arco
provocado por uma sobretensão, criando um circuito para escoar esta sobretensão para a terra.
Desta forma cria-se um curto-circuito, levando à atuação das proteções e por sua vez
isolamento da linha evitando danos materiais. [6]

Figura 8 – Exemplo de haste de descarga de um pórtico de 60kV. [6]

As cadeias utilizadas nesta dissertação foram do tipo U70BS, normalizadas pela EDPDistribuição para linhas de 60kV para cabo alumino-aço de 160mm2 e poluição média [6], cujas
caraterísticas se apresentam na Tabela 2.
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Tabela 2 – Caraterísticas do isolador U70BS.
Caraterísticas

Valor

Força de rotura eletromecânica [kN]

70

Diâmetro [mm]

255

Altura [mm]

127

Linha de fuga [mm]

295
Sob Chuva (1 elemento da
cadeia)

Tensão suportável à frequência industrial
[kV]

Sob Chuva (5 elementos da
cadeia)

40
175

Tensão suportável ao choque atmosférico

Seco (1 elemento da cadeia)

100

[kV]

Seco (5 elementos da cadeia)

395

Tensão suportável de perfuração à frequência industrial [kV]

115

3.2.4 - Apoios
Numa linha elétrica aérea os apoios têm como única função garantir o devido
distanciamento dos condutores e cabos de guarda ao solo ou a outros obstáculos ao longo da
linha. Segundo o R.S.L.E.A.T. os mesmos podem ser de aço, betão armado ou madeira.7 No
entanto os usados em Portugal são os de betão e os metálicos, Figura 9. Os apoios de betão,
pela sua estrutura típica carecem da utilização de armações para fixação dos condutores e
cabos de guarda enquanto os postes metálicos já integram na sua estrutura as armações
necessárias a essa fixação.

7

Segundo o Artigo 51º, Capítulo V, Secção I do R.S.L.E.A.T.
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Figura 9 – Alçado de poste de betão e poste metálico.

No que diz respeito à classificação das funções dos apoios estas podem dividir-se [2]:


Apoios de alinhamento – apoios situados em troços de linha retilíneos, Figura 10(a);



Apoios de ângulo – apoios situados em zonas das linhas que efetuam um
determinado ângulo, Figura 10- (b);



Apoios de derivação – apoios onde se estabelecem uma ou mais derivações, Figura
10- (e);



Apoios de fim de linha – apoios usados no princípio e fim das linhas, são apoios que
têm a capacidade de suportar todos os esforços de um só lado da linha, Figura 10(d);



Apoios de reforço – apoios destinados a suportar esforços longitudinais para reduzir
as consequências resultantes da rotura de condutores ou de cabos de guarda, Figura
10- (c).
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Figura 10 – Funções dos apoios. (a) apoio em alinhamento, (b) apoio de ângulo, (c) apoio
de reforço em alinhamento, (d) apoio de fim de linha, (e) apoio de derivação em
alinhamento, (f) apoio de derivação em ângulo. [3]

Aquando da escolha de um apoio, além da função que o mesmo irá desempenhar na linha
é necessário escolher a robustez do mesmo. Torna-se por isso importante ter em consideração
os diferentes esforços a que o apoio irá estar sujeito. Com isto consideram-se os incidentes
segundo os eixos cartesianos (x,y,z), Figura 11.

Figura 11 – Esquemático dos esforços a que um apoio está sujeito.
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Nos esforços transversais considera-se a ação do vento sobre os condutores, cabo de
guarda e apoios e ainda o efeito da tração dos cabos quando os apoios são de ângulo, Figura
12.

Figura 12 – Esquemático da ação do vento sobre a linha.

Nos esforços longitudinais, caso os esforços mecânicos sejam diferentes nos vãos
adjacentes, leva a que este esforço não seja nulo e tenha de ser considerado, Figura 13. Esta
situação acontece em apoios de fim de linha, sendo apoios que só têm esforços de um dos lados,
ou então em apoios cuja tração difere entre ambos os lados, provocado por comprimentos de
vãos bastante diferentes, caraterísticas diferentes do cabo, ou diferentes tensões máximas.

Figura 13 – Esquemático do efeito da tração dos cabos conforme os vãos adjacentes.

Nos esforços verticais tem de se ter em consideração os pesos dos condutores e isoladores,
e ainda a possibilidade de estes se encontrarem com neve ou gelo depositado sobre os mesmos,
Figura 14.
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Figura 14 – Exemplo de condutor envolvido em gelo.

Nesta dissertação, por indicação da EDP-Distribuição, foram utilizados os apoios da gama
F20CA, F45CA, F65CA e F95CA, cada um com alturas úteis disponíveis de 24,6 m, 27,6 m, 30,6
m, 33,6 m.

3.2.5 - Rede de terras
A presença de redes de terra nos sistemas elétricos tem uma grande importância dado que
são as responsáveis por proteção de pessoas e equipamentos, sendo o seu estudo e
dimensionamento de elevada importância.
Em linhas aéreas, esta rede deve ser dimensionada de forma a manter a segurança das
pessoas que aquando da ocorrência de defeitos e mesmo na exploração em regime permanente,
não sujeitem as mesmas a tensões de passo e de contacto superiores ao permitido.
Nas linhas aéreas de AT, de tensão superior a 30kV, os apoios metálicos e de betão armado
têm de ser individualmente ligados à terra por intermédio de um elétrodo de terra8, Figura 15.
No caso de apoios metálicos implantados diretamente no solo, caso a resistência de terra seja
inferior a 20Ω, é dispensada a ligação individual à terra, isto se não existir aparelhagem nem
for um apoio de transição de linha aérea para subterrânea9.

8

Segundo a alínea 1 do Artigo 147º, Capítulo XV do R.S.L.E.A.T.

9

Segundo a alínea 3 do Artigo 147º, Capítulo XV do R.S.L.E.A.T.
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Figura 15 – Esquemático de ligação de apoios à terra: (a) apoio de betão, (b) apoio
metálico. [16]

Nos apoios de betão, as armações e suas ferragens devem ser ligadas à terra através de fio
de cobre com secção igual ou superior a 16mm2, Figura 16-(a). Relativamente à secção dos
condutores de terra, se de cobre, não poderão ter secção inferior a 16 mm2 fora do solo, e 35
mm2 na parte enterrada10. Além das armações, toda a aparelhagem que exista em apoios
também tem de ser ligada à terra, Figura 16-(b).

10

Segundo o Artigo 153º, Capítulo XV do R.S.L.E.A.T.
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Figura 16 – Esquemático de ligações à terra: (a) ferragens de apoio de betão, (b)
aparelhagem existente em apoios (seccionador). [16]

3.2.6 - Fundações
A estabilidade dos apoios das linhas aéreas depende da sua fixação ao solo, sendo que a
mesma é feita por intermédio de fundações, sendo as responsáveis pela transmissão ao solo de
todos os esforços resultantes das solicitações exteriores que lhes são aplicadas.
Uma vez que as fundações dos apoios se encontram normalizadas, estando catalogadas
para cada gama de apoio e de acordo com a função do mesmo para diferentes tipos de terreno,
não se abordarão os cálculos de dimensionamento das mesmas.
Aquando do dimensionamento de maciços de fundações, devem ter-se em consideração
alguns critérios, nomeadamente:


Natureza do terreno;



Função do apoio;



Esforços envolvidos;



Altura e gama do apoio.

Os apoios podem possuir um, dois ou quatro maciços sendo que em AT, para os apoios de
betão se utiliza apenas um maciço, enquanto para os apoios metálicos é comum serem
utilizados dois ou quatro maciços. A empregabilidade do número de maciços está diretamente
relacionada com os critérios já referidos, Figura 17.
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Figura 17 – Escavação para construção dos quatro maciços de um apoio metálico.

3.3 - Conclusão
No presente capítulo foram apresentadas as bases teóricas e os aspetos normativos
inerentes ao projeto e construção de linhas aéreas de alta tensão, focando principalmente nas
caraterísticas dos materiais utilizados, e aspetos construtivos relacionados com os mesmos,
regulamentados pelo R.S.L.E.A.T..
O conhecimento dos materiais utilizados e suas caraterísticas, permitem efetuar o cálculo
mecânico das linhas aéreas, que por sua vez será demonstrado no capítulo que se segue.
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Capítulo 4
Cálculo Mecânico
4.1 - Introdução
O cálculo mecânico é uma etapa fundamental num projeto de uma linha aérea, que tem
por objetivos a garantia de segurança e estabilidade da mesma, nomeadamente [3]:


Determinação das tensões de montagem a aplicar aos condutores de acordo com
as condições atmosféricas que se verifiquem na altura da montagem;



Escolha da gama de apoios em função do estudo de estabilidade efetuado para
cada situação, tendo por base hipóteses de cálculo presentes no R.S.L.E.A.T.;



Definir a altura dos apoios respeitando as distâncias mínimas regulamentares
impostas pelo R.S.L.E.A.T.;



Garantir o afastamento entre condutores, evitando o aparecimento de arcos entre
fases.

4.2 - Tração máxima
No projeto de uma linha, quando se inicia o cálculo mecânico, define-se o valor da tração
máxima a aplicar em todos os vãos da linha. Este parâmetro está diretamente relacionado com
a flecha das linhas e o esforço solicitado aos apoios. Quanto menor for a tração, maior será a
flecha, e menor o esforço solicitado ao apoio.
A tensão máxima suportada pelos condutores utilizados pode ser calculado pelo quociente
da tensão de rotura (TR) e o coeficiente de segurança para cabos (2,5)11.

11

Segundo o Artigo 24º da Secção III, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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𝑡𝑠𝑒𝑔 =

𝑇𝑅
[𝑑𝑎𝑁/𝑚𝑚2 ]
2,5 ∗ 𝜎

(4.1)

O valor de tensão a utilizar, por experiência, deve ser entre os 7 e os 9 daN/mm2, para
cabo AL160. No presente trabalho, a tração máxima utilizada foi de 8 daN/mm2.

4.3 - Ações dos agentes atmosféricos
Os agentes atmosféricos, nomeadamente o vento, a temperatura e o gelo condicionam, o
comportamento mecânico das linhas de acordo com as regiões e estações do ano do local de
instalação da linha.
No cálculo das linhas aéreas, o vento deverá considerar-se atuando numa direção horizontal
e a força proveniente da sua ação considerar-se-á paralela aquela direção e será determinada
pela Equação 4.212.

𝐹𝑣 = 𝛼 𝑐 𝑞 𝑑 [𝑑𝑎𝑁/𝑚]

(4.2)

em que:


Fv, é a força proveniente da ação do vento, em newtons;



𝛼, é o coeficiente de redução;



𝑐, é o coeficiente de forma;



𝑞, é a pressão dinâmica do vento, em pascais;



𝑑, é a área da superfície batida pelo vento, em metros quadrados.

De acordo com as alturas acima do solo a que se encontram os elementos em estudo, são
estabelecidos dois valores distintos para a pressão dinâmica do vento, sendo definido como
vento máximo (estado de primavera) e vento reduzido (estado de inverno), conforme a Tabela
3:
Tabela 3 – Pressão dinâmica do vento.
Pressão dinâmica, “q” (Pa)
Altura acima do solo (m)

Vento máximo habitual

Vento reduzido

Até 30

750

300

De 30 a 50

900

360

Acima de 50

1050

420

12

Segundo o Artigo 10º, Capítulo II do R.S.L.E.A.T.
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O valor utilizado nesta dissertação foi de 900 Pa, valor este indicado pela EDP-Distribuição,
uma vez que é o valor utilizado pela empresa. Nas zonas onde existe formação de gelo, a ação
do mesmo sobre as linhas não pode deixar de ser tido em consideração uma vez que aumenta
o peso sobre os elementos da linha resultando num esforço adicional para os elementos que os
sustêm. Por esse motivo, o R.S.L.E.A.T. refere que para zonas situadas a uma altitude superior
a 700 m deve ser considerada uma zona com formação de gelo e por isso no cálculo dos
condutores e cabos de guarda deve ser considerada uma manga de gelo uniforme com espessura
de 10 mm e uma densidade de 0.9.
Devido à constituição física dos condutores das linhas é preciso ter atenção ao efeito da
temperatura sobre os mesmos. Sendo estes metálicos, o coeficiente de dilatação térmica linear
é positivo e os condutores estão sujeitos a variações de temperatura devido ao efeito de joule,
resultante da passagem de corrente elétrica e à radiação solar [1].
O R.S.L.E.A.T. indica as temperaturas a considerar em função do estado atmosférico,
Tabela 4, e por essa razão são considerados três estados distintos tendo por base as diferentes
caraterísticas de cada um que à sua maneira influenciam o comportamento das linhas, sendo
eles [3]:


Estado de Inverno – estado atmosférico caraterizado pela menor temperatura
previsível para a região onde a linha se vai implantar, pela possibilidade da
existência de manga de gelo e pela existência de vento reduzido;



Estado de Primavera – também designado estado de vento máximo, estado
atmosférico caraterizado pela temperatura média previsível para a região onde a
linha se vai implantar, pela existência de vento muito intensos e ausência de manga
de gelo;



Estado de Verão – também designado estado de flecha máxima, estado atmosférico
caraterizado pela temperatura máxima previsível para a região onde a linha se vai
implantar, pela ausência de vento e mangas de gelo nos condutores.
Tabela 4 – Temperaturas em função do estado atmosférico.
Estado

Temperatura (ºC)
Sem Gelo

Com Gelo

Inverno

–5

- 10

Primavera

15

-

Verão

65

-

A EDP-Distribuição utiliza para o estado de Verão 80ºC em vez dos 65ºC e por isso nesta
dissertação seguiu-se esse valor.
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4.4 - Escolha do estado atmosférico mais desfavorável
O coeficiente de sobrecarga traduz o efeito do vento e do gelo sobre o peso próprio dos
condutores, refletindo-se num aumento do mesmo aquando da presença destes elementos
atmosféricos.
No projeto de linhas utilizam-se apenas o estado de inverno e primavera, existindo sempre
o cuidado de analisar qual o estado atmosférico mais desfavorável para o projeto em análise.
Para efetuar esse estudo é necessário calcularem-se os coeficientes de sobrecarga para ambos
os estados, recorrendo-se à Equação 4.3.

𝑚=

𝜋
4

√{𝜔+𝜌𝑔𝑒𝑙𝑜 . [(𝑑+2𝑒)2 −𝑑 2 ]}+𝐹𝑣2
𝜔

[sem unidades]

(4.3)

em que:


𝜌𝑔𝑒𝑙𝑜 = 0.9 kg/dm3;



𝑑, é o diâmetro do cabo em metros;
𝑒 = 10x10-3, é a espessura da manga de gelo em metros já referida;



Para concluir qual o estado mais desfavorável, além do coeficiente de sobrecarga, é preciso
calcular o vão crítico, através da Equação 4.4, havendo necessidade de conhecer as
caraterísticas do cabo a usar. Designa-se por vão crítico, ao vão, relativo a uma dada tensão
máxima, para o qual os condutores ficam sujeitos a essa tensão em ambos os estados, o de
Inverno e o de Primavera [3].

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =

𝜎.𝑡𝑚𝑎𝑥
𝜔

√

24∗𝛼𝑑 (𝜃2 −𝜃1 )
𝑚22 −𝑚12

[m]

(4.4)

Tendo os coeficientes de sobrecarga e o vão crítico calculados, recorre-se à árvore de
decisão presente na Figura 18, determinando-se o estado mais desfavorável. Por observação da
mesma conclui-se a necessidade de nesta fase se saber qual o vão médio/equivalente (L) para
se saber qual o estado mais desfavorável. Através da Equação 4.5 é possível o cálculo do mesmo,
onde

𝐿𝑖 corresponde ao comprimento do vão “𝑖” de um dado cantão, isto porque cada cantão

tem o seu vão equivalente.

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒

=√
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∑ 𝐿3𝑖
∑ 𝐿𝑖

[m]

(4.5)

Equação dos estados

Figura 18 – Árvore de decisão do estado mais desfavorável.

4.5 - Equação dos estados
Uma vez sabido o estado atmosférico mais desfavorável, é possível determinar a tensão de
montagem a aplicar aos condutores para diferentes temperaturas. A tensão de montagem pode
ser calculada com recurso a uma equação denominada de equação dos estados, Equação 4.6.
A equação dos estados determina a tensão mecânica nos condutores de um vão num dado
estado atmosférico qualquer, desde que seja conhecido o seu valor noutro estado, e os dois
estados estejam definidos pelos valores das respetivas temperaturas e dos coeficientes de
sobrecarga [1].
Importante referir que os parâmetros com índice “k” se referem ao estado atmosférico
mais desfavorável (primavera ou inverno).

𝜃𝑖 +

𝑡𝜃𝑖
𝛼𝑑 𝐸

−

𝜔2 ∗𝐿2𝑒𝑞
24∗𝛼𝑑 ∗𝜎 2 ∗𝑡𝜃𝑖 2

= 𝜃𝑘 +

𝑡𝑚𝑎𝑥
𝛼𝑑 𝐸

−

𝑚𝑘2 ∗𝜔2 ∗𝐿2𝑒𝑞
24∗𝛼𝑑 ∗𝜎 2 ∗𝑡𝑚𝑎𝑥 2

(4.6)

4.6 - Parâmetro de curva e flecha
Determinada a tensão de montagem através da equação dos estados, é possível calcular
alguns parâmetros caraterísticos das linhas como o parâmetro de curva e a flecha descrita pelos
condutores.
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O parâmetro de curva, ou parâmetro de catenária, representa geometricamente o raio de
curvatura no ponto onde a tangente à curva é horizontal e é representado pela relação entre a
força de tração horizontal do condutor e o peso linear do mesmo, Equação 4.7.

𝑝=

𝜎∗𝑡𝜃𝑖
𝜔

[m]

(4.7)

A flecha corresponde à distância desde o ponto onde a tangente à curva é horizontal até à
interceção da vertical com a linha horizontal que cruza o ponto de fixação dos condutores. Para
vãos nivelados e não muito grandes pode usar-se a Equação 4.8 para determinar o valor da
flecha máxima, ou seja, no ponto onde a tangente à curva é horizontal.

𝑓=

𝑚∗𝜔∗𝐿2
8∗𝜎∗𝑡𝜃𝑖

[m]

(4.8)

4.7 - Curva dos condutores
Considerando os cabos como estruturas homogéneas, perfeitamente flexíveis e
inextensíveis, mesmo sabendo que tal afirmação não é verdadeira, podem determinar-se as
suas condições de equilíbrio quando apoiados em apoios.
As equações que se descreverão de seguida, têm como objetivo representar a catenária,
no que diz respeito à sua forma, flecha e comprimento. Este estudo é importante uma vez que
aquando da realização de um projeto de uma linha aérea, se tem como máxima, a redução de
danos, quer em bens, quer em pessoas, e as linhas não permanecem estáticas devido às ações
atmosféricas a que estão sujeitas.
Havendo um conjunto de distâncias regulamentares que têm de ser cumpridas por exigência
do regulamento de segurança, é necessário conhecer a cota a que os condutores se vão
encontrar, de modo a não violar essas distâncias. Por essa razão, nesta secção, irá ser feita
referência às equações para vãos nivelados e desnivelados.

4.7.1 - Vão nivelado
Considerando a Figura 19, é possível observar a situação de um vão nivelado, onde:


A – vão (L), em metros;



H – altura do solo aos pontos de fixação A e B, em metros;



f – flecha OF, em metros;



hs – altura do cabo ao solo, em metros;



T0 – tração horizontal, em daN;
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T – tração tangente à curva em M, em daN;



s – comprimento do troço de cabo OM, em metros;



ps – peso do cabo correspondente ao troço OM, em daN;



α´ - ângulo de tração T com a horizontal, em graus.

Figura 19 – Esquemático de vão nivelado.

A equação da catenária pode ser descrita com base numa aproximação hiperbólica, Equação
4.9, ou ainda com base numa aproximação parabólica, Equação 4.10, em que Y=0 corresponde
ao ponto de flecha máxima, e “p” corresponde ao parâmetro da curva. O valor de X, no ponto
de flecha máxima vale 0, no ponto A vale –L/2 e no ponto B vale L/2.
𝑋

𝑌 = 𝑝 (cosh ( ) − 1) [m]
𝑝

𝑌=

𝑋2
2∗𝑝

[m]

(4.9)

(4.10)

Na presente dissertação utilizou-se a aproximação parabólica.

4.7.2 - Vão desnivelado
Tendo como base a Figura 20, é possível descrever o comportamento da catenária quando
se está perante um vão desnivelado, onde:


Pontos A, B – pontos de fixação do cabo no vão real;



Ponto B – ponto de fixação do cabo no vão fictício AB’;



A – comprimento do vão real (L), em metros;
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A’ – comprimento entre B e B’, equivalente ao necessário para um vão de nível
fictício AB’;



Ae – comprimento do vão fictício,



h – desnível entre os pontos de fixação A e B nos apoios, em metros;



VA – carga vertical no ponto de fixação A, em daN;



VB – carga vertical no ponto de fixação B, em daN;



TA – tração axial no ponto A, em daN;



TB – tração axial no ponto B, em daN;



T0 – tração axial no vértice da curva, em daN.

Figura 20 - Esquemático de vão desnivelado.

Os vãos desnivelados podem ser analisados de forma semelhante aos vãos nivelados,
utilizando as mesmas equações. O princípio básico desta consideração consiste na ideia de um
vão fictício, cujo valor pode ser determinado através da Equação 4.11, e a partir daí
desenvolver-se o mesmo raciocínio anterior. O vão fictício surge a partir do prolongamento da
curva entre os pontos de fixação desnivelados até um ponto ao mesmo nível do ponto de maior
altura, B’.

𝐴′ = 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑎𝑟𝑐𝑆𝑒𝑛ℎ (

ℎ
2∗𝑝

cosech (

𝐴

2∗𝑝

)) [m]

(4.11)

O vão fictício Ae, é então dado pela equação 4.12.

𝐴𝑒 = 𝐴 + 𝐴′
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Posto isto, utiliza-se a Equação 4.10 para saber a posição do cabo, por exemplo, X, no ponto
A, terá o valor de –Ae/2 e zero no ponto de flecha máxima.

4.8 - Distâncias regulamentares
Através das equações da catenária descritas na secção anterior é possível saber a altura a
que a mesma se encontra num dado ponto pretendido. Uma vez que o regulamento de
segurança define distâncias mínimas perante situações concretas que serão descritas nesta
secção essas equações tornam-se de máxima importância para o presente trabalho.

4.8.1 - Distância dos condutores ao solo
Nas linhas aéreas, entre os condutores nus e o solo, nas condições de flecha máxima,
desviados ou não pelo vento, tem de existir pelo menos uma distância de D metros, nunca
inferior a 6 m, definida pela Equação 4.1313.

𝐷 = 6,0 + 0,005 𝑈 [m]

(4.13)

em que U, em kilovolts, é a tensão nominal da linha.
Uma vez que a presente dissertação foi desenvolvida para linhas de alta tensão, 60kV:

𝐷 = 6,0 + 0,005 ∗ 60 = 6,3 [m]
Embora o R.S.L.E.A.T. apenas exija uma distância de 6,3 m, pelos regulamentos normativos
da EDP Distribuição, as distâncias mínimas ao solo são de 7 m pelo que este foi o valor utilizado
ao longo deste trabalho.

4.8.2 - Distância dos condutores às árvores
Entre os condutores nus das linhas, nas condições de flecha máxima, desviados ou não pelo
vento e as árvores deverá observar-se uma distância D, em metros, nunca inferior a 2,5 m, dada
pela Equação 4.14.

𝐷 = 2,0 + 0,0075 𝑈 [m]

13

Segundo o Artigo 27º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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Pelo que:

𝐷 = 2,0 + 0,0075 ∗ 60 = 2,5 [m]
Os documentos normativos da EDP-Distribuição definem uma distância mínima às árvores
de 3 m.
Além da distância mínima, é exigido que se estabeleça ao longo das linhas uma faixa de
serviço com uma largura de 5 m, dividida ao meio pelo eixo da linha, na qual se efetuará o
corte das árvores necessários para tornar possível a sua montagem e conservação14. Por forma
a garantir segurança de exploração das linhas, para uma linha de 60kv, a faixa de proteção
deverá ter, no máximo, 25m15.

4.8.3 - Distância dos condutores aos edifícios
Na proximidade de edifícios, que não estejam ao serviço de instalações elétricas, as linhas
em condições de flecha máxima, em relação às coberturas, chaminés e todas as partes salientes
suscetíveis de ser normalmente escaladas por pessoas, devem ficar a uma distância mínima D,
no mínimo 4 m, calculada pela Equação 4.1516.

𝐷 = 3,0 + 0,0075 𝑈 [m]
Pelo que:

𝐷 = 3,0 + 0,0075 ∗ 60 = 3,5 [m]
A EDP-Distribuição utiliza como distância mínima 4 m.

14

Segundo o ponto 2 do Artigo 28º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.

15

Segundo o ponto 3 do Artigo 28º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.

16

Segundo o ponto 1 do Artigo 29º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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4.8.4 - Distância dos condutores a obstáculos diversos
O regulamento de segurança, define que na vizinhança de obstáculos como terrenos de
declive acentuado, falésias e construções normalmente não acessíveis a pessoas, ou quando as
construções se encontram a 3 m do solo, em caso de flecha máxima, com ou sem vento devem
estar a uma distância D, definida pela equação 4.1617.

𝐷 = 2,0 + 0,0075 𝑈 [m]

(4.16)

Pelo que:

𝐷 = 2,0 + 0,0075 ∗ 60 = 2,5 [m]
A EDP-Distribuição utiliza como distância mínima 4 m.

4.8.5 - Distância entre condutores
Os condutores são estabelecidos por forma a não poderem aproximar-se perigosamente
entre si, atendendo às oscilações provocadas pelo vento, a uma distância máxima D, calculada
pela Equação 4.1718.

𝐷 = 𝑘√𝑓 + 𝑑 +

𝑈
150

[m]

(4.17)

em que:


f – é a flecha máxima, em metros;



d – é o comprimento das cadeias de isoladores suscetíveis de oscilarem
transversalmente à linha, em metros;



U – é a tensão nominal da linha, em quilovolts;



k – é um coeficiente dependente da natureza dos condutores e cujo valor é:
o

0,6, para cobre, bronze e alumínio-aço;

o

0,7, para alumínio e ligas de alumínio.

Para linhas de 60kV, a distância mínima será de 0,50 m19.

17

Segundo o ponto 1 do Artigo 30º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.

18

Segundo o ponto 1 do Artigo 31º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.

19

Segundo o ponto 3 do Artigo 31º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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No regulamento refere que a distância horizontal entre condutores pode ser reduzida em
dois terços, em determinadas situações, no entanto, neste trabalho, não se teve essa redução
em consideração, a pedido da EDP Distribuição, de forma ao projetista ter alguma margem para
fazer ajustes na localização dos apoios.
Tendo sido a distância entre condutores um ponto fulcral no desenvolvimento deste
trabalho, a mesma será abordada novamente com maior detalhe ao longo deste documento.

4.8.6 - Distância entre os condutores e os cabos de guarda
A distância entre os condutores e os cabos de guarda, próximo dos pontos de fixação aos
apoios, não deverá ser inferior à distância entre condutores20.

4.8.7 - Distância entre os condutores e os apoios
A distância entre os condutores nus e os apoios não deverá ser inferior a D, para cada uma
das situações21:


Condutores nus em repouso

𝐷 = 0,10 + 0,0065 𝑈 [m]


(4.18)

Condutores nus desviados pelo vento

𝐷 = 0,0065 𝑈 [m]

(4.19)

O valor de D não deverá ser inferior a 0,15 m.

4.9 - Desvio transversal das cadeias de isoladores
Grande parte das avarias em linhas aéreas é devida a falhas de isolamento, sobretudo
quando são submetidas a sobretensões de qualquer natureza ou por acumulação de poeiras. Por
estas razões, as distâncias de segurança entre as partes energizadas e não energizadas,
separadas pelas cadeias de isoladores, são alvo de estudo e devidamente dimensionadas.
Quando ocorrem situações de vento, os condutores transmitem às cadeias de isoladores
esforços horizontais, também denominados por transversais, inclinando estas e que por sua vez
provocam uma diminuição das distâncias entre os apoios e os condutores, Figura 21.
20

Segundo o ponto 1 do Artigo 32º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.

21

Segundo o ponto 1 do Artigo 33º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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Figura 21 – Esquemático de desvio transversal da cadeia de isoladores.

Onde:


δ – é o ângulo de rotação da cadeia, em grados;



FVCi – ação do vento sobre a cadeia de suspensão, em daN;



pCi – peso da cadeia de suspensão, em daN;



LCi – comprimento da cadeira de suspensão, em metros;



FVCC – ação do vento sobre o condutor, em daN;



FZCC – carga vertical exercida pelo condutor, em daN;



Dn – distância entre o cabo condutor e o poste com a cadeia em posição normal, em
metros;



DV – distância entre o condutor e o poste com a cadeia rodada devido à ação do
vento, em metros;



ΔD – diferença entre as distâncias Dn e DV, em metros.

Este tipo de estudo é realizado em apoios de suspensão e quando esta violação ocorre, pode
ser necessário ajustar a altura dos apoios ou passar um apoio em suspensão a amarração, caso
o ajuste da altura dos apoios não corrija esta situação.
Através da Equação 4.20 é possível calcular o ângulo δ provocado pela resultante das forças
verticais e horizontais a que a cadeia está sujeita.
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𝛿 = 𝑡𝑔

−1

(

𝐹𝑉𝐶𝑖
2
𝑝
𝐹𝑍𝑐𝑐 + 𝐶𝑖
2

𝐹𝑉𝑐𝑐 +

) [grados]

(4.20)

Pelas normas da EDP-Distribuição o ângulo máximo permitido é de 60 grados, pelo que foi
este o valor utilizado ao longo do presente trabalho.

4.10 - Conclusão
Ao longo deste capítulo, abordou-se o cálculo mecânico das linhas aéreas, tendo em conta
as caraterísticas dos materiais utilizados pela EDP-Distribuição, sendo esse estudo importante
para garantir as condições técnicas do projeto.
Ainda antes de concluir o cálculo mecânico, fez-se referência às distâncias regulamentares
presentes no R.S.L.E.A.T., que podem provocar um ajuste do projeto. Assim, optou-se por
abordar estas distâncias regulamentares, antes de se efetuar o estudo de estabilidade dos
apoios e desta forma finalizar o cálculo mecânico do projeto.
Por último, efetuou-se o estudo da estabilidade dos apoios, que por sua vez requer uma
enorme atenção, por forma a garantir a segurança de bens e pessoas após a construção de uma
linha.
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Capítulo 5
Projeto exemplificativo de uma linha
aérea simples de 60kV
5.1 - Introdução
Tendo como principal objetivo a aquisição de sensibilidade para determinados pontos
inerentes ao projeto de uma linha, ainda antes de se iniciar o desenvolvimento do algoritmo,
elaborou-se um projeto exemplificativo de uma linha aérea simples de 60kV, com um perfil
topográfico horizontal, isto é sem declive.
Para esta fase do trabalho foi proposto pela EDP-Distribuição que se elaborasse um projeto
exemplificativo com as seguintes caraterísticas:


Tipo de linha: aérea simples;



Comprimento da linha: 2000 m;



Apoios em ângulo:
o

1500 m com 45 grados;



Tensão máxima: 8 daN/mm2;



Existência de gelo: sem gelo;



Perfil topográfico: cotas de terreno iguais, ao longo de todo o projeto.

Projeto exemplificativo de uma linha aérea simples de 60kV

5.2 - Metodologia
Ao longo de todo este trabalho, aquando da elaboração de projetos, teve-se o cuidado de
procurar soluções que possuíssem o maior número de vãos com o mesmo comprimento, ou seja
equilibrados, tornando o projeto robusto e diminuindo os esforços nos apoios.
Tendo em conta as caraterísticas propostas, inicia-se o projeto colocando os apoios de
amarração que definem os cantões iniciais, tal como representado na Figura 22.

Figura 22 – Configuração inicial do projeto exemplificativo.

Posto isto, começa uma das partes mais importantes do projeto que corresponde à definição
do número de vãos em cada cantão e altura dos apoios. Dados os comprimentos de cada cantão,
dividiram-se os mesmos em distâncias de 500m, tal como se pode observar na Figura 23.
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Figura 23 – Configuração 1 do projeto exemplificativo.

Para vãos de 500 m, a flecha obtida foi de 27,1 m. Tendo em conta que dos apoios utilizados
a maior altura útil disponível era de 33,6 m, o condutor estaria a 6,5 m de distância do solo
pelo que a distância regulamentar de 7 m não seria respeitada.
Usando mais um apoio em cada cantão, as distâncias ao solo em princípio não seriam
violadas, Figura 24.
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Figura 24 - Configuração 2 do projeto exemplificativo.

Realizados os cálculos, para o primeiro cantão, com 5 apoios, ter-se-iam vãos de 375 m, e
a flecha seria de 15,8 m. Usando apoios de 24,6 m os condutores estariam a 8,8 m do solo,
distância esta superior aos 7 m regulamentares. No entanto não se pode esquecer uma condição
importante que diz respeito à distância entre condutores, que para apoios em amarração:

𝐷 = 0,6√15,8 +

60
150

= 2,8 [m]

(5.1)

No caso de apoios em suspensão:

𝐷 = 0,6√15,8 + 1,2 +

60
150

= 2,9 [m]

(5.2)

Como se pode verificar nas Equações 5.1 e 5.2, esta distância é superior aos 2,7 m, distância
máxima entre condutores, permitida pelos apoios utilizados neste trabalho, Figura 25. Embora
segundo o R.S.L.E.A.T.22, seja permitido que para fora de zonas de gelo esta distância D seja

22

Segundo o ponto 2 do Artigo 31º da Secção IV, Capítulo III do R.S.L.E.A.T.
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reduzida em dois terços dos valores calculados, por indicação da EDP-Distribuição, esta redução
não foi considerada, ficando à responsabilidade do projetista.

Figura 25 – Esquemático da distância entre armações e altura útil dos apoios usados.

Por último, colocou-se mais um apoio no primeiro cantão, Figura 26, realizando-se
novamente o cálculo das distâncias entre condutores.

Figura 26 - Configuração 3 (final) do projeto exemplificativo.
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No primeiro cantão, obtiveram-se flechas com 10,5 m, pelo que usando apoios de 24,6 m
se conseguem respeitar as distâncias regulamentares ao solo de 7 m. Relativamente às
distâncias entre condutores, pelas Equações 5.3 e 5.4 verifica-se que ambas as distâncias são
inferiores a 2,7 m, podendo-se iniciar o cálculo mecânico dos mesmos.
Amarração:

𝐷 = 0,6√10,5 +

60
150

= 2,3 [m]

(5.3)

Suspensão:

𝐷 = 0,6√10,5 + 1,2 +

60
150

= 2,5 [m]

(5.4)

Relativamente ao segundo cantão, para os dois vãos de 250 m obtiveram-se flechas de 7,6
m e distâncias entre condutores de 2,1 m para amarração e 2,2 m suspensão, não havendo
necessidade de acrescentar mais apoios.

5.3 - Cálculo mecânico
Nesta secção, será realizada uma análise detalhada dos cálculos, demonstrando os valores
de flecha apresentados, será ainda efetuado o cálculo de estabilidade dos apoios, permitindo
escolher a gama dos mesmos e apresentado um orçamento para o projeto em questão.

5.3.1 - Ação dos agentes atmosféricos e coeficientes de sobrecarga
Uma vez que existe a necessidade de se calcularem os coeficientes de sobrecarga, é
necessário calcular a força do vento nos estados de primavera e inverno. Uma vez que para a
primavera se considera uma temperatura de 15ºC e uma pressão dinâmica de vento de 900 Pa,
obtém-se uma força provocada pelo vento de,

𝐹𝑣𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 = 0,88 [𝑑𝑎𝑁/𝑚]
Que por sua vez origina um coeficiente de sobrecarga de,

𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 =

√0,552 +0,882
0,55
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Para o estado de inverno, não considerando existência de gelo, para a temperatura de -5ºC
e uma pressão dinâmica de vento de 360 Pa, obtém-se uma força de vento de,

𝐹𝑣𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 = 0,6 ∗ 1 ∗ 36 ∗ 0,01628 = 0,35 [𝑑𝑎𝑁/𝑚]
Originando um coeficiente de sobrecarga de,

𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 =

√0,552 +0,352
0,55

= 1,19 [sem unidades]

5.3.2 - Determinação do pior estado atmosférico
Uma vez calculados os coeficientes de sobrecarga é necessário calcular o vão crítico e o
vão equivalente para cada cantão.

𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 =

157,2∗8
0,55

√

24∗1,9∗10−5 (15−(−5))
1,892 −1,192

= 149 [m]

Cantão 1:

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = √

3003 +3003 +3003 +3003 +3003
300+300+300+300+300

= 300 [m]

Cantão 2:

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 = √

2503 +2503
250+250

= 250 [m]

Com os valores obtidos e analisando para cada cantão a árvore de decisão da Figura 18, é
possível determinar para cada cantão, o estado mais desfavorável.
Cantão 1:

{

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 ⟺ 300 > 149
𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 > 𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 ⟺ 1,89 > 1,19

Estado mais desfavorável: Primavera – pelo que a tração máxima do condutor ocorre para
uma temperatura de 15ºC com um coeficiente de sobrecarga de 1,89.
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Cantão 2:

{

𝐿𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 > 𝐿𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 ⟺ 250 > 149
𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎 > 𝑚𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜 ⟺ 1,89 > 1,19

Estado mais desfavorável: Primavera – pelo que a tração máxima do condutor também
ocorre para uma temperatura de 15ºC com um coeficiente de sobrecarga de 1,89.

5.3.3 - Equação dos estados
Sendo o principal objetivo do cálculo mecânico a determinação do parâmetro de curva, é
necessário recorrer à equação dos estados para calcular a tensão de montagem, que por sua
vez permite o cálculo do parâmetro de curva do condutor. Assim, utilizando o estado
atmosférico mais desfavorável, a primavera, e o estado de verão, determina-se a tensão em
cada cantão.
Cantão 1:

80 +

𝑡80º𝐶
12 ∗ 0,552 ∗ 3002
8
1,892 ∗ 0,552 ∗ 3002
−
−
2 = 15 +
−5
−5
2
−5
1,9 ∗ 10 ∗ 7750 24 ∗ 1,9 ∗ 10 ∗ 157,2 ∗ 𝑡80º𝐶
1,9 ∗ 10 ∗ 7750 24 ∗ 1,9 ∗ 10−5 ∗ 157,22 ∗ 8

Onde,

𝑡80º𝐶 = 3,75 [daN/mm2]
Cujo parâmetro,

𝑝80º𝐶 =

3,75∗157,2
0,55

= 1072 [m]

Cantão 2:
80 +

𝑡80º𝐶
12 ∗ 0,552 ∗ 2502
8
1,892 ∗ 0,552 ∗ 2502
−
−
2 = 15 +
−5
−5
2
−5
1,9 ∗ 10 ∗ 7750 24 ∗ 1,9 ∗ 10 ∗ 157,2 ∗ 𝑡80º𝐶
1,9 ∗ 10 ∗ 7750 24 ∗ 1,9 ∗ 10−5 ∗ 157,22 ∗ 8

Onde,

𝑡80º𝐶 = 3,60 [daN/mm2]
Cujo parâmetro,

𝑝80º𝐶 =

3,60∗157,2
0,55

= 1029 [m]
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5.3.4 - Distância ao solo
Tal como referido no capítulo anterior, existem diversas distâncias regulamentares a serem
cumpridas, sendo uma delas a distância a que os condutores se encontram relativamente ao
solo e outros obstáculos. Uma vez que os vãos são equilibrados e o terreno está todo à mesma
cota, não considerando o ligeiro desnível que existe entre os apoios de suspensão e amarração,
caso a distância ao solo na zona de flecha máxima seja superior aos 7 m, garante-se que no
resto do vão esta distância mínima é assegurada.
Por essa razão calcularam-se as flechas máximas para cada cantão.
Cantão 1:

𝑓=

1∗0,55∗3002
8∗157,2∗3,75

= 10,5 [m]

Cantão 2:

𝑓=

1∗0,55∗2502
8∗157,2∗3,60

= 7,6 [m]

Escolhendo o apoio mais baixo utilizado nesta dissertação, de 24,6 m, para o cantão de
maior flecha, o primeiro, pode-se efetuar o seguinte cálculo:

𝑑𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎_𝑠𝑜𝑙𝑜 = 24,6 − 10,5 = 14,1 [m]
Desta forma, é possível afirmar que utilizando em todo o projeto apoios com 24,6 m, a
distância mínima regulamentar é sempre verificada.

5.3.5 - Distância entre condutores
Além das distâncias entre os condutores e o solo, é ainda necessário garantir uma dada
distância entre condutores, tal como referido no capítulo anterior. O cálculo que permite
determinar essa distância e que deve ser igual ou inferior a 2,7 m dada a armação escolhida,
depende diretamente da flecha.
Uma vez determinadas as flechas para todos os vãos, na secção anterior, em função do tipo
de apoios pode saber-se a distância entre condutores, para um e outro lado do apoio.
Para o primeiro apoio, como é um fim de linha, apenas se consideram os condutores de um
dos lados, pelo que para o apoio de fim de linha do primeiro cantão se tem:
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𝐷 = 0,6√10,5 + 0 +

60
150

= 2,3 [m]

Para os apoios em alinhamento do primeiro cantão é necessário considerar-se o
comprimento da cadeia de isoladores, sendo as distâncias entre condutores à esquerda e
direita:

𝐷 = 0,6√10,5 + 1,2 +

60
150

= 2,5 [m]

No caso do apoio em ângulo, como à sua esquerda o vão tem 300 m e à direita 250 m, os
condutores vão ter diferentes distâncias entre si.
Esquerda:

𝐷 = 0,6√10,5 + 0 +

60
150

= 2,3 [m]

Direita:

𝐷 = 0,6√7.6 + 0 +

60
150

= 2,1 [m]

Para o único apoio em alinhamento do segundo cantão, as distâncias à esquerda e direita
são:

𝐷 = 0,6√7.6 + 1,2 +

60
150

= 2,2 [m]

Por último, para o apoio de fim de linha do segundo cantão, apenas se consideram as
distâncias de um dos lados do apoio:

𝐷 = 0,6√7.6 + 0 +
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A Tabela 5 resume as diferentes distâncias calculadas para o projeto exemplificativo.
Tabela 5 – Resumo das distâncias entre condutores
Apoios

Distância à Esquerda [m]

Distância à direita [m]

1.1 – Fim de linha

0

2,3

1.2 – Alinhamento

2,5

2,5

1.3 - Alinhamento

2,5

2,5

1.4 - Alinhamento

2,5

2,5

1.5 - Alinhamento

2,5

2,5

2.1 – Ângulo

2,3

2,1

2.2 - Alinhamento

2,2

2,2

3.1 – Fim de linha

2,1

0

5.3.6 - Estabilidade dos apoios
A fim de se efetuar a escolha da gama dos apoios bem, como a viabilidade de construção,
é necessário efetuar-se um estudo relativo à estabilidade dos mesmos. Nesta secção
demonstrar-se-ão os cálculos que são realizados aquando do estudo da estabilidade dos apoios
e no fim será realizado o orçamento do projeto para posteriormente ser comparado com os
valores obtidos pelo algoritmo desenvolvido.
Desta forma, os cálculos serão demonstrados de acordo com a função dos apoios, não se
tendo efetuado o estudo de apoios de reforço, abordando então o cálculo para:


Fim de linha;



Alinhamento;



Ângulo.
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5.3.6.1 - Fim de linha23
Os apoios de fim de linha devem ser calculados para as seguintes hipóteses, consideradas
não simultaneamente:


Ações normais
o

Hipótese 1:


A sobrecarga do vento atuando, normalmente à direção da linha,
sobre o apoio, as travessas e os isoladores e sobre os condutores e
cabos de guarda no meio vão adjacente ao apoio.



Simultaneamente, a resultante das trações exercidas pelos
condutores e pelos cabos de guarda à temperatura de +15º C, com
vento atuando segundo a direção atrás considerada.



Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos
isoladores, dos condutores e dos cabos de guarda.



Ações excecionais
o

Hipótese 2:


As componentes horizontais das trações máximas exercidas pelos
condutores e pelos cabos de guarda, considerando a rotura de um
qualquer dos condutores ou dos cabos de guarda.



Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos
isoladores, dos condutores e dos cabos de guarda.

No projeto exemplificativo existem dois apoios de fim de linha, pelo que na Figura 27 se
encontra representado um esquemático do primeiro bem como a consideração dos referenciais
no mesmo, seguido dos cálculos de estabilidade do mesmo.

23

Segundo o Artigo 62º da Secção II, Capítulo V do R.S.L.E.A.T.

48

Cálculo mecânico

Figura 27 – Esquemático dos esforços aplicados ao primeiro apoio de fim de linha.

Hipótese 1:
Nesta dissertação efetuou-se o cálculo das forças por ponto de aplicação, sendo que
segundo o eixo yy, sentido transversal, se tem:

𝐹𝑦_ℎ1 = 𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 + 𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

[daN]

(5.5)

Onde,

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 𝛼 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞 ∗ 𝑑 ∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎
2

[daN]

(5.6)

e

𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

(5.7)

Substituindo, nas Equações 5.5, 5.6 e 5.7,

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗
𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

300
2

= 131,9 [daN]

pelo que,

𝐹𝑦_ℎ1 = 146,9 [daN]
No sentido longitudinal, a força corresponde à tração exercida pelos dois meios vãos
adjacentes ao apoio em causa.

𝐹𝑥_ℎ1 = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑥𝑥 =

𝜎|𝑡max _vão_direita − 𝑡max _vão_esquerda | [daN]
49

(5.8)

Projeto exemplificativo de uma linha aérea simples de 60kV

Substituindo na Equação 5.8,

𝐹𝑥_ℎ1 = 157,2 ∗ |8 − 0| = 1257,6 [daN]
Por último, para a hipótese 1, no sentido vertical, é necessário considerar o peso dos
condutores dos vãos adjacentes e o peso das cadeias de isoladores.

𝐹𝑧_ℎ1 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

[daN]

(5.9)

em que,

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝜔 ∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
2

[daN]

(5.10)

e,

𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 30 [daN]

(5.11)

Substituindo nas Equações 5.9, 5.10 e 5.11,

𝐹𝑧_ℎ1 = 0,55 ∗

300+0
2

+ 30 = 112,5 [daN]

Hipótese 2:
Tal como refere a hipótese 2, é necessário considerar as componentes horizontais das
trações máximas exercidas pelos condutores, considerando a rotura de um qualquer dos
condutores.

𝐹𝑥_ℎ2 = 𝜎 ∗ 𝑡max [daN]

(5.12)

Substituindo na Equação 5.12,

𝐹𝑥_ℎ2 = 157,2 ∗ 8 = 1257,6

[daN]

Como no R.S.L.E.A.T. nada refere quanto aos esforços transversais, para a hipótese 2, os
mesmos são zero, Equação 5.13.

𝐹𝑦_ℎ2 = 0

[daN]

50

(5.13)

Cálculo mecânico

Os esforços verticais calculam-se da mesma forma que na hipótese 1, Equação 5.14.

𝐹𝑧_ℎ2 = 0,55 ∗

300+0
2

+ 30 = 112,5 [daN]

(5.14)

A fim de se efetuar a escolha da gama do apoio devem-se comparar os resultados obtidos,
com os esforços máximos dos apoios utilizados, tendo sido estes valores fornecidos pela EDPDistribuição, e dessa forma escolher o apoio que melhor se enquadra no contexto.

𝐹𝑥_ℎ1 + 𝐹𝑦_ℎ1 < 𝐹𝑥_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ1 < 𝐹𝑧_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑥_ℎ2 + 𝐹𝑦_ℎ2 < 𝐹𝑥_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ2 < 𝐹𝑧_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
Procurando no catálogo de apoios utilizado nesta dissertação, encontrou-se o seguinte
apoio,

1257,6 + 146,9 < 50 + 1750
112,5 < 750
1257,6 + 0 < 50 + 1750
112,5 < 750
Correspondendo a um F65CA.
A Figura 28 ilustra o último apoio de fim de linha bem como a consideração dos referenciais
no estudo de estabilidade do mesmo, tendo como vão adjacente, à esquerda, um vão de 250
m.

Figura 28 - Esquemático dos esforços aplicados ao último apoio de fim de linha.
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Hipótese 1:
Sentido transversal

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗
𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

250
2

= 109,9 [daN]

pelo que,

𝐹𝑦_ℎ1 = 124,9 [daN]
Sentido longitudinal

𝐹𝑥_ℎ1 = 157,2 ∗ |0 − 8| = 1257,6 [daN]

Sentido vertical

𝐹𝑧_ℎ1 = 0,55 ∗

0+250
2

+ 30 = 98,8 [daN]

Hipótese 2:
Sentido longitudinal

𝐹𝑥_ℎ2 = 157,2 ∗ 8 = 1257,6

[daN]

Sentido transversal

𝐹𝑦_ℎ2 = 0

[daN]

Sentido vertical

𝐹𝑧_ℎ2 = 0,55 ∗

0+250
2

+ 30 = 98,8 [daN]
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Procurando no catálogo de apoios utilizado nesta dissertação, encontrou-se o seguinte
apoio,

1257,6 + 124,9 < 50 + 1750
98,8 < 750
1257,6 < 50 + 1750
98,8 < 750
Correspondendo a um F65CA.

5.3.6.2 - Alinhamento24
Os apoios de alinhamento das linhas devem ser calculados para as hipóteses seguintes,
consideradas não simultaneamente:


Hipótese 1:
o

A sobrecarga do vento atuando, normalmente à direção da linha, sobre o
apoio, as travessas e os isoladores e sobre os condutores e cabos de guarda
nos dois meios vãos adjacentes ao apoio.

o

Simultaneamente, a resultante das componentes horizontais das trações
dos condutores e dos cabos de guarda

o

Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos isoladores,
dos condutores e dos cabos de guarda.



Hipótese 2:
o

A força horizontal, de valor igual a um quinto do da resultante das forças
provenientes da ação do vento normal à direção da linha sobre os
condutores e os cabos de guarda nos dois meios vãos adjacentes ao apoio,
atuando no eixo do apoio, na direção da linha, à altura daquela resultante.

o

Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos isoladores,
dos condutores e dos cabos de guarda.

Na solução obtida existem 4 apoios de alinhamento, no primeiro cantão, representados
pelos números 2, 3, 4 e 5, na Figura 29, tendo todos eles vãos adjacentes de 300 m.

24

Segundo o Artigo 56º da Secção II, Capítulo V do R.S.L.E.A.T.
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Figura 29 - Esquemático dos esforços aplicados aos apoios de alinhamento do primeiro
cantão.

Hipótese 1:
Segundo o eixo yy, sentido transversal, tem-se:

𝐹𝑦_ℎ1 = 𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 + 𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

[daN]

(5.15)

Onde,

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 𝛼 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞 ∗ 𝑑 ∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
2

[daN]

(5.16)

e

𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

(5.17)

Substituindo nas Equações 5.15, 5.16 e 5.17,
300+300

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗
𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

2

= 263,7 [daN]

pelo que,

𝐹𝑦_ℎ1 = 278,7 [daN]
No sentido longitudinal, a força corresponde à tração exercida pelos dois meios vãos
adjacentes ao apoio em causa.

𝐹𝑥_ℎ1 = 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑥𝑥 =

𝜎|𝑡max _vão_direita − 𝑡max _vão_esquerda | [daN]
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Substituindo na Equação 5.18,

𝐹𝑥_ℎ1 = 157,2 ∗ |8 − 8| = 0 [daN]
Por último, para a hipótese 1, no sentido vertical, é necessário considerar o peso dos
condutores dos vãos adjacentes e o peso das cadeias de isoladores.

𝐹𝑧_ℎ1 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

[daN]

(5.19)

em que,

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝜔 ∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
2

[daN]

(5.20)

e,

𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 30 [daN]

(5.21)

Substituindo nas Equações 5.19, 5.20 e 5.21,

𝐹𝑧_ℎ1 = 0,55 ∗

300+300
2

+ 30 = 195 [daN]

Hipótese 2:
Tal como refere a hipótese 2, é necessário considerar uma força horizontal, de valor igual
a um quinto do da resultante das forças provenientes da ação do vento normal à direção da
linha sobre os condutores, nos dois meios vãos adjacentes.
1

𝐹𝑥_ℎ2 = ∗ 𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦_ℎ1 [daN]
5

(5.22)

Substituindo na Equação 5.22,
1

𝐹𝑥_ℎ2 = ∗ 263,7 = 52,7 [daN]
5

Como no R.S.L.E.A.T. nada refere quanto aos esforços transversais, para a hipótese 2, os
mesmos são zero, Equação 5.23.

𝐹𝑦_ℎ2 = 0

[daN]

55

(5.23)

Projeto exemplificativo de uma linha aérea simples de 60kV

Os esforços verticais calculam-se da mesma forma que na hipótese 1, Equação 5.24.

𝐹𝑧_ℎ2 = 0,55 ∗

300+300
2

+ 30 = 195 [daN]

(5.24)

A fim de se efetuar a escolha da gama do apoio devem-se comparar os resultados obtidos,
com os fornecidos nos catálogos e dessa forma escolher o apoio que melhor se enquadra no
contexto.

𝐹𝑥_ℎ1 + 𝐹𝑦_ℎ1 < 𝐹𝑥_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ1 < 𝐹𝑧_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑥_ℎ2 + 𝐹𝑦_ℎ2 < 𝐹𝑥_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ2 < 𝐹𝑧_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
Procurando no catálogo de apoios utilizado nesta dissertação, encontrou-se o seguinte
apoio,

0 + 278,7 < 25 + 450
195 < 750
52,7 + 0 < 25 + 450
195 < 750
Correspondendo a um F20CA para todos os apoios em alinhamento deste cantão.
No segundo cantão apenas existe um apoio em alinhamento, com vãos adjacentes de 250
m, Figura 30.

Figura 30 - Esquemático dos esforços aplicados aos apoios de alinhamento do segundo
cantão.

56

Cálculo mecânico

Hipótese 1:
Sentido transversal
250+250

𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗
𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 15 [daN]

2

= 219,8 [daN]

pelo que,

𝐹𝑦_ℎ1 = 234,8 [daN]
Sentido longitudinal

𝐹𝑥_ℎ1 = 157,2 ∗ |8 − 8| = 0 [daN]
Sentido vertical

𝐹𝑧_ℎ1 = 0,55 ∗

250+250
2

+ 30 = 167,5 [daN]

Hipótese 2:
Sentido longitudinal
1

𝐹𝑥_ℎ2 = ∗ 219,8 = 44,0 [daN]
5

Sentido transversal

𝐹𝑦_ℎ2 = 0

[daN]

Sentido vertical

𝐹𝑧_ℎ2 = 0,55 ∗

250+250
2

+ 30 = 167,5 [daN]
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Procurando no catálogo de apoios utilizado nesta dissertação, encontrou-se o seguinte
apoio,

0 + 234,8 < 25 + 450
167,5 < 750
44,0 + 0 < 25 + 450
167,5 < 750
Correspondendo a um F20CA.

5.3.6.3 - Ângulo25
Os apoios em ângulo devem ser calculados para as seguintes hipóteses, consideradas não
simultaneamente:


Hipótese 1:
o

A sobrecarga do vento atuando, segundo a direção da bissetriz do ângulo,
sobre o apoio, as travessas e os isoladores e sobre os condutores e cabos de
guarda nos dois meios vãos adjacentes ao apoio.

o

Simultaneamente, a resultante das componentes horizontais das trações
exercidas pelos condutores e pelos cabos de guarda à temperatura de
+15ºC, com vento atuando segundo a direção da bissetriz do ângulo.

o

Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos isoladores,
dos condutores e dos cabos de guarda.



Hipótese 2:
o

A força horizontal, de valor igual a um quinto do da resultante das forças
provenientes da ação do vento segundo a direção da bissetriz do ângulo
sobre os condutores e os cabos de guarda nos dois meios vãos adjacentes
ao apoio, atuando no eixo do apoio, na direção normal à bissetriz do ângulo,
à altura daquela resultante.

o

Simultaneamente, o peso próprio do apoio, das travessas, dos isoladores,
dos condutores e dos cabos de guarda.

Uma vez que o presente projeto exemplificativo apenas possuía um apoio em ângulo, será
descrita a metodologia de cálculo dos esforços sobre o mesmo, Figura 31.

25

Segundo o Artigo 57º da Secção II, Capítulo V do R.S.L.E.A.T.
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Figura 31 - Esquemático dos esforços aplicados ao apoio de ângulo.

Hipótese 1:
Segundo o eixo yy, sentido transversal, tem-se:

𝐹𝑦_ℎ1 = 𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 + 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 + 𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 [daN]

(5.25)

Onde,

𝐹𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑦𝑦

=𝛼∗𝑐∗𝑞∗𝑑∗

𝐿𝑣ã𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
2

𝜑

𝑠𝑖𝑛2 (100 − )[daN] (5.26)
2

𝜑

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 2 ∗ 𝜎 ∗ 𝑡𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ( ) [daN]

(5.27)

𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2 ∗ 15 [daN]

(5.28)

2

e,

Substituindo nas Equações 5.25, 5.26, 5.27 e 5.28,

𝐹𝑣_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗

250 + 300
2

𝑠𝑖𝑛2 (100 −

= 212,8 [daN]
45

𝑇𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦 = 2 ∗ 157,2 ∗ 8 ∗ 𝑠𝑖𝑛 ( ) = 870,6 [daN]
2

𝐹𝑉_𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2 ∗ 15 = 30
pelo que,
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[daN]

45
2

)=
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𝐹𝑦_ℎ1 = 1113,4

[daN]

No sentido longitudinal, a força corresponde à força exercida pelo vento nos condutores
dos dois meios vãos adjacentes ao apoio em causa.

𝐹𝑥_ℎ1 = 𝐹𝑣_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑥𝑥 =
=𝛼∗𝑐∗𝑞∗𝑑∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 −𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎
2

𝜑

𝜑

2

2

𝑠𝑖𝑛 (100 − ) cos (100 − )

(5.29)

[daN]
Substituindo na Equação 5.29,

𝐹𝑥_ℎ1 = 0,6 ∗ 1 ∗ 90 ∗ 0,01628 ∗

300 − 250
2

𝑠𝑖𝑛 (100 −

45
2

) 𝑐𝑜𝑠 (100 −

45
2

)=

= 7,1 [daN]
Por último, para a hipótese 1, no sentido vertical, é necessário considerar o peso dos
condutores dos vãos adjacentes e o peso das cadeias de isoladores.

𝐹𝑧_ℎ1 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

[daN]

(5.30)

em que,

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝜔 ∗

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎
2

[daN]

(5.31)

e,

𝑃𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 = 2 ∗ 30

[daN]

(5.32)

Substituindo nas Equações 5.30, 5.31 e 5.32,

𝐹𝑧_ℎ1 = 0,55 ∗

300+250
2

+ 2 ∗ 30 = 211,3

[daN]

Hipótese 2:
1

𝐹𝑥_ℎ2 = ∗ 𝐹𝑉_𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠_𝑦𝑦_ℎ1
5

60

[daN]

(5.33)
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Substituindo na Equação 5.33,
1

𝐹𝑥_ℎ2 = ∗ 212,8 = 42,6
5

[daN]

Como no R.S.L.E.A.T. nada refere quanto aos esforços transversais, para a hipótese 2, os
mesmos são zero, Equação 5.34.

𝐹𝑦_ℎ2 = 0

[daN]

(5.34)

Os esforços verticais calculam-se da mesma forma que na hipótese 1, Equação 5.35.

𝐹𝑧_ℎ2 = 0,55 ∗

300+250
2

+ 2 ∗ 30 = 211,3

[daN]

(5.35)

A fim de se efetuar a escolha da gama do apoio devem-se comparar os resultados obtidos,
com os fornecidos nos catálogos e dessa forma escolher o apoio que melhor se enquadra no
contexto.

𝐹𝑥_ℎ1 + 𝐹𝑦_ℎ1 < 𝐹𝑥_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ1 < 𝐹𝑧_ℎ1_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑥_ℎ2 + 𝐹𝑦_ℎ2 < 𝐹𝑥_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜 + 𝐹𝑦_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
𝐹𝑧_ℎ2 < 𝐹𝑧_ℎ2_𝑐𝑎𝑡á𝑙𝑜𝑔𝑜
Procurando no catálogo de apoios utilizado nesta dissertação encontrou-se o seguinte
apoio,

7,1 + 1113,4 < 50 + 1750
211,3 < 750
42,6 + 0 < 50 + 1750
211,3 < 750
Correspondendo a um F65CA para o apoio em ângulo deste projeto.

5.3.7 - Desvio transversal das cadeias de isoladores
Tendo sido já demonstrado como se efetua o estudo do desvio transversal das cadeias de
isoladores, nesta secção será feito o estudo para as cadeias do primeiro e segundo cantão, por
forma a verificar se o ângulo é inferior a 60 grados e se há necessidade de aumentar a altura
dos apoios ou passar os mesmos para amarração.
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Para uma melhor compreensão do cálculo do ângulo, já apresentado na secção nove do
quarto capítulo, segue-se uma demonstração do cálculo do mesmo para o primeiro cantão:

𝛿 = 𝑡𝑔

−1

(

𝐹𝑉𝐶𝑖
2
𝑝
𝐹𝑍𝑐𝑐 + 𝐶𝑖
2

𝐹𝑉𝑐𝑐 +

) [grados]

Onde,
𝑞

𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎

2

2

𝐹𝑉𝑐𝑐 = 𝛼 ∗ 𝑐 ∗ ∗ 𝑑 ∗

𝐹𝑉𝑐𝑖 = 15

[daN]

𝐿𝑣ã𝑜_𝑑𝑖𝑟𝑒𝑖𝑡𝑎 +𝐿𝑣ã𝑜_𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎

𝐹𝑍𝑐𝑐 = 𝜔 ∗

2

𝑝𝑐𝑖 = 30

[daN]

[daN]

[daN]

Substituindo,

𝐹𝑉𝑐𝑐 = 0,6 ∗ 1 ∗

90
2

∗ 0,01628 ∗

𝐹𝑉𝑐𝑖 = 15
𝐹𝑍𝑐𝑐 = 0,55 ∗

𝑝𝑐𝑖 = 30
𝛿 = 𝑡𝑔

−1

(

15
2
30
165+
2

131,9+

2

= 131,9 [daN]

[daN]

300+300
2

300+300

= 165

[daN]

[daN]

) = 42,0 [grados]

A Tabela 6 resume os cálculos para ambos os cantões e permite concluir que o ângulo em
todos os apoios de suspensão deste projeto é inferior a 60 grados.
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Tabela 6 – Resumo dos cálculos do desvio transversal das cadeias.
Apoios Suspensão Cantão 1

Apoios Suspensão Cantão 2

FVCC [daN]

131,9

109,9

FVCi [daN]

15

15

FZCC [daN]

165

137,5

pCi [daN]

30

30

𝜹 [grados]

42,0

41,8

5.4 - Conclusões
O presente capítulo teve máxima importância para a aquisição de sensibilidade no que diz
respeito ao desenvolvimento do projeto de linhas.
A solução alcançada possui dois apoios de fim de linha da gama F65CA, ambos com 24,6 m,
um apoio em ângulo da gama F65CA, com 24,6 m e cinco apoios da gama F20CA, com 24,6 m.
A solução obtida, resumida na Tabela 7, tem um custo de 55 943,20€, valor que será
comparado com o obtido pelo programa desenvolvido.
Tabela 7 – Tabela resumo da solução obtida.
Apoio

Tipo

Posição [m]

1.1

F65CA

0

1.2

F20CA

300

1.3

F20CA

600

1.4

F20CA

900

1.5

F20CA

1200

2.1

F65CA

1500

2.2

F20CA

1750

3.1

F65CA

2000

O capítulo seguinte ainda não fará essa comparação, mas sim uma referência aos problemas
associados ao algoritmo já existente, bem como à forma utilizada para obter um algoritmo mais
robusto e eficiente que o anterior. Nesse mesmo capítulo constará uma breve explicação de
como utilizar o programa
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Capítulo 6
Funcionamento do algoritmo criado
6.1 - Introdução
Neste capítulo será apresentado o funcionamento do algoritmo criado, bem como as suas
funcionalidades e vantagens. Inicialmente, será explicada a necessidade do aparecimento do
algoritmo, totalmente diferente do algoritmo existente.
Será importante desde já referir, o facto de o algoritmo ter sido implementado na
linguagem de programação C, usando a ferramenta Visual Studio. Desta forma, neste capítulo,
serão abordados os diferentes módulos implementados no programa, cuja explicação será
suportada por fluxogramas, a fim de atingir o grande objetivo desta dissertação,
nomeadamente a solução que minimiza o custo de implementação de uma linha aérea de 60kV.

6.2 - Limitações do algoritmo já existente
Após um estudo aprofundado do algoritmo já existente, de automatização do projeto de
linhas baseado na minimização de custos, identificaram-se algumas limitações no mesmo. Na
Figura 32, sem entrar em detalhes, encontra-se descrito o princípio de funcionamento do
mesmo.
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Figura 32 – Resumo do funcionamento do algoritmo existente.

Problemas detetados na parte A:
No que diz respeito à procura do local possível de implementação dos apoios, o algoritmo
existente coloca o apoio a 500 m do anterior e recua-o até não violar a diferença de cota de 7
m em relação ao terreno ou objetos, e garantindo distância mínima entre condutores.
Alternativamente à procura do local possível de implementação dos apoios, baseado no
método de tentativa erro, realizado nesse algoritmo, iniciou-se um estudo que permitisse
encontrar de forma simples, a distância máxima entre apoios.
Ao realizar manualmente o projeto exemplificativo, tornou possível que se identificasse
para o tipo de linhas em estudo, a condição que mais condiciona o comprimento dos vãos, sendo
ela a distância mínima entre condutores.
Posto isto, reajustando a Equação 6.1, que permite o cálculo da distância entre condutores,
resolvendo-a em ordem à flecha, obtém-se o valor de flecha máxima para o projeto em questão,
Equação 6.2.

𝐷 = 𝑘√𝑓 + 𝑑 +

𝑓𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (

𝐷−

𝑈
150

𝑘

𝑈
150

[m]

2

) −𝑑

[m]

Considerando:


D igual a 2,7 m, devido ao tipo de armação dos apoios escolhidos;



d igual a 0 m por forma a garantir que se obtém a distância máxima;



U igual a 60, devido ao nível de tensão da linha;



k igual a 0,6 devido à natureza dos condutores (alumínio-aço).
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(6.1)

(6.2)

Limitações do algoritmo já existente

𝑓𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = (

60
150

2,7−

0,6

2

) − 0 = 14,7

[m]

Calculado o valor de flecha máxima, implementou-se um bloco de código como o
representado na Figura 33, executado apenas uma vez ao longo do programa, e que determina
a distância máxima que um vão poderá apresentar.

Figura 33 – Fluxograma para procura do comprimento máximo de um vão.

A determinação do vão máximo, permite diminuir consideravelmente o tempo de execução
face ao algoritmo existente. No trabalho em questão, após executar o bloco de código referido,
obteve-se uma distância máxima entre apoios de 365 m.
Uma vez que o algoritmo existente determina a flecha máxima, em função da distância
entre condutores, colocando em seguida o novo apoio a 500 m do primeiro e recuando-o com
um determinado passo até a flecha ser menor ou igual à flecha máxima determinada, torna o
algoritmo pouco otimizado.
Reforçando a ideia desta otimização, considerando que o passo seria de 1 m e a distância
máxima entre vãos 365, o algoritmo criado, no início da sua execução começa por fazer 365
iterações para determinar essa distância máxima entre vãos. Por outro lado, o algoritmo
existente, para cada apoio novo, faria 500-365=135 iterações. Com isto se percebe, que se um
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cantão tiver cinco apoios em suspensão, por exemplo, terá realizado 5*135=675 iterações. Para
uma linha com vários cantões este número aumenta significativamente.
Considerando que a distância entre condutores é determinada de acordo com a distância
entre armações, se as armações tiverem uma distância inferior aos 2,7 m usados, o
comprimento de vão máximo será inferior aos 365, pelo que mais otimizado se encontra o novo,
e por outro lado menos otimizado se encontra o existente.
Concluindo, quanto maior for o comprimento do cantão, e menor a distância entre
armações, maior será a otimização dos resultados dados por esta parte do algoritmo.
Problemas detetados na parte B:
Um dos cuidados que existe a nível do projeto de linhas aéreas prende-se com a
minimização dos desequilíbrios de esforços entre vãos, desequilíbrios estes que estão
fortemente relacionados com o comprimento dos vãos.
O ponto referido é importante para a robustez do projeto, pelo que foi tido em consideração
no algoritmo antigo, que devido à metodologia adotada originava muitas vezes um último vão
de cada cantão com comprimentos muito inferiores aos restantes. A fim de resolver este
problema de desequilíbrios, o algoritmo tentava distribuir a margem existente no último vão
pelos restantes, para uniformizar o comprimento de todos os vãos. No entanto, ao distribuir
esta margem, se um vão passasse a violar as distâncias regulamentares, esta distribuição parava
na iteração anterior. Facilmente se compreende que se esta violação se desse nas primeiras
iterações, a margem não seria distribuída e podia ter-se o caso de o penúltimo vão ter 365 m e
o último 100 m, por exemplo.
O algoritmo desenvolvido parte logo da solução mais equilibrada, por saber a distância
máxima entre vãos, e desta forma cada vão tem associada uma margem que pode ser usada
para tentar resolver violações em vãos adjacentes. Aquando da explicação do fluxograma,
secção seguinte, este assunto será novamente abordado e explicado detalhadamente.

6.3 - Fluxograma do algoritmo desenvolvido
Na Figura 34, está representado o fluxograma desenvolvido para pesquisa dos locais de
implementação dos apoios, tendo como objetivo a minimização do número de apoios, e ainda
a obtenção de vãos equilibrados. Nesta fase, o programa já recebeu os dados do projeto onde
o projetista definiu os apoios em ângulo e que por sua vez permitem saber o número inicial de
cantões, procedendo-se a pesquisa dos locais que minimizam o número de apoios.
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Figura 34 – Fluxograma de minimização do número de apoios.

O presente algoritmo resolve o problema da localização dos apoios, cantão a cantão,
começando por determinar o número mínimo de apoios em função do comprimento do cantão
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em causa e da distância máxima entre apoios já calculada, Equação 6.3, cujo valor deverá
sempre ser arredondado às unidades, por excesso.

𝑁º𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜_𝑎𝑝𝑜𝑖𝑜𝑠 =

𝐿𝑐𝑎𝑛𝑡ã𝑜
𝐿𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

(6.3)

De seguida, o programa divide o comprimento do cantão por esse número mínimo de apoios,
obtendo assim, um cantão completamente equilibrado no que ao comprimento dos vãos diz
respeito, Figura 35.
O passo seguinte será efetuar o desenho das catenárias, e verificar, metro a metro, a
distância a que se encontram os condutores do solo.

Figura 35 – Esquemático do ponto de partida com os vãos equilibrados.

A verificação de violações ocorre da esquerda para a direita, sendo que aquando da
existência de uma violação, o algoritmo foi desenvolvido para tentar resolver o problema,
ajustando a altura dos apoios, Figura 36.
A designação de apoios trancados, que se usará ao longo deste documento, refere-se aos
apoios que tiveram de ser movimentados para resolver violações, e desta forma a sua
localização não será alterada logo à partida.
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Figura 36 - Esquemático da tentativa de resolução de violações através do ajuste da altura
nos respetivos vãos.

Tendo em conta que os problemas de distâncias ao solo são verificados da esquerda para a
direita, quando existe uma violação, o programa começa por aumentar, em primeiro lugar, a
altura do apoio da direita, uma vez que para trás já não existem violações e pode estar-se a
resolver outro problema no vão seguinte. Se a violação ficar resolvida, e não existir mais
nenhuma, então passa-se para a análise do desvio transversal das cadeias.
De seguida, se o problema não ficar resolvido, o programa descobre quanto precisa de se
movimentar o apoio da esquerda, e ainda se a margem existente à esquerda, conforme os
apoios que não estão trancados é suficiente, Figura 37. Se a margem for suficiente, então,
coloca lá o apoio, trancando os apoios do vão em questão e redistribui com iguais distâncias os
restantes apoios à esquerda, verificando a existência de novas violações.

Figura 37 - Esquemático da resolução de um problema movendo apenas o apoio da
esquerda.
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Na eventualidade da margem à esquerda não ser suficiente, coloca o apoio da esquerda no
limite e recua o apoio da direita enquanto houver margem à direita, trancando estes apoios,
exemplo Figura 38. Como se pode ver nesta figura, o segundo e terceiro vãos ficaram com 365
m de comprimento, o quarto apoio recuou dos 942 m para os 907 m, e os restantes apoios à
frente destes foram redistribuídos.

Figura 38 - Esquemático da resolução de um problema movendo o apoio da esquerda até
esgotar as margens à esquerda e recuando o apoio da direita.

Resolvendo a violação, verifica se existe mais alguma. No caso de não resolver a violação,
procura margens à esquerda de apoios que estavam trancados, exemplo Figura 39. Neste
exemplo, no sexto vão, existia a primeira violação, tendo sido necessário movimentar os apoios
e por sua vez trancar os mesmos, para resolver esta violação. De seguida, era necessário
resolver a violação que estaria no sétimo vão, no entanto os apoios do vão anterior
encontravam-se trancados e o da frente seria o fim de linha, pelo que também estava trancado.
Com isto, houve a necessidade de ir procurar margens atrás, tendo-se resolvido ambas as
violações.
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Figura 39 - Esquemático da resolução de um problema, estando o apoio à esquerda e
direita trancados, e por isso procurando margens atrás de ambos.

Analisando o exemplo da Figura 40, onde o primeiro cantão termina aos 1499 m, existia
uma violação no primeiro vão do segundo cantão. Para resolver esta violação, esgotaram-se as
margens todas do cantão, pelo que foi necessário adicionar um apoio.

Figura 40 - Esquemático da resolução de um problema que apareceu num vão anterior ao
resolver o problema do vão à frente.

Adicionando esse apoio e redistribuindo os mesmos com iguais distâncias, uma vez que as
distâncias entre vãos diminui face à primeira configuração, no primeiro vão não existiam
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violações, havendo apenas no segundo. Como o algoritmo inicia a resolução dos problemas
usando as margens da esquerda, ao movimentar o apoio que separa o primeiro do segundo vão,
levou a que o primeiro vão passasse a ter uma violação.
Acontece que, à esquerda do primeiro vão, o apoio está trancado por ser o início do cantão
e os apoios do vão seguinte também. Nesta situação, quando o programa está a resolver um
problema e cria outro atrás, então, resolve o de trás, tranca esses apoios, redistribui os da
frente e resolve o problema não interferindo com a violação do primeiro vão, que ficou na
situação limite.
Um outro exemplo será uma situação em que todas margens se esgotam, e o problema fica
por resolver, então existe a necessidade de adicionar mais um apoio e recomeçar todo o
processo novamente, Figura 41. Ficando o problema resolvido, sem necessitar de mais nenhum
apoio, procura para a frente a existência de violações, até todos os vãos de todos os cantões
estarem verificados.

Figura 41 - Esquemático da resolução de um problema acrescentando um apoio para
resolução de um problema, estando todas as margens esgotadas.

Encontrando-se o processo de localização dos apoios terminado, e antes de se escolher a
gama dos apoios através do estudo de estabilidade dos mesmos, torna-se necessário verificar
os desvios transversais das cadeias.
Desta forma, caso o ângulo de desvio da cadeia seja superior a 60 grados, o programa tenta
diminuir o mesmo aumentando a altura do apoio. Eventualmente, se esta ação não for
suficiente, é necessário passar o apoio de suspensão para amarração, repondo as alturas
iniciais.
Neste momento é necessário refazer o cálculo mecânico dos novos cantões que aparecem,
efetuando uma nova verificação das distâncias regulamentares, uma vez que a passagem do
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apoio de suspensão a amarração pode alterar o vão equivalente que por sua vez poderá alterar
as flechas.
A Figura 42 resume os passos descritos, relativamente à análise do desvio transversal das
cadeias.

Figura 42 – Fluxograma da verificação do desvio transversal das cadeias.

Uma vez resolvido o problema dos desvios transversais, o programa conclui o projeto,
efetuando o estudo de estabilidade dos apoios, escolhendo a gama dos mesmos, apresentando
o custo final da solução obtida, bem como uma lista com os apoios selecionados e os locais de
implantação.
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6.4 - Instruções de funcionamento do programa desenvolvido
Na presente secção, será apresentada uma breve explicação da utilização do programa
desenvolvido na linguagem C, bem como o preenchimento dos dados de entrada e consulta dos
resultados fornecidos por este.
Os dados de entrada e saída foram desenvolvidos em formato de texto, a pedido da EDPDistribuição, pelo facto de futuramente se poder integrar o programa desenvolvido no DM-SIT,
utilizado atualmente.
No que diz respeito aos ficheiros de entrada que contêm as caraterísticas dos cabos e
apoios, estes foram fornecidos pela EDP-Distribuição, tendo em conta as suas bases de dados.

6.4.1 - Dados de entrada
No diretório do programa, dentro da pasta “CteseFM->teseFM”, encontram-se quatro
ficheiros de texto, que terão de ser preenchidos antes de se executar o programa,
nomeadamente o ficheiro “cabo.txt”, que contém as caraterísticas do cabo a utilizar no
projeto, o “apoios.txt”, que contém os diferentes tipos de apoios, o “topografia.txt”, ficheiro
criado de acordo com os pontos de topografia à semelhança do utilizado pela EDP-Distribuição,
e por último, o “”parametros.txt”, que contem a localização dos apoios em ângulo e o respetivo
ângulo.

6.4.1.1 - Ficheiro “cabo.txt”
No ficheiro referente às caraterísticas do cabo, cada parâmetro tem de ser separado por
um espaço. A ordem de preenchimento das caraterísticas é apresentada na Tabela 8 e na Figura
43, sendo ela: referência, secção, diâmetro, peso próprio, módulo de Young, coeficiente de
dilatação linear, carga de rotura e coeficiente de redução.
Tabela 8 – Campos de preenchimento do ficheiro “cabo.txt”.

Referência

ALACO160

Secção

Diâmetro

ω

E

αd

[mm2]

[mm]

[kg/m]

[N/mm2]

[1/ºC]

157,2

0,01628

0,55

7750

0,0000190
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Carga
Rutura

α

[daN]
4920

0,6
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Figura 43 – Exemplo de preenchimento do ficheiro “cabo.txt”.

6.4.1.2 - Ficheiro “apoios.txt”
No ficheiro de entrada dos apoios, a separação dos parâmetros é feita por um espaço, e a
separação entre diferentes apoios é feita por parágrafos, tal como representado na Tabela 9 e
na Figura 44.
Este ficheiro é composto pela referência dos apoios, altura, preço, força transversal na fase
1 para a hipótese 1, força longitudinal na fase 1 para a hipótese 1, força vertical na fase 1 para
a hipótese 1, e assim sucessivamente para as diferentes fases e hipóteses.
Tabela 9 – Campos de preenchimento do ficheiro “apoios.txt”.
Referência

F20CA/24

Altura

Preço

Ft1_h1

Fl1_h1

Fv1_h1

Ft2_h1

Fl2_h1

Fv2_h1

[m]

[€]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

24,6

5354,87

450

25

750

450

25

750

Ft3_h1

Fl3_h1

Fv3_h1

Ft1_h2

Fl1_h2

Fv1_h2

Ft2_h2

Fl2_h2

Fv2_h2

Ft3_h2

Fl3_h2

Fv3_h2

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

[daN]

450

25

750

450

25

750

450

25

750

450

25

750

Figura 44 - Exemplo de preenchimento do ficheiro “apoios.txt”.

6.4.1.3 - Ficheiro “topografia.txt”
No ficheiro que recebe a topografia, o princípio de preenchimento é semelhante aos
anteriores, pelo que se encontra representado na Tabela 10 e na Figura 45.
A escolha deste formato de entrada, composto pelo número do ponto, distância e cota, foi
implementado desta forma, a pedido da EDP-Distribuição, sendo assim que se encontram os
perfis topográficos nas suas bases de dados.
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Tabela 10 - Campos de preenchimento do ficheiro “topografia.txt”.
Nº do ponto

Distância [m]

Cota [m]

0

0

0

1

2000

0

Figura 45 - Exemplo de preenchimento do ficheiro “topografia.txt”.

6.4.1.4 - Ficheiro “parâmetros_projeto.txt”
Por último, é no ficheiro “parâmetros_projeto.txt” que o utilizador insere a localização dos
apoios em ângulo e o valor desse ângulo, tal como representado na Tabela 11 e na Figura 46.
Tabela 11 - Campos de preenchimento do ficheiro “parâmetros_projeto.txt”.
Distância [m]

Ângulo [grados]

1500

45

Figura 46 - Exemplo de preenchimento do ficheiro “parametros_projeto.txt”.

6.4.2 - Dados de saída
Preenchidos os ficheiros de entrada, de acordo com as bases de dados da EDP-Distribuição,
preenchidos os restantes ficheiros com as caraterísticas do projeto em questão e uma vez
executado o programa, o mesmo gera dois relatórios em formato de texto, nomeadamente o
ficheiro “relatorio.txt” e o ficheiro “relatorio_apoios.txt”.
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6.4.2.1 - Ficheiro “relatorio.txt”
O ficheiro “relatório.txt” contém a solução final, metro a metro, cujos valores estão
representados na Tabela 12. Neste ficheiro consta por ordem, o número do apoio, sendo que o
valor antes da casa decimal representa o número do cantão, e o valor após a casa decimal
representa o número do apoio desse cantão, por exemplo, 3.4, corresponderia ao apoio 4 do
cantão 3, de seguida está presente a distância, as equações da catenária, a cota do perfil
topográfico, a altura do apoio, a diferença de cota e a verificação, que será 0 caso não hajam
violações e 1 caso existam.
A Figura 47 serve para demonstrar o formato deste ficheiro para um exemplo de uma
solução obtida.
Tabela 12 - Campos do ficheiro “relatorio.txt”.

Apoio

Distância
[m]

Eq.Catenária
X

Y

[m]

[m]

Cota

Altura_Apoio

Dif.Cota

[m]

[m]

[m]

Verificação

1.1

0

-154

10.98

0

24.6

24.6

0

0.0

1

-153

10.83

0

0

24.46

0

23.4

23.41

0

…
1.2

300

-150

10.41

0

Figura 47 - Exemplo do “relatorio.txt”.

6.4.2.2 - Ficheiro “relatorio_apoios.txt”
O ficheiro “relatório_apoios.txt” resume os apoios necessários para a elaboração do projeto
em estudo, tal como se pode ver na Figura 48, cujos campos estão representados na Tabela 13,
contendo a referência do apoio, a altura do mesmo, o preço e o tipo.
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Na Tabela 13, os tipos de apoios estão caraterizados como:


FL – Fim de Linha, sendo estes do tipo amarração;



S – Suspensão;



A – Amarração;
Tabela 13 - Campos do ficheiro “relatório_apoios.txt”.
Referência

Altura [m]

Preço [€]

Tipo

F65CA/24

24.6

9722.9

FL

F20CA/24

24.6

5354.9

S

F65CA/24

24.6

9722.9

A

Figura 48 – Exemplo do “relatório_apoios.txt”

6.4.3 - Análise dos dados de saída
No âmbito de facilitar a visualização dos resultados obtidos pelo programa, e uma vez que
o ficheiro de saída, “relatório.txt”, tem o mesmo número de linhas que o comprimento do
projeto em metros, elaborou-se um ficheiro em formato Excel, no qual, pressionando o botão
“Atualizar”, se obtém um resumo da solução obtida, incluindo uma interface gráfica da solução,
Figura 49.
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Figura 49 – Exemplo do separador “Relatório” da interface gráfica.

Além disso, no separador “Apoios” encontra-se o relatório de saída “relatorio_apoios.txt”,
Figura 50, e no separador “Dados” encontra-se a informação do ficheiro “relatório.txt”, Figura
51. Desta forma, compreende-se a utilidade desta interface para análise das soluções obtidas.

Figura 50 – Exemplo do separador “Apoios” da interface gráfica.
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Figura 51 - Exemplo do separador “Dados” da interface gráfica.

6.5 - Conclusão
O presente capítulo serviu para apresentar o funcionamento do algoritmo criado, bem como
as razões que levaram ao desenvolvimento de raiz do mesmo.
Além da apresentação do funcionamento do algoritmo criado, efetuou-se uma
demonstração da forma de utilização do mesmo, no que diz respeito ao preenchimento dos
dados de entrada e acesso aos dados de saída, de certa forma, funcionando como um pequeno
manual.
O capítulo seguinte servirá para efetuar a demonstração do desempenho do algoritmo novo,
em que a análise da sua eficiência será feita através do teste de alguns perfis topográficos,
comparando as soluções obtidas por este e pelo algoritmo já existente.
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Capítulo 7
Demonstração de resultados
7.1 - Introdução
Neste capítulo começar-se-á por fazer referência à solução obtida, tornando possível a
comparação entre a solução obtida pelo programa e a solução obtida no capítulo 5, onde se
efetuou o estudo manualmente.
De seguida, serão apresentados alguns exemplos, comparando e analisando as soluções
obtidas por ambos os algoritmos.

7.2 - Demonstração do exemplo base
Após o preenchimento dos ficheiros de entrada do programa, de acordo com os dados
utilizados no projeto exemplificativo do capítulo 5, recorreu-se ao ficheiro Excel para analisar
a solução obtida pelo programa.
Na Figura 52, encontra-se o perfil da solução obtida, que contem dois cantões, separados
pelo apoio em ângulo localizado aos 1500 m, possuindo na totalidade oito apoios, todos com
24,6 m de altura útil, e tendo o projeto um custo de 55 943,20€.
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Figura 52 – Perfil obtido pelo programa, para o projeto exemplificativo.

A Tabela 14 permite comparar a solução manual e a solução obtida pelo programa, no que
diz respeito à localização dos apoios, à gama dos mesmos e ao preço final de ambas as soluções.
Tabela 14 – Tabela comparativa das soluções obtidas para o projeto exemplificativo,
resolvida manualmente e pelo programa.
Solução Manual
Apoio

Tipo

Posição [m]

1.1

F65CA

1.2

Solução do Programa
Custo [€]

Apoio

Tipo

Posição [m]

0

1.1

F65CA

0

F20CA

300

1.2

F20CA

300

1.3

F20CA

600

1.3

F20CA

600

1.4

F20CA

900

1.4

F20CA

900

1.5

F20CA

1200

1.5

F20CA

1200

2.1

F65CA

1500

2.1

F65CA

1500

2.2

F20CA

1750

2.2

F20CA

1750

3.1

F65CA

2000

3.1

F65CA

2000

55 943,20

Custo [€]

55 943,20

Após a análise de ambas as situações é possível concluir que a solução obtida pelo programa
é exatamente igual à solução manual, sendo importante referir que o tempo de execução do
programa foi inferior a 1 segundo para esta solução.

7.3 - Comparação de soluções obtidas por ambos os algoritmos,
perfil 1
Encontrando-se concluída a comparação entre a solução obtida pelo programa e a solução
obtida manualmente para o projeto exemplificativo, dar-se-á início à comparação das soluções
obtidas pelo programa antigo e pelo novo, para diferentes perfis topográficos.
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Os perfis utilizados foram fornecidos pela EDP-Distribuição, tendo sido definido um apoio
em ângulo aos 2200 m, com 45 grados.
O primeiro perfil topográfico, uma linha com 3000 m bastante acidentada, e as soluções
obtidas por ambos os programas encontram-se representados na Figura 53. Numa primeira
análise é possível verificar que a configuração de ambas as soluções para o primeiro cantão (até
aos 2200 m), é bastante diferente e pelo contrário, no segundo cantão, as soluções são
praticamente iguais.

Figura 53 – Esquemático das soluções obtidas para o perfil 1.

A Tabela 15 contém um resumo das soluções obtidas, nomeadamente os preços de ambas
as soluções. O perfil topográfico 1, testado em ambos os programas, foi o único para o qual o
programa novo obteve um valor superior ao antigo.
Posto isto, é importante analisar a Figura 53 conjuntamente com a Tabela 15, a fim de se
perceber o sucedido. A pequena diferença de preços, aproximadamente 500 €, ocorreu porque
o programa antigo não conseguiu distribuir a margem do último vão, do primeiro cantão,
provocando um desequilíbrio entre os diferentes vãos, devido à topografia do terreno, e levando
a que a solução do programa antigo não precisasse de um apoio tão elevado comparativamente
com a solução do programa novo.
Embora a solução do programa novo seja mais cara, por uma pequena diferença de 500 €,
a solução é consideravelmente mais robusta que a solução antiga e uma vez que os programas
apenas fornecem um pré-projecto, após análise do mesmo, cabe ao projetista decidir se
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pretende uma solução mais robusta por uma pequena diferença de preço, ou se efetivamente
apenas está interessado na solução mais barata.
Tabela 15 – Resumo das soluções obtidas para o perfil 1.

Programa Antigo
Vão
(m)
345
345
347
344
344
298
178
265
201
334

Programa Novo

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.87

F20CA/30

S

6497.43

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/27

S

6039.87

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/33

S

7302.58

F65CA/24

A

9722.9

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/24

S

5354.87

F65CA/24

A

9722.9

Total

Vão
(m)
314
314
314
314
314
314
315
265
201
334

75 782,23

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/30

S

6497.4

F20CA/30

S

6497.4

F20CA/33

S

7302.6

F65CA/24

A

9722.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/24

A

9722.9

Total

76 240,60

7.4 - Comparação de soluções obtidas por ambos os algoritmos,
perfil 2
O segundo perfil topográfico, uma linha com 3785 m, e as soluções obtidas por ambos os
programas encontram-se na Figura 54. Nesta figura é possível logo à partida verificar que o
primeiro cantão tem configurações bastante distintas entre ambas as soluções, e no segundo
cantão identifica-se que quanto à localização dos apoios ambas as soluções são iguais, no
entanto a solução obtida pelo programa antigo possui um apoio maior que a solução do
programa novo.
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Figura 54 - Esquemático das soluções obtidas para o perfil 2.

Comparando em detalhe ambas as soluções, através da Tabela 16, identifica-se que a
solução obtida pelo programa novo face ao antigo apresenta um custo menor, de
aproximadamente 1400 €.
O preço obtido é justificado pelo facto do programa antigo não ter conseguido, mais uma
vez, distribuir as margens, e devido ao perfil topográfico em questão, necessitou de apoios
maiores. Além das diferenças de preço, uma vez mais, surgem duas soluções distintas, em que
na originada pelo programa antigo, existem no primeiro cantão dois vãos bastante
desequilibrados, comparativamente aos restantes vãos desse cantão, o mesmo não se verifica
na solução do programa novo.
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Tabela 16 - Resumo das soluções obtidas para o perfil 2.

Programa Antigo
Vão
(m)
345
345
345
345
345
298
177
315
315
315
315
324

Programa Novo

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.87

F20CA/30

S

6497.43

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/27

S

6039.87

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/33

S

7302.58

F65CA/24

A

9722.9

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/33

S

7302.58

F20CA/24

S

5354.87

F20CA/24

S

5354.87

F65CA/24

A

9722.9

Total

Vão
(m)
314
314
314
314
314
314
315
317
316
316
316
317

88 440,38

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.9

F20CA/27

S

6039.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/27

S

6039.9

F20CA/30

S

6497.4

F20CA/27

S

6039.9

F65CA/24

A

9722.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/30

S

6497.4

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/24

A

9722.9

Total

87 057,70

7.5 - Comparação de soluções obtidas por ambos os algoritmos,
perfil 3
O perfil topográfico 3, presente na Figura 55, originou duas soluções bastante semelhantes
no que diz respeito à localização dos apoios, no entanto ainda sem analisar a Tabela 17, que
resume ambas as soluções obtidas, identificam-se alguns apoios com a mesma localização mas
diferentes alturas.
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Figura 55 - Esquemático das soluções obtidas para o perfil 3.

A solução do programa antigo, em quatro situações, originou apoios mais altos
comparativamente com a solução do programa novo, pelo que esta situação reflete uma solução
mais barata, sensivelmente 3400 €.
Tabela 17 - Resumo das soluções obtidas para o perfil 3.

Programa Antigo
Vão
(m)
313
313
313
313
313
313
322
304
313

Programa Novo

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/33

S

7302.58

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/27

S

6039.87

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/27

A

10678.61

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/27

A

10678.61

Total

Vão
(m)
313
313
313
313
313
313
322
304
313

71 196.92

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24

A
S

Preço
(€)
9722.9
5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/30

S

6039.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/24

A

9722.9

F20CA/24

S

5354.9

F65CA/24

A

9722.9

Total
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67 795.5
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7.6 - Comparação de soluções obtidas por ambos os algoritmos,
perfil 4
O perfil topográfico 4, com 5000 m de comprimento, apenas irregular em termos de terreno
entre os 1350 m e os 2670 m, originou duas soluções, diferentes e interessantes, das analisadas
anteriormente, encontrando-se na Figura 56.

Figura 56 - Esquemático das soluções obtidas para o perfil 4.

Analisando a Figura 56, podem não ser evidentes as grandes diferenças, mas consultando a
Tabela 18, observa-se que a solução obtida pelo programa antigo possui mais um apoio que a
solução do programa novo, obtendo-se uma diferença de preço de sensivelmente 7300 €, sendo
este valor considerável e ficando patente a otimização do algoritmo do novo programa face ao
existente.
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Tabela 18 - Resumo das soluções obtidas para o perfil 4.

Programa Antigo
Vão
(m)
313
313
313
313
313
313
322
321
321
321
321
321
321
321
321
335

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F65CA/27
F20CA/27
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F65CA/27

A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S
S
S
S
S
A

Total

Programa Novo
Preço
(€)
9722.9
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
10678.61
6039.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
10678.61

Vão
(m)
314
314
314
314
314
314
316
363
362
362
362
370
354
362
367

106 733.3

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F65CA/24
F20CA/27
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F65CA/24

A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S
S
S
S
A

Total

Preço
(€)
9722.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
9722.9
6039.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
9722.9
99 467.4

7.7 - Comparação de soluções obtidas por ambos os algoritmos,
perfil 5
O perfil topográfico 5, com 3743 m de comprimento, é um terreno pouco acidentado,
existindo apenas um obstáculo considerável, perto dos 2500 m. As soluções obtidas e o perfil
topográfico encontram-se na Figura 57.
Observando a Figura 57, constata-se que no que diz respeito à localização dos apoios, ambas
as soluções são semelhantes, no entanto são evidentes situações em que as alturas dos apoios
são diferentes.
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Figura 57 - Esquemático das soluções obtidas para o perfil 5.

Analisando a Tabela 19, que resume ambas as soluções, confirmam-se as diferenças de
alturas em três dos apoios, situação que inflaciona o preço da solução do programa antigo,
comparativamente com a solução do programa novo, sendo essa diferença de aproximadamente
3900 €.
Tabela 19 - Resumo das soluções obtidas para o perfil 5.

Programa Antigo
Vão
(m)
313
313
313
313
313
313
322
308
308
299
308
321

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24
F20CA/33
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F65CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/33
F20CA/24
F65CA/30

A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S
A

Total

Programa Novo
Preço
(€)
9722.9
5354.87
7302.58
5354.87
5354.87
5354.87
5354.87
9722.9
5354.87
5354.87
7302.58
5354.87
11554.99

Vão
(m)
314
314
314
314
314
314
316
309
308
308
308
310

88 444.91

Gama

Tipo

F65CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/27
F20CA/24
F65CA/24
F20CA/24
F20CA/24
F20CA/30
F20CA/24
F65CA/24

A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S
A

Total
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Preço
(€)
9722.9
5354.9
5354.9
5354.9
5354.9
6039.9
5354.9
9722.9
5354.9
5354.9
6497.4
5354.9
9722.9
84 545.20

Conclusões

7.8 - Conclusões
O presente capítulo revelou-se de máxima importância, no que diz respeito às limitações
do algoritmo antigo, limitações essas que foram ultrapassadas pelo desenvolvimento, de raiz,
do novo algoritmo.
Além da otimização das soluções obtidas serem mais robustas pelo facto dos vãos estarem
equilibrados dentro de um cantão, com o novo algoritmo, ainda se obtiveram soluções mais
baratas, exceto num caso, devidamente justificado pela robustez da solução.
Para concluir, não só as soluções encontradas pelo algoritmo foram otimizadas, como
também se reduziu o tempo de obtenção das mesmas, através do desenvolvimento do novo
programa. A extensão deste algoritmo a linhas de 15 kV implicará menores distâncias entre
condutores, o que por sua vez origina vãos menores, sendo necessário maior número de apoios,
acentuando a eficiência do novo algoritmo e consequentemente uma solução mais económica.
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Capítulo 8
Conclusões e trabalho futuro
8.1 - Conclusões
O presente trabalho teve como ponto de partida a otimização de um algoritmo de
minimização de custos já existente. Após um aprofundado estudo do mesmo, surgiu a
necessidade de se desenvolver um algoritmo novo, totalmente diferente do já existente.
Esta iniciativa surgiu, uma vez que, através da equação da distância entre condutores,
restrição esta a mais limitadora para o comprimento dos vãos, era possível determinar o
comprimento máximo entre vãos. Desta forma, o novo algoritmo, apenas determina uma vez a
distância máxima entre vãos, ao contrário do algoritmo anterior que arbitrava uma distância
inicial de 500 m e para cada apoio novo procurava a distância máxima a que este se poderia
encontrar, recuando-o a um determinado passo, por exemplo metro a metro. Este tipo de
implementação originava um desequilíbrio no comprimento do último vão de cada cantão, cuja
margem se tentava distribuir pelos restantes vãos, enquanto não houvesse uma violação.
O algoritmo desenvolvido começa por determinar a distância máxima entre vãos, onde a
partir desta distância e do comprimento de cada cantão distribui o número mínimo de apoios
por cantão, com vãos de igual comprimento. Em caso de violações, usa as margens dos vãos
adjacentes para corrigir estas violações, sendo que após a correção das mesmas, se voltam a
equilibrar as distâncias dos restantes vãos.
Para testar o novo algoritmo, e sendo outro dos objetivos deste trabalho, implementou-se
o mesmo na linguagem de programação C. A linguagem de programação escolhida e o formato
dos ficheiros de entrada e saída, foram solicitados pela EDP-Distribuição, a fim do programa
criado, poder ser utilizado como trabalho base. A partir deste trabalho base, devem ser
desenvolvidas outras competências, como a incorporação de diferentes gamas de apoios,
tensões e mesmo outras restrições inerentes ao projeto de linhas aéreas, integrando então a
ferramenta de projeto utilizada atualmente, nomeadamente o DM-SIT, trazendo então um valor
acrescentado para a EDP-Distribuição.
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A fim de se comprovar a eficiência do algoritmo, realizaram-se diversos testes com o
programa novo e antigo, analisando diversas soluções, consoante os perfis topográficos. Todas
as soluções obtidas pelo novo programa demonstraram-se mais robustas. A única situação onde
uma solução se demonstrou insignificantemente mais cara, a mesma possuía uma robustez
superior, encontrando-se todos os vãos equilibrados, situação não verificada no algoritmo
existente. Nos restantes perfis testados, o programa novo originou sempre soluções mais
económicas, demonstrando-se portanto um algoritmo robusto e eficiente.
Para concluir, é necessário fazer referência aos tempos de execução de ambos os
programas, uma vez que estes tempos são completamente distintos. O novo programa demora
cerca de um segundo a gerar uma solução, e o programa antigo, dependendo do comprimento
da linha, pode demorar dezenas de minutos a gerar uma solução.

8.2 - Trabalho futuro
Uma vez que o projeto de linhas é uma área que envolve grandes investimentos económicos,
torna-se cada vez mais importante a adoção de estratégias que minimizem o custo de
investimento destes projetos. Desta forma, a continuação deste trabalho, permitirá torná-lo
de tal forma abrangente, que poderá ser integrado na ferramenta de projeto já utilizada pela
EDP-Distribuição, o DM-SIT.
Embora o resultado deste trabalho seja muito satisfatório, tendo sido atingidos todos os
pontos propostos à partida, bem como desenvolvidos alguns extras, existem um conjunto de
pontos que poderão tornar este programa uma ferramenta de maior valor, tais como:


Inclusão de zonas do terreno que não permitam a colocação de um poste, por
exemplo habitações, linhas de ferro, vias de comunicação, outras linhas;



Alternativamente à adoção de uma distância mínima de 7 m a todos os obstáculos,
utilizar as respetivas distâncias regulamentares, em função de cada situação em
concreto, por exemplo distâncias a habitações ou caminhos-de-ferro;



Adaptação do programa desenvolvido, para linhas duplas, e expansão deste a outros
níveis de tensão;



Verificação de distâncias a linhas elétricas inferiores e superiores;



Após encontrar uma dada solução para um cantão, fazer um teste onde se coloca
mais um apoio e se verifica se esta solução é mais económica que a anterior.
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