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RESUMO 

 

A utilização de linhas de transmissão subterrâneas tem crescido 
significativamente nos últimos anos no Brasil e no mundo, principalmente em áreas 
urbanas. Tal crescimento pode ser explicado pelas dificuldades encontradas na 
expansão do sistema de transmissão de energia elétrica pelo modo convencional, que 
seria por linhas aéreas, devido a diversos fatores como: dificuldades na obtenção de 
licenças ambientais, rejeição da população, questões fundiárias relacionadas a 
desapropriações de terras, etc. Em consequência do elevado custo de implantação é 
fundamental que o sistema de transmissão subterrâneo seja utilizado de forma a 
aproveitar e otimizar o seu máximo potencial. Entretanto, para que esse potencial seja 
aproveitado é imprescindível um amplo conhecimento sobre ampacidade, uma vez que 
é esse o fator limitante da capacidade de transmissão de uma linha subterrânea. Com o 
objetivo de alcançar esse conhecimento, este trabalho destaca as principais etapas e 
parâmetros que compõem a elaboração de projetos de linhas subterrâneas de modo a 
obter informações e dados necessários para o cálculo de ampacidade. A proposta básica 
da dissertação consiste em analisar e propor um procedimento de cálculos de 
ampacidade em regime permanente de linhas de transmissão subterrâneas baseados no 
método estabelecido pela IEC-60287, com o intuito de permitir que os profissionais 
envolvidos na elaboração ou conferência dos projetos, obtenham um modelo estruturado 
em etapas, de modo a compreender a norma e agilizar o processo de cálculo de 
ampacidade. O procedimento foi separado em quatro etapas: análise do método de 
cálculo, elaboração, caso de aplicação e consolidação do resultado. Basicamente o 
procedimento é composto por uma estrutura principal formada por três grandes blocos 
que armazenam as informações necessárias para o cálculo. Tais blocos são tabelas de 
variáveis criadas visando facilitar a inserção dos dados nas equações.Com os dados 
concentrados e organizados em tabelas é utilizado o fluxograma sequencial de equações, 
criado estrategicamente para chegar ao resultado final de maneira a evitar erros e 
aumentar a confiabilidade dos cálculos. Para validar o procedimento proposto foi 
desenvolvido um caso de aplicação com dados reais de uma linha de transmissão 
subterrânea, que será construída em Curitiba – PR. Essa linha de transmissão interligará 
as subestações Centro e Uberaba, constituída de dois circuitos de 230 kV, com extensão 
aproximada de 7800 metros, implantada em banco de dutos preenchidos com bentonita 
e recobertos com backfill, através do método não destrutivo (perfuração direcionada), 
cabos XLPE seção 1200 mm² de alumínio, com as blindagens aterradas no sistema 
cross-bonding. Por meio da utilização do software Mathcad foi possível validar o resultado 
do cálculo realizado através do método proposto, no qual ambos os valores ficaram 
próximos de 917 A. Verifica-se que o procedimento desenvolvido cumpriu o objetivo 
esperado, obtendo um processo de execução de cálculos a ser seguido de maneira 
objetiva e organizada, proporcionando um modo simplificado de entendimento da IEC 
60287, gerando assim ganho de tempo  aos profissionais que trabalham diretamente com 
análises e elaboração de projetos. 
 
Palavras-chave: Ampacidade. Linha de transmissão subterrânea. Cabos isolados. 

Resistência térmica do solo 



 

 

ABSTRACT 

 

The use of underground transmission lines has grown significantly in the past 
years in Brazil and all over the word, especially in urban areas. Such growth can be 
explained by the difficulties found on the conventional way of expansion of the electric 
energy transmission lines system, which would be by overhead line, due to several 
factors: difficulties on the environmental licenses obtainment, population rejection, land 
issues related to land expropriations, etc. In consequence of the implantation high cost, it 
is fundamental that the underground transmission system is used to take advantage of, 
and optimize its maximum potential. However, in order for this potential to be harnessed, 
a broad knowledge about ampacity is indispensable, once it is a limiting factor for the 
transmission capacity of an underground line. With the objective of achieving this 
knowledge, this paper highlights the main steps and parameters that sets the project 
elaboration of underground lines, in order to obtain information and data required to 
ampacity calculation. The dissertation basic proposal is a methodology for calculating the 
steady state ampacity of underground transmission lines, based on the IEC-60287 
established method, with the intention of allowing the professionals involved in the 
elaboration or conference of the projects to obtain a parameter referring to the stages of 
the calculation process. The methodology was separated in four steps: calculation method 
analysis, elaboration, application case and result consolidation. The methodology is 
basically composed of a main structure formed by three big blocs that store calculation 
information. These blocs are variables spreadsheets created to facilitate the data insertion 
on the equations. With the data concentrated and organized in spreadsheets, a sequential 
flowchart of equations is used, strategically made to reach the final result, avoiding errors 
and increasing the reliability of the calculations. To validate the proposed methodology, 
an application case was developed with real data from an underground transmission line, 
which will be built in Curitiba, Paraná, Brazil. This transmission line will connect the 
substations Downtown and Uberaba, consisting of two circuits of 230 kV, with an 
approximate extension of 7800 meters, implanted in a duct bank filled with bentonite and 
covered with backfill, through the non-destructive method (directed drilling), XLPE section 
1200 mm² aluminum cables, with grounded shields in the cross-bonding system. By using 
the software Mathcad, it was possible to validate the calculation results through the 
proposed method, as both values were close to 910 A. It is verified that the developed 
methodology fulfilled the expected objective, obtaining the calculation in an objective, 
simplified and organized way, offering a parameter for the calculation process to the 
professionals that work directly in project analyzing and development.  
 
 
Keywords: Ampacity, underground transmission line, isolated cables, ground thermic 
resistance.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contexto 

 

A expansão do sistema elétrico de potência (SEP) brasileiro é uma 

necessidade, pois está diretamente relacionado ao crescimento econômico e a 

qualidade de vidado país. Juntamente com esse crescimento, é imprescindível que o 

sistema esteja disponível de maneira confiável, estável e eficiente. No entanto, existem 

situações que se torna extremamente difícil o crescimento do sistema de transmissão 

de energia acompanhar o crescimento da carga demandada. 

Uma estimativa feita por Lopes (2013) cita que no Brasil, 98,3% do transporte 

de energia é feito através de linhas de transmissão aérea (LTA) e 1,7% por linhas de 

transmissão subterrânea (LTS) na classe de tensão de 230 kV, esses dados aumentam 

satisfatoriamente de acordo com a classe de tensão. Quando se trata de níveis de 

tensão que variam de 345 a 500 kV esse quantitativo sobe para 99,5% de linhas aéreas 

e 0,5% de linhas subterrâneas.  

No entanto, o crescimento populacional em grandes centros urbanos, 

aconteceu de forma desordenada, sem nenhum tipo de planejamento, assim, 

dificultando a implantação de novas LTA, em função da impossibilidade de abrir 

caminhos para as instalações das estruturas e manter as distâncias de segurança 

estipuladas em normas, gerando riscos a população. Desse modo, as instalações 

tornam-se cada vez mais caras e complexas do ponto de vista técnico, com isso, surgem 

dúvidas sobre a viabilidade de sua utilização em novos empreendimentos, 

principalmente em áreas urbanas (PIERDONA, et al., 2003). 

Diante desse cenário, é inevitável a busca de uma alternativa que supra essas 

adversidades e ao mesmo tempo concilie a boa técnica ao melhor custo possível. Posto 

isto, a linha de transmissão subterrânea (LTS) surge como uma opção a ser analisada, 

nos casos onde as LTA mostrar-se ineficiente em fatores como: ambientais, sociais, 

financeiros e técnicos.  
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Além disso, quando mencionado a necessidade de buscar uma alternativa 

conciliando o melhor custo possível, frisa-se que o transporte de energia elétrica 

caracteriza-se como prestação de serviço, necessitando então, ser eficiente e ao 

mesmo tempo econômico. No caso do projeto de LTS existem algumas variáveis que 

são determinantes para atingir um equilíbrio financeiro. Uma destas variáveis é a 

definição do cabo condutor, na qual sua escolha afeta diretamente o custo do projeto, 

conforme a IEC 60287-3-2 (2009) o procedimento geralmente usado para a seleção de 

uma seção de cabo conduz à mínima área de seção transversal admissível, a qual 

também minimiza o custo do investimento inicial do cabo.  

A capacidade de condução da corrente de um cabo é denominada ampacidade 

e é fixada como a corrente em amperes que um condutor pode transportar 

continuamente sob as condições de utilização, sem exceder a sua classificação de 

temperatura (HOERAUF, 2016). 

Falando especificamente de LTS, Louredo (2010) explica que a ampacidade de 

um sistema de cabos é determinada pela capacidade da instalação em extrair calor do 

cabo e dissipá-lo no ambiente circundante. Desta forma, associando as etapas para a 

implantação de um sistema de linha de transmissão subterrânea, verifica-se que os 

parâmetros térmicos são os elementos de maior importância no dimensionamento de 

cabos de potência.  

A proposta para elaboração da dissertação parte do princípio que a limitação 

básica da capacidade das linhas de transmissão subterrâneas refere-se à sua 

ampacidade a qual é determinada pelas limitações de temperatura. Nesta perspectiva, 

objetivo do método proposto é aliar eficiência e confiabilidade, a fim de proporcionar 

agilidade no desenvolvimento do processo de cálculo de ampacidade, de forma 

simplificada e organizada, objetivando minimizar os habituais erros matemáticos 

ocorridos nos cálculos de elevada complexidade. Uma vez que, fornecendo uma 

estrutura a ser seguida no processo de cálculo de ampacidade haverá um ganho de 

tempo na elaboração projeto básico, fator determinante em empreendimentos de LTS. 

Quando se trata de construção de linhas de transmissão, o fator ganho de 

tempo é essencial em todas as etapas da obra, pois, existem grandes dificuldades por 

parte dos empreendedores em cumprir os prazos contratuais firmados com a Agência 
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Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). De acordo com o relatório de acompanhamento 

diferenciado de empreendimento de expansão, no momento são monitorados 377 

empreendimentos de expansão da rede básica (ANEEL, 2017). As situações dessas 

obras em relação aos cronogramas previstos estão de acordo com o apresentado na 

FIGURA 1. 

 

FIGURA 1 - PERCENTUAL DO ANDAMENTO DOS EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO DA 
REDE BÁSICA 

 

FONTE: ANEEL(2017). 

 

Conforme mostrado na FIGURA 1, 54,64% das obras estão com o cronograma 

atrasado, desta forma, são 206 empreendimentos que não atenderão o cronograma 

previsto inicialmente. Para compreender os motivos que mais interferem nesses 

atrasos, a ANEEL solicitou que os agentes de transmissão informassem as principais 

causas de atraso nos empreendimentos concluídos nos últimos 5 anos, a FIGURA 2, 

ilustra esse cenário. 
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FIGURA 2 - PRINCIPAIS CAUSAS DE ATRASOS DE EMPREENDIMENTOS DE TRANSMISSÃO 

 

FONTE: ANEEL(2017). 

 

Nota-se que os empreendimentos possuem mais que um fator de atraso, por 

isso a soma dos percentuais não são igual a 100%. Entre os fatores citados, ressalta-

se, os atrasos causados na elaboração de projetos e contratos. Estimativas apontam 

que a fase de elaboração dos projetos de uma LTS ocupa 30% do prazo total de 

construção de um empreendimento, sendo assim, existe a necessidade de agilizar essa 

fase, uma vez que ela representa uma parcela significativa do andamento da obra. 

Nesse contexto, esse trabalho busca aprimorar a parte de elaboração de projetos de 

uma LTS, pois, o cálculo de ampacidade é um dos principais fatores que compõem o 

projeto básico. 
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1.2 Objetivo 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor um procedimento para o cálculo de ampacidade 

de linhas de transmissão subterrânea em regime permanente, através de uma análise 

da norma IEC-60287. 

 

Para complementar, este trabalho traz os seguintes objetivos específicos: 

 

1. Realizar a fundamentação teórica sobre os fatores determinantes ao 

desenvolvimento de projetos de sistemas de transmissão via cabos 

subterrâneos; 

2. Levantar os trabalhos existentes sobre cálculo de ampacidade em LTS que 

utilizaram a IEC-60287 como fonte de pesquisa; 

3. Realizar um caso de aplicação utilizando dados reais de uma linha de 

transmissão subterrânea (LTS), constituída de dois circuitos de 230kv, que será 

construída pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel); 

4. Analisar e comparar os valores de ampacidade relacionando com a 

profundidade de instalação dos cabos, fazendo um comparativo entre valores e 

verificando se existe uma relação linear; 

5. Avaliar o procedimento criado, e validar os resultados comparando com os 

valores de ampacidade simulado através do software Mathcad; 

 

1.3 Justificativa 

 

O projeto executivo eletromecânico de uma linha de transmissão subterrânea 

tem como maior atribuição garantir a integridade física dos cabos de potência, pois 

somente dessa maneira obtém-se o desempenho desejado. Portanto é preciso trabalhar 

de forma analítica, criando assim as situações mais favoráveis para a implantação deste 

tipo de empreendimento, lembrando sempre que o objeto principal é o cabo de potência 

(LOUREDO et al., 2009). 
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Partindo destas constatações este trabalho propõe uma sistematização, com o 

propósito de facilitar a interpretação dos métodos aplicados ao cálculo de ampacidade 

em regime permanente de LTS, por se tratar de um tipo de construção não 

convencional, ainda há uma grande escassez de informações técnicas e de mão de 

obra especializada, gerando na maioria das vezes dúvidas e incertezas por parte dos 

executores e conferentes deste tipo de projeto. A maior dificuldade está no 

entendimento das normas existentes, pois, muitas vezes podem não ser 

esclarecedoras, no que tange a quantidade de parâmetros a serem analisados e 

considerados nos cálculos. Os softwares existentes no mercado para fazer este tipo de 

cálculo são extremamente caros e sua aquisição ainda não é justificada pela baixa 

demanda deste modo de construção de linhas de transmissão. 

A ideia central desta proposta de procedimento é otimizar os dados existentes 

e criar uma sequência de cálculos de modo a favorecer a inserção das variáveis nas 

equações já estabelecidas pelo método da IEC 60287, de modo a minimizar os erros, 

uma vez que, em termos de modelos matemáticos uma margem de segurança dos 

cálculos é obtida impondo etapas a serem seguidas de forma estruturada e organizada. 

Levando-se em consideração a importância da exploração do fator ampacidade, 

onde sua definição afeta diretamente o custo do projeto e beneficia o empreendimento 

com a obtenção do limite máximo de transmissão das LTS, preservando os 

equipamentos de possíveis danos, ou perdas de energia durante a vida útil dos cabos 

causados pelo efeito Joule. 

 

1.4 Organização do Trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma introdução ao tema, contextualizando a área de pesquisa, bem como a 

definição do problema que é tratado ao longo deste documento. Em seguida, os 

objetivos, geral e específicos, são elencados com as justificativas para elaboração do 

trabalho. 
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O capítulo 2 é dedicado à fundamentação teórica, no qual são apresentadas as 

informações pertinentes ao processo de elaboração de projetos de LTS, cálculos e 

conceitos de ampacidade.  

O capítulo 3 aborda o estado da arte, expondo um levantamento dos trabalhos 

existentes em âmbito nacional e estrangeiro, que se relaciona com o tema proposto. 

Esta pesquisa foi subdividida em dois tópicos, o primeiro refere-se ao desenvolvimento 

tecnológico relacionado aos fatores térmicos em LTS, o segundo menciona as 

experiências construtivas e mostra dados referentes às LTS instaladas no Brasil. 

O capítulo 4 remete aos materiais e métodos utilizados para o desenvolvimento 

desta dissertação. Primeiramente são mencionadas as principais ferramentas utilizadas 

no trabalho, tais como a norma IEC 60287 e o software Mathcad. Em métodos tem-se 

a descrição do processo e a divisão das etapas necessárias para execução ou 

conferência dos cálculos de ampacidade em projetos de LTS. 

O capitulo 5 é composto por um estudo de caso realizado com o intuito de 

aplicar o procedimento elucidado no capítulo 4. Tendo como base os dados de uma LTS 

de 230 kV que será construída pela empresa COPEL. 

E finalmente o capítulo 6 discorre sobre as conclusões e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para o embasamento teórico 

referente aos conteúdos abordados no trabalho, tais como os aspectos gerais dos 

projetos eletromecânicos de LTS, cabos isolados, disposições geométricas dos 

circuitos, sistemas de aterramento, métodos construtivos, resistividade térmica do solo, 

definição e método de cálculo de ampacidade. 

 

2.1 Aspectos Gerais de Projetos de LTS 

 

2.1.1 Aspectos Técnicos 

 

O projeto básico consiste em um documento que explicita todos os elementos 

técnicos necessários para caracterizar a obra, com riqueza de informações, tal  qual 

seja necessário para o entendimento do objetivo almejado, para que seja possível 

estimar custos e prazos de execução (MENEZES, 2015). Sendo assim, o escopo do 

projeto, memorial descritivo, memorial de cálculos de capacidade de corrente e das 

perdas joule, data sheet do cabo projetado, relação de materiais, quantitativos 

preliminares e projeto demonstrativo da rota, devem estar presentes neste documento 

quando relacionado a empreendimentos de LTS. 

De acordo com Menezes (2015) a premissa básica do projeto executivo traduz 

no serviço de engenharia responsável pelo detalhamento de todas as instruções 

necessárias à execução completa da obra. Neste documento são compilados os 

projetos civis, projetos de aterramento, eletromecânicos, de travessias, de estruturas   

de transição, projetos para aprovação junto aos órgãos públicos competentes e 

especificações técnicas. 

Baseado nas informações referente aos projetos de implantação de uma LTS   

é notório a quantidade de requisitos necessários para elaboração de um projeto 

executivo adequado e confiável, para isso alguns aspectos técnicos devem ser 

analisados de maneira minuciosa. Para essa análise é frequente utilizar como 

parâmetro as LTA, pelo fato de possuir uma cultura técnica mais evoluída e difundida 
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no Brasil. Nesses casos quando se tem como referência uma LTA com as mesmas 

características de tensão e capacidade de uma LTS alguns aspectos devem ser 

considerados. 

Lopes (2014) afirma que a corrente capacitiva dos cabos subterrâneos de alta 

tensão(AT) é relativamente maior, quando se comparada com uma LTA de mesmas 

proporções e longos circuitos podem necessitar de instalações de reatores utilizados 

para condensação de reativos. 

As LTA usualmente podem ser recapacitadas para aumentar sua potência com 

custos razoáveis através de trocas de condutores, entretanto esta pratica não é utilizada 

para a maioria das linhas subterrâneas (LOPES, 2014). 

 

2.1.2 Comparação de custos entre linhas subterrâneas de transmissão e linhas aéreas 

de transmissão 

 

Segundo Almeida e Lima (1997) a relação de preços entre uma linha de 

transmissão subterrânea e uma linha aérea varia de maneira considerável em âmbito 

mundial. Tal amplitude se deve a exigências e características da construção e das 

dificuldades a serem superadas. 

Portanto, a definição da construção de uma LTS ocorre quando: 

 Possui inviabilidade técnica, econômica ou social para construção da LTA; 

 A LTA resulta em um traçado com distâncias maiores que a LTS, sendo isso 

possível devido a desvios necessários sobre benfeitorias ou questões 

fundiárias; 

 Alguns fatores econômicos que inviabilizam a LTA, como a necessidade de 

uma aquisição de faixa de servidão em locais de alta valorização dos 

terrenos. 

 Peixoto et al. (2015) realizou um estudo referente aos sistemas de cabos 

subterrâneos em tensões superiores ou iguais a 69 kV instalados no Brasil nos últimos 

10 anos. Verifica-se a disparidade entre itens que compõem a execução de uma obra 

como: material, obra civil e instalação. Tal estudo foi desenvolvido em algumas     
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cidades de diferentes regiões do Brasil e buscou verificar o que contribuiria com o maior 

custo do empreendimento, conforme apresentado na FIGURA1. 

 

FIGURA 3 - PERCENTUAL DE CUSTOS COMPARANDO-SE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, 
INFRAESTRUTURA CIVIL E A INSTALAÇÃO. 

 
 

FONTE: Adaptado de Peixoto et al. (2015). 

 

Importante ressaltar que em algumas cidades a infraestrutura civil representa o 

maior custo do empreendimento, podendo ser justificado pela grande quantidade de 

interferências no subsolo, devido ao compartilhamento do espaço com outros tipos de 

prestação de serviços como gás, telefonia e telecomunicação.  

Economicamente falando, no início da década de 80 os estudos desenvolvidos 

afirmavam que as instalações de LTS ficavam aproximadamente 10 vezes mais caras 

que as LTA, portanto não seria viável financeiramente, levando a um paradigma de não 

difusão dos estudos e aplicação desse modo construtivo de linhas de transmissão 

(PIERDONA et al., 2003).   

Nesse sentido, o Cigré (1996) expos um estudo onde relaciona os custos de 

construção entre as LTS e LTA, afirmando que o nível de tensão do circuito influência 

diretamente no custo por quilômetro ou MVA dos cabos subterrâneos. 

 O custo de investimento entre as linhas seguem a seguinte proporção: 
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 Faixa de tensão de 110 a 219 kV – 5 a 10 vezes  

 Faixa de tensão de 220 a 362 kV – 9 a 16 vezes 

 Faixa de tensão de 363 a 7664 kV – 15 a 25 vezes 

Para que sejam válidas estas relações de custos as LTS devem obter a mesma 

extensão de rota, podendo variar de forma significativa, quando se leva em 

consideração as diversas exigências do percurso, planejamento, questões legais e 

compensações ambientais para cada projeto.  

No Brasil um trabalho semelhante foi elaborado, onde Pinto, Lima e Lee (2011) 

mostram uma experiência construtiva e o comparativo de custos entre linhas de 

transmissão aéreas e subterrâneas em 138 kV no Distrito Federal. 

Para possibilitar a comparação entre os valores de construção, foram utilizados 

parâmetros das LTA construídas em áreas urbanas, com custos e exigências atuais. 

Em relação às LTS foram utilizados os valores das recentes construções realizadas 

para os fechamentos dos anéis em 138 kV na área central de Brasília, visando maior 

confiabilidade no fornecimento de energia elétrica. Como essas linhas foram 

implantadas na mesma época, os valores aplicados possibilitaram a comparação dos 

custos entre esses tipos de instalação (PINTO; LIMA; LEE,2011). 

O método utilizado para comparação consiste em apresentar os dados 

financeiros das linhas construídas em tabelas. As TABELAS 01 E 02 apresentam os 

custos para implantação das LTA e LTS respectivamente. 
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TABELA 1 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS LTA 

 
FONTE: Pinto, Lima e Lee (2011). 

 

 
TABELA 2 - CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DAS LTS 

 
FONTE: Pinto, Lima e Lee (2011). 
 

Observa-se que nas TABELAS 01 e 02, demonstra os valores gastos com as 

prestações de serviços de montagens estruturais e da parte civil que correspondem às 

siglas, Serviço ME e Serviço CC. 

Posteriormente dividiu-se em três grupos com duas linhas cada, uma aérea e 

uma subterrânea, construídas na mesma época. A partir dessas divisões elaborou-se A 

TABELA 03expondo a relação de custo e o ano de conclusão. 
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TABELA 3 - COMPARATIVO DE CUSTOS ENTRE LINHAS AÉREAS E 
SUBTERRÂNEAS 

 
FONTE: Pinto, Lima e Lee (2011). 

 

O estudo possibilitou concluir que é abaixa a relação de custos entre as obras, 

sendo que a maior relação ficou em 3,60 vezes, número bem abaixo do que se espera, 

quando se compara ao estudo feito pelo Cigré (1996), onde mostrava que a proporção 

entre valores poderia chegar a 10 vezes. 

Outro dado interessante seria a diminuição da relação de custo quando 

relacionada ao ano de conclusão, à medida que o tempo passa essa relação fica menor. 

Vale ressaltar que as linhas tem vida útil similar com duração estimada em 30 anos. 

 

2.2 Sistemas de Cabos Isolados 

 

2.2.1 Análise e processo de escolha do cabo em projetos de LTS 

 

A escolha do cabo afeta diretamente o custo do projeto, isto posto, pretende-se 

mostrar alguns dos processos mais utilizados na escolha desse item, que faz parte da 

elaboração de um projeto básico de uma LTS. 
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Tecnicamente falando, a IEC 60287-3-2 (2009) afirma que o procedimento 

geralmente utilizado para a seleção de uma seção de cabo, conduz à mínima área de 

seção transversal admissível, o qual também minimiza o custo do investimento inicial. 

De acordo com a Prysmian (2012) o cabo quando inserido em um sistema 

elétrico, deixa de ser um elemento independente, cujas características devem-se 

adaptar ao sistema. 

Para a definição das alternativas de cabos a serem analisadas, exige-se que 

uma série de condições que são estabelecidas pelos projetistas, visando atender 

algumas considerações operacionais e econômicas sejam seguidas: 

 Tipo e projeto de sistema: o tipo de sistema ao qual se objetiva (transmissão, 

distribuição, etc.) bem como seu projeto (radial, radial seletivo, interligado, 

etc.) podem ser determinantes na escolha de um cabo. 

 Tensão e potência: importante devido os cabos apresentarem faixas 

limitantes de tensão e potência, onde podem operar sem gerar qualquer tipo 

de danos ou diminuição da vida útil dos equipamentos. 

 Comprimento do circuito: Deve ser analisado devido aos valores admissíveis 

de queda de tensão.  

 Tipo de carga: cargas indutivas, capacitivas ou parcialmente resistivas, 

podem exigir cabos com detalhes e procedimentos diferentes de construção. 

 Condições Ambientais: os cabos devem atender algumas exigências 

referentes às proteções mecânicas, que sejam de acordo com as condições 

ambientais do local que será instalado o circuito. 

 Trajeto: os cabos devem se adaptar as diversas condições geológicas que 

possa ser aplicado, de modo a escolher da melhor forma os materiais de 

isolamento e proteção do cabo. 

 Confiabilidade: o tipo de isolamento deve apresentar confiabilidade inerente 

a um sistema que deveria operar a curto, médio e longo prazo. 

Com o objetivo de minimizar o trabalho dos engenheiros e técnicos envolvidos 

na elaboração de projetos de LTS,   quanto à  escolha   de    alternativas e   quanto    ao      
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dimensionamento a Prysmian (2012) desenvolveu um processo interativo de escolha do 

cabo conforme a FIGURA 4. 

 

 
 

FIGURA 4 - PROCESSO INTERATIVO DE ESCOLHAS DE CABOS 

 
 

FONTE: Prysmian (2012). 
 

Observa-se na FIGURA 2 que a análise dos resultados baseia-se em comparar 

os custos de cada alternativa de acordo com as restrições orçamentárias do projeto. 

 

2.2.2 Composição de um cabo isolado 

 

Os cabos elétricos de alta tensão são utilizados para transportar grandes 

quantidades de energia com as menores perdas possíveis. 
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De acordo com Bressan (2006) os cabos isolados utilizados em redes elétricas 

subterrâneas são constituídos basicamente por cinco elementos: proteção externa, 

blindagem metálica, camadas semicondutoras, condutor e sistema de isolação. A 

FIGURA 5 ilustra a estrutura de um cabo isolado. 

 

 
FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DE UM CABO ISOLADO 

 
FONTE: Bressan (2006). 

 

Silva (2011) diz que os cabos isolados que são utilizados em linhas 

subterrâneas de alta tensão são unipolares, de campo radial e são formados por um 

condutor de cobre ou alumínio isolado, com revestimento externo, coberturas protetoras 

e armadura. 

Estes cabos devem satisfazer as seguintes condições: 
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 Devem estar totalmente isolados e contar com materiais adequados que 

suportem a sua instalação e possíveis explorações acidentais, como contatos 

com maquinas agrícolas ou qualquer tipo de equipamento que possa atingir 

o cabo de maneira involuntária.  

  Devem estar blindados e protegidos contra corrosão, que podem ser 

provocadas pelo local de instalação ou produzidas por correntes parasitas. 

 Devem ter uma resistência mecânica para suportar os métodos de 

instalações e manutenções posteriores (não levando em consideração as 

avarias provocadas por máquinas de obras, tais como, escavadoras, brocas 

ou pontaletes). 

  

2.2.3 Condutor Elétrico 

 

O condutor elétrico pode ser caraterizado por dois aspectos: Natureza do 

material condutor e os tipos de construções. 

 

2.2.3.1 Natureza do material condutor 
 

De acordo com Moreira (2011) os materiais geralmente utilizados como 

condutores são o cobre e o alumínio. A seleção do material leva em consideração 

aspectos como a ampacidade que é capacidade máxima de corrente que o cabo pode 

transportar as limitações de dimensões, os limites de custos envolvidos no projeto e 

algumas vezes a massa do cabo. 

Segundo Oliveira (2010) a secção transversal, a seleção do material e a forma 

de construção, consideram a capacidade de condução de corrente em diversos regimes 

como: permanente, cíclico, sobrecarga e curto- circuito. A título de referência, podem-

se encontrar as fórmulas para o cálculo da capacidade de corrente em regime 

permanente nas normas IEC 60287-1-1 (2006) e IEC 60287-2-1 (2006). Para o regime 

cíclico e de sobrecarga, a norma a ser utilizada é a IEC 608 53-2 (1989). Para as 

fórmulas referentes ao regime de curto-circuito utiliza-se a IEC 60949 (1988). 
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O alumínio quando utilizado em condutores isolados é normalmente de têmpera 

meio dura e de condutibilidade 61% International Annealed Copper Standard (IACS) 

(MOREIRA, 2011). 

O cobre é o material tradicionalmente utilizado em condutores dos cabos 

isolados devendo ser eletrolítico, ou seja, refinado por eletrólise de pureza mínima, 99, 

9%, e recozido para obter têmpera mole. Em eventuais aplicações utiliza-se o cobre de 

têmpera meio dura ou dura.  

A TABELA 4 apresenta algumas características físicas e elétricas do cobre e do 

alumínio.  

 
 TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO COBRE E DO ALUMÍNIO 

 
FONTE: Moreira (2011). 

 

Observa-se na tabela que a condutividade elétrica do alumínio equivale a 61% 

da condutividade do cobre, baseado nessa informação Prysmian (2012) afirma que para 

a condução de uma mesma corrente o condutor de alumínio terá diâmetro 28% maior 

que o de cobre, mesmo assim, pesará aproximadamente a metade deste. 

 

2.2.3.2 Tipos de construções 
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Os cabos são constituídos por apenas um condutor, devido à grande espessura 

da camada isolante, construída na forma redonda compacta ou na forma segmentada.   

A FIGURA 6 mostra os condutores de forma segmentada também conhecida 

como “Milliken” é um condutor dividido em três ou quatro setores de círculo, separados 

entre si por uma parede isolante, e sua principal função é a redução do efeito pelicular 

e as correntes de Foucault. Para uma mesma área de secção transversal, a resistência 

de um condutor segmentado é menor que a resistência de um condutor redondo 

compacto que tem a vantagem da redução do diâmetro externo, através da eliminação 

dos espaços vazios na periferia e no interior do condutor e superfície externa mais 

uniforme (MOREIRA, 2011). 

 
 

FIGURA 6 - CONDUTOR TIPO SEGMENTADO “MILLIKEN” 

 

FONTE: Prysmian (2012). 

 

 

2.2.4 Blindagem metálica 

 

A blindagem tem várias funções, sendo elas: escoamento das correntes 

capacitivas, bem como das correntes de curto-circuito, pode confinar o campo 

eletrostático no interior do cabo, fornecendo um caminho de baixa impedância para 

escoamento das correntes induzidas, provém proteção mecânica ao cabo no momento 

de sua instalação, e por fim bloqueia os líquidos (água) e contaminantes que podem 

existir em seu ambiente (CIGRE, 2013). 

 



34 

 

Nexans (2011) desenvolveu um catálogo técnico referente a cabos 

subterrâneos de alta tensão com isolamento polietileno reticulado (XLPE). Nesse tipo 

de cabo a blindagem tem como atribuição, escoar a circulação das correntes induzidas 

pelos campos magnéticos de outros cabos, que possam existir nas proximidades, uma 

vez que estas correntes circulantes geram perdas de energia no circuito ao qual sua 

proteção é destinada. 

Outra finalidade da blindagem consiste em formar uma barreira radial para evitar 

que a umidade penetre o cabo, especificamente o sistema de isolamento. 

Silva (2008) destaca que a blindagem metálica pode garantir a proteção das 

pessoas, principalmente dos colaboradores que trabalham diretamente com o cabo, 

pois em caso de perfuração, a blindagem pode oferecer uma proteção, por estar no 

mesmo potencial da terra. 

As blindagens mais utilizadas atualmente nos cabos extrudados são 

constituídas de fio de cobre, aplicados helicoidalmente na forma de coroa concêntrica 

ou de capas extrudadas de alumínio ou chumbo. Para o dimensionamento da sua 

secção transversal utiliza-se o valor da corrente e o tempo de curto-circuito fase-terra 

do sistema (OLIVEIRA, 2010). 

Para os cabos em EPR, Almeida e Lima (1997) explica que não é utilizada a 

proteção com fita metálica, somente blindagem com fios de cobre, em função desse tipo 

de isolamento ser pouco afetado pela umidade na sua parte externa. 

 

2.2.5 Isolação 

 

Basicamente a função da isolação é isolar eletricamente o condutor do meio 

externo. A camada isolante é constituída por compostos dielétricos extrudados ou 

estratificados (BRESSAN, 2006). 

Silva (2011) explica que além dos aspectos elétricos, a isolação deve cumprir 

outras funções, dependendo das características do ambiente externo ao qual o cabo 

será submetido durante sua vida útil, pode-se destacar as seguintes funções: 

 

 Resistência à umidade. 
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 Resistência à ionização, que é medida pelo tempo necessário ao 

aparecimento de fissuras em amostras do material isolante, colocadas em 

célula especial de provas onde são submetidas a descargas com ionização 

intensas.  

 Resistência aos hidrocarbonetos, agentes corrosivos, ambientes salinos e 

alcalinos. 

 Resistência à tração mecânica. 

 Temperaturas máximas de serviço e curto-circuito.  

 

Baseado no tipo de isolamento, os cabos isolados podem ser divididos em dois 

grupos conforme FIGURA 7. 

 
 

FIGURA 7 - MATERIAIS UTILIZADOS COMO ISOLAMENTO DOS CABOS DE ENERGIA 

 
FONTE: Prysmian (2012). 

 
 

No Brasil, entre os anos de 1999 a 2012 Lopes (2013) desenvolveu uma 

pesquisa mostrando que a grande maioria dos cabos utilizados em instalações de LTS 

com tensão igual ou superior a 69 kV foram constituídos de isolação de Polietileno 

reticulado XLPE, com aproximadamente 77%, logo em seguida com 20% estão os 

cabos isolados a papel impregnado com óleo fluído de baixa pressão, e o EPR completa 

a lista com 3% do total. 

 

2.2.5.1Isolantes sólidos (Extrudados) 
 

Os isolantes sólidos se dividem em dois grandes grupos. 
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  Termoplásticos: são materiais que a temperatura provoca de um modo 

reversível, uma variação na plasticidade (amolecem com o aumento da 

temperatura). Quimicamente são polímeros de cadeia linear, os mais 

utilizados são: Policloreto de vinila – PVC e o Polietileno –PE. 

 Termofixos: são materiais que apresentam amplo domínio da elasticidade, 

possuem um comportamento elástico diferenciado, associado a uma 

excelente adaptação a deformação (não amolecem com o aumento da 

temperatura). Quimicamente são polímeros tridimensionais obtidos por 

vulcanização a fim de estabelecer ligações transversais entre as cadeias 

moleculares. A FIGURA 8detalha informações relevantes ao 

dimensionamento de cabos isolados. 

 
FIGURA 8- DADOS RELEVANTES AO DIMENSIONAMENTO DE CABOS ISOLADOS 

 
FONTE: Prysmian (2014). 

 

Almeida e Lima (1997) elucida que os cabos isolados em EPR são utilizados 

em tensões de até 138 kV para linhas de transmissão e possui excelente resistência à 

umidade, já os em XLPE são utilizados para tensões de até 245 kV, em ocasiões 

especiais, geralmente dentro de subestações pode-se aplicar em tensão de até 400 kV. 

Ressalta-se que esse tipo de isolação exige sempre uma barreira metálica contra a 

penetração radial de umidade. 

A isolação em XLPE é susceptível a umidade e quando submetido a gradiente 

elétrico pode dar origem a “water trees” que seriam arborescências que se formam no 
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material isolante provocando descargas parciais e consequente deterioração e 

envelhecimento do mesmo. 

Prysmian (2012) detalha de forma comparativa as temperaturas admissíveis 

pelos diferentes tipos de materiais isolantes, pois é uma propriedade física das mais 

importantes, pelo fato de constituir um fator limitante de corrente (ampacidade) do cabo, 

conforme mostrado na FIGURA 9. 

 

FIGURA 9 - TEMPERATURAS ADMISSIVEIS EM REGIMES OPERACIONAIS DE CABOS COM 
ISOLANTES ESTRUDADOS 

 
                                            FONTE: Prysmian (2012). 

 

2.2.5.2 Isolantes estratificados 
 

Basicamente são utilizados dois tipos de cabos de energia com isolantes 

estratificados conforme, apresentado na FIGURA 10.  
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FIGURA 10 -TEMPERATURAS ADMISSIVEIS EM REGIMES OPERACIONAIS DE CABOS COM 
ISOLANTES ESTRATIFICADOS 

 
FONTE: Prysmian (2012). 

 

Esse tipo de isolamento possui algumas vantagens como: 

 

  Apresenta vida útil extremamente longa; 

  Demostra uma confiabilidade superior aos demais, devido apresentar uma 

dispersão muito baixa da sua rigidez dielétrica. 

  Pode ser utilizado em altas tensões superiores a 345 kV. 

 

Possui desvantagens na mesma proporção: 

 É utilizado em situações muito específicas devido sua produção estar 

limitada a poucas fábricas no mundo. 

  Para altas tensões as perdas dielétricas devem ser computadas. 

 

A TABELA 5 apresenta uma comparação das propriedades críticas dos 

materiais dielétricos sólidos com relação à isolação em papel impregnado a óleo. 
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TABELA 5 - PROPRIEDADES CRÍTICAS DOS ISOLANTES 

Material Abreviação 
Constante 
Dielétrica 

Fator de 
Potência 

Fator de 
Perda 

Resistividade 
Térmica 

  ε (cos Ф) tang δ K.m/W 

Papel-Impregnado 
óleo 

OFPO 3,5 2,5x10-3 8,8x10-3 500 

Polietileno PE 2,3 3x10-4 0,7x10-3 350 

Polietileno VSPE 2,3 3x10-4 0,7x10-3 350 

Polietileno 
(reticulado) 

XLPE 2,3 3x10-4 0,7x10-3 350 

Polietileno VSXLPE 2,3 3x10-4 0,7x10-3 350 

Polietileno 
(reticulado) 

XLPE 
(Preenchido) 

2,8 3x10-3 8,4x10-3 350 

Borracha 
etilpropileno 

EPR 2,8 4x10-3 11,2x10-3 610 

 
FONTE: Adaptado de Louredo (2009). 

 

 

2.2.6 Camadas semicondutoras internas e externas 

 

A camada semicondutora interna tem como função básica distribuir 

uniformemente as linhas do campo elétrico entre o condutor e a isolação, uma vez que 

é a região de maior gradiente de tensão, eliminando o efeito de ponta dos fios 

encordoados (PAULA, 2004). 

De acordo com Nogueira (2010) a blindagem da isolação equaliza o campo 

elétrico através de uma distribuição radial e simétrica, permitindo sua forma 

perfeitamente cilíndrica, conforme mostrado na FIGURA 11. 
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FIGURA 11 - CAMPO RADIAL E NÃO RADIAL 

 
 

FONTE: Prysmian (2012). 
 

Na FIGURA 11 observa-se que o descrito como campo não radial está 

relacionado a um cabo que não possui blindagem, devido apresentar distribuição 

irregular do campo elétrico, enquanto no cabo blindado denominado “campo radial” o 

campo elétrico distribui-se de forma equilibrada e radialmente em relação ao condutor. 

Oliveira (2010) ressalta que para uma perfeita junção com o material utilizado 

na isolação, a blindagem do condutor e da isolação é feita com materiais 

semicondutores de bases poliméricas compatíveis com a isolação.  

 

 

2.2.7 Proteção Externa 
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A proteção externa tem a finalidade de proteger o núcleo do cabo contra 

agentes externos tais como: químicos, biológicos, abrasivos entre outros. Outra 

finalidade seria a proteção mecânica do conjunto. 

De acordo com Nogueira (2010) a cobertura é aplicada sobre a blindagem da 

isolação, por extrusão, e é determinada pelas características elétricas, mecânicas e 

químicas.  

Pimentel (2010) cita que outros papéis do revestimento externo que se 

destacam, é a proteção contra choques físicos, impermeabilização, identificação dos 

circuitos e segurança da instalação.   

As proteções distinguem-se em dois tipos: 

 Não metálicas: Material PVC e HDPE 

  Metálicas: fitas planas de aço e fios de aço. 

A escolha do tipo de material depende das condições de instalação dos cabos 

(PRYSMIAN, 2014). 

 Cabos diretamente enterrados ou em dutos: HDPE. 

 Cabos ao ar livre ou em galerias: PVC ou HDPE. 

 

2.3 Disposições Geométricas dos Circuitos 

 

As configurações das disposições geométricas dos circuitos variam bastante de 

acordo com cada país, que levam em considerações diversos parâmetros e 

características (CIGRE, 2013). 

Oliveira (2010) define que se deve levar em conta a potência de transmissão e 

o número de circuitos da linha, as limitações físicas do local da instalação, os custos 

estipulados no projeto para obras civis, características elétricas do cabo e o método de 

construção. 

Basicamente o sistema de cabos subterrâneos pode ser instalado em 

configuração triangular, plana horizontal ou plano vertical, unidos ou não, das seguintes 

formas: 
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 Disposição plana horizontal 

 

Esta disposição é normalmente empregada em linhas de grande potência de 

transmissão e onde há disponibilidade para abertura de valas mais largas, sendo que, 

os cabos geralmente são diretamente enterrados. Ela permite melhor dissipação 

térmica dos cabos, maior facilidade de instalação e maior facilidade para vencer 

interferências quando não é possível a adoção de outra disposição. Sua maior 

desvantagem ocorre quando da necessidade de lançamento de circuito duplo, 

requerendo um espaçamento entre os cabos muito maior que o utilizado em circuitos 

mais simples, logo esses valores vão refletir nos custos civis do projeto. Ressalta-se 

que os métodos de aterramento “cross-bonding” ou “single-point-bonding” são utilizados 

neste tipo de disposição (MOREIRA, 2011). 

A FIGURA 12 ilustra a disposição plana horizontal para linhas constituídas de 

um circuito e dois circuitos.  

 
 

 
FIGURA 12 - DISPOSIÇÃO PLANA HORIZONTAL PARA CIRCUITOS SIMPLES E DUPLOS 

 
 

FONTE: Moreira (2011). 
 

 Disposição Plana Vertical 

 

Assim como a disposição horizontal, a vertical também é empregada em linhas 

com grande potência de transmissão, onde há necessidade de utilizar os métodos de 

aterramento “cross-bonding” ou “single-point-bonding”. 
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Nesta configuração a dissipação de calor é favorecida devido a maior distância 

entre os condutores. No entanto, não há simetria no sistema, o que leva a diferença nos 

parâmetros elétricos, o que pode ser resolvido com a transposição de fases, que seria 

a alternância em cada uma das três posições disponíveis a cada terço de comprimento 

do circuito (MURTA, 2002). 

A grande vantagem desse arranjo se dá quando da necessidade de lançamento 

de dois ou mais circuitos, pois necessita de uma vala mais estreita, reduzindo a largura 

da faixa de servidão da LT, conforme mostrado na FIGURA 13. 

 

 
FIGURA 13 - DISPOSIÇÃO PLANA VERTICAL PARA CIRCUITOS SIMPLES E DUPLOS 

 
FONTE: Moreira (2011). 
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 Disposição Triangular ou Trifólio 

 

Possui a disposição das fases de cabos subterrâneos semelhantes a um 

triangulo equilátero. Comumente é empregada em linhas de baixa potência de 

transmissão, pois oferece uma pior condição de dissipação térmica, mas permite a 

utilização de valas mais estreitas, conforme ilustrado na FIGURA 14. 

 

 
FIGURA 14- DISPOSIÇÃO TRIANGULAR PARA CIRCUITOS SIMPLES E DUPLOS 

 
FONTE: Moreira (2011). 

  

2.4 Sistema de aterramento 

 

As linhas de transmissão subterrâneas podem ser aterradas por três sistemas 

principais: aterramento em uma extremidade da linha (“single-point-bonding”) ou 

(“middle-point-bonding”) sistema de aterramento cruzado (“cross-bonding”) e 

aterramento em ambos as extremidades da linha (“both-ends-bonding”). 

Os métodos “cross-bonding”e “single-point-bonding” são sistemas especiais 

que possuem a característica de eliminar ou reduzir as elevadas perdas na blindagem 

metálica dos cabos, que em alguns casos particulares podem significar perdas 
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superiores às dos condutores, visto que, essas perdas constituem um fator que limita 

transmissão da máxima potência possível e devem ser minimizados (MURTA, 2002). 

 

2.4.1 Sistema “single-point-bonding” 

 

É utilizado em linhas relativamente curtas que não requerem nenhuma emenda 

ou em casos específicos apenas uma. Neste caso as blindagens dos três cabos são 

conectadas entre si e ligadas a terra em um único ponto, resultando assim em uma 

tensão induzida na outra extremidade, que deve ser limitada através dos limitadores de 

tensão a um valor adequado para atender os limites de segurança estabelecidos. No 

caso de curto-circuito fase-terra, a corrente não retorna pela capa metálica, somente 

pelo solo dando origem a sobretensões na extremidade aberta. Neste caso utiliza-se 

um condutor terra paralelo que terá a função de interligar as malhas da terra, e assim, 

escoar a corrente de curto-circuito (MOREIRA, 2011). 

A FIGURA 15 ilustra o esquema de uma LTS aterrada pelo sistema single-point-

bonding. 

 
 

FIGURA 15 - SISTEMA DE ATERRAMENTO “SINGLE-POINT-BONDING” 

 

FONTE: Moreira (2011). 
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Em alguns casos a extremidade não aterrada resulta em uma tensão induzida 

elevada na blindagem metálica, a mesma poderá ser reduzida a um nível aceitável 

quando aterrada em um ponto médio na extensão da linha (“middle-point-bonding”) 

resultando em uma tensão na blindagem metálica igual à metade daquela com 

aterramento em apenas uma extremidade (MOREIRA, 2011). 

 

 

2.4.2 Sistema “cross-bonding” 

 

Neste sistema as capas metálicas dos cabos são eletricamente isoladas do 

solo. A cada três seções elementares de cabos, as capas metálicas são interconectadas 

entre si e conectadas a terra para formar uma seção completa (NISHIMURA, 1991). 

De acordo com Oliveira (2010) os cabos são transpostos a cada posição da 

emenda seccionada e as blindagens metálicas são conectadas em linha reta através 

das caixas de desconexão com limitadores de tensão de surto. Nas extremidades da 

linha os cabos são aterrados através caixas de desconexão, as quais possibilitam os 

testes da capa externa após a instalação dos cabos e durante as manutenções 

periódicas do sistema. 

A transposição consiste numa troca de posição física dos cabos para que todas 

as fases ocupem a mesma posição relativa na instalação para o mesmo comprimento. 

Tal manobra tem a finalidade de permitir que as fases fiquem com as mesmas 

características elétricas, principalmente a impedância, assim nenhuma delas fica 

submetida a uma carga desequilibrada (SILVA, 2011). 

Desta forma se os trechos têm o mesmo comprimento, mesma distâncias entre 

fases e as correntes são equilibradas, a tensão induzida nas capas após uma 

transposição será nula. Portanto não circula corrente na capa metálica e as perdas são 

minimizadas (SILVA, 2011). 

Nos casos reais, sempre existirá uma diferença de comprimento, mesmo que 

seja mínima. Isso resultará em uma tensão residual nas capas metálicas, levando a 

circulação de corrente na mesma. Dessa forma, buscando-se minimizar essas perdas,  
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no estágio de projeto deve-se procurar obter seções geometricamente balanceadas 

para atender à necessidade. A IEC (International Eletrotechinal Comission) recomenda 

as seguintes perdas residuais nas capas metálicas devido as correntes circulantes: 3% 

das perdas no condutor para cabos diretamente enterrados e 5% das perdas no 

condutor para os cabos instalados em dutos (MURTA, 2002). 

A FIGURA 16 apresenta o esquema de uma LTS aterrada pelo método de 

“cross-bonding”. 

 

 
FIGURA 16 - SISTEMA DE ATERRAMENTO PELO MÉTODO “CROSS-BONDING” 

 
 

FONTE: Moreira (2011). 

 
O sistema “cross-bonding” é empregado em linhas subterrâneas de potência 

elevada e de grande comprimento (acima de 1 km). As vantagens deste método estão 

relacionadas ao custo de implementação quando relacionado ao método “both-ends-

bonding”. Além da ausência de perdas nas blindagens metálicas, este método permite 

que as fases dos circuitos sejam instaladas mais distantes dentre si, ocasionando uma 

melhor dissipação térmica e consequentemente um aumento de corrente do circuito. 

(OLIVEIRA, 2010). 
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As desvantagens estão relacionadas à segurança e a manutenção, pois 

necessitam periodicamente de testes elétricos na capa externa dos cabos e também de 

manutenção preventiva nas caixas de desconexão (OLIVEIRA, 2010). 

 

2.4.3 Sistema “both-ends-bonding” 

 

Neste sistema as correntes circulantes nos condutores dos cabos geram campo 

magnético que, em contrapartida induz uma força eletromotriz 1(FEM) nas blindagens 

metálicas dos mesmos. Esta FEM, aliada ao aterramento em ambas as extremidades 

da linha, provoca uma circulação de corrente das blindagens metálicas no sentido 

contrário ao das correntes circulantes dos condutores. As intensidades destas correntes 

variam de acordo com o espaçamento entre os cabos e da resistência elétrica da 

blindagem metálica, sendo esta dimensionada para suportar a corrente de curto-circuito 

fase-terra por um determinado período de tempo (OLIVEIRA, 2010). 

De acordo com Moreira (2011) a grande vantagem deste sistema está na 

ausência de tensão elétrica residual nas blindagens metálicas, dispensando o uso de 

acessórios especiais. A desvantagem é atribuída aos custos de implementação em 

linhas subterrâneas de elevada potência sendo utilizado em linhas que não requerem 

grandes potências. 

A FIGURA 17 apresenta o esquema de uma linha subterrânea aterrada, pelo 

sistema “both-ends-bonding”, visto que a caixa de desconexão é recomendada para a 

realização de testes elétricos na capa extrema dos cabos. 

                                            

 

 

 

1 Define-se Força eletromotriz de um gerador ao quociente da energia que o gerador fornece ao circuito 
durante certo tempo pela carga elétrica que atravessa uma secção transversal do circuito durante o 
mesmo tempo.  



49 

 

 
FIGURA 17 - SISTEMA DE ATERRAMENTO “BOTH ENDS BONDING” 

 
 

FONTE: Moreira (2011). 
 
 

 

2.5 Métodos Construtivos de Instalações 

 

O método de instalação de sistema de cabos subterrâneos é uma parte 

significativa do custo de um projeto, que depende primordialmente da quantidade de 

energia que será transmitida e também das características do local onde a obra será 

executada. Nas áreas urbanas, os custos de instalação dos cabos tendem a ser 

significativamente mais elevados do que no campo. Na cidade, é provável que haja um 

grande número interferências de serviços básicos como cruzamento de tubulações de 

gás, água e telecomunicações, conforme ilustrado na FIGURA 18, restringindo de forma 

significativa o uso de equipamentos mecânicos (CIGRE, 2007). 
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FIGURA 18 - INTERFERENCIAS ENCONTRADAS EM ESCAVAÇÕES NO TRECHO 

 
FONTE: Cigré (2007). 

 

 

De maneira geral os métodos construtivos podem ser divididos em dois grupos, 

conforme descrito abaixo: 

 

2.5.1 Métodos convencionais 

 

São os métodos que trabalham a céu aberto, ou seja, as valas e as instalações 

em dutos. 

 Diretamente aterrados em valas: Espaço físico utilizado para instalação de 

cabos subterrâneos, basicamente nesta situação os cabos encontram-se 

diretamente enterrados no solo natural, a poucos metros de profundidade, 

sendo que pode ser preenchida ou não por solos estabilizados (backfill). Suas 

dimensões são estabelecidas em função dos critérios de ampacidade. São 

instalados em regiões de menor trânsito. Outra vantagem deste tipo de 

instalação   é  a   permissão   de   lances  longos    de  cabos   reduzindo      a 
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quantidade de emendas, sendo este o método mais utilizado no Brasil devido 

ao seu menor custo (LOUREDO, 2009). 

 Dutos: Ambiente onde o cabo pode estar dentro de dutos e envolvido em 

concreto, argamassa, ou areia selecionada e compactada. Suas 

dimensões/diâmetro são estabelecidas em função dos critérios de 

ampacidade, além de condições mecânicas. O espaço interno entre o cabo 

e o duto deverá ser preenchido por materiais que melhorem a dissipação 

térmica como, por exemplo, a bentonita. São utilizadas em regiões de 

maiores congestionamentos e tráfego intenso.  (LOUREDO, 2009). 

 

2.5.2 Métodos não destrutivos 

 

 Galerias: Espaço físico onde os cabos podem ser instalados, fixados por 

ferragens metálicas ou outros materiais, ou confinados em canaleta, 

(concreto, argamassa, areia selecionada compactada, etc.). Suas 

dimensões não estão diretamente ligadas aos critérios de ampacidade 

Espaço físico acessível à visitação, com possibilidade de aproveitamento 

em futuras expansões. No seu interior, os cabos podem ser instalados 

sobre suportes metálicos, fixados por abraçadeiras, ou ainda confinados 

em canaleta, envolvidos em material especial, como argamassa, areia 

selecionada, etc. (LOUREDO, 2009). 

  Túnel: Suas dimensões são estabelecidas a partir de uma série de 

critérios, além do relacionado à ampacidade, uma vez que processos 

construtivos e características do maciço estabelecem suas dimensões. Em 

função de suas características e dimensões pode ou não ser ventilado. 

São utilizados em regiões de maior congestionamento/tráfego intenso e/ou 

que possuem o subsolo congestionado. São vantajosos para linhas de alta 

potência ou quando é necessário a instalação de numerosos circuitos de 

potência e outros serviços (ALMEIDA; LIMA, 1997). 
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De acordo com Silva, Matrangolo e Filho (1993) os maiores aspectos positivos 

na utilização de túneis como método construtivo são: redução da poluição visual e 

ambiental, redução do custo social, com o mínimo de transtorno à população e comercio 

local, facilidade e rapidez na manutenção da LTS, transposição de obstáculos naturais 

e urbanos como, rios, rodovias e ferrovias, previsão para instalação de futuros circuitos 

e redução de extensão no trajeto. 

 Canaleta: Espaço físico onde os cabos podem ser instalados, caracterizada 

basicamente por uma base e paredes laterais executadas em concreto 

armado, ou alvenaria. Suas dimensões são estabelecidas em função dos 

critérios de ampacidade, bem como quanto às características do solo natural 

(LOUREDO, 2009). 

 Flowmole/Navigator: Se dá através de perfuração longitudinal direcionada 

por um condutor por meio da utilização de sondas, na superfície do solo. Um 

dos cabos guia é projetado com a função de fazer a retirada de dutos de 

polietileno, no qual dentro deles serão instalados cabos de transmissão. Esse 

método pode ser possivelmente mais viável economicamente se comparado 

com o método da vala, e oferece como vantagem trazer menos transtorno 

para a população nas vias públicas, no entanto, é necessária uma maior 

experiência durante a sua execução (MURTA, 2002). 

 

2.6 Resistividade Térmica do Solo 

 

O fator temperatura é um limitante importante no que diz respeito a cabos de 

potência, ressaltando que o aumento da temperatura de um cabo enterrado, é 

dependente da resistência térmica do meio em que se encontra. Diante disso, é de 

fundamental importância o cálculo desta resistência térmica, visto que mais de 50% do 

aumento da temperatura do condutor é devido a esta resistência. No passado já 

existiam métodos de cálculos sofisticados, no entanto não eram levados em 

consideração em função da baixa carga dos cabos (ALMEIDA, 2011). 

Conhecimentos das propriedades termofísicas do solo (resistividade e 

difusividade térmica) são elementos importantes para os projetos de LTS. Tal 



53 

 

conhecimento propicia alcançar grandes otimizações no dimensionamento das bitolas 

dos cabos, que consequentemente geram ganhos nos custos da parte civil da obra e 

eficácia na ampacidade da linha. A resistividade térmica dos solos depende de uma 

série de fatores, tais como: umidade, composição química, forma e tamanho das 

partículas, compactação, etc. Destaca-se o fator umidade que possui uma relevância 

particular, pois, uma pequena diminuição do conteúdo de umidade leva a um aumento 

considerável da resistência térmica. Estes fatores são vulneráveis às variações ao 

decorrer do ano, provocadas por regimes alternados de chuvas, temperaturas e ventos 

(LOUREDO; FILHO; NARIMATSU, 1989). 

Os cálculos do dimensionamento de cabos de potência são baseados em 

fórmulas empíricas, porém quando se trata de solo, os valores são obscuros e de 

complexa avaliação. Considerando que sob o solo abrange uma expressiva parte da 

resistência térmica, é fundamental conceituar suas características com o mesmo 

cuidado que aquelas relacionadas ao cabo. No que concerne à resistividade térmica do 

solo é fundamental evidenciar que o solo possui uma inevitável quantidade de ar, sendo 

que este detém uma resistividade extremamente alta (10 vezes superior à resistividade 

térmica de materiais orgânicos). Apesar da impossibilidade da inexistência desses 

interstícios (ar), é necessário buscar artifícios a fim de reduzir sua presença. Nesse 

sentido preencher os vazios de ar com água torna-se uma alternativa, visto que a 

resistência térmica do solo diminui com o aumento da umidade. No entanto os materiais 

orgânicos mesmo em presença de água possuirão alta resistividade térmica. Já 

materiais ricos em quartzo possuem baixa resistividade térmica (LOUREDO, 2009). 

Diante do exposto, algumas considerações sobre a região ou o local que será 

instalado os cabos são imprescindíveis de uma análise criteriosa na elaboração do 

projeto como: 

1.  Análise sobre o tipo de solo 

2. Análise da profundidade de instalação dos cabos de potência, uma vez que 

o ambiente torna-se termicamente mais estável quando atinge determinada 

profundidade, entretanto, quanto mais próximo dos lençóis d’água melhor o grau de 

umidade, em decorrência do efeito da capilaridade. 
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3.  Utilizar vegetação sobre o local da instalação, não é pertinente, pois, pode 

levar o solo a secar. 

4. Materiais naturais possuem maiores resistividades que os materiais 

customizados. 

5.  É importante executar medições da resistividade do solo natural, no entanto 

é necessário considerar o efeito da sazonalidade, que ocorre ao longo das estações do 

ano. (LOUREDO, 2009). 

 

2.7 Ampacidade 

 

O intuito básico desta seção consiste na demonstração dos principais 

parâmetros envolvidos no cálculo da ampacidade. Além disso, pretende-se apresentar 

uma análise das variáveis que contribuem de forma significativa no processo de 

transmissão de calor em cabos subterrâneos, a qual poderá proporcionar um melhor 

aproveitamento das LTS no que se refere à ampacidade, sem provocar custos 

adicionais no projeto e elevando de forma substancial a confiabilidade da linha. 

Ao longo dos anos, a ampacidade de cabos subterrâneos era estimada com 

base em suposições de engenharia e condições do local de instalação. Várias 

configurações requerem parâmetros e suposições diferentes, os cabos colocados no 

subsolo carecem de informações precisas sobre a temperatura ambiente, a distância de 

separação dos cabos, a resistividade térmica do solo, entre outros. Se esses valores 

forem estimados incorretamente, o dimensionamento do cabo resultante será 

impreciso. Isso pode levar a graves problemas relacionados ao sobreaquecimento do 

cabo (MALMEDAL; CAIN, 2016). 

A ampacidade do cabo é definida como a corrente em amperes que um 

condutor pode transportar continuamente sob as condições de utilização, sem exceder 

a sua classificação de temperatura (HOERAUF, 2016). 

De acordo com Léon (2005), ampacidade é um termo dado por Del Mar em 

1951 para a capacidade de transporte de corrente de um cabo.  Ampacidade em um 

sistema de cabo subterrâneo é determinada pela capacidade da instalação em extrair o 

calor do cabo e dissipá-lo no ambiente circundante. A temperatura máxima de 
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funcionamento de um cabo é uma função dos danos que a isolação pode sofrer como 

consequência de altas temperaturas. A isolação suporta diferentes temperaturas em 

função da duração da corrente que circula nos condutores.  

Existem três tipos de ampacidade: 

 Em operação normal ou firme (100% da capacidade),  

 Em transitórios ou emergência e  

 Em curto circuito. 

Relacionado ao fluxo de calor nos cabos de potências, pode-se dividir em três 

mecanismos físicos de transferência de calor:  

 Condução: Em termos simples a lei de Fourier descreve o calor transferido 

pela condução, como o fluxo de calor sendo proporcional à razão entre a 

temperatura a área e o tempo de contato. Em uma instalação de cabos 

subterrâneos, o mecanismo de calor predominante é por condução que está 

presente em toda parte, com exceção ao ar existente nos dutos (no caso de 

instalação em banco de dutos) (PIFER; AURANE, 2015). 

 Convecção: A convecção de calor ocorre em fluidos em movimento (ar, água, 

etc.) e obedece à Lei de resfriamento de Newton. O fluxo de calor é 

proporcional às diferenças de temperatura. Em uma instalação de cabo 

subterrâneo A convecção de calor ocorre no espaço com ar dentro dos dutos 

e sobre a superfície do solo (LÉON, 2005). 

 Radiação: A lei de Stefan-Boltzmann descreve o fenômeno da radiação de 

calor como sendo diretamente proporcional à diferença das temperaturas na 

quarta potência. A radiação do calor ocorre do(s) cabo(s) para o(s) duto(s) 

(LÉON, 2005). 

As fontes de calor nas instalações de cabos subterrâneos podem ser divididas 

em dois grupos: calor gerado em condutores e calor gerado em isoladores. As perdas 

nos elementos metálicos (condutores) são as perdas mais significativas e são causadas 

por: (a) perdas por efeito Joule, e Foucault; (B) Perdas por histerese (Léon, 2005). Os 

seguintes componentes metálicos geram calor: 

 Condutor 

 Blindagem 
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 Armação 

 Camadas de fio de enfixamento 

 Tubos/dutos  

Ressalta-se que os materiais isolantes também geram calor. O calor produzido 

nas camadas isolantes torna-se considerável apenas em certas condições, como no 

caso de altas tensões, dado que as perdas são diretamente proporcionais a 

capacitância, ao ângulo de perdas e a tensão aplicada ao quadrado. Os seguintes 

componentes devem ser considerados: 

 Isolação Principal 

 Blindagens 

 Coberturas 

 Acolchoamentos 

 

2.8 Método de cálculo ampacidade proposto pela IEC 60287 

 

Este capítulo contém esclarecimentos sobre os cálculos de ampacidade de 

acordo com a norma internacional IEC-60287-1-1. Enfatiza-se que o foco deste trabalho 

abrange apenas os cálculos de ampacidade em regime permanente, visto que a análise 

de corrente em regime transitório difere do proposto nesse estudo. 

A capacidade de transporte de corrente de um cabo isolado é determinada pela 

máxima temperatura que este pode alcançar em operação. Alguns fatores alteram as 

características elétricas do cabo, produzindo menor ou maior calor, modificando assim 

sua capacidade de condução (SILVA, 2008). Entre os fatores os que mais contribuem 

são:  

 Quantidade e diferentes tipos construtivos dos cabos nas condições de 

instalação em estudo; 

 Estrutura do cabo e materiais utilizados; 

 Ambiente que será instalado; 

 Distância entre os cabos e a superfície da terra; 

 Ligação da blindagem a terra. 
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Na continuidade pretende-se apresentar as diversas equações necessárias 

para o cálculo de ampacidade, em diferentes condições de instalação. Para manter uma 

padronização e entendimento, dividiram-se os cálculos em dois subgrupos, conforme 

mostrado abaixo: 

 Cálculo dos parâmetros elétricos; 

 Cálculo dos parâmetros térmicos; 

 

2.8.1 Cálculo dos Parâmetros elétricos 

 

 Resistência elétrica do condutor em corrente contínua à temperatura de 

operação (Rcc)IEC 60287-1-1, 2006. 

 

𝑅𝑐𝑐 =  𝑅0. [1 +  𝛼𝑐 × (𝜃 − 20)] 
(1) 

 

Onde:  

RO=
Resistência do condutor em corrente contínua a 20° C [Ω/m] 

αc = Coeficiente de temperatura a 20° C [K-1] 

𝜃 = Temperatura máxima de operação em C° (esta variável deverá ser 

determinada pelo tipo de isolação a ser utilizada). 

 

 Fator de efeito pelicular - (𝑦𝑠) 

 

 Quando o condutor de um cabo é percorrido por uma corrente alternada, é 

induzido um campo magnético que gera uma força contra eletromotriz no seu interior e 

nos condutores próximos, opondo-se ao sentido original da corrente. Isto faz com que 

a intensidade decorrente no cabo seja menor do   que a corrente no caso de uma   

tensão contínua do mesmo valor que a tensão eficaz em corrente alternada. Deste  

modo a resistência ôhmica aumenta e consequentemente as perdas por efeito de  

Joule. Este fenômeno causa uma diferença na distribuição da corrente elétrica no 

condutor, reduzindo a densidade de corrente no seu interior sendo mais elevada na 
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periferia (efeito pelicular), e deformação da distribuição decorrente elétrica no condutor 

devido à presença de correntes induzidas por campos magnéticos de outros cabos 

existentes nas proximidades do cabo em análise (efeito de proximidade) (SILVA, 2011). 

O fator de efeito pelicular não tem interferência expressiva no valor da 

resistência para secções inferiores a 185 mm², no entanto causa grande variação na 

resistência em secções superiores a 1000mm². Sendo calculado de acordo com a 

equação 2 (IEC 60287-1-1, 2006). 

𝑦𝑠 =  
𝑥𝑠

4

192 + 0.8 × 𝑥𝑠
4
 

(2) 
 

Onde: 

𝑥𝑠 = Argumento da função de Bessel, utilizado para calcular o efeito pelicular,                         

dado por: 

 

𝑥𝑠 =  √
8 × 𝜋 × 𝑓 × 𝑘𝑠 × 10−7

𝑅𝑐𝑐
 

 

(3) 
 

𝑘𝑠= fator utilizado no cálculo de 𝑥𝑠, disponível na IEC 60287 -1-1; 

f = Frequência da linha [Hz]. 

 

  Fator de efeito de proximidade - (𝑦𝑝) 

 

𝑦𝑝 =  
𝑋𝑝

4

192 + 0.8 × 𝑥𝑠
4

× (
𝑑𝑐

𝑠
)

2

× [0.312 × (
𝑑𝑐

𝑠
)

2

+  
1.18

𝑋𝑝
4

192+0.8×𝑋𝑝
4 + 0.27

] 

(4) 
Onde:  

𝑋𝑝 = argumento da função de Bessel, utilizado para calcular o efeito de proximidade, 

dado por:  
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𝑋𝑝 =  √
8 × 𝜋 × 𝑓 × 𝑘𝑝 × 10−7

𝑅𝑐𝑐
 

(5) 
 

𝑘𝑝 = fator utilizado no cálculo de 𝑥𝑝, disponível na IEC 60287-1-1, Dependente 

do tipo do condutor; 

𝑑𝑐 = diâmetro do condutor [mm]; 

s = distância entre eixos dos condutores (Espaçamento entre centros de fases) 

[mm]. 

 

 Resistência do condutor em corrente alternada à temperatura de operação-

(Rca) IEC 60287-1-1, 2006. 

 
𝑅𝑐𝑎 =  Rcc  (1 + 𝑦𝑠 + 𝑦𝑝) 

 (6) 
 

Rcc = Resistência elétrica do condutor em corrente contínua a temperatura de 

operação [Ω/Km] 

𝑦𝑠 = fator de efeito pelicular 

𝑦𝑝 = fator de efeito de proximidade 

 

 

  Perda dielétrica por unidade de comprimento e por fase (Wd) 

 

A capacitância entre dois condutores pode ser determinada através do 

quociente entre a quantidade de energia armazenada nos condutores e a diferença de 

potencial aplicada. No entanto, existem variáveis que interferem como, a geometria do 

cabo e os materiais utilizados em sua construção (IEC 60287-1-1, 2006). Para 

condutores de secção circular é dada por: 

 

𝐶 =  
𝜀

18×𝑙𝑛(
𝑑𝑖

𝑑𝑏𝑖
)

×  10−9                  [F] 
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(7) 
Onde: 

휀 =Permissividade elétrica relativa da isolação; 

𝑑𝑖= Diâmetro externo da isolação [mm]; 

𝑑𝑏𝑖 = Diâmetro do condutor [mm]. 

 

As variáveis que interferem nas perdas dielétricas (𝑊𝑑) são: tensão, frequência 

e tangente de perdas ou fator de perdas. O fator de perdas está relacionado com a 

perda de energia motivada pelo aquecimento da camada isolante (IEC 60287-1-1, 

2006). 

 

 

𝑊𝑑 =  𝜔 × 𝐶 × (
𝑈 × 103

√3
)

2

× 𝑡𝑎𝑛𝛿 

 (8) 
Onde:  

𝜔 =Frequência angular da rede [rad/s];  

  C = Capacidade por unidade de comprimento [F/m]; 

  U = Tensão de operação [V]; 

𝑡𝑎𝑛𝛿 =Fator de perdas. 

 

  Fator de perdas na blindagem metálica (𝜆1) 

 

As perdas na blindagem devem-se tanto pelas perdas ôhmicas por circulação 

das correntes induzidas nas blindagens, quanto pelas perdas por correntes de 

Foucault.Estas perdas calculam-se como um incremento aparente (𝜆1) da resistência 

do condutor. 

O fator 𝜆1 pondera a influência das correntes que circulam na blindagem devido 

ao aparecimento das tensões induzidas (𝜆1
′ ), e a interferência das correntes de Foucault 

na própria blindagem (𝜆1
′′), (SILVA, 2011). Calculado com a seguinte expressão: 
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𝜆1 =  𝜆1
′ + 𝜆1

′′ 
(9) 

 

As perdas causadas por correntes parasitas são desprezíveis em cabos com 

blindagem metálica de fios de cobre. 

A ação das correntes de Foucault (𝜆1
′′)é desprezível quando comparadas com 

a ação das correntes circulantes nas blindagens (𝜆1
′ ), em sistemas de aterramento 

“both ends bonding”. 

Nos sistemas de aterramento “cross-bonding” e “single point bonding” ocorre 

apenas perdas devido à existência de correntes de Foucault, não havendo correntes 

circulantes nas blindagens (SILVA, 2011). 

O fator de perdas nas blindagens para os cabos dispostos em formação trefoil, 

no sistema de aterramento “both ends bonding”, é dado por (IEC 60287-1-1, 2006): 

𝜆1
′ =  

𝑅𝑠

𝑅

1

1 + (
𝑅𝑠

𝑋
)2 

 

(10) 

𝜆1
′′ =  0 

 

𝑅𝑠 =  𝑅𝑠𝑜 × [1 +∝𝑠 (𝜃𝑠 − 20)] 

(11) 

Onde: 

𝑅𝑠 =Resistência da blindagem à temperatura de operação [Ω/km]; 

𝑅 =Resistência do condutor em corrente alternada à temperatura máxima de operação 

[Ω/km] 

𝑋 =Reatância por unidade de comprimento da blindagem por unidade de comprimento 

do cabo [Ω/km] 

𝑅𝑠𝑜 = Resistência C.C do condutor [r/m] 

∝𝑠= coeficiente da temperatura  

𝜃𝑠 = temperatura máxima de operação em graus Celsius (dependente do tipo de 

isolação que será utilizado) 
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2.8.2 Cálculo dos Parâmetros térmicos 

 

A máxima intensidade de corrente permissível em regime permanente é 

alcançada quando o equilíbrio térmico é atingido. Esse equilíbrio está relacionado às 

resistências térmicas total dos componentes, que devem transferir o calor gerado nos 

cabos ao meio ambiente (IEC 60287-1-1, 2006). 

 

 a) Resistência térmica da Isolação (T1) 

 

As resistências térmicas podem ser calculadas através da seguinte equação: 

 

𝑇 =  𝜌𝑇 . 𝐹 

(12) 

 

𝜌𝑇 = Resistividade térmica do material constituinte [K.m/W] 

𝐹 =Fator que depende da forma e das dimensões do elemento considerado 

 

Como a maioria dos cabos de alta tensão são monopolares, o formato do seu 

revestimento é cilíndrico, assim os cálculos das resistências térmicas são idênticos para 

todos os revestimentos não metálicos (IEC 60287-1-1, 2006).  

 

𝑇1 =  
1

2 × 𝜋
× 𝜌𝑖 × ln [1 +

2 × (𝑡𝑏𝑖 + 𝑡𝑖 + 𝑡𝑏𝑒)

𝑑𝑐
]   

(13) 

Onde: 

𝑡𝑏𝑖 = Espessura da blindagem semicondutora interna [mm] 

𝑡𝑖 = Espessura da isolação . [mm] 

𝑡𝑏𝑒 = Espessura da blindagem semicondutora externa [mm] 

𝑑𝑐 = Diâmetro do condutor [mm] 

𝜌𝑖 =Resistividade térmica da isolação [K.m/W] 
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  b) Resistência térmica do material entre a capa e armação (T2). 

 

Este item é considerado somente quando o cabo possui armadura. 

Logo. 

 

𝑇2 = 0 

 

 c) Resistência térmica da cobertura externa (T3). 

 

𝑇3 =
1

2 × 𝜋
× 𝜌𝑒 × ln  (1 +

2 × 𝑡𝑒

𝐷𝑏
)  

(14) 

Onde: 

𝑡𝑒 = Espessura da cobertura (proteção externa) [mm] 

𝐷𝑏 = Diâmetro externo da blindagem metálica [mm] 

𝜌𝑒 = Resistividade térmica da cobertura de polietileno [K.m/W] 

 

 d) Resistência térmica externa (T4) 

 

A ampacidade de um cabo está relacionada à resistência térmica externa. 

Existem fatores que influenciam nessa resistência térmica, podendo citar, 

características térmicas do solo, modo de instalação (diretamente enterrados ou em 

dutos), se existe ou não fonte de calor externa ao cabo, entre outros, sendo que estes 

fatores devem ser analisados quando se determina a resistência térmica de cabos 

subterrâneos (IEC 60287-2-1, 1994). 

No momento em que o cabo está em operação, todo o calor produzido por ele 

necessita ser transferido para o meio em que o cabo está envolvido, para tanto quanto 

menor for à resistividade térmica do terreno maior será a dissipação do calor.  

 

  Cabos enterrados afastados igualmente carregados 
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Assumindo que cada cabo atua como uma fonte calor independente, ou seja, 

não existe interferência na radiação de calor um dos outros, a resistência térmica do 

meio envolvendo estes cabos, pode ser calculada utilizando a sobreposição, 

considerando que os cabos estão separados quando a distância entre seus eixos for 

superior a duas vezes o diâmetro externo do cabo. 

Geralmente por meio da configuração, é possível verificar qual dos cabos possui 

uma maior temperatura, assim obtém-se a resistência térmica para este cabo, portanto 

este se torna o pior caso. Esse método leva em consideração o aquecimento mútuo do 

grupo, e assim a expressão que permite determinar a variação de temperatura 

permanecerá inalterada. 

Na obtenção da resistência térmica externa, 𝑇4, utiliza-se como recurso o 

método de imagens, considerando a distância entre os cabos e suas respectivas 

imagens (IEC 60287-2-1, 1994). Conforme mostrado na FIGURA 19. 

 
 

FIGURA 19 -MÉTODO DAS IMAGENS 

 
 

FONTE: (SILVA, 2011). 
 

Na figura 19, k, p e q representam as localizações dos cabos subterrâneos e k’, 

p’ e q’ são suas respectivas imagens. Deste modo considerando as distâncias indicadas, 

𝑇4 é calculado da seguinte maneira: 
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𝑇4 =  
1

2𝜋
𝜌𝑇 ln {(𝑢 + √𝑢2 − 1) [(

𝑑′𝑝1

𝑑𝑝1
) (

𝑑′𝑝2

𝑑𝑝2
) … (

𝑑′𝑝𝑘

𝑑𝑝𝑘
) … (

𝑑′𝑝𝑞

𝑑𝑝𝑞
)]}       [𝐾. 𝑚 /𝑊] 

(15) 

Onde:  

𝑢 =
2𝐿

𝐷𝑒
 

(16) 

𝐿  =   Distância da superfície ao eixo do cabo [mm] 

𝐷𝑒  =  Diâmetro externo do cabo [mm] 

𝑑′𝑝𝑘 = Distância do cabo p à imagem do cabo k [mm] 

𝑑𝑝𝑘  = Distância do cabo p ao cabo k [mm] 

 

 Cabos enterrados juntos com cargas iguais: 

Nesse método construtivo os cabos estão bem próximos, de modo que a 

radiação de calor de cada cabo sofrerá interferências pela radiação de calor dos demais 

cabos. 

 Cabos enterrados juntos em formações planas: 

Caso os cabos tenham coberturas metálicas sob o revestimento exterior, a 

resistência térmica é dada por: 

 

𝑇4 = 𝜌𝑇(0.475 ln(2𝑢) − 0.346)[K.m/W] 

(17) 

Caso os cabos não tenham coberturas metálicas sob o revestimento exterior, a 

resistência térmica é dada por: 

 

𝑇4 = 𝜌𝑇(0.475 ln(2𝑢) − 0.142)[K.m/W] 

(18) 

  Cabos enterrados juntos com formação trefoil. 

 

𝑇4 =
1.5

𝜋
𝜌𝑇[ln(2𝑢) − 0.630][K.m/W] 

(19) 
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Caso os cabos não tenham coberturas metálicas sob o revestimento exterior, a 

resistência térmica é dada por: 

 

𝑇4 =
1

2𝜋
𝜌𝑇[ln(2𝑢) − 2 ln(𝑢)][K.m/W] 

(20) 

  Cabos em galerias ou Dutos: 

 

A resistência térmica externa para cabos em dutos ou galerias é basicamente 

dividida em três partes:  

- Determinação da resistência térmica do espaço entre a superfície do cabo e a 

superfície interna do duto ou galeria (T4’); 

- Cálculo da resistência térmica do duto ou galeria, caso o duto seja em metal 

resistência térmica é desprezada (T4’’); 

- Cálculo da resistência térmica externa ao duto ou galeria (T4’’’). 
 
Desse modo se obtém a resistência térmica somando os três itens: 
 

𝑇4 = 𝑇4
′ + 𝑇4

′′ + 𝑇4
′′′ 

(21)  
 

1)Resistência térmica entre a superfície do cabo e o duto: 

 

𝑇4
′ =  

𝑢

1 + 0.1 × (𝑉 + 𝑌 × 𝜃𝑚 × 𝐷𝑒
 

 
(22) 

Onde: 
U, V e Y = São constantes e são dependentes do tipo de instalação.  

𝐷𝑒 =Diâmetro externo do cabo [mm] 

𝜃𝑚 = Temperatura média entre o cabo e o tubo [ºC]. É necessário realizar uma 

estimativa inicial para este valor.  
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2) Resistência térmica do duto: 

 

𝑇4
′′ =

1

2𝜋
𝜌𝑇 ln (

𝐷𝑜

𝐷𝑑
) 

(23) 

Do = Diâmetro externo do tubo (mm). 

Dd = Distância interna do tubo [mm]. 

ρT =Resistividade térmica do material do tubo [K.m/W]. 

 

3) Resistência térmica externa ao duto ou galeria: 

 

Torna-se necessário aplicar uma correção à resistência térmica, se o duto ou a 

galeria estiverem envolvidos em backfill (IEC 60287-2-1, 1994). 

 

𝑓𝑐𝑜𝑟𝑟 =  
𝑁

2 × 𝜋
× (𝜌𝑒 − 𝜌𝑐) × ln (𝑢 +  √𝑢2 − 1) 

(24) 

Onde: 
 

𝑁 = Números de cabos 

𝜌𝑒 = Resistividade térmica do terreno em torno do tubo[K.m/W]. 

𝜌𝑐 = Resistividade térmica do Backfill [K.m/W]. 

𝑢 =
𝐿𝐺

𝑟𝑏
 

(25) 

𝐿𝐺 =Distância da superfície ao centro do tubo [mm] 

𝑟𝑏 = Raio equivalente do backfill [mm] é dado por: 

 

𝑙𝑛𝑟𝑏 =
1

2

𝑥

𝑦
(

4

𝜋
−

𝑥

𝑦
) ln( 1 +

𝑦2

𝑥2
) + 𝑙𝑛

𝑥

2
 

(26) 
 
Onde na expressão as incógnitas x e y representam os lados pequenos e 

longos, respectivamente, da seção do duto independente de sua posição, dada em 

milímetros. Mas, esta fórmula só é válida para razões de y/3 menores que 3. 



68 

 

 

2.8.3 Cálculo da corrente máxima admissível (Ampacidade) 

 

Existe uma corrente máxima admissível em regime permanente que um cabo 

pode atingir, no entanto esta é dependente de vários fatores a serem considerados, 

como, o número de cabos que existe na instalação, estrutura do cabo e seus materiais, 

profundidades da instalação, sistema de ligação da blindagem entre outros (SILVA, 

2011). 

 

a) Cabos enterrados onde não ocorre a secagem do solo ou cabos ao ar Livre 
protegidos da radiação solar 

 
A corrente máxima admissível do cabo C. A, pode ser obtida através da 

derivação da expressão para o aumento da temperatura (IEC 60287-1-1, 2006): 
 

∆𝜃 = (𝐼2𝑅 +
1

2
𝑊𝑑) 𝑇1 + [𝐼2𝑅(1 + 𝜆1) + 𝑊𝑑]𝑛𝑇2 + 𝐼2𝑅(1 + 𝜆1 + 𝜆2) + 𝑊𝑑]𝑛(𝑇3 + (𝑇3 + 𝑇4)   [𝐾] 

(27) 
Onde: 
 

𝐼 =Corrente percorrida num condutor [A] 

𝑅 =Resistência em corrente alternada por unidade de comprimento de um 

condutor em temperatura máxima de operação [Ω/m] 

𝑊𝑑 =Perdas dielétricas por unidade de comprimento para a isolação 

circundante do condutor [W/m] 

𝑇1 =Resistência térmica por unidade de comprimento entre o condutor e a 

blindagem [K.m/W] 

𝑇2 =Resistência térmica por unidade de comprimento entre a camada isolante 

e a armação [K.m/W] 

𝑇3 =Resistência térmica por unidade da capa de proteção externa. [K.m/W] 

𝑇4 =Resistência térmica por unidade de comprimento do meio envolvente do 

cabo [K.m/W] 

𝑛 =Número de condutores no cabo (condutores com secções iguais e 

transportando a mesma carga) 
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𝜆1 =Fator de perdas da blindagem metálica para as perdas totais em todos os 

condutores do cabo 

𝜆2 = Fator de perdas da armadura para as perdas totais em todos os condutores 

do cabo 

Este tipo de sistema de instalação permite que mesmo com o aumento 

temperatura do cabo não afete o meio que o envolve, ou seja, as características do solo 

não sofrem alterações em função do aquecimento do cabo (IEC 60287-1-1, 2006). 

Pode-se obter a corrente admissível através da seguinte expressão: 

 

𝐼 = [
∆𝜃 − 𝑊𝑑[0.5𝑇1 + 𝑛(𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4)

𝑅𝑇1 + 𝑛𝑅(1 + 𝜆1)𝑇2 + 𝑛𝑅(1 + 𝜆1 + 𝜆2)(𝑇3 + 𝑇4)
]0.5              [𝐴] 

(28) 
 
 

b) Cabos enterrados onde ocorre a secagem parcial do solo 
 

Este método é utilizado quando ocorre uma secagem do solo na zona adjacente 

do cabo, e a zona inferior permanece inalterada. Para isso, é necessária uma atenção 

em dois parâmetros, à temperatura do solo na zona intermediária e nas duas 

resistividades térmicas do solo (resistividades térmicas do solo no estado seco e no 

estado úmido) (IEC 60287-1-1, 2006). Nestas condições a máxima corrente admissível 

é dada por: 

 

𝐼 = [
∆𝜃 − 𝑊𝑑[0.5𝑇1 + 𝑛(𝑇2 + 𝑇3 + 𝑣𝑇4)](𝑣 − 1)∆𝜃𝑥

𝑅[𝑇1 + 𝑛(1 + 𝜆1)𝑇2 + 𝑛𝑅(1 + 𝜆1 + 𝜆2)(𝑇3 + 𝑇4𝑣)]
] 0.5          [𝐴] 

(29) 
Onde: 
 
𝑣 = Razão da resistividade térmica das zonas de solo seco e úmido dado por: 
 

(𝑣 =
𝜌𝑑

𝜌𝑤
) 

(30) 
 

𝜌𝑑 =Resistividade térmica do solo seco [K.m/W]; 

𝜌𝑤 = Resistividade térmica do solo úmido [K.m/W]; 
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𝜃𝑥 =Temperatura crítica do solo e temperatura da fronteira entre as zonas secas 

e úmidas [K] 

∆𝜃𝑥 =Aumento da temperatura crítica do solo. Este é o aumento da temperatura 

da fronteira entre as zonas secas e úmidas acima da temperatura ambiente do solo (θx-

θa) [K] 

𝜃𝑎= Temperatura ambiente. Esta temperatura é considerada a temperatura do 

meio ambiente onde o cabo está instalado, incluindo o efeito de alguma fonte de calor 

existente [ºC]. 

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

condutor temperatura máxima de operação [Ω/m] 

𝑊𝑑 =Perdas dielétricas por unidade de comprimento para a isolação 

circundante do condutor [W/m.] 

𝑇1 =Resistência térmica por unidade de comprimento entre o condutor e a 

blindagem [K.m/W] 

𝑇2 =Resistência térmica por unidade de comprimento entre a camada isolante 

e a armação[K.m/W] 

𝑇3 = Resistência térmica por unidade da capa de proteção externa. [K.m/W] 

𝑇4 =Resistência térmica por unidade de comprimento do meio envolvente do 

cabo [K.m/W] 

𝑛 =Número de condutores no cabo (condutores com secções iguais e 

transportando a mesma carga) 

𝜆1 =Fator de perdas da blindagem metálica para as perdas totais em todos os 

condutores do cabo 

𝜆2 = Fator de perdas da armadura para as perdas totais em todos os condutores 

do cabo. 

 

c) Cabos enterrados onde a secagem do solo deve ser evitada 
 
Quando é necessário que a migração da umidade não ocorra, em função da 

limitação do aumento da temperatura na superfície do cabo para valores não superiores 

a Δθx (IEC 60287-1-1, 2006), o valor correspondente deve ser obtido através da 

seguinte expressão: 



71 

 

I = [
∆𝜃 − 𝑛𝑊𝑑𝑇4

𝑛𝑅𝑇4(1 + 𝜆1 + 𝜆2)
]

0.5

                  [𝐴] 

(31) 
 

∆𝜃𝑥 =Aumento da temperatura crítica do solo. Este é o aumento da temperatura 

da fronteira entre as zonas secas e úmidas acima da temperatura ambiente do solo (θx-

θa) [K] 

𝑊𝑑 =Perdas dielétricas por unidade de comprimento para a isolação 

circundante do condutor [W/m] 

𝑇4 =Resistência térmica por unidade de comprimento do meio envolvente do 

cabo[K.m/W]. 

𝑛 =Número de condutores no cabo (condutores com seções iguais e 

transportando a mesma carga) 

𝜆1 =Fator de perdas da blindagem metálica para as perdas totais em todos os 

condutores do cabo 

𝜆2 = Fator de perdas da armadura para as perdas totais em todos os condutores 

do cabo 

 
Porém, dependendo do valor de Δθ, pode resultar em uma temperatura de 

condutor que ultrapasse o máximo valor admissível. Portanto, o valor da corrente obtida 

deverá ser o menor valor dos dois valores obtidos. 

 

 
 
 
 
 
 

  



72 

 

3 ESTADO DA ARTE 

 
Este trabalho tem como objetivo a análise de cálculos de ampacidade em linhas 

de transmissão subterrânea, utilizando a metodologia aplicada pela IEC-60287. Para 

tanto, uma revisão da bibliografia foi realizada no intuito de caracterizar a produção 

cientifica relacionada com a mesma linha de pesquisa. Após uma extensa busca, 

verificou-se que poucos autores versam sobre o assunto ou desenvolveram algum tipo 

de estudo, principalmente na década de 90 e começo dos anos 2000. Tal estagnação 

pode ser justificada por ser o período que o setor elétrico passou por certa precariedade, 

devido ao programa nacional de desestatização, levando a privatização de boa parte 

das empresas do setor. 

 Posteriormente ocorreu a crise energética, conhecida como “apagão”, causada 

por uma época de longas estiagens prejudicando a geração de energia elétrica, uma 

vez que o sistema era composto por uma matriz geradora com predominância de 

hidrelétricas, ressaltando que todos esses problemas estão ligados à falta de 

planejamento e escassez de investimentos no sistema elétrico de potência.   

Neste capítulo será apresentada uma síntese com base na pesquisa efetuada, 

o qual será dividido em duas partes: a primeira levantou os estudos que abordaram o 

tema relacionado aos fatores térmicos e o segundo referente ao estado da arte do 

desenvolvimento tecnológico das instalações de LTS no Brasil. 

 

3.1 Desenvolvimentos tecnológicos relacionados aos fatores térmicos em LTS 

 

Lopes e Narimatsu (1986) apresentam em seu trabalho uma análise das 

variáveis de maior significado no processo de transmissão de calor em cabos 

diretamente enterrados. A ideia básica consistiu em um estudo dos principais 

parâmetros envolvidos no cálculo de ampacidade, mostrando o valor relativo de cada 

variável, especificamente os itens de resistência térmica do terreno e profundidade da 

instalação. Ao final, os autores concluíram que em linhas de transmissão subterrânea 

de 138 kV, operando em condições normais, a máxima potência transmitida sofre 

alterações de até 100% para resistividades variando entre 0,7°C.m/W e 3°C.m/W. No 
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caso da profundidade de instalação com valores estimados entre 1,5m a 3m, a potência 

sofre uma alteração de 13%. 

León (2005) aborda de maneira geral os mecanismos de transferência e as 

fontes de calor em instalações de cabos subterrâneos, apresentando uma análise dos 

métodos de solução das equações de difusão. Expõe os conceitos referentes aos 

métodos de cálculos de ampacidade criado por Neher – Mcgrath e também pela IEC 

60287, apontando detalhadamente suas principais diferenças. O trabalho explana que 

o método da IEC 60287 mostra-se mais atualizado, uma vez que, possui algumas 

particularidades, principalmente no que se refere ao cálculo das resistências térmicas, 

deixando-o mais completo e trazendo uma maior confiabilidade ao cálculo. 

Lindstrom (2011) apresenta uma dissertação baseada na IEC 60287, 

demonstrando que os valores de capacidade de transmissão de corrente em cabos 

isolados podem ser modelados matematicamente, sem que aja a necessidade de 

experimentos que podem gerar grandes custos. Assim buscando uma análise de 

parâmetros como ampacidade, custos e simplificações técnicas o autor propõe um 

estudo comparativo referente às técnicas de instalação de cabos de alimentação 

subterrâneos em cavas e em dutos. Em relação à ampacidade, o estudo mostrou que 

quando os cabos são instalados em dutos a resistência térmica aumenta, e logo haverá 

uma elevação na temperatura, sendo assim, para evitar altas temperaturas e um 

possível dano ao cabo, o valor de capacidade de condução de corrente é limitado, 

quando comparado a cabos enterrados sem a utilização do duto, esse valor pode chegar 

a uma capacidade 18% maior.  

Morine e Lima (2011) desenvolveram um sensor térmico específico para as 

linhas de transmissão subterrâneas com cabos OF, onde é possível estimar a 

temperatura do condutor do cabo através da carga e da temperatura média do ambiente. 

Segundo os autores esse tipo de acompanhamento é de grande importância, pois, um 

aquecimento excessivo da LTS é prejudicial ao seu estado físico, podendo gerar 

envelhecimento do papel isolante e diminuição da vida útil da linha.  

Os autores Metwally, Badi e Farsi (2012) realizaram uma análise minuciosa 

sobre os fatores que influenciam o aumento da ampacidade e temperatura em cabos 
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de linhas de transmissão subterrânea isolados com XPLE, de 33 e 500 kV, utilizando o 

software CYMCAP. As análises dos fatores foram feitas separadamente de acordo com 

o nível de tensão. A principal conclusão desse trabalho é a afirmação que existe uma 

relação inversa não linear entre a temperatura máxima do condutor e a condutividade 

térmica do solo. Quando aumenta a profundidade dos cabos e/ou diminui a separação 

entre as fases consequentemente aumentara a temperatura do condutor.  

Hoeraulf (2016) descreve em seu trabalho considerações e análises referente 

à determinação da ampacidade de cabos subterrâneos em sistemas elétricos de baixa 

(0 a 2 kV) e média de tensão (2,001 a 35 kV). Para o cálculo, o autor aponta que a 

ampacidade pode ser determinada através de tabelas fornecidas por fontes como, 

National Electrical Code (NEC) e Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE 

standard 835-1194). Foram realizados três estudos de caso com cenários e variáveis 

(tensão e corrente de operação, profundidade e formas de instalação, tipo do material 

do condutor, etc.) diferentes, com o intuito de explorar as diversas possibilidades de 

adequações às necessidades do projeto, alterando fatores que impactam diretamente 

o cálculo final, como a resistência térmica do solo.  

 
3.2 Experiências construtivas e dados referentes às LTS 

 

Coelho, Nishimura e Cicarelli (2011) descreveram a experiência construtiva da 

LTS Porto Alegre 9 – Porto Alegre 4, extensão de 12 km, cabos isolados a seco (XLPE) 

para 230 kV, com condutor de alumínio de 1400 mm2 equipado com fibra óptica para 

realizar a comunicação e proteção entre as subestações, portando um sistema DTS 

(Distributed Temperature Sensor) para verificação da ampacidade em tempo real. O 

objetivo principal do trabalho é apresentar os estudos realizados sobre transitórios, 

interferências magnéticas, coordenação de isolamento, e também disseminar a solução 

adotada para posicionamento dos cabos utilizando o sistema de aterramento “cross-

bonding” composto por quatro cabos, fato considerado inédito no Brasil. 

Karabolad et al. (2011) demonstraram em seu trabalho as dificuldades 

encontradas para a construção da LTS ETT Anhanguera – ETR Anhanguera, 138 kV  
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na cidade de São Paulo. O principal desafio foi obter uma solução para transição física 

de cabo simples para cabo duplo (LTS / SE), visto que, pelo cálculo de ampacidade 

seria viável a instalação de 2 cabos simples por fase com seção transversal de 1200 

mm2, na linha de transmissão, porém, a GIS (Gás Insulated Substation) ao qual seria 

conectado esse cabo, é trifásica permitindo a conexão de apenas 1 cabo por fase.  Ao 

final os autores mostraram que a alternativa encontrada, foi o uso de um acessório 

pioneiro em instalações subterrâneas no Brasil e denominava-se: Emenda tipo “T” ou 

“Plug-in joint boxes”, onde sua maior vantagem consistia em permitir realizar diversas 

configurações geométricas em sistemas de cabos de alta tensão com poucos 

componentes.  

Louredo et al. (2009) descreveram em seu trabalho as etapas de elaboração do 

projeto executivo eletromecânico de forma cronológica, da linha de interligação 

subterrânea da SE Curitiba, composta por 1 circuito com 2 cabos por fase de 1000 mm2. 

Essa linha tem a finalidade de interligar o secundário do banco de autotransformadores 

monofásicos de 525 kV e o barramento principal de 230 kV da subestação. O trabalho 

contemplou de forma completa as definições de projeto como: definição da seção 

mínima do condutor e da blindagem, formação típica dos cabos nas valas, sistema de 

aterramento e a rota da linha. 

Peixoto et al. (2015) realizaram uma pesquisa entre as concessionárias de 

energia elétrica com influência no desenvolvimento de LTS, coletando dados, 

experiências e informações sobre as instalações feitas nos últimos 10 anos. Verificou-

se que o Brasil possui cerca de 1.676,00 km de cabos subterrâneos operando nas 

tensões superiores a 69 kV, sendo que 83% das instalações encontra-se na região 

sudeste, especificamente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 

porém, as regiões Sul e Centro Oeste estão em pleno desenvolvimento com projetos de 

elevada relevância nas classes de tensão de 138 e 230 kV. Importante ressaltar que 

durante o período de análise havia cerca de 15.699 MVA de carga instalada em 

sistemas subterrâneos, sendo que 95% dessa capacidade ocorreu na região Sudeste.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos utilizados para o 

cálculo da capacidade de corrente (ampacidade) dos cabos isolados de linhas de 

transmissão subterrâneas. 

 

4.1 Materiais 

 

Para o desenvolvimento desta dissertação, fez-se necessário uma ampla 

pesquisa referente à elaboração de projetos de LTS, desde a fase inicial da obra, que 

são os leilões de concessão do empreendimento, até a fase final que é a elaboração 

dos projetos básicos e construtivos. Para uma melhor organização e entendimento de 

todo conteúdo, os estudos de forma geral foram divididos em tópicos, conforme seguem: 

 

 Aspectos de projetos; 

 Cabos isolados; 

 Disposição geométrica dos cabos; 

 Métodos construtivos; 

 Resistividade térmica do solo; 

 Sistemas de aterramento; 

 Dimensionamento de cabos; 

 Método de Cálculo de Ampacidade; 

 

Salienta-se que o objetivo geral deste trabalho é analisar e propor um 

procedimento com o intuito de facilitar a interpretação dos métodos aplicados ao cálculo 

de ampacidade. Desta forma, associando as etapas para a implantação de um sistema 

de linha de transmissão subterrânea e baseando-se em normas nacionais e 

estrangeiras foram verificados que existem três maneiras mais utilizadas para 

desenvolver os cálculos, que são os métodos desenvolvidos por Neher Mcgrath, pela 

IEC 60287 e a utilização do software CYMCAP, que utiliza técnicas interativas baseadas 
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nos dois métodos citados. No entanto, neste trabalho será abordado o método exposto 

pela IEC 60287 como ferramenta de pesquisa. 

Método proposto pela IEC 60287:Para esse método são utilizadas as seguintes 

normas e trabalhos que referenciaram a norma: 

 International Electrotechnical Commission. IEC 60287-1-1: Electric Cables - 

Calculation of the current rating - Part 1-1: Current rating equations (100% 

load factor) and calculation of losses - General, Edition 2.0 2006-12. 

 CIGRE – Technical Brochure Of Working Group B1.35 on Cable ratings: A 

guide for rating calculations of insulated cables – number 640 – December – 

2015. 

 Master Degree Project - Evaluating impact on ampacity according to IEC 

60287 regarding thermally unfavourable placement ofpower cables – 

November – 2011. 

 Software Mathcad:  

Para validação dos resultados utilizou-se o software Mathcad, que é um 

ambiente de trabalho baseado em álgebra computacional, possibilitando a avaliação 

numérica e simbólica de expressões matemáticas, construções de gráficos e algoritmos 

além de outras tarefas. 

 

4.2 Métodos 

 

De maneira geral o trabalho segue as etapas indicado pelo fluxograma da 

FIGURA 20: 
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FIGURA 20 - FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCEDIMENTO 

 
FONTE: O autor (2017). 

 
 

 
 



79 

 

4.2.1 Procedimento desenvolvido para os cálculos 

 

Através dos estudos referentes aos métodos de cálculo de ampacidade, 

verificou-se a necessidade de desenvolver um procedimento para facilitar a execução 

de tal atividade, com os seguintes objetivos: 

1- Demonstração das premissas, variáveis e equações necessárias para o 

cálculo de capacidade de corrente em regime permanente nas LTS, de forma 

simplificada e organizada, com intuito de minimizar os habituais erros ocorridos nos 

cálculos de elevada complexidade, aumentando a precisão desse item que contribui 

com uma parcela significativa no dimensionamento dos condutores.  

2- Permitir que os profissionais envolvidos na elaboração dos projetos 

obtenham um parâmetro referente às etapas do processo dos cálculos, caso necessite 

de análise ou ajuste de qualquer variável, de forma objetiva. 

3- Servir como apoio didático em treinamentos para entendimento do processo 

por completo. 

Para que se alcancem todos esses propósitos, a etapa 2 do procedimento foi 

dividido em etapas, conforme mostrado: 

1° etapa – Análise macro das entradas de dados que farão parte da estrutura 

principal dos cálculos. 

2° etapa – Separação da estrutura principal em três partes(planilhas), com as 

variáveis e todos os dados necessários, para servir de suporte aos cálculos. 

3° etapa – Aplicação e substituição dos dados contidos nas tabelas 6,7 e 8 nas 

equações da norma IEC 60287, seguindo a ordem exposta no fluxograma de cálculo da 

capacidade de corrente em regime permanente. 

As aplicações das etapas estão de forma sequencial, visto que os cálculos 

contidos no fluxograma formam uma sequência lógica de modo que as fórmulas se 

encaixem da maneira mais satisfatória. 

1° etapa – Análise macro das entradas de dados que farão parte da estrutura 

principal dos cálculos. A FIGURA 21 ilustra os blocos que compõem o cálculo de 

maneira geral.  
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FIGURA 21 - BLOCOS DE DADOS QUE ALIMENTAM A ESTRUTURA PRINCIPAL 

 
FONTE: O Autor (2017). 

 

Posteriormente dividiu-se em tabelas representando cada bloco da estrutura 

principal com suas respectivas variáveis, conforme mostrado na etapa 2. 

 

2° etapa – Separação da estrutura principal em três partes(tabelas), com as 

variáveis e todos os dados necessários, para servir de suporte aos cálculos. 

As tabelas são banco de dados da estrutura principal e contém todas as 

informações necessárias para o desenvolvimento dos cálculos propostos na etapa 3. 

Para uma melhor visualização dividiu-se a tabela em cinco colunas, que basicamente 

tem as seguintes funções: 

 Descrição: Descreve os dados necessários para o usuário localizar de 

maneira fácil e organizada. 

 Unidade: Analisam-se as unidades, para casos que necessite de alguma 

conversão para atender de maneira correta as equações propostas. 

 Simbologia: Expostas de acordo com as variáveis das equações. 

 Observação: Utiliza-se essa coluna caso haja necessidade de informar a 

localização (tabela, equação, etc.) de algum dado que se encontra em outras 

normas ou para descrever brevemente as equações utilizadas. 

 Quantitativo: Armazenam os dados de forma numeral dos quantitativos 

atribuídos as variáveis. 
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A TABELA 6 representa o bloco 1 da estrutura principal, e contemos dados 

referentes as características elétricas da LTS que será analisada. 

  
           TABELA 6 - TABELA REPRESENTATIVA DO BLOCO 1 DA ESTRUTURA PRINCIPAL 

 
         FONTE: O autor (2017). 

 

De maneira análoga a TABELA 7 representa o bloco 2 da estrutura principal e 

contém os dados referentes às características da instalação da LTS em análise. 

   
  TABELA 7 - TABELA REPRESENTATIVA DO BLOCO 2 DA ESTRUTURA PRINCIPAL 

 
   FONTE: O autor (2017). 
 

A TABELA 8 representa o bloco 3 da estrutura principal e contém os dados 

referentes às características do cabo que será utilizado na LTS em análise. 
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     TABELA 8 - TABELA REPRESENTATIVA DO BLOCO 3 DA ESTRUTURA PRINCIPAL 

 
      FONTE: O Autor (2017). 

 

3° etapa – Aplicação e substituição dos dados contidos nas tabelas 6,7 e 8 nas 

equações da norma IEC 60287, seguindo a ordem exposta no fluxograma de cálculo da 

capacidade de corrente em regime permanente. 

A FIGURA 22 mostra as etapas e ordem que os cálculos desenvolvem-se. 



83 

 

 
FIGURA 22 - SEQUÊNCIA DE CÁCULO 

 
FONTE: O autor (2017). 
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Ressalta-se que a tabela pode sofrer mudanças ou adaptações de acordo com 

as necessidades do usuário ou dos componentes e peculiaridades que envolvem o 

projeto de uma linha de transmissão subterrânea. 

Esse procedimento foi criado de acordo com as necessidades e dificuldades 

encontradas pelos profissionais envolvidos na conferência dos cálculos de um projeto 

básico elaborados por terceiros. 
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5 CASO DE APLICAÇÃO 

 

Para fins de avaliação do procedimento apresentado no capítulo anterior para 

o cálculo de ampacidade em regime permanente de linhas de transmissão 

subterrâneas, pretende-se aplicar todos os conceitos em um caso real de uma LTS que 

será construída na cidade de Curitiba-PR, com as seguintes características principais: 

A linha subterrânea terá um comprimento de aproximadamente 7800 metros e 

interligará duas subestações de grande porte, entre os bairros Centro e Uberaba. Será 

composta de dois circuitos com tensão de 230 kV, os cabos serão isolados em XLPE 

para a classe de tensão 245 kV e serão instalados em dutos preenchidos com bentonita 

e recobertos com backfill, com o condutor de 1200mm² alumínio, sendo que as 

blindagens serão aterradas no sistema cross-bonding. 

Seguindo as etapas propostas foram preenchidas as tabelas de acordo com as 

características elétricas, características da instalação e do cabo que será utilizado no 

empreendimento. As tabelas serão apresentadas respectivamente. 

A TABELA 9 mostra os dados elétricos da LTS. 

 

              TABELA 9 - DADOS ELÉTRICOS DA LTS 230 kV 

 
                         FONTE: O autor (2017). 

 

 

A TABELA 10 mostra os dados da instalação da LTS 230 Kv 
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           TABELA 10 - DADOS DA INSTALAÇÃO DA LTS 230 kV 

 
                      FONTE: O autor (2017). 

 

A TABELA 11 mostra os dados do cabo da LTS 230 kV. 

 

           TABELA 11 - DADOS DO CABO DA LTS 230 kV 

 
                      FONTE: O autor (2017). 

 

 

A seguir serão apresentadas as premissas utilizadas com o intuito de verificar 

a capacidade de corrente do cabo. 
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 Temperatura máxima do solo: Para qualquer que seja a profundidade deverá 

ser considerada a temperatura de 25 °C como a temperatura máxima do solo. 

 Resistividade térmica do solo: A resistividade térmica do solo é um parâmetro 

que depende de fatores a serem considerados como, condições de umidade 

e de densidade do solo. Os solos com maior profundidade têm como 

características serem mais úmidos e compactados, levando a uma baixa 

resistividade térmica. Considerando os valores de referência da norma IEC 

60287-1, será adotado a resistividade térmica como sendo de 1,0 K.m/W para 

o solo com uma profundidade de no máximo 3 metros e 0,8 K.m/W para solo 

com uma profundidade maior que 3 metros (trecho típico de método-não-

destrutivo). Estes valores utilizados são considerados conservativos, 

buscando-se uma maior margem de segurança aos cálculos, porém, durante 

a construção são realizadas medições de resistividade térmica do solo ao 

longo da LTS, para validar os valores de referência utilizados no projeto 

básico. 

 Resistividade térmica do backfill: será considerado o valor de 1,2 K.m/W a 

Resistividade térmica do backfill seco. 

 Resistividade térmica do tubo: De acordo com a norma técnica IEC 602807-

2-1, os cabos que são instalados em dutos preenchidos com bentonita, 

podem ser considerados como cabos diretamente enterrados. Assim, nesse 

parâmetro a resistividade térmica do duto pode ser desprezada. 

 Perdas causadas por correntes parasitas: Os cabos que possuem blindagem 

de fios de cobre e com capa de alumínio laminada (como o cabo da análise 

neste estudo), as perdas causadas por correntes parasitas podem ser 

consideradas desprezíveis, de acordo com a IEC 602807-1-1. 

A 3° etapa é composta por um fluxograma ao qual é composto pela sequência 

de cálculos que deverá ser seguida, visando uma padronização e organização do 

processo. Baseando-se nessas condições e utilizando as equações fornecidas pela IEC 

60287 os cálculos foram desenvolvidos conforme segue: 

 

 



88 

 

5.1 Cálculos dos parâmetros elétricos 

 

 Resistência elétrica do condutor em corrente contínua à temperatura de 

operação (Rcc): 

 

𝑅𝑐𝑐 = Ro ×  [1 +  αC ×  (ϴ −  20)]

=  0.0247 x 10¯3
× [1 +  4.03 x 10¯3 × (90 –  20)]

= 3.16679x 10−5Ω/m 

 

 Fator de efeito pelicular (𝑦𝑠): 

 

Argumento da função de Bessel 

 

𝑥𝑠 =
√8 ×  𝜋 ×  𝑓 ×  𝑘𝑠 ×  10¯7

𝑅𝑐𝑐
=  

√8 ×  3,1416 ×  60 ×  0,25 𝑥10¯7

3,16679 ×  10¯5
=  1.09108 

 

𝑦𝑠 =
𝑥𝑠

4

192 + 0,8 × 𝑥𝑠
4

=
1.091084

192 + 0,8 ×  1.091084
= 0.00734 

 

 Fator de efeito de proximidade (𝑦𝑝): 

 

Argumento da função de Bessel 

𝑋𝑝 =
√8 ×  𝜋 ×  𝑓 ×  𝑘𝑝 ×  10¯7

𝑅𝑐𝑐
=

√8 ×  3,1416 ×  60 ×  0,15 𝑥10¯7

3,16679 ×  10¯5
= 0.84515 

 

𝑦𝑝 =
𝑋𝑝

4

192+0,8 × 𝑋𝑝
4 × (

𝑑𝑐

𝑠
)² × [0.312 × (

𝑑𝑐

𝑠
)² +

1.18

𝑋𝑝
4

192+0,8 × 𝑋𝑝
4+0.27

] = 

0.845154

192+0,8 × 0.845154
× (

43.5

350
)² × [0.312 × (

43.5

350
)² +

1.18

0.845154

192+0,8 ×0.84515
+0.27

=  0.00018 
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 Resistência do condutor em corrente alternada à temperatura de operação 
(Rca): 

 
 

𝑅𝑐𝑎 = 𝑅𝑐𝑐 × (1 + 𝑦𝑠 + 𝑦𝑝) = 3.16679𝑥10−5 × (1 + 0.00734 + 0.00018)

= 3.19059𝑥10−5Ω/m 
 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑐𝑎 
 

 Perda dielétrica por unidade de comprimento e por fase (𝑊𝑑): 
 

𝐶 =
휀

18 × 𝑙𝑛( 
𝐷𝑖

𝑑𝑏𝑖
)

× 10¯9 =
2.5

18 × 𝑙𝑛( 
93.1

47.1
)

× 10¯9 = 2.0383 x 10−10F/m 

 
 

𝑊𝑑 = ω x C x (
𝑈 × 103

√3
)

2

x tan𝛿 =  377 x 2.0383 x 10−10x (
230 × 103

√3
)

2

x 0.001

=  1.5 W/m 
 

 

 Fator de perdas na blindagem metálica (λ1): 

 
De acordo com a IEC 60287-1-1, perdas causadas por correntes parasitas são 

desprezíveis em cabos com blindagem metálica de fios de cobre. 
 

Logo: λ1 = 0 
 

 Fator de perdas na armação metálica (𝛌𝟐) 

O cabo não apresenta armação. 

Logo: 𝛌𝟐 = 0 

 
5.2 Cálculos dos parâmetros térmicos 

 

 Resistência térmica da isolação (T1): 

 

 

 

 



90 

 

𝑇1 =  
1

2 × 𝜋
× 𝜋 × ln[1 +

2 × (𝑡𝑏𝑖 + 𝑡𝑖 + 𝑡𝑏𝑒)

𝑑𝑐
]

=
1

2 × 3,1416
× 3.5 × ln[1 +

2 × (1.8 + 23 + 2.4)

43.5
] = 0.45186 K. m/W 

 

 
 

 Resistência térmica do material entre a capa e a armação (T2): 
 

O cabo não apresenta armação. 
Logo: T2 = 0 

 

 Resistência térmica da cobertura (T3): 
 

𝑇3 =
1

2 × 𝜋
× 𝜌𝑒 × 𝑙𝑛 [1 +

2 × 𝑡𝑒

𝐷𝑏
]

=
1

2 × 3.1416
 × 3.5 × ln [1 +

2 × 5.25

103.1
] = 0.05402 K. m/W 

 
 

 Resistencia térmica externa (T4): 
 
Parâmetro utilizado no cálculo de T4 para cabo único enterrado (u). 
 

𝑢 =
2 × 𝐿

𝐷𝑒
=

2 × 1500

113.6
= 26.40845 

 
 

Fator de aquecimento mútuo: 
 

𝐹 =
𝐷𝑖 𝐴𝐵

𝐷𝐴𝐵
×  

𝐷𝑖 𝐵𝐶

𝐷𝐵𝐶
 ×  

𝐷𝑖 𝐵𝐷

𝐷𝐵𝐷
 × 

𝐷𝑖 𝐵𝐸

𝐷𝐵𝐸
 × 

𝐷𝑖 𝐵𝐹

𝐷𝐵𝐹
 

 

=
2650

350
×

3350

350
×

3354

1500
×

3045

1540
×

3670

1540
= 763 

 

Raio equivalente do backfill (𝑟𝑏), onde, 
 

𝑟𝑏 = 𝑒
[
1

2
×

𝑥

𝑦
 ×(

4

𝜋
−

𝑥

𝑦
)×ln(1+ 

𝑦2

𝑥2)+ln (
𝑥

2
)]

 
 

= 𝑒
1

2
×

1200

1900
 ×(

4

𝜋
−

1200

1900
)×ln(1+ 

19002

12002)+ln(
1200

2
)]=774
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Parâmetro utilizado no cálculo de T4 (ub), onde: 

 

𝑢𝑏 =
𝐿𝑔

𝑟𝑏
=

1400

774
= 1.81 

 
 

𝑇4 =
1

2×𝜋
× 𝜌𝑏𝑐𝑘 × ln[( 𝑢 +  √𝑢2 − 1) × F] +

𝑁

2×𝜋
× (𝜌𝑜 −  𝜌𝑏𝑐𝑘) × ln( 𝑢𝑏 +

 √𝑢2 − 1) =
1

2×3.1416
× 1.2 × ln[( 26.40845 + √26.408452 − 1) × 763] +

6

2×3.1416
× (1 −  1.2) × ln(1.81 +  √26.408452 − 1) = 1.7962 K. m/W 

 

 Cálculo da capacidade de corrente em regime permanente considerando 

fator de carga 100% e temperatura do condutor 90°C: 

 

𝐼𝑅 = √
[(𝜃 − 𝜃𝑎) − 𝑊𝑑 × [0.5 ×  𝑇1 + 𝑛 (𝑇2 + 𝑇3 + 𝑇4)

𝑅𝑐𝑎 × 𝑇1 + 𝑛 × 𝑅𝑐𝑎(1 + 𝜆1) × 𝑇2 + 𝑛 × 𝑅𝑐𝑎 × (1 + 𝜆1 + 𝜆2) × (𝑇3 + 𝑇4)
= 

 

= √
[(90 − 25) − 1.355 × [0.5 ×  0.45186 +  1 (0 +  0.05402 +  1.7962)]

3.19059 x 10¯5  ×  0.45186 +  1 × 3.19059 x 10¯5(1 + 0) ×  0 +  1 ×  𝑅𝑐𝑎 × (1 + 0 +  0) × (0.05402 + 1.7962)
 

 

𝐼𝑅 =  917 𝐴 

De acordo com os cálculos realizados e apresentados seguindo o procedimento 

proposto, a linha de transmissão que foi submetida ao estudo de caso, atenderia os 

requisitos estipulados em edital ao apresentar o valor de 917 A, para a capacidade de 

corrente em regime permanente considerando fator de carga de 100%. 

Para validar os resultados dos cálculos apresentados, utilizou-se o software 

Mathcad, onde é possível inserir as variáveis e as expressões matemáticas, conforme 

mostrado nos capítulos 2 e 4. 

A FIGURA 23 ilustra o compilado de informações referente a todas variáveis 

necessárias para o preenchimento dos blocos de dados que compõem a estrutura 

principal, utilizada para o cálculo de ampacidade. 
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FIGURA 23 - VALIDAÇÃO DO CÁLCULO DE AMPACIDADE 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Observa-se que os valores são idênticos, essa semelhança pode ser explicada 

pelo fato do software e os cálculos realizados através do procedimento proposto utilizam 

a mesma fonte de informação, que é a IEC 60287. Poderiam existir algumas 

divergências de valores caso fosse utilizado métodos de cálculos diferentes, como o 

método de Neher Mcgrath, que possui particularidades que diverge do método proposto 

pela IEC 60287. 

 

5.3 Análises da profundidade de instalação dos cabos em relação a ampacidade 

 

A determinação da influência da profundidade de instalação dos cabos sobre a 

ampacidade é de extrema relevância. De acordo com Oliveira (2010), a profundidade 

dos cabos em uma LTS é definida principalmente pela potência que será transmitida, 

enfatiza-se que a variável resistência térmica do meio externo, está diretamente 

relacionada com a profundidade de instalação dos cabos (considerando o mesmo valor 

da resistência térmica do solo). Em casos onde há diminuição do valor da resistividade 

térmica, haverá um aumento na ampacidade, visto que, solos mais profundos tendem a 
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ser mais úmidos e compactados, o que caracteriza uma resistividade térmica mais 

baixa. 

Nos casos dos projetos de LTS é necessária a determinação das profundidades 

máximas e mínimas das instalações dos cabos, uma vez que, qualquer alteração na 

fase de execução pode determinar uma diminuição na ampacidade delineada para a 

linha. Para minimizar a chance de alterações, são feitas sondagens ao longo da rota 

escolhida para detecção de interferências, e também levantamentos cadastrais de 

outras companhias que utilizam a via pública para suas instalações. É imprescindível à 

busca pela menor profundidade, porém é necessário atentar-se para outros fatores 

limitantes, como a segurança da LTS, pois, quanto menor a profundidade, maior a 

chance de algum tipo de intervenção externa a instalação.  

Comumente os projetos são elaborados com profundidades variando de 1,5 a 

3metros, a temperatura máxima do solo é estimada em 25º C, quanto à resistividade 

térmica a IEC 60287 estipula que até 3 metros de profundidade utiliza-se o valor de 1.0 

K.m/W e para profundidades superiores a 3 metros 0,8 K.m/W. Dentro destes conceitos, 

através dos dados do estudo de caso realizado e utilizando o software Mathcad 

pretende-se criar situações em que seja calculada a ampacidade da LTS variando as 

profundidades de instalação, em quatro ocasiões (2, 2,5, 2,75, e 3m), para analisar e 

comparar a influência que uma variável exercerá sobre a outra, verificando se existe 

uma possível relação linear. Para ilustrar o modo como estarão dispostos os circuitos, 

a FIGURA 24 mostra o corte típico do banco de dutos do trecho da LTS que será 

implantado em vala com suas distâncias e espaçamentos. 
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FIGURA 24 - CORTE DO BANCO DE DUTOS QUE SERÁ INSTALADO EM VALA 

 

FONTE: Oliveira (2016). 

 

Na figura 24 é possível observar todas as medidas e informações necessárias 

para a implantação do projeto, salienta-se que para execução das simulações as 

distâncias entre os cabos e dos circuitos permanecerão inalteradas, apenas as 

distâncias de profundidade sofrerão alterações. 

 

 Cálculo de ampacidade com instalação à 2m de profundidade 

 

Para realizar a simulação foi utilizado o software Mathcad, as variáveis que 

interferem nos cálculos estão presentes no bloco 2 da estrutura principal, que 

apresentam os dados da tabela 7, conforme apresentando na FIGURA 21.  
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A FIGURA 25 apresenta a declaração das variáveis que alteraram no decorrer 

das simulações, o cálculo completo segue o que foi apresentado nos itens 5.1 e 5.2 do 

estudo de caso, 

 
 

FIGURA 25 - DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA INSTALAÇÃO A 2 M DE PROFUNDIDADE 

 
FONTE: O autor (2016). 

 

Após a declaração das variáveis é feito o cálculo de ampacidade conforme 

mostrado na FIGURA 26. 
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FIGURA 26 - CÁLCULO DA AMPACIDADE DE INSTALAÇÃO A 2 M DE PROFUNDIDADE 

 

FONTE: O Autor (2016). 

 

Conforme mostrado na FIGURA 26 a uma profundidade de 2 m a ampacidade 

é de 917 A. 

 

 Cálculo de ampacidade com instalação a 2,5m de profundidade 

 

Referente aos dados apresentados na simulação anterior, neste caso haverá 

um acréscimo na profundidade de 0,5 m, consequentemente as variáveis L que 

corresponde a distância da superfície do solo ao eixo do cabo referência, e Lg que é a 

distância da superfície do solo ao centro do backfill, sofrerão alterações. Conforme 

apresentado na FIGURA 27. 
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FIGURA 27 - DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA INSTALAÇÃO A 2,5 M DE PROFUNDIDADE 

 
 

FONTE: O autor (2017). 

 
A FIGURA 28 apresenta o cálculo da ampacidade, considerando os novos 

dados das variáveis (L) e (Lg) 
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FIGURA 28 - CÁLCULO DA AMPACIDADE PARA INSTALAÇÃO A 2,5 M DE PROFUNDIDADE 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Nota-se que com o incremento da profundidade em 0,5m, a ampacidade 

decresceu para 871 A, ou seja, com um aumento de 25% da profundidade a 

ampacidade variou 5,02 %. 

 

 Cálculo de ampacidade com instalação a 2,75 m de profundidade 

 

A FIGURA 29 apresenta os valores que serão utilizados para L e Lg. 
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FIGURA 29 - DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA INSTALAÇÃO A 2,75 M DE PROFUNDIDADE 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

A FIGURA 30 apresenta o cálculo da ampacidade, considerando os novos 
dados das variáveis (L) e (Lg). 
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FIGURA 30 - CÁLCULO DA AMPACIDADE PARA INSTALAÇÃO A 2,75 M DE PROFUNDIDADE 

 
FONTE: O autor (2017). 

 

Ainda em relação à primeira simulação, acrescentou-se 37,5% no valor base da 

profundidade passando para 2,75 m, para este cenário houve um decréscimo de 6,98% 

no valor da ampacidade. 

 

 Cálculo de ampacidade com instalação a 3m de profundidade 

 

Assim como aconteceu na simulação anterior, haverá modificação apenas nas 

variáveis L e Lg. Conforme mostrado na FIGURA 31. 
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FIGURA 31 - DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS PARA INSTALAÇÃO A 3 M DE PROFUNDIDADE 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

A FIGURA 32 apresenta o cálculo da ampacidade, considerando os novos 

dados das variáveis (L) e (Lg). 
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FIGURA 32 - CÁLCULO DA AMPACIDADE PARA INSTALAÇÃO A 3 M DE PROFUNDIDADE 

 

FONTE: O autor (2017). 

 

Neste contexto, observa-se que a ampacidade de 837 A, é 8,73% menor, 

enquanto a profundidade obteve um aumento de 50%. 

O gráfico apresentado na FIGURA 33, expressa os valores da ampacidade em 

relação à profundidade de todas as simulações. 

 
FIGURA 33 -  VARIAÇÃO DA AMPACIDADE EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE DE INSTALAÇÃO 

 
 
 

FONTE: O autor (2017). 
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Através dos dados apresentados, constata-se que a profundidade de instalação 

dos cabos é uma variável significativa para os cálculos de ampacidade, posto que, uma 

LTS em condições normais de operação pode sofrer uma alternância de até 8,73% no 

valor da ampacidade, quando há uma variação de 50 % do valor da profundidade. 

Observa-se também que essa variação não ocorre de forma linear, conforme 

demonstrado. A curva do gráfico apresentaria outro comportamento caso a 

profundidade ultrapassasse o valor de 3m, pois, diminuiria o valor da resistividade 

térmica do solo e consequentemente a ampacidade aumentaria.  

Desta forma, constata-se que quando há um aumento no valor da profundidade 

sem que haja alteração da resistividade térmica do solo, o valor ampacidade diminui, 

entretanto, quando se aumenta a profundidade e diminui o valor da resistência térmica 

do solo, há tendência é que aumente o valor ampacidade. Portanto a implantação e 

coleta de dados sobre as propriedades do terreno que atuam sobre a transferência de 

calor, na fase anterior ao dimensionamento da ampacidade, tornam-se extremamente 

importante, pois podem propiciar uma economia considerável no investimento do 

empreendimento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O principal objetivo desta dissertação, que era a proposta de um procedimento 

no intuito de facilitar a interpretação dos métodos aplicados ao cálculo de ampacidade 

em regime permanente de LTS, foi alcançado. Para isso, previamente foi realizado uma 

revisão da literatura, no qual se verificou que todas as etapas do projeto e suas possíveis 

variações, afetam diretamente a ampacidade, alguns com mais impactos outros com 

menos. Em relação ao estudo pode-se concluir que: 

As variáveis que apresentam maior interferência no cálculo de ampacidade são: 

a resistividade térmica do solo, utilizada para o cálculo de T4, pois, determinadas 

características como a granulometria do solo e a umidade alteram significativamente o 

seu valor. Outra variável é a profundidade de instalação dos cabos, no quase verificou 

por meio de simulações utilizando o software Mathcad, que uma LTS em condições 

normais de operação, pode sofrer uma alternância de até 8,73% no valor da 

ampacidade, quando há uma variação de 50 % do valor da profundidade, e que não 

existe uma relação linear entre as duas variáveis. 

O sistema de aterramento também é um fator limitante da capacidade de 

corrente, os três métodos principais tem suas características bem definidas e a escolha 

deve obedecer ao que melhor se adéqua as particularidades da linha de transmissão 

que será construída. O princípio desta limitação de capacidade de corrente está 

relacionado à distância entre as fases, que altera significativamente a intensidade das 

correntes circulantes nas blindagens. Para solucionar esta questão é indicado que se 

instalem as fases espaçadas entre si, com uma distância mínima de duas vezes o 

diâmetro do cabo. 

O método de instalação de sistema de cabos subterrâneos é uma parte 

significativa do custo de um projeto, que depende primordialmente da quantidade de 

energia que será transmitida e também das características do local onde a obra será 

executada. Os métodos construtivos também têm suas dimensões estabelecidas em 

função dos critérios de ampacidade. 

Através do estudo da revisão de literatura, possibilitou-se adquirir informações 

e conhecimentos necessários para análise do método de cálculo de ampacidade 
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exposto pela IEC 60287, onde foi possível concluir que, o método é satisfatório 

principalmente quando se refere ao cálculo das resistências térmicas, um dos fatores 

que mais influência no cálculo da ampacidade. Neste quesito a IEC contempla variações 

como: diferenciação entre as configurações trefoil e plana, podendo os cabos se tocar 

ou não, cabos com carregamentos distintos, diferentes situações do solo e uma gama 

de variedades relacionadas a materiais de isolação. 

Através das pesquisas realizadas para elaboração do estado da arte foi possível 

identificar que existe uma quantidade satisfatória de estudos em âmbito internacional, 

porém, no Brasil encontra-se uma baixa produção cientifica a respeito do sistema de 

transmissão subterrâneo de energia elétrica, onde pesquisas associadas aos métodos 

dedicados a construção, estudos comparativos entre custos de implantação de LTS e 

LTA e inovações tecnológicas para equipamentos e softwares utilizados para o 

monitoramento térmico das linhas, ajudariam a desenvolver essa cultura técnica, não 

explorada nacionalmente. 

O procedimento proposto para facilitar a interpretação dos métodos estudados 

foi satisfatório e se mostra uma ótima alternativa para ser utilizado nos casos de cálculos 

de elevada complexidade, pois, oferece um padrão a ser seguido, minimizando a 

chance de erros matemáticos e de interpretação da norma, o que resulta em ganho de 

tempo e consequentemente um ganho de produção, visto que a agilidade na fase de 

elaboração e conferência do projeto é primordial ao atendimento do prazo de construção 

dos grandes empreendimentos de LTS que são estipulados em contrato pela agencia 

reguladora do sistema elétrico. 

Para verificar a praticidade deste processo, foi aplicado para determinar a 

ampacidade em um caso real de uma LTS constituída de 2 circuitos de 230 kV, com 

extensão aproximada de 7800 m, com os cabos isolados em XLPE, sendo instalados 

em dutos preenchidos com bentonita e recobertos com backfill, com o condutor de 1200 

mm², com as blindagens aterradas no sistema cross-bonding. Onde se procurou 

detalhar todo o processo dos vários parâmetros, bem como a utilização do processo 

conforme estipulado. Posteriormente chegou-se ao resultado de 917 A utilizando um 

fator de carga de 100%. Para validar esse resultado, foi utilizado o software Mathcad, 

que apontou o mesmo valor de 917A. 
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6.1 Trabalhos Futuros 

 

Visando dar continuidade ao trabalho desenvolvido, são sugeridos os seguintes 

temas: 

 Estudo da ampacidade de LTS em regime cíclico, para verificar o 

dimensionamento e suportabilidade dos elementos de proteção e dos 

mesmos cabos a correntes dinâmicas. 

 Realizar um estudo demonstrativo referente ao impacto que a alternância nos 

valores da resistividade térmica do solo e da umidade causa no valor da 

ampacidade de uma LTS. 

 Verificar e comparar as principais diferenças entre os métodos de Neher-

Mcgrath e o método proposto pela IEC 60287, ambos utilizado para o cálculo 

de ampacidade em LTS. 
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