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Resumo 

Com as necessidades energéticas dos grandes centros urbanos a exigirem cada vez mais 

desafios de índole urbanística no que diz respeito a um transporte eficaz de energia eléctrica, 

a procura de respostas técnicas que o garantam de forma mais eficiente, viável e económica 

possível tem estado na ordem do dia do sector. Numa crescente discussão pública referente 

aos impactos inerentes a soluções de linhas aéreas de condutores nús de alta tensão, 

diferentes entidades públicas e privadas têm progressivamente vindo a admitir a construção 

de linhas subterrâneas em sua substituição. É nesse contexto que surge este trabalho 

proposto pela EDP – Distribuição que, no âmbito de um projecto concreto de uma obra que irá 

ligar duas subestações entre a Maia e Gueifães, visa uma melhor compreensão sobre os 

fenómenos e particularidades associadas a este tipo de instalações, assim como soluções 

técnicas que viabilizem um transporte de energia o mais eficiente e económico possível. 
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Abstract 

With the energetic needs of great urban centres increasingly requiring urbanistic challenges 

regarding the efficient transport of electrical energy, the search of technical answers that 

more efficiently guarantee it has been in the forefront of the sector’s attention. In a 

growing public discussion regarding inherent impacts to high-voltage areal lines solutions, 

public and private entities have been progressively admitting the need of underground line 

construction in its place. It’s in this context that this work proposed by EDP – Distribuição 

comes about in the framework of a specific project that will connect the two electrical 

substations of Maia and Gueifães, aiming at a broader comprehension of the phenomena and 

particularities associated to this type of installation, as well as technical solutions that may 

guarantee energy distribution as efficiently and economically possible. 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Neste capítulo faz-se uma apresentação genérica às Linhas Subterrâneas de Alta Tensão, 

o seu contexto e problemáticas mais comuns, seguido das motivações que sustentam a 

elaboração de um trabalho como este e, finalmente, uma revisão da estrutura organizativa 

escolhida para esta dissertação. 

1.1 - Linhas Subterrâneas de Alta Tensão 

As linhas subterrâneas possuem diferentes requisitos técnicos do que as linhas aéreas. 

Devido às suas diferentes necessidades físicas, construtivas e ambientais, estas linhas são 

geralmente mais dispendiosas [1].  
A utilização de cabos subterrâneos apresenta-se sempre como uma solução de equilíbrio 

entre vantagens e desvantagens a ela associadas. Entre as vantagens do uso de cabos 

subterrâneos pode-se elencar o seu impacto visual mínimo, a ausência de efeito de coroa, a 

sua imunidade a problemas associados a descargas atmosféricas ou a incêndios e os seus 

índices altos de segurança quer com o público quer com equipas de trabalho. De um ponto de 

vista de fiabilidade do sistema de energia, estando enterrados, oferecem vantagens como o 

facto de não serem tão afectados por condições naturais e meteorológicas como gelo, chuva, 

nevoeiro, neve, poeiras, vento, tempestades, tornados e incêndios [3]. De um ponto de vista 

económico, contam-se como vantagens o seu menor uso de terreno assim como a sua menor 

desvalorização do valor económico de edifícios e terrenos circundantes. Como desvantagens 

costumam-se associar imediatamente o seu maior custo inicial da instalação (apesar de o seu 

custo diferencial diminuir com o tempo), o aumento do custo com manutenção e reparação e 

o maior tempo fora de serviço, localização de defeito e reparação do que em linhas aéreas. 

Essencialmente, a total substituição das linhas aéreas por cabos subterrâneos não se 

apresenta ainda como uma solução sensata de um ponto de vista de viabilidade técnica e 

económica [3]. 
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Tabela 1.1 — Comparação geral entre rede de distribuição aérea (RDA) e subterrânea (RDS) [2] 

 RDA convencional  
(condutor nu) 

RDS 

Fiabilidade 
Baixa Muito alta 

Segurança 
Baixa Muito alta 

Interferência com 
arborização 

Muito alta Nenhuma 

Derivações Simples Complexas 
Resistência a descargas 
atmosféricas 

Baixa Alta 

Localização de falhas Fácil Difícil 
Campo eléctrico Aberto Confinado 
Campo magnético Médio Baixo 
Investimento inicial 100 180 a 800 

 

1.2 - Motivações 

Com as necessidades energéticas dos grandes centros urbanos a exigirem cada vez mais 

desafios de índole urbanística no que diz respeito a um transporte eficaz de energia 

eléctrica, a procura de respostas técnicas que o garantam de forma mais eficiente, viável e 

económica possível tem estado na ordem do dia do sector.  

Assim, num contexto mediático em que as redes aéreas de energia eléctrica têm vindo a 

gerar cada vez mais discussão pública, quer pelo seu impacto visual quer pela ocasional 

circunstância de poder provocar acidentes graves em casos de contacto com os condutores 

nus de Alta Tensão, tem-se progressivamente vindo a admitir a construção de linhas 

subterrâneas em sua substituição [4]. 

Acrescem a estes factos duas realidades importantes: uma, o baixo número de trabalhos 

de investigação académica exclusivamente dedicada a projectos de linhas subterrâneas de 

Alta Tensão (principalmente quando comparado com os dedicados às linhas aéreas) e outra, a 

relativamente escassa realização de projectos de linhas com maiores comprimentos de 

traçado, que os tornam mais desafiantes do ponto de vista físico e económico. 

Assim surge este trabalho por sugestão da EDP Distribuição que visa responder a um 

projecto que deverá ser concretizado em obra, assim como a uma procura geral que se prevê 

vir a ser cada vez mais recorrente. 
 

1.3 - Problemáticas Comuns Associadas às Linhas Subterrâneas 
de Alta Tensão 

Uma das primeiras referências a condicionantes para a adopção de soluções de linhas 

enterradas é sempre a do custo mais elevado.  
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De facto, a instalação de linhas de transmissão subterrâneas custa mais por unidade de 

distância do que a maioria das linhas aéreas, sendo que os custos de construção de soluções 

subterrâneas podem ir desde quatro a dez vezes mais do que os de uma linha aérea de 

comprimento equivalente, como atesta a Tabela 1.1. O custo da construção de linhas 

subterrâneas varia conforme a localidade geográfica e é essencialmente determinado pelas 

distâncias entre junções e extremidades, mas também é influenciado pelo direito de 

passagem em determinados terrenos, manutenção, limitações em zonas urbanas, conflitos 

com outras instalações, problemas na construção de valas, cruzamento com barreiras naturais 

ou humanas e ainda a hipotética necessidade de implementar soluções de arrefecimento 

forçado [5]. 

 

Para além dos custos existem igualmente dois aspectos fulcrais a considerar: a segurança 

e os princípios da física. Quanto à segurança, se as linhas aéreas são perigosas por terem os 

condutores nus que podem electrocutar mais facilmente, as linhas subterrâneas também não 

estão isentas de perigo se instaladas a pouca distância da superfície do solo, aumentando os 

efeitos do campo magnético, susceptível de provocar eventuais doenças. Quanto à física, nas 

linhas subterrâneas, como não estão em contacto com o ar (excepto em galerias), é 

necessário envolver os condutores noutro isolante – geralmente o polietileno – colocando-os 

mais próximos e criando-se assim um efeito capacitivo que exige energia para manter o cabo 

em tensão para além daquela que deve ser transportada. Acaba por surgir assim um limite 

físico no valor da energia transportável, o que inviabiliza muitas soluções. Este fenómeno é 

especialmente evidente em linhas subterrâneas, onde quanto maior o nível de tensão 

presente menor será o comprimento máximo das linhas [4].  

 

Existe também uma reconhecida complexidade de expressões e consequente recurso 

exaustivo a tabelas diversas que torna o processo de cálculo bastante penoso e lento de 

resolver de forma manual, potenciando erros significativos de cálculo [6]. 

 

Finalmente, em sistemas trifásicos de cabos subterrâneos monopolares é comum as 

bainhas metálicas dos cabos estarem interligadas em alguns pontos do traçado, fazendo com 

que a circulação de corrente alternada na alma condutora provoque perdas nas bainhas 

através da circulação de correntes indutivas e correntes de Foucault, significando um 

aumento de perdas que reduzem a capacidade de transporte da linha [7]. O estudo e 

simulação de diferentes técnicas de blindagem assume-se também assim como uma vertente 

indispensável na problemática que é a optimização do transporte de energia eléctrica em 

linhas subterrâneas de alta tensão. 
 

 

1.4 - Estrutura da Dissertação 

Este trabalho apresenta-se dividido em seis capítulos e quatro anexos. O primeiro, no 

qual se faz esta explicação da estrutura, dedica-se a uma Introdução do tema. 

O Capítulo 2 aborda os Cabos Eléctricos Subterrâneos de Alta Tensão, percorrendo a sua 

constituição, técnicas de colocação, acessórios e técnicas de ligação da blindagem. 
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O Capítulo 3 dedica-se à explicitação pormenorizada das fórmulas envolventes no 

processo de Cálculo Eléctrico. 

O Capítulo 4 percorre as várias considerações necessárias à elaboração de um projecto. 

O Capítulo 5 apresenta a Memória Descritiva e Justificativa do projecto de Linha 

Subterrânea de Alta Tensão que liga as subestações de Maia e Gueifães. 

Finalmente, o Capítulo 6 trata de fazer a compilação das conclusões resultantes do 

presente trabalho. 
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Capítulo 2  

 

Cabos Eléctricos Subterrâneos de Alta 
Tensão 

Este capítulo faz uma descrição da constituição física dos cabos subterrâneas e apresenta 

as particularidades dos diferentes tipos de cabos subterrâneos normalmente usados, assim 

como os seus acessórios. Finalmente, explica igualmente diferentes técnicas associadas à sua 

instalação, quer no respeitante à colocação dos mesmos no solo, quer nas várias formas de 

ligação das blindagens, sendo tais técnicas de colocação e ligação extremamente relevantes 

na análise dos fenómenos físicos inerentes ao transporte de energia eléctrica em cabos 

enterrados. 

2.1 - Constituição 

O design e construção de linhas subterrâneas difere das aéreas devido a dois desafios 

técnicos significativos que têm de ser ultrapassados:  

 

• Garantir isolamento suficiente para que os cabos exibam índices satisfatórios de 

segurança;  

• Dissipar o calor produzido durante a operação dos cabos eléctricos.  

 

Existem dois tipos principais de cabos subterrâneos actualmente em uso. Um é construído 

numa canalização com fluido ou gás bombeado ou circulante através e à volta do cabo de 

forma a gerir o calor e a isolar os cabos. O outro tipo é um cabo sólido com propriedades 

dieléctricas que não requer fluidos ou gás, sendo um avanço tecnológico mais recente [1]. 

Será essencialmente este último, pelo seu crescente uso estandardizado na Alta Tensão, o 

foco de maior atenção. 

 

Os cabos subterrâneos podem ser monopolares ou tripolares, com condutores que são 

isolados geralmente por meio de papel impregnado de óleo ou então por polietileno 

reticulado, com funções de protecção contra danos de origem eléctrica, e envolvidos por uma 

bainha metálica de chumbo ou alumínio ligada à terra, com funções de protecção contra a 

humidade e choques mecânicos. Os cabos monopolares são usados quase exclusivamente para 

tensões acima de 10 kV, sendo que para muito altas tensões os cabos (sem bainhas 

individuais) são instalados dentro de um tubo metálico [6] [8]. 

 



 

 

 6 

Os cabos isolados usados para alta tensão, conforme ilustra a Figura 2.1 são constituídos 

essencialmente por: Condutor; Isolamento e Semicondutores; Blindagem ou Ecrã Metálico; 

Bainha Externa e Armadura.  
 

 

Figura 2.1 – Constituintes de um cabo isolado de Alta Tensão [9] 

 
Condutor 
 
A alma condutora (maciça ou multifilar) caracteriza-se principalmente pela natureza do 

metal condutor (que pode ser em cobre recozido nu ou estanhado, alumínio geralmente ¾ 

duro ou ligas de alumínio que possuem resistência mecânica superior ao alumínio), pela 

secção nominal e pela sua composição, que condicionam tanto a flexibilidade como a 

resistência óhmica do condutor. Os condutores costumam apresentar-se sobre uma forma 

circular compacta ou segmentada, conforme se observa na Figura 2.2, servindo a 

segmentação para se diminuir o efeito pelicular. O sucesso crescente que o alumínio tem 

assumido entre os utilizadores deve-se essencialmente ao facto de, em igualdade de 

resistência eléctrica, um condutor de alumínio apresentar uma secção 1,6 vezes superior à de 

um em cobre, para uma massa praticamente igual a metade. Ainda assim, a recorrência ao 

cobre pode ser o mais indicado em casos mais particulares, fazendo uso da sua flexibilidade 

ou do seu diâmetro inferior para a alma condutora [10]. 
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Figura 2.2  Formas das almas condutoras dos cabos: alma circular e alma sectorial, respectivamente 
[13] 

 
Isolamento e Semicondutores 
 
O isolamento dos cabos subterrâneos define-se geralmente como sendo um isolamento de 

papel impregnado ou um isolamento seco.  

 

Os cabos com isolamento de papel impregnado, com exemplo visível na Figura 2.3, têm o 

seu isolamento formado por uma mistura de resinas e óleos minerais, usando para suporte 

físico um freio de papel celulósico desmineralizado, tendo como vantagem de uma vida útil 

muito superior à dos cabos com isolamento seco e como desvantagem a maior dificuldade nas 

condições de instalação e exploração [11]. 
 

 

Figura 2.3 – Cabo de Alta Tensão com isolamento de papel impregnado [11]  

Os cabos de isolamento seco, até tensões alternadas de 400 kV, ultrapassaram em 

diversos pontos comparativos os cabos com isolamento a papel impregnado a óleo (sob 

pressão ou não). Como se verifica na Figura 2.4, estes são geralmente caracterizados por 

isolantes sintéticos extrudidos que permitem atenuar inconvenientes, do ponto de vista das 

condições de instalação e exploração, normalmente mais sentidos com o uso dos de papel 
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impregnado, apresentando características muito superiores a estes e disponibilizando uma 

grande variedade de materiais usados [10, 11]. 

Os isolantes sintéticos mais utilizados podem ser separados em dois grupos:  

- o grupo dos materiais termoplásticos, com plasticidade variável, de forma reversível, 

com a temperatura (casos do policloreto de vinilo, PVC, e do polietileno, PE);  

- o grupo dos elastómeros e polímeros reticuláveis, com um grande domínio de 

elasticidade associado a uma grande aptidão para a deformação (casos do polietileno 

reticulado, XLPE) [10]. 
 

 
Figura 2.4 – Cabo de Alta Tensão com isolamento seco (XLPE) [13] 

 
O polietileno reticulado (XLPE) foi desenvolvido como resposta a uma procura por 

isolamento que superasse as propriedades limite do polietileno termoplástico (PE). As 

limitações do PE são nomeadamente o seu baixo ponto de fusão (que representa riscos de 

propagação de chama) e a sua elevada cristalinidade que lhe confere alta rigidez e 

fragilidade a altas temperaturas [6]. 

O processo de reticulação permite criar uma nova ligação entre as longas cadeias de 

moléculas de polietileno após a extrusão e assim obter uma estrutura tridimensional. As 

vantagens deste processo consistem basicamente em melhor estabilidade térmica e em 

melhores características mecânicas, permitindo para este material admitir temperaturas 

máximas da alma de 90 ºC em regime permanente, de 110 a 130 ºC em sobrecarga e de 250 

ºC em curto-circuito. Na aplicação prática, no entanto, várias circunstâncias (como perdas 

elevadas de energia, risco de secagem do solo, solicitações termomecânicas importantes 

exercidas sobre o cabo e sobre os materiais de ligação) impedem a exploração do XLPE no 

máximo das suas capacidades. Assim, o mesmo apresenta grande interesse quando 

essencialmente usado numa perspectiva de regimes de sobrecarga temporários e em casos 

com meios envolventes desfavoráveis no plano térmico [10]. 
 

As borrachas de etileno-propileno (EPR) são materiais que têm sido desenvolvidos no 

propósito de contrariar as desvantagens do XLPE que possui uma elevada rigidez mecânica e 

que apresenta grandes dificuldades de aceitação de novos componentes com vista a modificar 

as suas propriedades. Assim, o EPR tem permitido a criação de misturas adaptadas a 

exigências específicas através da incorporação de cargas e plastificantes [6]. 

 

Os semicondutores são camadas finas de polímero normalmente utilizadas a partir da 

média tensão (acima de 10 kV) com o objectivo de criar zonas de transição perfeita entre o 

isolamento e a alma condutora, e entre o isolamento e a blindagem. Geralmente usa-se o 

polietileno, ao qual se acrescentam aditivos (como o carbono). Esta “dopagem” confere-lhe 
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assim algumas propriedades condutoras, obtendo-se assim um condensador perfeito. O 

semicondutor interior é aplicado sobre a alma condutora por extrusão, enquanto que o 

semicondutor exterior é aplicado sobre a camada de isolamento, também por extrusão. As 

duas camadas semicondutoras e a camada isoladora são normalmente aplicadas por um 

processo de tripla extrusão simultânea de forma a garantir-se uma adesão perfeita entre as 

três camadas [12]. 
 
 
Blindagem ou Ecrã Metálico 

 
Esta camada é composta por cobre ou alumínio, tem uma função essencialmente eléctrica 

permitindo assegurar o escoamento das correntes capacitivas, assim como das correntes de 

curto-circuito. Garante igualmente a protecção das pessoas em casos de perfuração do cabo 

por um corpo condutor externo (admitindo que a blindagem está ligada à terra) e permite a 

criação de uma superfície equipotencial que orienta as linhas do campo eléctrico [12]. 

 

A partir da disposição da blindagem e da repartição correspondente ao isolante, do campo 

em regime trifásico distinguem-se os cabos de campo radial dos que não o têm. Diz-se que 

um cabo é de campo não radial se a blindagem envolver o conjunto dos condutores. Nesta 

disposição, se os condutores forem alimentados por um sistema polifásico, o campo eléctrico 

é constantemente variável em qualquer ponto do isolante, quer em grandeza quer em 

direcção. Este fenómeno acaba por limitar a tensão de utilização deste tipo de cabo a valores 

inerentes à natureza do isolante. De forma a suprimir a componente tangencial do campo e 

assim conseguir a obtenção de um campo radial no cabo, cada condutor isolado é envolvido 

numa blindagem condutora [10]. 

 
 
Bainha Externa e Armadura 

 
A bainha externa assegura a protecção química e mecânica do cabo, sendo que o uso de 

bainhas sintéticas se tem generalizado. As suas vantagens variam em função da utilização 

desejada e, naturalmente, da própria natureza e composição do material sendo que 

geralmente se considera como importante que garanta ao cabo resistência mecânica 

(desgastes, descasques e choques na colocação/exploração), resistência aos agentes 

atmosféricos, resistência aos agentes químicos, estanquidade, flexibilidade, resistência ao 

calor/frio/propagação de chama e fraca opacidade dos fumos (em caso de combustão) [10]. 

 

A armadura assegura a protecção mecânica do cabo quando este se encontra submetido a 

consideráveis esforços transversais (compressão, choques) ou longitudinais (tracção). No que 

diz respeito a cabos unipolares, não se costumam usar armaduras em aço uma vez que as 

características magnéticas a elas associadas não são próprias para um uso em corrente 

alternada dado ocorrer uma considerável redução da capacidade de transporte da 

canalização. Assim, em alternativa, usam-se armaduras de alumínio em dupla fita de aço, 

aplicada helicoidalmente. Dispensando a armadura, uma alternativa pode ser o uso de uma 

protecção mecânica exterior como por exemplo um tubo [12]. 
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Figura 2.5 – Cabo de Alta Tensão com isolamento seco (XLPE) [14] 

 
 

2.2 - Acessórios 

Em instalações subterrâneas, os acessórios dos cabos subterrâneos aplicam-se de acordo 

com as instruções do fabricante, empregando os materiais adequados para garantir a perfeita 

continuidade do condutor e seu isolamento. Nestas instalações, os acessórios são elementos 

muito críticos do ponto de vista do isolamento, uma vez que supõem uma descontinuidade do 

campo eléctrico, que se deve a ter de se interromper o isolamento principal do cabo, que se 

recompõe mediante a montagem na borda dos diferentes componentes do acessório. 

Portanto, nos pontos de união das diferentes secções utilizam-se junções adequadas às 

características dos condutores a unir, devendo a sua montagem ser realizada por pessoal 

especializado [11]. A Tabela 2.1 representa o tipo de acessórios usados normalmente na EDP 

Distribuição. 

 

Tabela 2.1 — Quadro de Acessórios a usar na EDP Distribuição [17] 

Tipo de acessório Aplicação Designação do acessório Notas 

Terminação 

No interior, em Postos de 
Seccionamento (PS) 

Enfiável  

Retráctil ao calor  

No exterior, em pórticos 

Enfiável  

Retráctil ao calor  

Rígido com invólucro de 
porcelana (cerâmico) 1 

No exterior, em postes 

Enfiável 2 

Retráctil ao calor 2 

Rígido com invólucro de  
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porcelana (cerâmico) 

Junção Enterrada no solo Retráctil ao calor  

1 – Nesta situação de aplicação, o uso da terminação “cerâmica” não é preferencial, podendo ser 
apenas escolhida, em detrimento da terminação enfiável ou da terminação retráctil ao calor, quando 
se prevêem condições ambientais de gelo, de vento e/ou de poluição anormais, no local de instalação. 
2 – A escolha deste acessório nesta situação só é admitida se houver um suporte que garanta a sua 
fixação ríigida; a ferragem usada para este efeito deve ter em conta a construção dos postes, de 
acordo com o definido nos documentos DMA-C67-020/N e DMA-C67-225/N. 

 
 

Terminação 
 
Dispositivo colocado no fim do cabo para assegurar a ligação eléctrica com outras partes 

do sistema para garantir a isolação do cabo até ao ponto de ligação. As terminações devem 

permitir:  

• A ligação (conexão) do condutor por intermédio de um terminal; 

• A selagem do cabo contra a possível entrada de água ou de humidade; 

• A protecção do material da isolação contra as radiações ultravioletas, os agentes 

atmosféricos e, em todo o caso, o ambiente envolvente; 

• O controlo do campo eléctrico, para evitar concentrações de linhas de campo que 

possam conduzir ao fenómeno de descargas parciais localizadas, à perfuração da 

isolação ou a descargas exteriores (contornamentos); 

• A ligação da blindagem à terra. 

 

Embora as terminações interiores não estejam directamente expostas às radiações solares 

ou aos agentes atmosféricos, devem ser resistentes ao ambiente que as rodeia, 

nomeadamente, ao nível de poluição admitido e à eventual humidade existente, devendo a 

sua concepção ser de forma a não favorecer o aparecimento de correntes rastejantes. 

 

A terminação (de uso no) interior é destinada a ser utilizada em locais não expostos às 

radiações solares nem aos agentes atmosféricos (intempéries). 

A terminação (de uso no) exterior é destinada a ser utilizada em locais expostos às 

radiações solares ou aos agentes atmosféricos (intempéries) ou aos dois. 

 

Elas podem ser rígidas, enfiáveis ou retrácteis. A rígida é uma terminação que incorpora o 

encapsulamento de um fluido isolante dentro de um invólucro exterior rígido, pré-fabricado. 

A enfiável é uma terminação pré-fabricada concebida para ser enfiada na extremidade 

preparada de um cabo. Finalmente, a retráctil é uma terminação pré-fabricada concebida 

para ser retraída na extremidade preparada de um cabo [17]. 
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Junções 
 

O objectivo das junções consiste em estabelecer a continuidade eléctrica ao nível do 

condutor entre dois troços de cabo. No que diz respeito à blindagem, a junção pode garantir 

a continuidade eléctrica da mesma ou a sua interrupção – para esquemas de ligação à terra 

em “cross-bonding”, ou “single-point”. Em todo o caso, a junção deverá garantir o 

desempenho e fiabilidade da ligação [10]. 

 

Assim, as junções devem permitir: 

• A ligação (conexão) dos condutores através de um conector de união; 

• A reconstituição da isolação do cabo, bem como dos diferentes elementos que o 

constituem; 

• O controlo da distribuição do campo eléctrico, para evitar a concentração 

localizada de linhas de campo, evitando-se, dessa forma, a perfuração eléctrica 

da junção; 

• A continuidade eléctrica da blindagem e, quando solicitado, a ligação desta à 

terra; 

• A protecção (dos seus componentes interiores e do próprio cabo) em relação ao 

meio ambiente que as rodeia. Nomeadamente, devem assegurar a 

impermeabilidade (estanquidade) à água e ser resistentes à corrosão do solo. 

 

A fiabilidade da junção não deve ser inferior à do cabo, pelo que deve ser dada especial 

atenção aos gradientes eléctricos garantidos ao nível das blindagens sobre o condutor e sobre 

a isolação, pelo cabo. 

A ligação à terra deve ser feita de modo a não prejudicar a impermeabilidade à água da 

junção e do cabo e de preferência sem interferir com a execução do trabalho [17]. 

 

 
Figura 2.6 – Esquema de uma junção termo-retráctil para cabos poliméricos 52/72 kV 

[18] 
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No caso das junções termo-retrácteis, a reconstituição do isolamento e dos elementos de 

controle de campo eléctrico é efectuada através de mangas termo-retrácteis, onde a 

aplicação de calor reduz o diâmetro das mangas para um valor específico, garantindo uma 

perfeita adesão e uniformidade dos elementos em questão [10]. 

2.3 - Técnicas de Colocação dos Cabos 

No contexto dos cabos isolados de alta tensão subterrâneos, existem diferentes métodos 

para a sua instalação, sendo que normalmente eles se separam por: 

• No solo, directamente enterrados; 

• No solo, em caleira; 

• No solo, em tubos; 

• Ao ar (em galeria). 

 

Apesar de não ser fulcral entrar em considerações demasiado técnicas relacionadas com a 

engenharia civil, devido à importância dos custos envolvidos nos diferentes esquemas de 

colocação de cabos, um breve resumo deve ser sempre dado.  

Um factor que limita a capacidade de transporte de energia de um cabo é a facilidade 

com que este dissipa o calor gerado pelas perdas. Daí, naturalmente, resulta a importância 

da escolha do meio que o rodeia, uma vez que será ele o destinatário da dissipação de calor 

do cabo e, assim sendo, as suas características influenciam o comportamento térmico. 

Em geral, os custos de escavação de valas a céu aberto estão directamente relacionados 

com o volume de material manuseado. Em zonas urbanas, complicações podem surgir quando 

a existência de outras instalações dificulta a necessidade de espaço disponível. A abertura de 

valas por máquinas costuma estar associada a uma taxa de avanço máximo à volta de 25m por 

dia em cidades e de 60-100m por dia em áreas suburbanas. As máquinas escavadoras de valas 

funcionam no seu melhor quando trabalhando em solos com poucos obstáculos e normalmente 

requerem um espaço livre de solo nivelado de ambos os lados da vala na ordem de alguns 

metros. Túneis (ou galerias) de baixo diâmetro (até 1m por exemplo) são usados para 

instalações de cabos debaixo de estradas e caminhos de ferro, e em circunstâncias especiais. 

Túneis ou galerias de maior diâmetro (3m, por exemplo) têm sido propositadamente 

construídas para travessias de rios e estuários. Este método de instalação é economicamente 

caro a não ser que combinado com outras instalações ou com função de via de transporte. 

Travessias subaquáticas de baías, estuários, etc., são normalmente essenciais e de 

comprimento considerável (30km, por exemplo), com os cabos dispostos no fundo ou em valas 

cobertas [15]. Os cabos são normalmente desenrolados a partir de bobines com comprimento 

variável, como ilustra a Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Desenrolamento do cabo desde a bobina até à vala 

 

Formação em trevo e esteira 
 

A formação em trevo representada na Figura 2.8 refere-se a um método de colocação de 

cabos, principalmente usada em situações em que as três fases são transportadas por cabos 

monopolares ao invés de um cabo trifásico. Num cabo trifásico, uma vez que os condutores 

individuais e o seu isolamento são colocados perto uns dos outros, a sua indutância é mínima, 

já que o campo magnético das correntes individuais se anulam mutuamente. No entanto, em 

cabos monopolares, quando estes são colocados numa linha recta (esteira), a indutância não 

é cancelada, o que pode reduzir a capacidade de transporte de corrente do cabo devido à 

indutância mútua. Também pode induzir correntes de Foucault na bainha e condutores 

metálicos do cabo que podem causar aquecimento, sendo por isso aconselhável o uso de 

condutas de metais não ferrosos. Ligar os cabos monopolares em formação em trevo minimiza 

o campo magnético à volta do condutor e reduz o aquecimento. Existem também espaçadores 

especiais de formação em trevo que fixam os cabos no lugar, maximizando o efeito de 

anulação mútua dos seus campos magnéticos [19]. 
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Figura 2.8 – Cabos colocados colocados em formação de esteira e de trevo [6] 

 

Nos termos da regulamentação portuguesa, os cabos que constituem as canalizações 

subterrâneas devem ser protegidos contra as deteriorações resultantes do abatimento de 

terras, do contacto com corpos duros, do choque com ferramentas metálicas manipuladas 

pelo homem e, se tal tiver lugar, da acção química causada pelos elementos do solo. Os 

cabos que comportam uma armadura em aço colocada sobre uma bainha de estanquidade 

podem, por este facto, ser directamente enterrados. Uma protecção mecânica independente, 

constituida por caleira de betão, tubos, lajes, etc, é, em princípio, necessária no caso de 

cabos não armados. No entanto, estes podem ser directamente enterrados, sem protecção 

complementar, desde que eles próprios possam suportar o efeito de esmagamento da terra e 

o contacto com corpos duros e, além disso, comportem uma blindagem ligada à terra. 

A profundidade de colocação deverá ser determinada em função das condições locais e da 

tensão de serviço da canalização. 

Para os cabos de alta e muito alta tensão, colocados em caleira de betão pré-fabricada e 

cheia de areia, aconselha-se a colocação da parte inferior dos ternos nas profunidades 

mínimas seguintes: 

• 0,80 m para colocação fora das aglomerações ou nas subestações; 

• 1,20 m para colocação em aglomerações. 

Em condições especiais (terreno rochoso, obstáculos), podem-se usar profundidades 

inferiores aos valores referidos, sendo conveniente assegurar que os cabos não correm risco 

de deterioração, especialmente durante o abatimento de terras ou do contacto com agentes 

exteriores. Nesses casos, uma protecção mecânica deverá então ser prevista [10]. 

Outras disposições importantes a ter em consideração são [10]: 

• Dispositivo Avisador 

Tanto as canalizações enterradas como as caleiras ou tubos deverão possuir por 

cima, a uma altura mínima de 0,10 m (de preferência 0.20 m), um dispositivo 

avisador constituído por uma grelha metálica, protegida contra a corrosão, ou 

uma grela plástica; 

• Raio de Curvatura 

Diz respeito ao raio de curvatura mínimo que pode se aplicado ao condutor e cabo 

em permanência, após a sua colocação, nas condições normais de temperatura 
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ambiente. Para cabos de alta tensão com isolante seco é conveniente 

salvaguardar um valor mínimo de raio de curvatura igual a 20 vezes o diâmetro 

exterior do cabo; 

• Proximidade com outras canalizações 

Desaconselha-se a sobreposição de várias canalizações, que para além de implicar 

uma solução desfavorável no aspecto térmico, dificulta também seriamente 

qualquer intervenção posterior nos cabos das camadas inferiores. Por exemplo, na 

proximidade entre canalizações de energia e de telecomunicações, se se 

cruzarem, deverá ser deixada uma distância mínima de 0,20 m entre elas, já se 

seguirem o mesmo traçado o afastamento mínimo deverá ser de 0,50 m (excepto 

se medidas de protecção do cabo de telecomunicações forem adoptadas). No caso 

de proximidade de canalizações não eléctricas (condutas de água, gás, vapor, 

etc.) a distância minima a prever é sempre de 0,20 m. 

 

 

Figura 2.9 – Passagem dos cabos em vala com orientação curva 
 

2.3.1 - Cabos colocados no solo directamente enterrados 

Tendo em conta que o calor do cabo se dissipa deste para o meio ambiente que o rodeia, 

este tipo de canalização facilita a dissipação de calor ao estarem os cabos em contacto 

directo com o terreno. Se por um lado existe mais humidade quanto maior seja a 

profundidade da vala, também é necessário ter em conta que quanto mais profunda for, 

maior dificuldade haverá na dissipação de calor para a atmosfera. Assim, a profundidade da 

vala responde sempre a um equilíbrio entre estas duas situações [11]. 

A Figura 2.11 ilustra um corte de terreno com cabos enterrados directamente no solo. 
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Figura 2.10 - Colocação de cabos directamente enterrados no solo [10] 

 

 

 
Figura 2.11 – Exemplo prático de colocação de cabos directamente enterrados no solo 

 

Deve-se eliminar toda a rudeza do fundo da vala que possa eventualmente deteriorar a 

bainha exterior dos cabos, que são colocados entre duas camadas (com 10 a 15 cm de 

espessura cada) de terra fina (excluem-se as pedras com mais de 2 mm) ou areia limpa (sem 

lala, produtos químicos, etc). A Figura 2.11 ilustra um exemplo de colocação de cabos 

directamente enterrados no contexto de uma obra. 

O enchimento é efectuado em várias camadas sucessivas, cuidadosamente compactadas 

(mecanicamente) e, em determinadas situações, pode-se optar por substituir toda ou parte 

da terra por materiais com características térmicas favoráveis [10].  
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2.3.2 - Cabos colocados no solo, em caleiras 

As caleiras podem ser construídas no local, em alvenaria, ou pré-fabricadas em betão 

armado com elementos montados uns a seguir aos outros. O fundo da vala deverá estar 

nivelado de forma a facilitar o encaixe dos vários elementos da caleira. Estes devem ser 

colocados sob um fundo de betão de forma a ficarem solidários uns com os outros caso se 

prevejam movimentos do terreno. Após a colocação dos cabos, um muro de tijolos e cimento 

de cada lado da canalização é construído, enchendo-se o espaço onde estão os cabos com 

areia ou terra fina antes de, finalmente, ser coberto com lajes apropriadas de betão armado 

[10]. A Figura 2.12 ilustra um destes exemplos. 

 

 
Figura 2.12 – Exemplo de execução de colocação de cabos em caleira pré-fabricada cheia 

de areia [10] 
 

No caso de canalizações de três cabos monopolares em caleira de betão armado, devem-

se colocar os três cabos sempre dentro da mesma caleira, escolhendo-se um fundo parabólico 

para a mesma de forma a permitir a colocação dos cabos numa formação em trevo. Logo após 

a colocação dos cabos, enchem-se as caleiras com areia e finalmente são fechadas com 

tampas (possivelmenet unidas com cimento) [10]. 

2.3.3 - Cabos colocados no solo em tubos 

Esta solução ilustrada nas Figuras 2.13 e 2.14 apresenta a vantagem de poder contar com 

maior protecção mecânica do que os cabos directamente enterrados. No entanto, a sua 

principal desvantagem é que neste tipo de canalização se verifica, naturalmente, uma menor 

dissipação do calor [11]. 
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Figura 2.13 - Exemplo de execução de travessias rodoviárias por meio de tubos [10] 

 

 
Figura 2.14 – Colocação de cabos no solo, em tubos 

 
 

Normalmente desaconselha-se a colocação de um cabo armado com fitas dentro de tubos. 

Assim, este modo de colocação é indicado, essencialmente, para a realização de troços onde 

seja necessário limitar as agressões provocadas pelo desenrolar do cabo e conceder aos cabos 

uma protecção reforçada. É nesse sentido que geralmente é escolhido como solução para 

canalizações de telecomunicações e para determinadas passagens de canalizações de 

energia, principalmente para travessias de vias de comunicação [10]. 

2.3.4 - Cabos colocados ao ar em galeria 

Este tipo de canalização ilustrada na Figura 2.15 é, naturalmente, a mais vantajosa de um 

ponto de vista eléctrico, uma vez que propicia uma máxima dissipação de calor, equivalendo 

a uma capacidade maior do transporte de energia por parte dos cabos isolados. Para além 



 

 

 20 

disso, caracteriza-se igualmente pela facilidade na instalação dos cabos e nas condições de 

trabalho.a ela associadas. Não obstante, este tipo de canalização evita-se na medida do 

possível já que pressupõe um elevado custo de construção [11]. 
 

 

Figura 2.15 – Colocação de cabos isolados em galeria [20] 
 
A colocação em galeria ou ao ar livre só é permitida para os cabos que possuem bainha 

exterior de protecção, devendo os cabos que não a têm ser colocados no interior de condutas 

apropriadas. As diversas formas de colocação e fixação que se adoptem devem sempre 

respeitar os raios de curvatura dos cabos, permitir uma dissipação do calor satisfatória e 

evitar os malefícios associados aos deslocamentos (saída dos cabos dos suportes, formação de 

“barrigas” com raio inferior ao raio de curvatura mínimo, etc.) que podem acontecer através 

de dilatações térmicas em regime normal e das solicitações electrodinâmicas em regime de 

curto-circuito. Para cabos pouco sensíveis às solicitações mecânicas (devido a características 

específicas na sua constituição), pode-se colocar os cabos ao longo das paredes com a ajuda 

de braçadeiras, presilhas, consolas, etc, desde que tal não comprometa o comportamento 

dieléctrico do cabo. No entanto, para assegurar uma repartição uniforme do peso é 

preferencial a colocação em caminhos de cabos (normalmente em cimento ou em metal 

perfurado para permitir melhor circulação do ar) ou tabuleiros. No caso de canalizações de 

grande potência e com cabos monopolares recomenda-se a colocação dos mesmos numa 

forma ondulada (havendo dispositivos de fixação concebidos para esse efeito) para que 

possam efectuar movimentos de dilatação e contracção sem correr o risco de se colocarem 

sob demasiada tensão mecânica, em caso de colocação fora de serviço a baixa temperatura. 

Estas fixações devem por isso dominar os movimentos resultantes das dilatações e das 

solicitações electrodinâmicas e manter uma disposição em triângulo, aconselhando-se a 

utilização de abraçadeiras flexíveis (não degradáveis) em intervalos regulares que, ao 

contrário de fixações metálicas, são elásticas e menos susceptíveis de ferir os cabos [10]. 

2.3.5 – Legislação e Guias Técnicos 

Em Portugal, as disposições regulamentares dispostas no Regulamento de Segurança de 

Linhas Eléctricas de Alta Tensão [16] apresentam, naturalmente, as salvaguardas especiais 

referentes a linhas subterrâneas. No contexto prático do dia-a-dia dos profissionais, o Guia 

Técnico da SOLIDAL e Quintas & Quintas [10] é um documento que se tem assumido como 

apoio relevante, compilando para além de toda a informação regulamentar e legal relevante, 

os aspectos técnicos a considerar e que são de valiosíssima importância para qualquer 

projecto. 
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2.4 - Localização de Defeitos 

Num contexto urbano cada vez mais marcado por um crescente recurso ao 

desenvolvimento de redes subterrâneas (onde em determinadas situações são mesmo a única 

solução técnica possível de adoptar), cresce igualmente a importância da necessidade de 

responder à enorme dificuldade de localização de defeitos nestas redes. Estes, ao lado dos 

custos económicos associados a aspectos construtivos, são uma das grandes desvantagens do 

uso de linhas subterrâneas já que, ao contrário de linhas aéreas, não estão directamente 

visíveis nem acessíveis. Assim, o conhecimento e domínio de técnicas simples e eficazes para 

a localização de defeitos neste tipo de redes assume-se como prioritário para a sua operação. 

Existem dois grupos distintos de métodos de localização de defeitos: 

• Métodos de Localização à Distância; 

• Métodos de Localização no Terreno. 

2.4.1 - Métodos de localização à distância 

a) Métodos de Ponte 
 
Os métodos de ponte têm geralmente como base o princípio da ponte de Wheatstone, 

para defeitos de isolamento, ou da ponte de Sauty, para defeitos de continuidade. 

Foram os primeiros métodos a serem utilizados neste domínio, encontrando-se 

actualmente suplantados em grande medida pelos métodos ecométricos, essencialmente 

devido a três grandes razões: 

• Apresentam um espectro de utilização relativamente limitado; 

• Os tempos de intervenção são geralmente muito longos; 

• As precauções exigidas para se obter boa precisão são bastante numerosas, 

implicando recurso a diversos especialistas. 

 

Como vantagens, no entanto, ainda se apresentam como elementos úteis de ajuda assim 

como significam um custo de equipamento incomparavelmente mais baixo [10]. 
 

b) Métodos Ecométricos 
 
Os métodos ecométricos são baseados numa análise de resposta de um cabo ou rede de 

cabos a um impulso ou onda electromagnética de alta frequência. Para se aplicar 

convenientemente estes métodos importa conhecer noções básicas de teoria de propagação 

de ondas móveis em circuitos de constantes repartidas, nomeadamente a resposta das ondas 

quando deparadas com diversas descontinuidades de impedância característica existentes na 

rede (junções, derivações, extremidades abertas, extremidades em curto-circuito, etc.). Os 

métodos ecométricos dividem-se essencialmente em três grupos [10]: 
 

1. Ecometria em Baixa Tensão 

A aplicação deste método baseia-se na ligação de um gerador de impulsos (ecómetro) 

ao cabo e com um osciloscópio fazendo o registo. Este método possui algumas 

variantes, como o Método de Comparação de Fases (onde no ecrã do osciloscópio se 
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comparam os ecogramas da fase saudável e da fase defeituosa), o Método Diferencial 

(onde o ecómetro se liga simultaneamente a duas fases do cabo, uma saudável e 

outra avariada, com os impulsos a serem recebidos por um transformador auxiliar que 

transmitirá ao primário as diferenças de forma ou amplitude verificadas entre os 

impulsos reflectidos) e, finalmente, o Método da Reflexão Sobre o Arco de Queima 

(que consiste em associar o ecómetro de baixa tensão a um aparelho de queima de 

modo a conseguir que os impulsos se reflictam no arco e assim cobrir os defeitos de 

isolamento cuja queima não se revela possível). 

 

2. Ecometria em Alta Tensão 

Adaptam-se às situações em que o defeito apresente uma elevada impedância ou seja 

do tipo explosor. Podem dividir-se em dois métodos: o Método da Onda de Choque 

(quando o escorvamento do defeito acontece a uma tensão elevada, entre alguns kV 

e algumas dezenas de kV) e o Método das Oscilações de Relaxação ou de Alta Tensão 

Contínua (que consiste num cabo previamente carregado que, colocado em curto-

circuito, entra em oscilação de um quarto de onda, sendo registado no ecrã do 

ecómetro o sistema de ondas de relaxação, com o período a corresponder a um 

percurso de quatro vezes o local do defeito e a extremidade de medida). 

 

3. Ecometria utilizando Impulsos de Corrente 

De forma a tentar contrariar as dificuldades inerentes aos métodos ecométricos de 

alta tensão (nomeadamente a falta de clareza dos ecogramas, domínio restrito de 

aplicação a redes sem derivações, etc.), surge este método cuja aplicação consiste na 

colocação de um captador linear na proximidade da corrente de forma a captar um 

sinal proporcional à sua derivada. Existem três métodos diferentes nesta ecometria: o 

método directo, o método de comparação (quando não se conhecem as 

características de propagação do cabo, passando-se a uma comparação de fase 

saudável com fase defeituosa) e o Método Diferencial (que permite a sobreposição de 

dois ou mais registos que permite a detecção precisa do ponto de divergência dos 

ecogramas). Para a aplicação deste método é necessário possuir um gerador de alta 

frequência (entre 30 KHz e 50 MHz) com tensão de saída e amplitude regulável e um 

voltímetro para detectar os máximos de tensão. 

 

Os métodos tradicionais de ecometria em alta tensão (onda de choque e relaxação) 

têm sido preteridos sempre que é possível dispor dos métodos de impulsos de 

corrente. Assim sendo, os métodos ecométricos são considerados actualmente a 

técnica de ponta em matéria de detecção e localização de avarias em cabos uma vez 

que abrangem praticamente todos os tipos de defeitos e apresentam tempos de 

detecção geralmente mais curtos, conduzindo naturalmente a tempos de 

indisponibilidade da rede mais curtos. Deve-se no entanto assinalar que uma vez que 

estes métodos envolvem custos consideráveis com equipamento especial, muitas 

entidades de exploração de redes de cabos subterrâneos hesitam na hora de optar 

pelos mesmos quando comparado com os de ponte [10]. 
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2.4.2 - Métodos de localização no terreno 

Após a determinação das características da avaria, dispõe-se de uma estimativa do valor 

da distância entre a extremidade acessível do cabo e o local do defeito. No entanto, com 

uma localização à distância é de esperar sempre uma margem de erro entre ±0,5% e ±5%, o 

que pode naturalmente levar à abertura de valas de grande comprimento, com directas 

implicações económicas desvantajosas. Assim, de forma a reduzir o erro final, recorre-se a 

uma localização da avaria feita directamente no terreno, de forma a que o erro final se situe 

na ordem de 1 m. Da necessidade de conseguir distinguir o traçado do cabo de outros 

eventualmente colocados na sua vizinhança, são utilizados métodos electromagnéticos e para 

se conseguir seguir correctamente um traçado (principalmente quando não se possui uma 

planta de implantação da rede clara e actualizada) são utilizados essencialmente dois 

métodos: o método da detecção do campo magnético ao longo do cabo e o método de 

detecção de vibrações no solo [10]. 

2.5 - Técnicas de Ligação da Blindagem 

Os cabos eléctricos isolados dispõem de uma blindagem metálica de cobre ou alumínio 

sobre a qual se induzem tensões. Dependendo do sistema de conexão à terra das blindagens, 

podem aparecer correntes induzidas que diminuem a intensidade máxima admissível no cabo 

e podem aparecer tensões induzidas que podem alcançar valores perigosos. No caso de redes 

subterrâneas de alta tensão, a ligação das blindagens à terra tem como objectivos:  

• eliminar ou reduzir correntes de circulação nas blindagens devidas a um 

acoplamento indutivo com a corrente que passa pelos cabos, evitando assim 

perdas de potência activa; 

• reduzir as tensões induzidas entre as blindagens dos cabos e a terra, tanto em 

regime permanente como em curto-circuito. As sobretensões induzidas durante 

curto-circuitos podem provocar avarias nos cabos, principalmente nas suas 

junções e nas caixas de ligação que se utilizam para a transposição de blindagens, 

assim como a perfuração do isolamento [11]. 

 
Assim, no objectivo de se reduzir os efeitos das correntes das bainhas nas perdas de 

energia associadas aos cabos subterrâneos, e com a finalidade de ser possível aumentar a 

corrente de carga do cabo e também tornar mais equilibrado o sistema trifásico de tensões, 

estudam-se e aplicam-se diversos esquemas de ligação das blindagens à terra [7]. 

2.5.1 - Ligação à terra em ambas as extremidades (both ends) 

O efeito do campo magnético que a corrente provoca ao passar pelo condutor de fase, dá 

origem à indução de uma tensão longitudinal ao longo da bainha metálica do cabo, sendo essa 

tensão proporcional ao comprimento da linha subterrânea. Então, para reduzir os riscos de 

tensões excessivas, as bainhas são então ligadas à terra em ambas as extremidades da linha, 

como ilustra a Figura 2.16 [7]. 
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Figura 2.16 – Ligação à terra em ambas as extremidades da linha [7] 

 

Estando a corrente induzida sujeita a um circuito fechado, a circulação das correntes 

gera calor e, por consequência, implica uma redução na capacidade de transporte energético 

do cabo. Com a circulação permanente das correntes pelas bainhas durante o funcionamento 

normal da linha, ocorre um aumento das perdas e surge a necessidade de dimensionar a 

secção dos condutores para atingir a capacidade de transporte desejada na linha. Assim, para 

evitar estas condicionantes, opta-se por interromper o circuito das correntes ou ligam-se as 

bainhas à terra por métodos especiais que excluam a formação de circuitos fechados entre 

elas [7]. 

2.5.2 - Ligação das blindagens em single point 

A ligação à terra numa extremidade serve essencialmente para eliminar o efeito de 

corrente de fugas induzidas. No entanto, nesta situação concreta pode-se observar na outra 

extremidade, dependendo do comprimento do traçado, um aumento do potencial da bainha 

em relação à terra assim como uma diferença de potencial entre as bainhas. Os valores das 

subidas de potencial podem mesmo atingir valores proibitivos com o aumento do 

comprimento do traçado da linha [7]. 

 

O efeito da subida de potencial que possa colocar em risco a segurança pode ser 

eliminado para traçados de linhas até 1 km de comprimento, introduzindo-se numa das 

extremidades um descarregador de sobretensões (DST) que inviabilizará a passagem de 

corrente em funcionamento normal e em curto-circuitos [7]. 
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Figura 2.17 – Ligação das bainhas do cabo subterrâneo em single point [21] 

 

Como se observa pela Figura 2.17, as blindagens são unidas e ligadas à terra numa das 

extremidades da linha. No entanto, se se observarem tensões permanentes excessivas nas 

bainhas, o ponto de ligação à terra pode ser feito num ponto intermédio. Com a ligação em 

single point, as bainhas providenciam um circuito de retorno para as correntes induzidas 

garantido pela presença de um condutor de continuidade em paralelo que permite equilibrar 

o potencial eléctrico nas duas extremidades da linha. Este condutor deve ser isolado de 

forma a evitar efeitos de corrosão, e deve ser colocado o mais próximo possível do circuito 

trifásico para que a subida de tensão resultante de um defeito numa das fases seja mínima. 

Uma vez que as tensões induzidas são proporcionais ao comprimento dos cabos, o método 

single point só pode ser usado em contextos de cabos com comprimento limitado, o que 

acaba por ser uma desvantagem assinalável [7]. 

2.5.3 - Ligação das blindagens em crossbonding 

Para traçados de linhas subterrâneas superiores a 1 km, as perdas nas bainhas dos cabos 

podem ser minimizadas fazendo uma ligação cruzada das bainhas em cada transição de troço 

(nomeadamente nos pontos onde se fazem uniões de cabos, sendo aí aplicadas as caixas de 

crossbonding para a permutação das bainhas e equipadas com DSTs). O método de 

crossbonding, como se pode observar na Figura 2.18, consiste essencialmente em dividir o 

traçado da linha em três secções (ou múltiplos de três) com comprimentos ideais 

aproximadamente idênticos e com as bainhas ligadas à terra nas extremidades da linha, 

propiciando assim que a soma vectorial das tensões induzidas ao longo do percurso do cabo 

seja praticamente nula [7]. 
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Figura 2.18 – Ligação das bainhas em crossbonding [21] 
 

 

Crossbonding seccionado 
 

Quando o número de secções menores elementares é divisível por três, pode-se configurar 

o circuito para uma ou mais secções maiores em série onde, na junção dessas mesmas 

secções e nas extremidades do circuito, as blindagems são ligadas entre si e à terra conforme 

ilustra a Figura 2.18. 

Os limitadores de tensão nas blindagens, quando requeridos, devem ser instalados nas 

junções onde existe ligação especial de blindagem tipo crossbonding [6]. 
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Figura 2.19 – Sistema de ligação crossbonding seccionado (3 secções maiores, 9 secções 

menores) [22] 
 

 

O crossbonding seccionado é o mais comummente descrito e utilizado, apresentando 

como vantagem a utilização de menos DST do que no contínuo [11]. 
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Crossbonding seccionado modificado 
 

Na versão modificada de crossbonding seccionado não é obrigatório ter um número de 

secções menores exactamente divisível por três, sendo portanto uma solução ideal para 

configurações em que os comprimentos das bobinas dos cabos não respondem 

suficientemente ao comprimento necessário para a instalação. Existem, no entanto, 

condições de equilíbrio de tensão que devem ser respeitadas, dividindo-se então uma das 

secções menores em duas subsecções, de forma a que haja uma subsecção seguida de duas 

secções elementares e outra subsecção a perfazer uma secção maior [23]. A soma das 

subsecções ser igual ao comprimento de uma das secções menores elementares, tal como 

demonstra a Figura 2.20: 

 

 
Figura 2.20 – Sistema de ligação crossbonding seccionado modificado (divisão de uma 

secção menor) [22] 
 

Este equilíbrio também pode ser garantido com uma configuração semelhante, onde a 

ordem das subsecções é alterada para uma sequência L1, L, L2, L, como ilustra a Figura 2.21: 

 

 
Figura 2.21 – Sistema de ligação crossbonding seccionado modificado tipo 2 (divisão de 

uma secção menor) [22] 
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Deve-se ter em atenção as especificidades nas ligações das blindagens, consoante haja ou 

não transposição das mesmas [22]. 

 

 

Crossbonding e Transposição 
 

Para cabos em formações assimétricas, as tensões induzidas não são iguais entre fases e, 

assim sendo, a soma das tensões não é zero apesar do crossbonding. Para prevenir essas 

situações, os cabos são transpostos em cada local de união e as blindagens são ligadas de 

forma cruzada, com cada cabo ocupando a mesma posição relativa na formação [24]. 

 
Figura 2.22 – Sistema de ligação crossbonding com transposição [24] 

 

 
Figura 2.23 – Exemplo de sistema de ligação crossbonding seccionado modificado tipo 1 

com transposição [22] 
 

 

2.5.4 – Análise comparativa entre soluções single point e crossbonding 

A partir de uma análise feita a um caso de estudo [7] que aplica os dois cenários (single 

point e crossbonding) a uma linha subterrânea de 2900 metros com capacidade nominal de 

transporte de 120 MVA, corrente alternada trifásica e frequência de 50 Hz à tensão de 63 kV, 

constituída por seis cabos condutores LXHIOLE 1x1000/135 mm+, foi possível salientar 

algumas conclusões relativas à adopção do cenário de crossbonding como o mais favorável. 
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Figura 2.24 – Perdas (W) nas blindagens para diferentes ligações [7] [21] 

 

De facto, apesar de a documentação técnica [21] apontar para perdas nas blindagens 

ligeiramente superiores no crossbonding em relação ao single point, há que ter também em 

conta outras questões que influenciam a maior ou menor viabilidade das soluções, 

nomeadamente as limitações físicas para determinados comprimentos ou o investimento total 

em equipamento, mão de obra e custos de manutenção. 

 

 

Figura 2.25 – Esquemas de ligação no cenário de single point (cima) e de crossbonding 
(baixo) respeitante ao caso de estudo [7] 
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O método de single point, devido ao uso de um cabo de cobre isolado com uma secção 

igual ou superior a 135 mm+ ao longo da vala, apresenta-se naturalmente com uma solução 

consideravelmente mais cara de investir do que o crossbonding.  

Acresce também a esse facto as especificidades do fenómeno físico decorrente da 

utilização desse mesmo cabo de terra em cobre: a tensão induzida entre a bainha e o cabo de 

terra é proporcional ao comprimento do cabo, o que para comprimentos a partir dos 1000 m 

resulta numa tensão muito elevada entre terra e bainha, accionando os respectivos 

descarregadores de sobretensão. 

 
Tabela 2.2 — Conclusões de um caso de estudo [7] 

 Custo total 
de 

investimento 
(k€) 

Perdas 
Joule  

blindagens 
(W) 

Ganho* 
plena 
carga 
(W) 

Ganho*  
a 60% 
carga 

num ano 
(kWh) 

Custo 
perdas 

por 
cabo 

(€/ano) 

Custo 
perdas 
6 cabos 
(€/ano) 

Tempo 
amortização 
investimento 

(anos) 

Ganhos 
gerados 
30 anos 

(k€) 

Single Point 208 4640 12360 65000 3865 23192 9 490 

Crossbonding 48 6400 10600 56000 3315 19890 2,5 550 

*em regime de carga permanente 

 
Conclui-se portanto que a adopção de soluções crossbonding é especialmente favorável 

em casos de traçados de linhas com comprimentos mais desafiantes, acarretando custos de 

investimento inicial aproximadamente três vezes inferiores aos de soluções single point. 

Realça-se também o facto de, comparada com uma solução de single point, o 

crossbonding implicar menor mão de obra necessária à sua implementação, não possuir custos 

de manutenção associados ao condutor de terra nem desafios extras de fiabilidade a ele 

inerentes, nomeadamente a uma localização de defeitos que se afigura sempre como mais 

difícil [7]. 

2.5.5 – Elementos constitutivos dos circuitos das blindagens em ligações de 
bainhas em crossbonding 

Num sistema de ligação das bainhas em crossbonding, há um conjunto de equipamentos 

indispensáveis à sua implementação [7]: 

 

• Caixas de crossbonding 

Permitem a realização do cruzamento das bainhas e incluem os descarregadores de 

sobretensão de bainha. Cada caixa deve ter um eléctrodo de terra próprio, deve funcionar 

como estanque e ser capaz de conter efeitos de falhas térmicas ou eléctricas de algum dos 

elementos presentes e de conter os efeitos de possíveis curto-circuitos internos. As caixas 

devem ser instaladas nas caixas de união, com acesso directo (colocação de caixas de visita) 

para facilitar a sua manutenção, devendo o ponto mais alto da caixa de ligação estar no 

máximo a 1 m de profundidade. 
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• Kits adicionais de interrupção das blindagens 

São kits necessários dentro de cada caixa de união para se poder retirar a blindagem do 

interior da respectiva caixa e para a ligação do cabo concêntrico. 

 
• Cabos de ligação entre as bainhas e as caixas de crossbonding 

São cabos que devem ser de condutores concêntricos coaxiais de cobre isolado com PEX, 

ou de condutores monopolares flexíveis. A secção é determinada pelo valor máximo da 

corrente de curto-circuito prevista para a instalação. As ligações dos cabos devem ser 

projectadas para minimizar o comprimento dos cabos, não devendo nenhum cabo concêntrico 

exceder mais do que 10 m de comprimento. Nos casos em que se opte pela adopção de cabos 

monopolares ao invés dos concêntricos coaxiais, a aplicação dos kits adicionais não será 

necessária. 
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Capítulo 3  

 

Capacidade de Transporte de Cabos 
Isolados Subterrâneos 

O cálculo da capacidade de transporte de um cabo isolado depende principalmente da sua 

temperatura máxima de serviço, sendo que essa temperatura está directamente relacionada 

com o calor que for sendo dissipado pelos condutores (por efeito de Joule). Ainda assim, 

existem outras fontes de calor que também influenciam a temperatura dos condutores e das 

blindagens, que devem ser convenientemente considerados no cálculo da capacidade 

transporte de linhas subterrâneas [11]. 

 

3.1 - Perdas e Queda de Tensão 

O cálculo da corrente máxima admissível que pode circular por um cabo em regime 

permanente, consiste em resolver um problema de transferência de calor de forma a que as 

perdas de potência activa geradas no cabo se dissipem para o ambiente sem que o isolamento 

do cabo alcance uma temperatura excessiva que possa deteriorar as suas características 

eléctricas, mecânicas ou químicas. O aquecimento do cabo e da sua envolvência dá-se 

através das diferentes perdas que acontecem no cabo, como as perdas por efeito de Joule no 

condutor, perdas dieléctricas no isolamento e, finalmente, perdas por efeito de Joule devidas 

a correntes induzidas nas blindagens. Se o cabo estiver enterrado, o calor gerado pelas 

perdas, depois de atravessar as protecções do cabo, chega ao terreno onde se dissipa por 

condução pela grande massa de terra que rodeia o cabo [11]. 
 

3.1.1 - Resistência CA do condutor 

Quando uma corrente alternada atravessa o condutor de um cabo, induz-se ao seu redor 

um campo magnético que gera uma força contra-electromotriz dentro de si ou nos condutores 

situados na sua proximidade, que se opõe ao sentido original da corrente. Isto faz com que a 

intensidade real que percorre o cabo seja menor que a que percorreria se se alimentasse com 

uma tensão em corrente contínua do mesmo valor que a tensão eficaz em corrente alternada 

aplicada. Isto provoca um aumento da sua resistência óhmica e, portanto, das perdas por 

efeito de Joule que se geram nesse mesmo cabo. 

Este fenómeno causa uma diferença na distribuição da intensidade eléctrica dentro do 

condutor, reduzindo a densidade da corrente do mesmo nas partes mais próximas do seu 

interior, pelo que os valores mais elevados se encontram na superfície do condutor (efeito 
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pelicular), ou reduzindo a intensidade da corrente que o percorre por causa dos campos 

magnéticos provocados por outros condutores situados na sua proximidade (efeito de 

proximidade). O efeito pelicular é muito mais pronunciado nos condutores de grande secção e 

a frequências elevadas [11]. 

 

A fórmula da resistência do condutor em corrente alternada e à temperatura máxima de 

serviço é dada por [25]: 

 
 𝑅 = 	𝑅.. 1 + 𝑦2 + 𝑦3  (3.1) 

 
Onde: 

 

𝑅′ resistência em c.c. do condutor à temperatura máxima de operação [Ω/km]; 

𝑦2 factor de efeito pelicular; 

𝑦3 factor de efeito de proximidade; 

 

Os valores da resistência do condutor em corrente alternada à temperatura máxima e à 

temperatura normal, são normalmente tabelados pelos fabricantes nos documentos de 

características dos cabos, sendo esses os valores comummente usados em contexto de 

projecto, uma vez que no contexto de projecto não se costuma fazer um dimensionamento 

completo para achar o cabo ideal, mas antes se parte de estandardizações de cabos para 

determinadas tensões de serviço. 

Ainda assim, os coeficientes de efeito pelicular e de proximidade, 𝑦2	𝑒	𝑦3, têm o seu 

método de cálculo figurado na norma internacional IEC 60287-1-1 [25]. 

 

A resistência R’ em corrente contínua à temperatura máxima de serviço, é [25]: 

 
 𝑅. = 	𝑅+6	.		[1 + 𝛼+6 𝜃 − 20 ] (3.2) 

 

Onde: 

 

𝑅+6  resistência em c.c. do condutor a 20ºC [Ω/km] 

O valor de 𝑅+6 consta da norma IEC 228, mas também é normalmente facultado nos dados 

cedidos pelos fabricantes do cabo. 

𝛼+6  coeficiente de temperatura a 20ºC  

• Cobre; 𝛼+6 = 3,83	x	10?@	(𝐾?C); 
• Alumínio; 𝛼+6 = 4,03	x	10?@	(𝐾?C); 

𝜃  temperatura máxima de operação em graus Celsius a 20ºC 

 

O valor do coeficiente 1 + 𝛼+6 𝜃 − 20  é também normalmente tabelado e dado em 

função de 𝜃. 
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3.1.2 - Perdas de potência no condutor 

Quando uma corrente I percorre um condutor, geram-se perdas de potência activa por 

efeito de Joule, cujo valor é definido por [10]: 

 
 𝑊E = 	𝑅. 𝐼+ (3.3) 

 

Onde: 

 

𝑅 resistência do condutor em c.a. e à temperatura máxima de serviço [Ω/km]; 

I corrente no condutor por fase [A]. 

 
 

3.1.3 - Capacidade e Perdas Dieléctricas nos Isolamentos 

A capacidade entre dois condutores determina-se a partir da relação existente entre a 

electricidade neles acumulada e a diferença de potencial aplicada. Esta capacidade varia de 

acordo com a geometria do cabo e os materiais empregues na sua construção [11]. Para 

condutores de secção circular, a mesma é dada por [10]: 

 
 𝐶 = 	

𝜀

18. ln 	 𝐷L𝑑N

10?O (3.4) 

 
[F/m] 

Onde: 

 

𝜀 permitividade relativa do isolamento; 

𝐷L diâmetro externo da isolamento, excluindo blindagem [mm]; 

𝑑N diâmetro do condutor, incluindo blindagem, se existir [mm]. 

O valor da capacidade é outro valor geralmente disponível nas fichas técnicas do cabo a 

usar, no entanto no contexto de um dimensionamento de raiz ou de informação insuficiente 

os valores de 𝜀 podem ser encontrados na tabela 3 da norma IEC 60287-1-1. 

 

Como os isolamentos não são perfeitos, o cabo como condensador apresenta uma 

determinada condutância que, ao ser submetido a uma certa tensão, deixa passar uma 

pequena corrente de condução. Esta corrente origina assim uma perda de energia activa 

dentro da camada isolante [11]. 

 

Nos dieléctricos usados industrialmente, o desfasamento entre a corrente capacitiva e a 

tensão aplicada ligeiramente inferior a π/2 traduz-se numa perda de energia que provoca o 

aquecimento do isolante [10]. 

As perdas no dieléctrico de um condutor são dadas por: 
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 𝑊P = 𝑈6+. 𝐶. 𝜔. 𝑡𝑔𝛿. 10?V	 (3.5) 

 
[W/km] 

Onde: 

 

𝜔 frequência angular da rede (2πf); 

𝐶 capacidade por unidade de comprimento [F/m]; 

𝑈6 tensão simples [V]; 

𝑡𝑔𝛿 factor de perdas. 

 

3.1.4 - Indutância Linear por Unidade de Comprimento 

Quando uma corrente eléctrica de magnitude variável no tempo circula por um condutor, 

cria-se à sua volta um campo magnético igualmente variável que rodeia os restantes 

condutores do circuito e sobre os quais também circulam correntes semelhantes. A esta 

relação entre a variação do fluxo magnético e a variação da corrente eléctrica chama-se 

indutância [11]. 

Os fenómenos de indução entre os elementos do circuito eléctrico devem-se em grande 

parte à disposição relativa dos condutores e são geralmente descritos por relações 

relativamente complexas [10]. 

 

Os casos normalmente considerados são [26]: 

 
• Cabos dispostos em trevo: 

 
 𝐿X = 𝐿Y = 𝐿Z = 𝐿 

 

(3.6) 

 
 𝐿 = 2. 10?[. ln

𝑎
0,779. 𝑟

	 (3.7) 

 

[H/km] 

 
• Cabos dispostos em esteira: 

 
 

𝐿a = 2. 10?[. ln
𝑎′

0,779. 𝑟
	 

(3.8) 

[H/km] 

 

 
 𝑎. = 2b . 𝑎 (3.9) 

[mm] 

 

Onde: 
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𝐿 indutância linear para cada um dos condutores de fase de um sistema trifásico; 

𝑎 distância entre eixos dos condutores (mm); 

𝑟  raio da alma condutora de cada um dos condutores (mm); 

𝐿a indutância linear média 

 

3.1.5 - Indutância Mútua entre a Alma e a Blindagem 

A blindagem, ao ser percorrida por uma corrente induzida de valor significativo, libertará 

calor através das perdas por efeito de Joule e, consequentemente, diminuir-se-á a sua 

capacidade de transporte. 

 Este fenómeno é normalmente desprezado em situações de sistema de ponto único de 

ligação à terra, de cabos em esteira com transposição, sistema de ligação cruzada de 

blindagens [6] ou ainda para cabos multipolares nos quais a parte metálica da blindagem 

envolve os conjuntos das fases e cabos unipolares cujas blindagens são constituídas por fitas 

[10]. 

 

A reactância mútua entre a alma condutora e a blindagem é descrita através da fórmula 

[26]: 

 
 𝑋d = 𝜔.𝑀 (3.10) 

 

[Ω/km] 

 

Onde: 

 

𝜔 frequência angular da rede (2πf); 

𝑀 indutância mútua entre o condutor e a blindagem, no caso de uma disposição 

simétrica dos condutores [10]: 
 

 𝑀 = 0,2 ln
2𝑎a
𝑑a

10?@	 (3.11) 

 
[H/km] 

 

Onde: 

𝑎 distância entre eixos dos cabos (mm); 

𝑑d diâmetro médio da blindagem (mm). 

 

3.1.6 - Tensão Induzida na Blindagem 

A circulação de correntes em regime permanente pelos condutores induz tensões nos 

elementos metálicos (nomeadamente as blindagens) que se encontram à sua volta, gerando 

neles correntes eléctricas que poderão ser maiores ou menores dependendo da disposição dos 
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cabos, do sistema de ligação de blindagens escolhido e do tipo de material que as constitui 

(magnético ou não). 

 

A tensão induzida na blindagem é descrita por [10]: 

 
 𝐸 = 𝑀.𝜔. 𝐼	 (3.12) 

 

[V/km] 

 

Onde, 

𝐼 corrente que percorre a alma condutora (A); 

𝑀 indutância mútua, entre a alma condutora e o ecrã 

• Com disposição simétrica dos condutores dada por [10]: 

 
 𝑀 = 0,2 ln

2𝑎a
𝑑a

10?@	 (3.13) 

 

2𝑎a distância geométrica média entre eixos dos condutores (mm); 

𝑑a diâmetro médio da blindagem (mm). 

3.1.7 - Factor de Perdas da Blindagem 

As perdas energéticas nas blindagens consistem em perdas causadas por circulação de 

correntes induzidas e por correntes de Foucault, sendo o seu factor descrito por [25]: 

 
 𝜆C = 𝜆′C + 𝜆′′C (3.14) 

Onde: 

 

𝜆′C factor de perdas devido a circulação de correntes induzidas; 

𝜆′′C factor de perdas devido a correntes de Foucault. 

 

Esta fórmula expressa as perdas em relação ao total de perdas nos condutor(es) e para 

cada caso particular existem indicações sobre que tipo de perdas devem ser consideradas. 

Por exemplo, nos sistemas de ligação rígida à terra a influência das correntes de Foucault é 

considerada insignificante comparando com a influência das correntes induzidas na 

blindagem, enquanto que nos sistemas de ligação especial à terra não há circulação de 

correntes na blindagem, considerando-se apenas perdas devidas à existência de correntes de 

Foucault [25]. 

 

Os valores dos parâmetros que relacionam as perdas nas blindagens devidas a correntes 

induzidas e a correntes de Foucault calculam-se através das expressões que constam do ponto 

2.3 da Norma Internacional IEC 60287-1-1 [25], elencando-se aqui alguns exemplos relevantes 

para a realização do trabalho. 

 

Para cabos unipolares com sistema de ligação de blindagens em Single Point ou 

Crossbonding, o factor de perdas é dado por [25]: 
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 𝜆C = 𝜆′′C (3.15) 

 
 

𝜆′′C =
𝑅2
𝑅

𝑔2𝜆6 1 + ΔC + Δ+ +
(𝛽C𝑡2)[

12×10C+
 

(3.16) 

Onde: 

 
 

𝑔2 = 1 +
𝑡2
𝐷2

C,k[
(𝛽C𝐷210?@ − 1,6) 

(3.17) 

 
 

𝛽C =
4𝜋𝜔
10k𝜌2

 
(3.18) 

 

𝑅2 resistência da blindagem à temperatura de operação (Ω/km); 

𝑅 resistência do condutor em c.a. à temperatura máxima de operação (Ω/km); 

𝜌2 resistividade eléctrica do material da blindagem à temperatura de operação ((Ω.m); 

𝐷2 diâmetro externo da blindagem do cabo (mm); 

𝑡2 espessura da blindagem (mm); 

𝜔 frequência angular da rede. 

 

As expressões para 𝜆6, ΔC e Δ+, em que 

 
 𝑚 =

𝜔
𝑅2
10?k (3.19) 

 

e para 𝑚 ≤ 0,1, ΔCe	Δ+ podem ser desprezados, são as seguintes [25]: 

 
• Para três cabos dispostos em trevo 

 
 

𝜆6 = 3
𝑚+

1 + 𝑚+
𝑑
2𝑠

+

 
(3.20) 

 
 

ΔC = (1,14𝑚+,[r + 0,33)
𝑑
2𝑠

(6,O+asC,VV)

 
(3.21) 

 
 Δ+ = 0 (3.22) 

Onde: 

 

𝑠 distância entre eixos dos cabos (mm); 

𝑑 diâmetro médio da blindagem (mm). 
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3.1.8 - Queda de tensão 

Quando a corrente eléctrica circula por um condutor, dissipando energia sob forma de 

calor, a energia que recebe do gerador deve ser maior do que a que entrega ao receptor, 

numa quantidade igual à das perdas verificadas no cabo [11]. 

Para o cálculo da queda de tensão num cabo é então necessário avaliar as perdas que se 

produzem em cada um dos seus elementos (condutor, isolamento e protecções metálicas). A 

expressão completa do módulo da queda de tensão numa linha de transporte de energia 

eléctrica que considera tanto os parâmetros característicos da linha como o sistema de 

ligação das blindagens é [11]: 

 
 

∆𝑈 = 	 3. 𝐼. 𝐿. 𝑅 1 + 𝜆
+
+ 𝑋`+ 

(3.23) 

 
[V] 

 
 ∆𝑈% = 	

∆𝑈
𝑈

 
(3.24) 

 

Onde: 

 

𝐼 intensidade da corrente na linha em estudo [A]; 

𝑅 resistência do condutor em corrente alternada à temperatura máxima de operação 

[Ω/km]; 

𝜆 factor de perdas da blindagem; 

𝑋` reactância indutiva da linha [Ω/km]; 

𝐿 comprimento do cabo [km]; 

𝑃 potência activa entregue pela linha (kW); 

𝑈 tensão composta da linha (kV); 

𝐿 comprimento do cabo [km]; 

𝑐𝑜𝑠𝜑 factor de potência. 

 
 

3.1.9 - Perdas de potência na linha 

 
A perda de potência activa na linha pode-se expressar como [11]: 

 
 ∆𝑃 = 3. 𝐼+. 𝐿. 𝑅. (1 + 𝜆) (3.25) 

[W] 

 

 

Onde: 

 

𝐼 intensidade de corrente na linha (A); 
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𝑅 resistência do condutor a 90ºC em Ω/km para isolamento em PEX; 

𝐿 comprimento da linha em km; 
𝜆 factor de perdas da blindagem. 
 
A intensidade de corrente que circula por uma linha relaciona-se com a potência 

transportada através das seguintes equações [6]: 

 
1) Quando apenas é conhecida a potência transportada: 

 
 𝐼 =

𝑆
3. 𝑈

 
(3.27) 

Onde: 

 

𝑆  potência aparente [MVA]; 

𝑈  tensão composta [kV]. 
 
2) Quando é conhecida a potência transportada e o factor de potência (cos φ): 
 

 𝐼 =
𝑃

3. 𝑈. cos 𝜑	
 

(3.28) 

[kA] 

 

Onde: 

 

𝑃 potência aparente [MVA]; 

𝑈 tensão composta [kV]; 

cos 𝜑 factor de potência. 
 

3.2 - Resistência Térmica 

Os diferentes elementos do cabo e do meio envolvente opõem uma determinada 

resistência à propagação do calor gerado pelas fontes de calor no interior do cabo 

(condutores, blindagens, armaduras), dependendo essa resistência da resistência térmica dos 

diversos materiais e dimensões dos mesmos [6] [10]. 

A resistência térmica aparece então relacionada à diferença de temperatura entre duas 

faces de um elemento e à potência calorífica que o atravessa [10]: 
 

 ∆𝜃 = 𝑇.𝑊 (3.29) 

Onde: 
 
∆𝜃 diferença de temperatura (K); 
𝑊 potência calorífica (𝑊/𝑚); 
𝑇 resistência térmica do elemento considerado (K.m/W). 
 
Desde que o calor se propague por condução, a resistência térmica pode ser descrita pela 

forma [10]: 
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 𝑇 = 𝜌Z. 𝐹 (3.30) 

Onde: 
𝜌Z resistividade térmica do material constituinte (K.m/W); 
𝐹 factor dependente da forma e das dimensões do elemento considerado. 

 

3.2.1 – Resistência Térmica das partes constituintes de um cabo (𝐓𝟏, 𝐓𝟐	𝐞	𝐓𝟑) 

As fórmulas de cálculo da resistência térmica das partes constituintes do cabo e 

disposições tabeladas (como resistividades térmicas de materiais) estão definidas pela Norma 

Internacional IEC 60287-2-1 no seu ponto 2.1 [27]. 

Evitando-se uma transposição exaustiva de todas as suas variantes associadas aos 

diferentes tipos de cabos, de seguida elencam-se os exemplos mais relevantes para a 

generalidade de projectos de linha subterrânea de alta tensão e realização deste trabalho. 

3.2.1.1 – Resistência Térmica entre Condutor e Baínha 𝐓𝟏 

Para Cabos Monopolares: 
 

A resistência térmica entre um condutor e a baínha, 𝑇C , é dada por [27]: 

 
 𝑇C =

𝜌Z
2𝜋

. 𝑙𝑛 1 +
2𝑡C
𝑑N

 
(3.31) 

Onde: 
 

𝜌Z resistividade térmica da isolação (K.m/W); 

𝑑N diâmetro do condutor (mm); 

𝑡C espessura de isolação entre condutor e baínha (mm). 

 

3.2.1.2 – Resistência Térmica entre Baínha e Armadura 𝐓𝟐 

Para Cabos Monopolares, bipolares e tripolares com baínha metálica comum: 
 

A resistência térmica entre a baínha e a armadura, 𝑇𝟐 , é dada por [27]: 

 
 𝑇+ =

𝜌Z
2𝜋

. 𝑙𝑛 1 +
2𝑡+
𝐷2

 
(3.32) 

Onde: 
 

𝜌Z resistividade térmica da isolação (K.m/W); 

𝐷2 diâmetro externo da baínha (mm); 

𝑡+ espessura de isolação entre baínha e armadura (mm). 
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3.2.1.3 – Resistência Térmica de Revestimento Externo 𝐓𝟑 

Os revestimentos externos assumem geralmente a forma de camadas concêntricas e a 

resistência térmica, 𝑇𝟑 , é dada por [27]: 

 
 𝑇@ =

𝜌Z
2𝜋

. 𝑙𝑛 1 +
2𝑡@
𝐷′�

 
(3.33) 

Onde: 
 

𝜌Z resistividade térmica da isolação (K.m/W); 

𝐷′� diâmetro externo da armadura (mm); 

𝑡@ espessura do revestimento externo (mm). 

 

3.2.2 – Resistência Térmica do Meio Envolvente (𝐓𝟒) 

As fórmulas de cálculo da resistência térmica do meio envolvente estão definidas pela 

Norma Internacional IEC 60287-2-1 no seu ponto 2.2 [27]. 

Evitando-se uma transposição exaustiva de todas as suas variantes associadas aos 

diferentes tipos de disposição de cabos, de seguida elencam-se os exemplos mais relevantes 

para a generalidade de projectos de linha subterrânea de alta tensão e realização deste 

trabalho. 

 
Para Três Cabos Monopolares em formação de trevo juntivo 

 

A resistência térmica 𝑇[ é dada por [27]: 

 
 𝑇[ =

𝜌Z
2𝜋

. ln	(2𝑢) + 2ln	(𝑢)  (3.34) 

Esta fórmula é usada para cabos com baínhas não metálicas que possuem uma blindagem 

de cabos de cobre espaçados e para a resistência térmica do meio envolvente de canalizações 

(ducts) em contacto [27]. 

 
Onde: 
 

 𝑢 =
2𝐿
𝐷�

 
(3.35) 

 

 

𝜌Z resistividade térmica (K.m/W); 

𝐷� diâmetro externo do cabo (mm); 

𝐿 distância da suberfície ao eixo do cabo (mm). 
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Para cabos em canalizações (ducts or pipes) 
 
A resistência do meio envolvente dum cabo numa canalização consiste em três partes 

[27]: 

a) A resistência térmica do espaço de ar entre a superfície do cabo e a superfície 

interna da canalização, 𝑇′[ 
b) A resistência térmica da canalização em si, 𝑇′′[ (a resistência térmica de 

canalização metálica é desprezável) 

c) A resistência térmica do meio envolvente da canalização, 𝑇...[ 
 
Para diâmetros de cabo entre 25 mm a 100 mm, a fórmula a usar para a resistência 

térmica 𝑇′[ será [27]: 

 
 𝑇′[ =

𝑈
1 + 0,1	(𝑉 + 𝑌𝜃a)𝐷�

 
(3.36) 

 

Onde 𝑈, 𝑉 e 𝑌 são constantes dependentes das instalações, com valores tabelados no 

Anexo A, e: 

𝐷� diâmetro externo do cabo (mm); 

𝜃a temperatura média do meio de enchimento do espaço entre cabo e tubo. 

 

A resistência térmica 𝑇′′[ será [27]: 

 
 𝑇′′[ =

1
2𝜋

𝜌Z. ln	
𝐷�
𝐷P

 
(3.37) 

 

Onde: 

𝐷� diâmetro externo do tubo (mm); 

𝐷P diâmetro interno do tubo (mm); 

𝜌Z resistividade térmica do material do tubo, tabelado no Anexo A (K.m/W). 

 

A resistência térmica 𝑇′′′[ é normalmente calculada tal como a resistência 𝑇[, excepto em 

casos em que os tubos ou canalizações estão embebidos em cimento, onde se deve entrar 

com um factor de correcção descrito no ponto 2.2.7.3 da norma internacional IEC 60287-2-1 

[27]. 

 
O valor de 𝑇[ a ser substituído na equação para a Intensidade de Corrente Permissível será a 

soma de todas estas partes individuais: 

 
 𝑇[ = 𝑇′[ + 𝑇′′[ + 𝑇′′′[ (3.38) 

 

Cabos em canalizações que tenham sido totalmente preenchidas com material possuindo uma 

resistividade térmica não excedendo a do solo circundante, seja em estado seco ou selado 

para preservar a humidade do material de enchimento, podem ser tratados como sendo 

directamente enterrados [27]. 
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3.3 - Intensidade Máxima Admissível 

As fórmulas de cálculo da corrente admissível no cabo estão definidas pela Norma 

Internacional IEC 60287-1-1 no seu ponto 1.4 [25]. 

Estas variam consoante as características do meio onde os cabos estão instalados, 

nomeadamente: 

• Cabos enterrados onde a secagem do solo não ocorre ou cabos ao ar livre 

protegidos da radiação solar; 

• Cabos enterrados onde ocorre secagem parcial do solo; 

• Cabos enterrados onde a secagem do solo deve ser evitada; 

• Cabos directamente expostos à radiação solar. 

 
De forma a evitar uma transposição exaustiva de todas as variantes, de seguida elencam-

se as expressões mais geralmente consideradas em projectos de linha subterrânea de alta 

tensão. 

 

Para cabos enterrados onde a secagem do solo não ocorre ou cabos ao ar livre protegidos 
da radiação solar 
 

A corrente máxima admissível de um cabo c.a. pode ser derivada da expressão para o 

aumento da temperatura acima da temperatura ambiente [25]: 

 

Onde: 

 

𝐼 corrente percorrida num condutor (A); 

𝑅 resistência em corrente alternada por unidade de comprimento de um condutor 

temperatura máxima de operação (W/m); 

𝑊P perdas dieléctricas por unidade de comprimento entre o condutor e a blindagem 

(W/km); 

𝑇C resistência térmica por unidade de comprimento entre o condutor e a baínha 

(K.m/W); 

𝑇+ resistência térmica por unidade de comprimento entre a baínha e a armadura 

(K.m/W); 

𝑇@ reistência térmica por unidade de comprimento do revestimento externo do cabo 

(K.m/W); 

𝑇[ resistência térmica por unidade de comprimento entre a superfície do cabo e meio 

envolvente (K.m/W); 

𝑛 número de condutores no cabo (condutores com secções iguais e transportando a 

mesma carga); 

𝜆C factor de perdas da blindagem para as perdas totais em todos os condutores do cabo; 

𝜆+ factor de perdas da armadura para as perdas totais em todos os condutores do cabo. 

 

 ∆𝜃 = 𝐼+𝑅 + 1 2𝑊P 	𝑇C + 𝐼+𝑅 1 + 𝜆C + 𝑊P 	𝑛	𝑇+ + 𝐼+𝑅 1 + 𝜆C + 𝜆+ + 𝑊P 	𝑛	(𝑇@ + 𝑇[) (3.39) 
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A corrente máxima admissível será então obtida da fórmula anterior, como de seguida se 

demonstra [25]: 

 

 
Onde: 

 

∆𝜃 variação entre temperatura máxima do condutor e temperatura ambiente (ºC); 

𝑅 resistência em corrente alternada por unidade de comprimento de um condutor 

temperatura máxima de operação (W/m); 

𝑊P perdas dieléctricas por unidade de comprimento entre o condutor e a blindagem 

(W/km); 

𝑇C resistência térmica por unidade de comprimento entre o condutor e a baínha 

(K.m/W); 

𝑇+ resistência térmica por unidade de comprimento entre a baínha e a armadura 

(K.m/W); 

𝑇@ reistência térmica por unidade de comprimento do revestimento externo do cabo 

(K.m/W); 

𝑇[ resistência térmica por unidade de comprimento entre a superfície do cabo e meio 

envolvente (K.m/W); 

𝑛 número de condutores no cabo (condutores com secções iguais e transportando a 

mesma carga); 

𝜆C factor de perdas da blindagem para as perdas totais em todos os condutores do cabo; 

𝜆+ factor de perdas da armadura para as perdas totais em todos os condutores do cabo. 

3.4 - Proximidade Térmica com outras Canalizações 

A consideração desta proximidade é essencial quer num dimensionamento de raíz, quer 

em projectos correntes com cabos já previamente definidos.  

 

Pode-se normalmente desprezar o aquecimento mútuo entre várias canalizações, 

colocadas lado a lado, se o intervalo entre elas for pelo menos igual a um metro. É prática 

corrente dispor as canalizações que estão colocadas num mesmo percurso, em esteira 

horizontal, com uma distância de 20 cm entre os bordos mais próximos de duas canalizações 

vizinhas (cabo multipolar ou ternos de cabos unipolares). Esta distância satisfaz um 

compromisso que permite limitar [10]: 

 - a largura da vala e, consequentemente, o custo das obras de engenharia civil; 

 - o aquecimento mútuo; 

 - os riscos de deterioração das canalizações vizinhas durante a colocação ou caso de 

acidente. 

Devido a considerações económicas, geralmente não se espaçam os cabos mais de 30 a 50 cm, 

de forma a evitar larguras proibitivas de valas. No entanto, em casos muito particulares, de 

forma a atingir-se um indispensável melhoramento do coeficiente de proximidade pode-se 

estudar a viabilidade económica do afastamento dos cabos [10]. 

 
𝐼 =

∆𝜃 −𝑊P 0,5	𝑇C + 𝑛	(𝑇+ + 𝑇@ + 𝑇[)
𝑅𝑇C + 𝑛𝑅	 1 + 𝜆C 	𝑇+ + 𝑛𝑅	 1 + 𝜆C + 𝜆+ 	(𝑇@ + 𝑇[)

6,r

 
(3.40) 
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Figura 3.1 – Coeficiente de Correcção para a colocação em Esteiras de Canalizações 
Trifásicas (cabos tripolares ou ternos de cabos unipolares) [10] 

 

Na Figura 3.1 apresenta-se o coeficiente de correcção para a colocação, em uma só 

esteira, de vários cabos tripolares ou ternos de cabos monopolares idênticos, dispostos em 

triângulo juntivo, em função do intervalo livre deixado entre os bordos mais próximos de duas 

canalizações vizinhas. De forma a garantir-se uma considerável margem de segurança, 

considera-se um funcionamento em simultâneo e à plena carga para todas as canalizações da 

esteira [10]. 

3.5 - Características dos solos 

No cálculo de índices de corrente, tem-se assumido o solo como possuindo uma 

resistividade térmica constante, independentemente da transferência de calor dos cabos. Na 

prática, isso está longe da verdade uma vez que é a humidade do solo que determina a 

resistividade térmica. Se esta humidade migra do solo, a resistividade sobe, aumentando a 

temperatura do cabo que, por sua vez, aumenta as perdas propiciando uma situação de 

instabilidade térmica. A resistividade térmica do solo é influenciada por: (a) composição, (b) 

densidade, (c) conteúdo de humidade e grau de saturação, (d) profundidade de enterramento 

dos cabos, (e) temperaturas da superfície de cabo e solo. Os solos são compostos por sólidos, 

água e ar, sendo a sua resistividade determinada pelas séries de caminhos paralelos nessa 

estrutura. A resistividade térmica do quartz é de 0,11 ºC-m/W, a da água é de 1,65 e a do ar 

é de 40. Logo, é essencial maximizar a quantidade de sólidos e de água no solo, tornando 

essencial uma maior densidade e compactação do solo na vala. A densidade pode ser alterada 

por factores naturais como consolidações, inchaços e encolhimentos. Alta densidade também 

significa menor permeabilidade à humidade e menor capacidade de migração da humidade 

[15]. 
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3.5.1 – Propriedades dos solos 

O tamanho das partículas de areias e cascalhos afecta consideravelmente o seu 

comportamento térmico. Os solos são geralmente divididos entre os de grão fino (lodos e 

argilas) e os de grão grosso (areias e cascalhos) [15]. 

 

 

Figura 3.2 –: Efeito do conteúdo de humidade e densidade seca na resistividade térmica dos solos [15] 

 
Tabela 3.1 — Características dos solos [15]. 

 
Cascalhos, areias Lodos Argilas 

Tamanho do grão 
Características 

Grão grosso  
Sem coesão, 
Não plástico,  

Granular 

Grão fino, 
Sem coesão, 
Não plástico, 

Granular 

Grão fino, 
Coeso, 
Plástico 

---- 

Efeito da água Relativamente 
sem importância 

Importante Muito importante 

Efeito de distribuição 
do grão por tamanho Importante Relativamente 

sem importância 
Relativamente sem 

importância 
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3.5.2 – Materiais de enchimento da vala 

Tendo em conta variações existentes no solo ou a sua possível inadequação, para circuitos 

importantes o volume à volta dos cabos é preenchido com material importado dotado de boas 

propriedades, a que se chama de material de enchimento. Normalmente, os materiais de 

enchimento são usados de forma a prevenir temperaturas limite que podem chegar a 50 ºC no 

verão e a evitar a necessidade de sistemas de arrefecimento forçado dos circuitos. Existem 

duas classes básicas nas quais os materiais de enchimento são agrupados [15]: 

 
1. Areias seleccionadas, obtidas de fontes fiáveis para a que a resistividade seca não 

seja maior que 2,7 ºC-m/W. 

As areias que apresentam a menor resistividade seca tendem a ser as mais coesas, 

tipicamente sujas com considerável conteúdo argiloso. A alta densidade é no entanto 

inatingível a não ser que a areia seja bem compactável, o que pode ser verificado 

através de testes próprios de compactação.  

 

2. Materiais de enchimento estabilizados, são materiais compósitos seleccionados para 

dar um valor de resistividade seca, preferencialmente não excedendo 1,2 ºC-m/W. 
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Capítulo 4  

 

Elaboração do Projecto 

4.1 - Entidades envolvidas no licenciamento de uma linha 

A necessidade da realização de um projecto que envolva a construção de uma linha de 

alta tensão pode partir da EDP ou de um cliente e pode-se dever a pressupostos de requisitos 

imediatos de exploração ou a estratégia de exploração da rede. Sempre que se avança para 

uma obra do género é necessário o licenciamento devido junto do Ministério da Economia, 

que obriga a apresentação do projecto para construção da linha e que, após o receber, o 

remete às entidades que poderão eventualmente ter interesses no mesmo, como por 

exemplo: 

 
• Câmaras Municipais; 

• ANA – Aeroportos de Portugal; 

• INAG – Instituto Nacional da Água; 

• EP – Estradas de Portugal; 

• IDAD – Instituto do Ambiente e Desenvolvimento; 

• IPPA – Instituto Português do Património Arquitectónico 

 
Se não existirem objecções ao projecto, o Ministério emite então uma licença autorizando 

a construção que após concluída será alvo de vistoria e, não havendo impedimentos, recebe o 

aval final do Ministério e é atribuída a exploração. 
 

4.2 - Características do projecto de uma linha subterrânea de 
alta tensão 

4.2.1 – Definição do traçado da linha 

A definição do traçado de uma linha não se esgota em considerações legais e 

regulamentares. Para uma escolha adequada que potencie a eficiência da execução do 

projecto há que ter em conta uma observação atenta do terreno, fazendo um levantamento 

topográfico que identifique as características naturais presentes como o relevo, cursos de 

água, declives acentuados, blocos rochosos ou de outras características e obstáculos como a 

presença de outras canalizações eléctricas, zonas industriais e comerciais que poderão de 

diversas formas condicionar o projecto. 
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O traçado da linha poderá sempre sofrer ligeiras alterações face ao projectado derivado 

de situações impossíveis de prever. 

4.2.2 – Comprimento da linha 

Após se definir o traçado, é possível determinar o comprimento da linha. Considerando 

condutores e níveis de tensão iguais, quanto mais comprida for a linha, maiores serão as 

quedas de tensão e as perdas que, juntamente com adicionais despesas materiais e 

construtivas, comportam um maior custo no projecto. O traçado escolhido deve por isso 

tomar em conta uma optimização entre caminho mais curto e compatibilidade com 

obstáculos que invalidem ou dificultem determinado percurso. 

4.2.3 – Determinação das características eléctricas 

Após uma definição conclusiva do traçado, pode-se calcular os valores da corrente em 

regime permanente, da resistência e da indutância que irão ser necessárias posteriormente 

para calcular a queda de tensão e as perdas de energia na linha. 

As características eléctricas dos componentes dos cabos são normalmente cedidas pelos 

fabricantes, para diversos tipos de instalação e configurações. 
 

4.2.4 – Cálculo de Perdas 

Este processo envolve o cálculo das perdas de potência por efeito de Joule no cabo e o 

cálculo das perdas dieléctricas no isolamento, assim como o cálculo do factor de perdas da 

blindagem e da armadura. Estes cálculos pressupõem já a definição de condições de 

instalação dos cabos (distâncias entre eixos dos condutores) e de técnicas de ligação das 

blindagens e permitem o cálculo da queda de tensão. 

Segundo o Artigo 151º do RSLEAT, as armaduras, bainhas metálicas ou blindagens devem 

ser ligadas à terra [16]. 
 

4.2.5 – Cálculo de Resistências Térmicas 

O cálculo das resistências térmicas é de enorme importância num projecto de linha 

subterrânea uma vez que dele depende a obtenção do valor de corrente máxima admissível. 

As resistências térmicas consideradas são quatro:  

 

• resistência térmica entre um condutor e baínha; 

• resistência térmica entre baínha e armadura (se existir); 

• resistência térmica do revestimento externo (baínha); 

• resistência térmica do meio envolvente. 
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No cálculo da resistência térmica do meio envolvente ter-se-á em conta a forma de 

instalação dos cabos (directamente enterrados ou em tubos, por exemplo) e a profundidade a 

que os mesmos se irão encontrar. Segundo o Artigo 80º do RSLEAT, a profundidade mínima de 

enterramento dos cabos, quer enterrados directamente no solo quer instalados em tubos ou 

em condutas, será, para os cabos de linhas de 2ª classe, de 1m quando montados sob faixas 

de rodagem e de 0,70m para todos os outros locais. Os cabos de linhas de 3ª classe (acima de 

40 kV) deverão ser enterrados a uma profundidade mínima de 1,20m quando montados sob 

faixas de rodagem e de 1m em todos os outros locais [16]. 
 

4.2.6 Disposições gerais 

Segundo o Artigo 76º do RSLEAT, o raio de curvatura dos cabos, quando instalados, não 

deverá ser inferior a 10 vezes o seu diâmetro exterior e, quando se utilizarem cabos 

unipolares, as braçadeiras e tubos que não envolvam o conjunto dos cabos de todas as fases 

que constituem o circuito não deverão ser, nem conter, material magnético [16]. 
 

4.2.7 – Aspectos construtivos 

- Condições de estabelecimento 

 

O Artigo 79º do RSLEAT estabelece que os cabos deverão assentar em fundo de valas 

convenientemente preparado. Em zonas urbanizadas, as valas serão geralmente abertas ao 

longo de vias públicas, nos passeios sempre que possível, ficando os cabos envolvidos em 

areia adequada, ou em terra fina ou cirandada. 

Os cabos que não tenham armadura, quando enterrados directamente no solo, deverão 

ser instalados de forma a que sejam satisfeitas as condições do parágrafo anterior e, ainda, 

ser protegidos por dispositivos que lhes assegurem uma protecção mecânica suplementar, não 

inferior à classe M, contra as avarias que lhes poderão ocasionar os abatimentos de terra, o 

contacto com corpos duros e o choque com ferramentas manuais. Em opção, os cabos 

poderão ser enfiados em manilhas de betão perfurados, ou em materiais equivalentes que 

assegurem uma protecção mecânica não inferior à da classe M. 

Se a canalização for constituída por cabos unipolares formando um sistema trifásico, estes 

deverão ser agrupados por forma a reduzir ao mínimo a sua impedância. 

Ao longo de estradas nacionais ou municipais, os cabos subterrâneos só podem ser 

instalados em taludes, nas banquetas, nas valetas, nas bermas e nos passeios conforme o 

disposto no Estatuto de Estradas Nacionais, no Decreto-Lei nº13/71, de 23 de Janeiro e no 

Regulamento Geral de Estradas e Caminhos Municipais [16]. 

 

- Sinalização de cabos enterrados 

 

Segundo o Artigo 81º do RSLEAT, os cabos enterrados deverão ser sinalizados por meio de 

um dispositivo de aviso colocado por cima deles, pelo menos a 0,10 m (se constituído por 
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tijolos, ou por placas de betão, de lousa ou de materiais equivalentes) ou 0,20 m (se 

constituído por redes metálicas plastificadas ou de material plástico, de cor vermelha). 

Quando o dispositivo de protecção referido no nº2 do Artigo 79º for colocado a 0,10m 

acima do cabo, considera-se que este assegura simultaneamente a função do dispositivo de 

aviso referido no parágrafo anterior. 

Se na mesma vala houver vários cabos, estes deverão ser identificáveis de maneira 

inequívoca para que possam individualizar-se com facilidade em todo o percurso. 

Nas mudanças de direcção e nos percursos irregulares, recomenda-se a colocação de uma 

sinalização durável nos pavimentos, para referenciação do desenvolvimento dos traçados de 

cabos subterrâneos. Além do dispositivo de aviso, recomenda-se a colocação de uma fita 

plástica de cor vermelha, identificada por meio do símbolo de tensão eléctrica perigosa, 

conforme a Norma Portuguesa NP 608 [16]. 

 

- Travessias, cruzamentos e vizinhanças nas linhas linhas enterradas directamente no solo 

 

O Artigo 127º do RSLEAT, quanto às travessias de auto-estradas e de estradas nacionais e 

municipais, impõe que os cabos deverão ser enfiados em tubos ou em condutas, sendo os das 

linhas de 2ª classe enterrados a uma profundidade não inferior a 1m e os das linhas de 3ª 

classe a uma profundidade não inferior a 1,20 m. 

Os tubos e as condutas deverão ser resilientes e duráveis, tanto no que respeita aos 

elementos constituintes como às suas ligações, impedir a entrada de detritos e ter diâmetro 

que permita fácil enfiamento ou desenfiamento dos cabos sem danificação dos pavimentos. A 

secção recta interior dos tubos ou das condutas não deverá ser inferior a 3 vezes a soma das 

secções rectas dos cabos, com um mínimo correspondente ao diâmetro de 100 mm [16]. 

 

Em relação a cruzamentos e vizinhanças com linhas subterrâneas de energia, o Artigo 130º 

do RSLEAT estabelece que se a distância entre os cabos que as constituem for inferior a 0,25 

m, devem estes ficar separados por tubos, por condutas ou por divisórias, robustas e 

constituídas por materiais incombustíveis e de fusão difícil. Recomenda-se ainda que os cabos 

de alta tensão ocupem posição inferior se, em relação aos de baixa tensão, ficarem a uma 

distância horizontal inferior a 0,25 m [16]. 

 

No que diz respeito a cruzamentos e vizinhanças com linhas subterrâneas de 

telecomunicação, o RSLEAT no seu Artigo 131º define que se deve observar o seguinte [16]: 

• Nos cruzamentos, a distância entre os cabos de alta tensão e os de 

telecomunicação não deverá ser inferior a 0,25 m; 

• Nas vizinhanças, se for inferior a 0,40 m a distância horizontal entre os cabos de 

alta tensão e os de telecomunicação, deverão os cabos de alta tensão ficar 

separados dos de telecomunicação por tubos, por condutas ou por divisórias, 

robustas e constituídas por materiais incombustíveis e de fusão difícil. 

 

Recomenda-se ainda que no sentido de evitar avarias acidentais provocadas por trabalhos 

em qualquer dos cabos [16]: 

• se enfie nos cruzamentos o cabo de alta tensão num tubo ou numa conduta 

mecanicamente resistente, se passar sobre o cabo de telecomunicação; 
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• se coloque, nos cruzamentos, por cima do cabo de telecomunicação, se o de alta 

tensão passar inferiormente, um dispositivo de aviso constituído por tijolos ou 

placas de betão ou dispositivo equivalente; 

• se mantenha, nas vizinhanças, a distância horizontal não inferior a 0,40 m entre 

o cabo de alta tensão e o de telecomunicação. 
 
No que concerne vizinhanças com canalizações de água, de gás e de esgoto, o Artigo 132º 

do RSLEAT dispõe que os cabos de alta tensão não deverão ficar a uma distância dessas 

canalizações inferior a 0,25 m e, se por motivos especiais devidamente comprovados, essa 

distância não puder respeitar-se, esta poderá ser reduzida desde que o cabo fique separado 

das canalizações por divisórias que garantam uma protecção mecânica eficiente [16]. 
 

4.3 - Factores empíricos e competências do projectista 

Um projecto de linha subterrânea de alta tensão não se rege única e exclusivamente por 

disposições regulamentares, mas igualmente pelas condições que vão sendo definidas pelo 

projectista por razões diversas. 

Num projecto de linha subterrânea, é prática comum a aplicação de conhecimentos 

empíricos, normalmente obtidos por experiência de obra, em algumas decisões importantes 

visando acautelar problemas e obstáculos que poderão surgir normalmente na execução do 

projecto no terreno. 

Alguns exemplos destas experiências empíricas ao serviço da tomada de decisão são: 

 
• Na definição do traçado, o favorecimento de caminhos o mais rectilíneos possível 

de forma a facilitar o processo de colocação dos cabos e respeitar os raios de 

curvatura; 

• Na definição do traçado, o evitar (se possível) de caminhos que passem em zonas 

de elevado trânsito e movimento, de forma a minimizar incómodos vários 

causados pelas obras; 

• Na definição da profundidade de enterramento dos cabos, a escolha de um valor 

de 1,5 m justificado pela garantia de uma maior margem de segurança na 

protecção mecânica dos cabos e na resistência térmica do meio envolvente; 

• Na definição do modo de instalação dos cabos, a opção por uma instalação em 

trevo juntivo, justificada pela prática comum de se procurar diminuir a 

indutância; 

• Na escolha da técnica de ligação de blindagens, a opção por uma ligação cruzada 

(crossbonding) justificada pela sua melhor adequabilidade para linhas de maior 

comprimento no que diz respeito a optimização da capacidade de transporte da 

linha, diminuição de perdas na sua exploração e custos menores de instalação em 

comparação com outras soluções (principalmente por single point, devido aos 

custos associados ao cabo terra em cobre necessário) [7] [21]; 

• Na definição dos locais de união de cabos, a escolha de pontos em locais rectos e 

de fácil acesso na linha (evitando travessias, rampas de acesso ou locais mais 

movimentados); 
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• Na definição dos comprimentos de cada secção principal onde se fará 

crossbonding das blindagens, o estabelecimento de uma margem de folga entre 20 

m e 50 m abaixo do comprimento máximo de cabo na generalidade das bobinas 

encomendadas, que é de 550m, precavendo assim situações imponderáveis que 

ocorram na execução da obra; 

• No cálculo da corrente máxima admissível, a opção por estados mais 

desfavoráveis como a consideração de cabos entubados ou maior profundidade de 

colocação. 

 

Finalmente, são também competências do projectista a assunção do papel de técnico e 

gestor de equipa durante o projecto e execução da obra, estando responsável pela parte 

técnica do projecto e pela gestão e acompanhamento de equipas que vão desde os técnicos 

de topografia até aos fiscais no terreno, estando igualmente à sua responsabilidade a 

submissão do projecto ao Ministério da Economia para aprovação, assim como o contacto com 

proprietários e entidades envolvidas no desenvolvimento do projecto.  

O Engenheiro assume portanto um papel vital no projecto, que vai desde a sua concepção 

até ao seu término. 

4.4 - Estimativa orçamental e caderno de encargos 

Após o projecto, é vital estimar orçamentalmente o custo global da obra, englobando-se 

custos associados à quantidade de materiais, à mão-de-obra e custos de instalação, tendo em 

conta que o carácter variável dos valores consoante zona ou projecto. 

De seguida é elaborado um caderno de encargos, que é parte fundamental do processo de 

concurso destinado a empresas candidatas à construção da linha e no qual se explicitam todas 

as condições jurídicas, financeiras e administrativas a que os concorrentes se encontrarão 

sujeitos e terão de respeitar. 
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Capítulo 5  

 

Memória Descritiva e Justificativa 

5.1 - Objecto do Projecto 

Com a finalidade de ligar duas subestações, vai ser construída uma linha subterrânea a 

60kV entre a SE Maia e a SE Gueifães. 

 

5.2 - Corrente e Tensão 

A linha será estabelecida em dois ternos de cabos isolados do tipo LXHIOLE de 1000 𝑚𝑚+, 

em toda a sua extensão, e a potência a transportar pela linha será de 120 MVA, sob a forma 

de corrente alternada trifásica, com a frequência de 50 Hz e à tensão de 63 kV. 

5.3 - Características da Linha 

5.3.1 – Troços de Linha Subterrânea 

Os troços de cabos subterrâneos serão totalmente estabelecidos na via pública, nas 

freguesias de Milheirós e de Cidade da Maia, num comprimento total de 5556 metros, pelo 

traçado representando no Anexo B e Figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – Vista geral do traçado da linha 

 

Os troços subterrâneos serão compostos por cabos unipolares LXHIOLE de 1000 𝑚𝑚+de 

secção, com a seguinte constituição: 
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Figura 5.2 – Constitução do cabo LHIOLE (cbe) 1000/135 

Cabo unipolar com condutor de 1000 𝑚𝑚+ em alumínio, isolado a Polietileno Reticulado, 

bainha metálica com fios e fita de cobre, bloqueio radial à penetração de humidade em fita 

de alumínio, e bainha exterior em Polietileno de média densidade, conforme disposto no 

Anexo C. 

5.3.2 – Características dimensionais do cabo subterrâneo 

 
Tabela 5.1 — Características dimensionais do LXHIOLE(cbe) 1x1000/135 Cu 

Descrição Dimensão Unidades 

Secção do condutor 1000 mm+ 
Diâmetro do condutor 39,3 mm 
Diâmetro sobre o semicondutor 41,4 mm 
Espessura da isolação 13 mm 
Diâmetro sobre a isolação 67,8 mm 
Diâmetro sobre o semicondutor exterior 69,9 mm 
Diâmetro sobre a blindagem 75,6 mm 
Diâmetro sobre a bainha exterior 86 mm 
Peso aproximado do cabo 7,480 g/m 
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5.3.3 – Características eléctricas do cabo subterrâneo instalado em 
trevo juntivo 

 
 

Tabela 5.2 — Características eléctricas do LXHIOLE(cbe) 1x1000/135 Cu em trevo 

Descrição Valor Unidades 
Resistência máxima do condutor em 
corrente alternada, a 20ºC 

0,0291 Ω/km 

Resistência máxima do condutor em 
corrente alternada, a 90ºC 0,0413 Ω/km 

Resistência máxima da blindagem, a 
20ºC 0,14 Ω/km 

Intensidade máxima admissível em 
curto circuito do condutor (1s) 94 kA 

Intensidade máxima admissível em 
curto circuito da blindagem (1s/0,6s) 19,4/25,1 kA 

Capacidade 0,28 µF/km 
Reactância 0,11 Ω/km 

 
 

5.3.4 – Ligações à terra 

As ligações das blindagens à terra serão feitas por crossbonding seccionado e, no último 

sector, por crossbonding seccionado modificado. 

 

 

Figura 5.3 – Esquema de ligações à terra da linha subterrânea 

 
Como se pode observar, a linha é composta por 13 ramos e 12 uniões com as seguintes 

características: 

 

 

 

 

 
 



 

 

 60 

Tabela 5.3 — Dados das ligações à terra na linha 

Ramo Comprimento (km) Tipo de ligação à terra 

1.1 0,501 Crossbonding seccionado 

1.2 0,527 Crossbonding seccionado 

1.3 0,46 Crossbonding seccionado 

2.1 0,5 Crossbonding seccionado 

2.2 0,477 Crossbonding seccionado 

2.3 0,476 Crossbonding seccionado 

3.1 0,51 Crossbonding seccionado 

3.2 0,53 Crossbonding seccionado 

3.3 0,468 Crossbonding seccionado 

4.1 0,185 Crossbonding seccionado 
modificado 

4.2 0,37 Crossbonding seccionado 
modificado 

4.3 0,365 Crossbonding seccionado 
modificado 

4.4 0,187 
Crossbonding seccionado 

modificado 
 
 
A linha é portanto composta por quatro secções principais de ligação à terra: três secções 

de crossbonding seccionado (sendo que cada uma se divide em três subsecções menores) e 

uma secção de crossbonding seccionado modificado. 
 

5.4 - Cálculo Eléctrico 

5.4.1 – Intensidade de corrente por condutor 

A partir da Equação 3.28, a intensidade de corrente no troço será: 

 
 

𝐼 =
120×10V

3×63×10@
 

 

 
 𝐼 = 1099,7	𝐴  

Por cada condutor de cada uma das fases, 
 𝐼 = 549,85	𝐴  
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5.4.2 – Resistência do condutor em corrente alternada e à temperatura 
máxima (90ºC) 

A partir do valor tabelado na ficha técnica do cabo, a resistência do condutor em 

corrente alternada e à temperatura máxima (90ºC) é de 0,0413 Ω/Km. Assim, as resistências 

por cada ramo serão: 

 
Tabela 5.4 — Resistência dos condutores (90ºC) em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) 𝐑(𝐜. 𝐚. , 𝟗𝟎º)	(𝛀) 
1.1 0,501 0,02069 

1.2 0,527 0,02176 

1.3 0,460 0,01899 

2.1 0,500 0,02065 

2.2 0,477 0,01970 

2.3 0,476 0,01965 

3.1 0,510 0,02106 

3.2 0,530 0,02188 

3.3 0,468 0,01932 

4.1 0,185 0,00764 

4.2 0,370 0,01528 

4.3 0,365 0,01507 

4.4 0,187 0,00772 

TOTAL 5,556 0,22946 

 
 

5.4.3 – Perda de potência nos condutores 

A partir da Equação 3.3, a perda de potência num condutor será: 

 
 𝑊E = 549,85+×0,0413  

 
 𝑊E = 12486,8	𝑊/𝑘𝑚  

Assim, as perdas de potência por cada ramo serão: 
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Tabela 5.5 — Perdas de potência por condutor em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) 𝐖𝐂 (W) 

1.1 0,501 6255,87 

1.2 0,527 6580,52 

1.3 0,460 5743,91 

2.1 0,50 6243,38 

2.2 0,477 5956,19 

2.3 0,476 5943,70 

3.1 0,510 6368,25 

3.2 0,530 6617,98 

3.3 0,468 5843,80 

4.1 0,185 2310,05 

4.2 0,370 4620,10 

4.3 0,365 4557,67 

4.4 0,187 2335,02 

TOTAL 5,556 69376,50 

 
 

5.4.4 – Reactância 

Apesar de se poder calcular a reactância a partir da Equação 3.10, opta-se por assumir o 

valor tabelado na ficha técnica do cabo (em anexo), onde a reactância em trevo juntivo é de 

0,11 Ω/km. Assim, a reactância por cada ramo será: 

 
Tabela 5.6 — Reactância em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) XL (Ω) 

1.1 0,501 0,05511 

1.2 0,527 0,05797 

1.3 0,460 0,0506 

2.1 0,500 0,055 

2.2 0,477 0,05247 

2.3 0,476 0,05236 

3.1 0,510 0,0561 

3.2 0,530 0,0583 

3.3 0,468 0,05148 

4.1 0,185 0,02035 

4.2 0,370 0,0407 

4.3 0,365 0,04015 

4.4 0,187 0,02057 

TOTAL 5,556 0,61116 
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5.4.5 – Perdas Dieléctricas na Isolação 

Com o valor da Capacidade (C) tabelado na ficha técnica técnica em 0,28 e o valor de 𝑡𝑔𝛿 

tabelado no Anexo D, a partir da Equação 3.5, o valor das perdas dieléctricas no isolamento 

será: 

 
 𝑊P = 2𝜋×50×0,28×63000+×0,004×10?V  

 
 𝑊P = 1396,5	𝑊/𝑘𝑚  

Assim, as perdas dieléctricas na isolação por cada ramo serão: 

 
Tabela 5.7 — Perdas dieléctricas nas isolações em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) 𝐖𝐝 (W) 

1.1 0,501 699,65 
1.2 0,527 735,96 
1.3 0,460 642,40 
2.1 0,500 698,26 
2.2 0,477 666,14 
2.3 0,476 664,74 
3.1 0,510 712,22 
3.2 0,530 740,15 
3.3 0,468 653,57 
4.1 0,185 258,35 
4.2 0,370 516,71 
4.3 0,365 509,73 
4.4 0,187 261,15 

TOTAL 5,556 7759,09 
 

5.4.6 – Tensão induzida nas blindagens 

Calculando a indutância mútua entre o condutor e a blindagem a partir da Equação 3.11, 

temos que: 

 
 𝑀 = 0,2	ln	

2×86
73,65

×10?@  

 
 𝑀 = 0,000169	𝐻/𝑘𝑚  

Resultando, a partir da Equação 3.12, numa tensão induzida nas blindagens de: 

 
 𝐸 = 0,000169	×	2𝜋	×	50	×	549,85  
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 𝐸 = 29,30	𝑉/𝑘𝑚  

Assim, a tensão induzida por cada ramo será: 

 
Tabela 5.8 — Tensão induzida nas blindagens em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) E (V) 
1.1 0,501 14,68 
1.2 0,527 15,44 
1.3 0,460 13,48 
2.1 0,50 14,65 
2.2 0,477 13,98 
2.3 0,476 13,95 
3.1 0,510 14,95 
3.2 0,530 15,53 
3.3 0,468 13,71 
4.1 0,185 5,42 
4.2 0,370 10,84 
4.3 0,365 10,70 
4.4 0,187 5,48 

TOTAL 5,556 162,81 
 

5.4.7 – Factor de perdas nas blindagens 

A partir das Equações 3.17 a 3.22, obtêm-se as seguintes variáveis necessárias ao cálculo 

do factor de perdas nas blindagens: 
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Tabela 5.9 — Variáveis necessárias à equação 3.16 do factor de perdas nas blindagens 

Variável Valor 

𝑅2 0,1785 

𝑅 0,0413 

𝜌2 1,72×10?¤ 
𝐷2 75,6 

𝑡2 2,85 

𝜔 314,159 

𝜆6 3,122×10?¤ 
𝑔2 1,032839138 

𝛽C 151,501 

ΔC 0 

Δ+ 0 

𝑚 0,000175986 

𝑑 86 

𝑠 74,175 

𝑅220º𝐶 0,14 

𝜃2N 90 

𝛼+6 0,00383 

 

Que através da resolução da Equação 3.16, resultará que: 

 
 𝜆′′C = 0,0434551492  

Aplicando o factor de perdas ao valor das perdas nos condutores, obtemos que as perdas 

nas blindagens serão: 

 
 𝑊¥ = 12486,77	×	0,0434551492  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊¥ = 542,56	𝑊/𝑘𝑚  
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Tabela 5.10 — Perdas nas blindagens em cada ramo da instalação 

Ramo Comprimento (km) 𝐖𝐛 (W) 

1.1 0,501 271,83 
1.2 0,527 285,93 
1.3 0,460 249,58 
2.1 0,500 271,28 
2.2 0,477 258,81 
2.3 0,476 258,26 
3.1 0,510 276,71 
3.2 0,530 287,56 
3.3 0,468 253,92 
4.1 0,185 100,38 
4.2 0,37 200,75 
4.3 0,365 198,04 
4.4 0,187 101,46 

TOTAL 5,556 3014,51 
 

 

5.4.8 – Queda de Tensão 

A partir da Equação 3.23, e com: 

 
Tabela 5.11 — Variáveis necessárias à equação 3.23 da queda de tensão em cada ramo 

Variável Valor 

𝐼 1099,71 

𝑅 0,0413 

𝜆 0,0434551492 

𝑋` 0,11 

𝐿 5,556 

 

Parte-se para o cálculo da queda de tensão em cada ramo, que resulta em: 

 
 

∆𝑈 = 	 3. 𝐼. 𝐿. 𝑅 1 + 𝜆
+
+ 𝑋`+ 

 

 
 

∆𝑈 = 	 3×549,85×5,556. 0,0413 1 + 0,0434551492
+
+ 0,11+ 

 

 
 ∆𝑈 = 	225,03	𝑉/𝑘𝑚  
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Tabela 5.12 — Queda de tensão em cada ramo 

Ramo Comprimento (km) ∆U % 

1.1 0,501 0,178 

1.2 0,527 0,187 

1.3 0,460 0,163 

2.1 0,500 0,177 

2.2 0,477 0,169 

2.3 0,476 0,169 

3.1 0,510 0,181 

3.2 0,530 0,188 

3.3 0,468 0,166 

4.1 0,185 0,065 

4.2 0,370 0,131 

4.3 0,365 0,129 

4.4 0,187 0,066 

TOTAL 5,556 1,984 

 

5.4.9 – Perdas de potência 

A partir da Equação 3.25, com: 

 
 ∆𝑃 = 3	×	1099,71+		×	0,0413	(1 + 0,043451492)  

 
 ∆𝑃 = 156352,09	𝑊/𝑘𝑚  

 

E com:  P = 120	×10V	×	0,9 = 108000	×10@	W, 
 

 ∆𝑃% =
156352,09
10800	×10@	

 
 

 
 ∆𝑃% = 0,804	%/𝑘𝑚  
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Tabela 5.13 — Perda de potência em cada ramo 

Ramo Comprimento (km) ∆𝐏	(%) 
1.1 0,501 0,0725 
1.2 0,527 0,0762 
1.3 0,460 0,0665 
2.1 0,500 0,0723 
2.2 0,477 0,0690 
2.3 0,476 0,0689 
3.1 0,510 0,0738 
3.2 0,530 0,0767 
3.3 0,468 0,0677 
4.1 0,185 0,0267 
4.2 0,370 0,0535 
4.3 0,365 0,0528 
4.4 0,187 0,0270 

TOTAL 5,556 0,8043 
 

5.4.10 – Resistências Térmicas 

Pela Equação 3.31, a resistência térmica entre um condutor e a baínha, será dada por: 

 
 

𝑇C =
3,5
2𝜋

. 𝑙𝑛 1 +
2×13
39,3

 
 

 
 𝑇C = 0,2828	𝐾.𝑚/𝑊   

Pela Equação 3.32, a resistência térmica entre a bainha e armadura, será dada por: 

 
 𝑇+ = 0  

Pela Equação 3.33, a resistência térmica do revestimento externo, será dada por: 

 
 𝑇@ =

3,5
2𝜋

. 𝑙𝑛 1 +
2×3
86

 
 

 
 𝑇@ = 0,3707	𝐾.𝑚/𝑊  

Pela Equação 3.34, a resistência térmica do meio envolvente, será dada por: 

 
 𝑇[ =

1,2
2𝜋

. ln	(2×34,88) + 2ln	(34,88)  
 

 
 𝑇[ = 2,1675	𝐾.𝑚/𝑊  

Tendo previamente, através da Equação 3.35, retirado que:  
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 𝑢 =
2×1500
86

 
 

 
 𝑢 = 34,88 

 

5.4.11 – Intensidade Máxima Admissível 

Pela Equação 3.40, a intensidade máxima admissível será dada por: 

 

 

Considerando um espaçamento de 30 cm entre os dois ternos, e aplicando o factor de 

proximidade da Figura 3.1, que é 0,9, teremos que: 

 

Para cada fase, a intensidade máxima admissível será então: 

 

𝐼 = 2	×	678,68 = 1357,36	𝐴 

 

5.4.12 – Valores totais 

Apresentam-se de seguida os valores totais (6 cabos) das principais características da 

linha. 

 
Tabela 5.14 — Resultados totais para os seis condutores da linha 

Descrição Valor 
Perda de potência nos condutores (W/km) 74920,6 

Perdas dieléctricas na linha (W/km) 8379,15 

Perdas na blindagem (W/km) 3273,38 
Perdas totais (W/km) 86573,13 
Corrente máxima admissível por cabo (A) 678,68 
Capacidade de transporte máxima (MVA) 148,11 

 
 

 
𝐼 =

90 − 20 − 1,3965	 0,5	×	0,282 + (0,370 + 2,167)
0,0413×10?@×0,282 + 0,0413×10?@		 1 + 0,0435 	(0,370 + 2,167)

6,r

 
 

 𝐼 = 754,09	𝐴  

 𝐼 = 678,68	𝐴  
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5.5 - Características dos principais materiais e acessórios 

5.5.1 – Caixas terminais 

As caixas terminais a instalar nos pórticos da SE Maia e na SE Gueifães, serão do tipo 

termo-retrácteis para nível de poluição médio, para a tensão máxima de 72,5 kV, com kit de 

ligação à terra, para montagem exterior, de fabrico RAYCHEM ou equivalente. 

 

5.5.2 – Caixas de junção 

As caixas de junção serão do tipo termo-retrácteis, com terminal de aperto mecânico, 

para a tensão máxima de 72,5 kV, de fabrico RAYCHEM ou equivalente. 

 

5.5.3 – Caixas de crossbonding 

As caixas de crossbonding deverão ser instaladas nas caixas de união, com acesso directo 

(por exemplo através de caixas de vista), devendo o ponto mais alto da caixa de ligação 

montada no subsolo não estar a mais de 1 m abaixo do nível do terreno. 

 

 

5.6 - Análise de Resultados 

Por forma a melhor compreender a influência directa que algumas variáveis têm na 

capacidade de transporte da linha, simularam-se algumas situações diferentes que alternam 

entre estados mais favoráveis ou desfavoráveis, servindo de apoio ao engenheiro quer nas 

suas tomadas de decisão durante a elaboração de projecto, quer nas respostas a possíveis 

entraves no contexto de obra que obriguem a alguma redefinição de valores inicialmente 

planeados. 

 

Para isso, recorrendo ao software Microsoft Excel ®, simularam-se diferentes situações 

considerando dois cenários: cabo directamente enterrado e cabo entubado. 

Os cálculos térmicos que influenciarão a corrente máxima admissível para cabos 

entubados seguiram o método descrito nas Equações 3.36 a 3.38, para tubos PED 160mm e 10 

mm de espessura. 
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Figura 5.4 – Corrente máxima admissível em função da profundidade de instalação 

 

A profundidade a que se escolhe instalar os cabos é de importância muito relevante na 

medida em que influencia fortemente a sua capacidade de transporte, como facilmente se 

observa na Figura 5.4. Com uma profundidade maior de enterramento, a dissipação de calor 

pelo cabo até à superfície é mais dificultada, resultando numa perda de capacidade. 

 

 

Figura 5.5 – Corrente máxima admissível em função da resistividade térmica do solo 

 

A Figura 5.5 demonstra a relação próxima entre o aumento da resistividade térmica do 

solo com a diminuição da corrente máxima admissível, decorrente da maior resistência que o 

solo oferece à dissipação do calor.  
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Figura 5.6 – Corrente máxima admissível em função da temperatura ambiente 

Pela análise da Figura 5.6 constata-se o efeito que o aumento da temperatura ambiente 

do solo detém sobre a diminuição considerável da corrente máxima admissível.  

 

 

Figura 5.7 – Corrente máxima admissível em função da distância entre grupos 

Como se observa pela Figura 5.7, é possível discernir um aumento da capacidade de 

transporte associado ao maior distanciamento entre os dois grupos enterrados. 

 

Finalmente, decidiu-se simular uma configuração de blindagens com ligação both ends de 

forma a se obter uma comparação quantificada quanto ao valor das perdas quando 

comparada com uma configuração de crossbonding (escolhida). 
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Figura 5.8 – Perdas nas blindagens, por cabo, para configuração em crossbonding e both ends 

Como se observa pela Figura 5.8, as perdas nas blindagens assumem valores de grandeza 

bastante considerável para ligação em both ends, principalmente em linhas de maior 

comprimento, assumindo-se o crossbonding como o método preferencial. 
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Capítulo 6  

 

Conclusões 

A realização de um projecto de linha subterrânea de alta tensão proposto pela EDP 

Distribuição permitiu a oportunidade de familiarização com conceitos práticos que vão para 

além da abordagem académica à matéria, realçando a importância que os mesmos têm no 

processo de tomada de decisão de um engenheiro projectista. 

Exemplo disto são o levantamento topográfico e a escolha do traçado, que envolveu uma 

mistura de utilização de mapa aéreo e street view através do software Google Earth ® com 

visitas ao terreno que validaram determinadas escolhas de traçado em detrimento de outras. 

Igualmente, a escolha dos pontos de união dos cabos está sujeita a considerações de índole 

prática como o comprimento de cabo normalmente presente nas bobinas encomendadas ou a 

detalhes do traçado como travessias, zonas de acesso ou curvas acentuadas. 

 

O trabalho reforça também a importância vital que o modo de instalação dos cabos e a 

técnica de ligação das blindagens comportam para a diminuição de perdas e aumento da 

capacidade de transporte. A instalação dos cabos monopolares em trevo juntivo acompanha a 

prática comum que prevê, com isso, a diminuição das suas indutâncias mútuas e a 

minimização do campo magnético à volta dos condutores, reduzindo o aquecimento. A 

escolha da técnica de ligação de blindagens está intimamente ligada ao comprimento total da 

linha, que pode validar ou invalidar determinadas opções. Nos casos de linhas na ordem de 

alguns quilómetros, as opções por ligação das blindagens em ambos os extremos (both ends) 

são totalmente desconsideradas devido às enormes perdas de Joule que correntes induzidas 

causam nos condutores, sobrando essencialmente uma opção entre crossbonding ou single 

point, a última normalmente comportando custos maiores de instalação associados ao 

condutor de terra em cobre que se tornam consideráveis com maiores comprimentos de linha. 

A influência que a técnica de ligação de blindagens acarreta nos valores de corrente máxima 

admissível, reforça a constatação da mesma como o segundo parâmetro mais importante, 

após as resistências térmicas externas do cabo [7]. 

 

O estudo e aplicação da Norma Internacional IEC 60287, que serve de base aos guias 

técnicos existentes, permite a compreensão dos fenómenos físicos associados a um projecto 

de linha subterrânea de alta tensão como essencialmente um problema térmico. Nesse 

sentido, a resistividade térmica do solo, a profundidade da instalação e a distância entre 

grupos assumem-se como variáveis bastante influentes no valor da corrente máxima 

admissível que capacitam o projectista de considerável poder de calibração da mesma 

através da manipulação de tais variáveis. 

 



 

 

 76 

Assim, como forma de precaução na adopção de margens de segurança robustas, optam-

se por estimar soluções para casos desfavoráveis como profundidade de 1,5 m e, face à 

necessidade de tubagem em alguns sectores, para uma situação em que os cabos estão 

totalmente entubados. 

 

Considerando os resultados obtidos na elaboração do projecto, constata-se que para as 

características da linha se adequa melhor uma solução crossbonding por esta desprezar as 

perdas de Joule através da indução de correntes na blindagem. Tais perdas, conforme se 

observou nos cálculos realizados para uma ligação both ends, seriam na ordem dos 24538 W, 

por fase, ao invés dos 3031 W, por fase, referentes a uma solução crossbonding que apenas 

considera perdas por correntes de Foucault. 

 

Para trabalhos futuros no tema, sobressai a importância que ferramentas de cálculo 

assumem para um processo mais expedito de projecto de linha subterrânea, realçando-se o 

interesse prático de as mesmas poderem comportar a possibilidade de definição dos pontos 

de união de cabos e a consideração de situações mistas numa mesma instalação 

(directamente enterrados, tubos, condutas) que geralmente ocorrem, ao invés da 

consideração separada das mesmas como situações totalmente independentes. 
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Anexo A 

As seguintes tabelas constam da Norma IEC 60287, de onde são retiradas. 
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Anexo B 

Neste anexo consta a planta do terreno por onde a linha projectada (a cor laranja) 
passará, assim como a localização das respectivas uniões. 
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Anexo C 

Neste anexo podem-se consultar a ficha técnica do cabo LXHIOLE (cbe) 1x1000/135 Cu da 
SolidAl. 
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Anexo D 

Este anexo diz respeito ao quadro das características físicas dos principais materiais das 
camadas isolantes, constante do Guia Técnico da SolidAl. 

 

 


