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RESUMO 

 

No Brasil, há 794.699 km de redes e apenas 12.348 km são de redes subterrâneas, ou seja, menos 

de 2%. Porém, estima-se que cerca de 30% do total de parques eólicos em operação, mais de 

3.000MW, foram construídos utilizando redes subterrâneas, cujo dimensionamento adequado é 

de fundamental importância para o correto funcionamento e a garantia de retorno dos 

investimentos. Projetos atuais e programas computacionais de suporte a projetos levam em 

consideração apenas critérios de capacidade de condução, queda de tensão e/ou apresentam as 

perdas. Esses critérios adotam os requisitos mínimos para o correto funcionamento da instalação 

e, consequentemente, o menor custo inicial. No entanto, ao longo da vida do parque, as perdas e 

custos operacionais podem ser bem maiores, reduzindo os lucros nos demais anos. Devido às 

redes subterrâneas terem alto custo e a necessidade de manter elevados índices de confiabilidade 

e de operação para o seu uso, torna-se necessário desenvolver mais ferramentas para o devido 

dimensionamento, a fim de garantir uma alocação otimizada de recursos e uma eficiência 

operacional por meio da redução de custos operacionais, aumento da vida útil, assim como evitar 

a perda de receita por lucro cessante. Este trabalho tem como objetivo realizar a análise dos 

principais critérios técnicos e econômicos para o dimensionamento de redes subterrâneas de 

média tensão em parques eólicos, visando a otimização de custo ao longo da vida e melhoria de 

aspectos técnicos, além do desenvolvimento de um programa computacional que permita integrar 

as ferramentas técnicas e econômicas, com uma metodologia específica, baseada em normas para 

o dimensionamento adequado e otimizado. 

 

Palavras-chave: Redes Subterrâneas. Parques Eólicos. Dimensionamento. Otimização.  
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ABSTRACT 

 

In Brazil there are 794,699 km of networks and only 12,348 km are of underground networks, 

that is, less than 2%, and the others are from overhead electricity distribution networks. However, 

it is estimated that about 30% of the total wind farms in operation, that is, more than 3,000MW 

were built using underground networks. The proper sizing of these networks is of fundamental 

importance for correct functioning and guarantee of return of investments. Current projects and 

computer programs for project support take into account only criteria for conduction, voltage 

drop and / or loss of energy. These criteria adopt the minimum requirements for the correct 

operation of the installation and, consequently, the lowest initial cost. However, during the 

lifecycle of the windfarm, losses and operating costs can be much higher, reducing profits in 

other years. Due to this type of network has a high cost and the need to maintain high levels of 

reliability and operation for its use, it is necessary to develop more tools for proper sizing to 

ensure optimum resource allocation and operational efficiency, by reducing operational costs, 

increasing the useful life, as well as avoiding loss of revenue due to lost profits. The objective of 

the present work is to analyze the main technical and economic criteria for the design of medium 

voltage underground networks in wind farms aiming at cost optimization throughout life, as well 

as the development of a computer program that allows integrating the technical and economic 

tools, with a specific methodology based on norms for the adequate dimensioning. 

 

Key Words: Underground Cables. Wind Farms. Sizing. Optimization.  
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INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, há 794.699 km de redes e apenas 12.348 km são de redes subterrâneas (RDS), 

ou seja, menos de 2%; e as demais se constituem de redes de distribuição de energia elétrica 

aérea (RDA). As RDAs, apesar de terem baixo investimento inicial, possuem alto custo de 

operação, além de confiabilidade afetada por muitos fatores externos e maior risco de segurança. 

Estudos estimam que os gastos com podas sejam de aproximadamente R$72,00 por árvore em 

manutenções corretivas e R$50,00 por árvore em manutenção preventiva, perfazendo um total de 

R$ 37 milhões/ano em um Estado como Minas Gerais (DUTRA, 2012).  

Já as RDSs possuem um maior investimento inicial, podendo chegar a dez vezes mais do 

que a rede convencional, devido ao uso de equipamentos diferenciados, derivações complexas e 

equipe e ferramentas especializadas. Contudo, há um menor custo em manutenção ao longo do 

ciclo de vida, além de possuírem maior confiabilidade, pois diminuem a exposição dos circuitos 

aos agentes externos.  

Pensando em muitos desses benefícios e complementando a visão técnico-econômica, 

muitos parques eólicos adotam em suas redes internas cabos subterrâneos, pois existem também 

muitos aspectos intangíveis que influenciam a opção por esse tipo de instalação como, por 

exemplo, os aspectos ambientais e a redução de interferência na paisagem, acessos e via. 

Em redes subterrâneas, são utilizados cabos com isolação elétrica composta por materiais 

poliméricos sintéticos, termofixos, dos quais se destacam o polietileno reticulado (XLPE) e a 

borracha etileno-propileno (EPR), devido às suas excelentes propriedades dielétricas, propiciando 

a elevada rigidez dielétrica e a alta resistividade volumétrica (NBR 6251:2012 – Cabos de 

potência com isolação extrudada para tensões de 1 kV a 35 kV – requisitos construtivos). 

Diante das características de fabricação e conforme as informações da Tabela 1, a RDS 

representa uma fatia considerável dos custos totais da parte elétrica envolvidos na construção de 

parques eólicos, podendo chegar a até 5% do investimento total de implantação. Isso se deve à 

utilização de dezenas de quilômetros (km) de cabos para interligação entre aerogeradores com a 

subestação coletora. A otimização desses custos pode oferecer uma oportunidade de redução de 

custos globais, tornando o projeto mais atraente e competitivo. 

Diversos projetos de redes internas de parques eólicos têm sido elaborados somente 

verificando critérios técnicos básicos, como a capacidade de condução e queda de tensão, devido 

aos custos iniciais serem mais baixo do que uma análise incluindo aspectos econômicos. Porém, 
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ao longo da vida do parque, as perdas e custos operacionais (perdas joule) podem ser bem 

maiores, reduzindo os lucros nos demais anos.  

A Figura 1 ilustra essa característica ao mostrar que a seção mínima necessária, que atenda 

os requisitos técnicos (Stec), irá possui um custo inicial menor (curva azul). No entanto, ao longo 

do ciclo de vida, os custos operacionais (perdas pelo efeito joule), representados pela curva 

vermelha serão elevados. A escolha de uma seção ótima (Sec) pode ser obtida adotando além dos 

critérios técnicos, também critérios econômicos, na qual os custos iniciais podem ser maiores que 

os custos pela seção técnica (Stec), porém o custo total, ao longo do ciclo de vida, representado 

pela curva verde, será mínimo.  

  

Figura 1 – Custo x Seção do condutor 

 

Fonte: NBR 15920 (ABNT, 2011). 

 

Além dos custos maiores ao longo do ciclo operacional (em média 20 anos para um 

parque eólico), seções menores podem ter menor vida útil, devido a operarem em maior 

temperatura e menor confiabilidade no caso curto-circuito, uma vez que têm menor capacidade 

de escoamento da corrente de curto-circuito. 

Falhas nesse tipo de rede possuem custo de reparo elevado, pois além de um processo 

diferenciado de identificação e localização (diferente das redes aéreas, nas quais a localização dos 

defeitos pode ser feita por meio de inspeções visuais), exigem um maior tempo de reparo, 

disponibilização de acesso aos cabos (muitas vezes, por escavações) e a substituição da seção de 

linha defeituosa para o restabelecimento do sistema.  
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Além disso, o reparo de um cabo subterrâneo poderá exigir o desligamento de todo um 

circuito por ele conectado, ou até de mais de um circuito, por questão de segurança (como na 

escavação, para não ter risco de choque elétrico durante o contato com cabos energizados), 

aumentando ainda mais os custos totais e as perdas de geração.  

Programas comerciais atuais que dão suporte ao dimensionamento de cabos subterrâneos 

também possuem limitações. A maioria prevê apenas critérios de capacidade de condução, queda 

de tensão ou perdas. Poucos apresentam um dimensionamento considerando curto-circuito e, 

muito menos, a seção econômica ao longo do período, em anos de aplicação. 

Diante desses fatos, o presente trabalho objetiva realizar um levantamento bibliográfico 

sobre os principais critérios técnicos e econômicos para o dimensionamento de redes subterrâneas 

de média tensão em parques eólicos e desenvolver um programa computacional (software) que 

considere todos os requisitos técnicos previstos em norma e realize a otimização de custo para um 

determinado ciclo de vida. 

O trabalho foi divido em 5 capítulos, sendo o primeiro referente às características dos 

cabos utilizados em redes de media tensão. Neste capítulo, são discutidas as principais partes dos 

cabos e as características de especificação de cada parte. No segundo capítulo, são apresentadas 

as diversas formas de instalação de cabos isolados e as especificidades da instalação em parques 

eólicos. O terceiro capítulo é responsável pela análise dos principais critérios de 

dimensionamento, os quais foram adotados pelo programa computacional descrito no quarto 

capítulo. E, por fim, o quinto capítulo trata da metodologia e do estudo de caso de um parque 

eólico realizado com o auxílio da ferramenta computacional desenvolvida.  
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1  CARACTERÍSTICA DOS CABOS  

 

A história dos cabos isolados está diretamente ligada à evolução dos materiais isolantes. 

As primeiras isolações de condutores elétricos foram as mesmas utilizadas nos cabos telegráficos, 

como a planta gutta-percha. No final do século XIX, outras substâncias como gomas, fibra de 

vidro, areia e compostos betuminosos foram usadas, mas um material, o papel – utilizado pela 

primeira vez para isolação de fios e cabos em 1795 – é aplicado até hoje  (GOEKING, 2010). 

Depois da isolação em papel, foram utilizadas isolações a óleo, nas quais os cabos eram 

impregnados da substância e mantidos sob pressão por vasos de compensação ligados a caixas de 

junção. Ainda no século XIX, foram utilizadas como isolantes a gutta-percha, a borracha natural 

e a borracha vulcanizada (GOEKING, 2010). 

Somente em 1930, surgiram os principais isolantes termoplásticos: o polietileno (PE – 

pouco utilizado atualmente no Brasil) e o cloreto de polivinila, mais conhecido como PVC, 

plástico derivado de petróleo. No entanto, foi no início dos anos 1950 que eles entraram em uso 

generalizado para cabos elétricos (BICC, 1997). 

Já os isolantes termofixos, o etileno-propileno (no mercado, simplesmente chamado de 

EPR) e o polietileno reticulado (XLPE), tiveram sua difusão em meados de 1970. Esses materiais 

são empregados como dielétricos extrudados ou dielétricos sólidos propriamente ditos, obtidos 

por um processo de extrusão contínua, quase sempre seguido de um processo de vulcanização. 

 Além do isolante, responsável por manter basicamente o campo elétrico imposto pela alta 

tensão, totalmente confinado entre o condutor e a blindagem, os cabos isolados podem ser 

classificados quanto às características do condutor principal, da blindagem e proteção externa. 

Abaixo, a Figura 2 representa um cabo isolado padrão: 

Figura 2 - Camada de cabo isolado padrão 

 
      Fonte: Pimentel (2010). 
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Boa parte da estrutura dimensional do cabo isolado, cerca de 90%, deve-se a outros 

elementos, não ao condutor. A Figura 3 ilustra as principais partes e dimensões de dois tipos de 

cabos isolados.  

 

Figura 3 - Dimensões de cabos 95mm
2 

e 240mm
2
 utilizados em parque eólico 

 

Fonte: Tocchetto (2015). 

 

1.1 Condutor 

 

Os materiais utilizados atualmente na fabricação de condutores de cabos elétricos são o 

cobre e o alumínio. A Tabela 1 indica as propriedades elétricas dos metais comuns utilizados nos 

cabos. 
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Tabela 1 - Propriedades elétricas dos metais comuns utilizados em cabos 

Material Condutividade 

Relativa 

(Cobre=100%) 

Resistividade 

Elétrica em 20 ºC 

(Ω.m, 10
-8

) 

Coeficiente 

Térmico de 

Resistência (por 

ºC) 
Prata 106 1,626 0,0041 

Cobre (Recozido, Alta condutividade) 100 1,724 0,0039 

Cobre (Tempera Dura, Alta condutividade) 97 1,777 0,0039 

Alumínio (EC grade, soft) 61 2,803 0,0040 

Alumínio (EC grade, 1/2H-H) 61 2,826 0,0040 

Aço Macio 12 13,800 0,0045 

Chumbo 8 21,4 0,0040 

Fonte: BICC (1997). 

As propriedades elétricas do cobre de alta condutividade, International Annealed Copper 

Standard (IACS), foram padronizadas em 1913 pela International Electrotechnical Commission 

(IEC), em termos das seguintes propriedades, a 20º C: deve ser eletrolítico, ou seja, refinado por 

eletrólise; de pureza mínima 99,9% (considerando a prata como cobre); recozido (têmpera mole) 

e de condutibilidade 100% IACS (International Annealed Copper Standard). Apenas em 

aplicações especiais, torna-se necessária a utilização de cobre de têmperas meio-dura e dura.  

O alumínio, normalmente obtido por laminação contínua, vem sendo amplamente 

empregado como condutor elétrico, principalmente, em virtude de sua boa trabalhabilidade, 

menor peso específico e conveniência econômica. O alumínio puro, utilizado em condutores 

isolados, normalmente, é de têmpera meio-dura e de condutibilidade 61% IACS.  

Para uma comparação entre ambos os materiais, as propriedades físicas dos metais 

utilizados como condutores e bainhas são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2– Propriedades físicas dos metais utilizados como condutores e bainhas 

Propriedades Físicas dos Metais Usados em  

Cabos 

Unidade Cobre Alumínio 

Densidade a 20ºC Kg/m
3
 8890 2703 

Coeficiente de Expansão Térmica X10
-6

 17 23 

Condutividade Térmica W/cm. ºC 3.8 2.4 

Ponto de Fusão ºC 1083 659 

Fonte: BICC (1997). 

 

Com os dados das Tabelas 1 e 2, pode-se calcular as seções necessárias de cada um para o 

transporte de uma mesma corrente. Essa condição equivale aproximadamente à igualdade das 

resistências ôhmicas, ou seja: 
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𝑅𝑐𝑢 =  𝜌𝑐𝑢𝑥
𝐿

𝑆𝑐𝑢
=  𝑅𝑎𝑙 =  𝜌𝑎𝑙𝑥

𝐿

𝑆𝑎𝑙
        (1) 

 

𝜌𝑐𝑢𝑥𝑆𝑎𝑙 = 𝜌𝑎𝑙𝑥𝑆𝑐𝑢          (2) 

Como a condutibilidade do alumínio equivale a 61% da condutibilidade do cobre, 

conforme Tabela 1, com base na Equação 2, pode-se escrever: 

 

Sal

Scu
=

ρal

ρcu

=
2,826

1,724
= 1,639211 ≅ 1,64       (3) 

 

 Considerando a seção reta do condutor: 

A = π
D2

4
           (4) 

 

 Logo, 

Dal
2

Dcu
2 = 1,64 =

𝐷𝑎𝑙

𝐷𝑐𝑢
=  √1,64 ≅ 1,28         (5) 

 

 Por outro lado, conforme a Tabela 2, o peso específico:  

 

γcu

γal

=
8,890

2,03
= 3,288938 ≅ 3,29        (6) 

 

 Com isso, pode-se concluir que a Massa será: 

 

𝑀𝑐𝑢

𝑀𝑎𝑙
=

3,29

1,64
= 2,006097 ≅ 2,01         (7) 

 

 Sendo: 

R = resistência ôhmica do condutor (Ω); 

ρ = resistividade do material condutor (Ω.m x10
-8

); 

S = seção do condutor (mm
2
); 

D = diâmetro do condutor (mm); 
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γ = peso específico (kg/m
3
); 

M = massa (kg). 

 

 Dessa forma, para o transporte de uma mesma corrente, o condutor de alumínio terá 

diâmetro 28% maior que o de cobre. Mas, mesmo assim, pesará cerca da metade desse. 

De acordo com a Tabela 3, que mostra os custos dos principais metais utilizados em cabos 

da LME: London Metal Exchange (SHOCKMETAIS, 2017), o alumínio usado na indústria para a 

confecção de cabos custa quase um terço do cobre.  

 

Tabela 3 – Custo de metais utilizados em cabos

 

Fonte: Pesquisa realizada em maio de 2017 de acompanhamento na London Metal Exchange. SHOCKMETAIS 

(2017). 

 

Assim, para a fabricação de condutores com a mesma capacidade de condução, o uso do 

alumínio é mais favorável do ponto de vista econômico, uma vez que proporciona um menor 

custo, pois o preço do alumínio é menos da metade do que é cobrado pelo cobre.  

A problemática do uso do alumínio como condutor elétrico é percebida na confecção de 

acessórios, em face da rápida oxidação do metal quando em contato com o ar e da geração de um 

gradiente de temperatura, devido ao contato com elementos diferentes, como o cobre, e à 

deterioração de suas propriedades mecânicas, notadamente a resistência à tração, quando 

deformado. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e acessórios, boa parte dos problemas 

com cabos de alumínio, os quais têm encontrado ampla aplicação, estão hoje resolvidos. 
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1.2 Camadas de Semicondutores 

 

A segmentação realizada na construção do condutor principal, recoberto somente por uma 

camada isolante, faz com que o campo elétrico nos condutores não seja perfeitamente radial. 

Com a construção simples, devido à energização, o campo elétrico assume uma forma distorcida, 

acompanhando as irregularidades da superfície do condutor e provocando concentração de 

esforços elétricos em determinados pontos.  

Nessas condições, as solicitações elétricas concentradas podem exceder os limites 

permissíveis pelo isolamento, ocasionando uma queda da vida útil do cabo. Além disso, no caso 

de cabos com isolamento sólido, a existência de ar entre o condutor e o isolante pode dar origem 

à ionização, com consequências danosas para o material isolante (PRYSMIAN, 2012). 

Esses efeitos não são desejáveis, uma vez que a rigidez dielétrica do isolante é maior 

justamente no sentido radial. A Figura 4 mostra o campo em um cabo com condutor encordoado, 

recoberto apenas por uma camada isolante. 

 

Figura 4- Condutor sem camadas semicondutoras

 

Fonte: Prysmian (2012). 

Diante da necessidade de canalizar o campo elétrico no sentido radial, duas camadas de 

material semicondutor são introduzidas envolvendo o isolante. Com a interposição das camadas 

semicondutoras, o campo elétrico se torna uniforme e os problemas são minimizados, conforme 

as características mostradas na Figura 5. 
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Figura 5 – Condutor com camadas semicondutoras 

 

Fonte: Prysmian (2012). 

 

Quando o cabo está energizado, as camadas semicondutoras funcionam como eletrodos e a 

diferença entre seus potenciais impõe o sentido radial às linhas de campo. Evidentemente, para 

um perfeito desempenho dessa função, a blindagem interna, constituída pela camada 

semicondutora, deve estar em íntimo contato com a superfície interna do condutor e do 

isolamento. No caso de cabos secos (isolamento extrudado), a função é alcançada mediante 

extrusão simultânea da semicondutora e da camada isolante (PRYSMIAN, 2012). 

A NBR 6251 (ABNT, 2012, p. 7) exige que, para tensões de isolamento 6/10 kV e 

superiores, a blindagem do condutor deve ser extrudada simultaneamente à isolação. Já para o 

isolante, a mesma norma cita que a blindagem da isolação deve ser empregada em cabos com 

tensões de isolamento acima de 3,6/6 kV. 

Os materiais utilizados na confecção das camadas semicondutoras são o papel carbono e 

polímeros impregnados com carbono. O papel carbono é enrolado em duas tiras sucessivas, em 

um movimento helicoidal. Os polímeros são dispostos em camadas, através de extrusão 

(PIMENTEL, 2010, p. 17). 

Tais materiais devem atender aos seguintes requisitos da NBR 6251 (ABNT, 2012, p. 7), 

assim como aos requisitos mostrados na Tabela 4: 

a. A blindagem do condutor deve ser não-metálica, constituída por uma camada 

extrudada de composto semicondutor, ou por uma combinação de fita têxtil 

semicondutora com camada extrudada. O material empregado deve ser compatível, 

química e termicamente, com o do condutor e da isolação de PE ou PVC e termofixo, no 

caso de isolação de EPR, HEPR, EPR 105, XLPE ou TR XLPE. 

b. Quando a blindagem semicondutora do condutor for constituída por fita, esta deve ter 

uma sobreposição mínima de 10% e uma espessura mínima de 0,065mm 

c. Quando a blindagem semicondutora do condutor for constituída por camada extrudada, 

esta deve ter espessura média igual ou superior a 0,4 mm e espessura mínima, em um 

ponto qualquer de uma seção transversal, igual ou superior a 0,32mm. 
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d. As características físicas dos materiais usados como blindagem semicondutora do 

condutor devem estar de acordo com os requisitos da Tabela 4. 
 

Tabela 4 - Requisitos físicos e químicos dos materiais de isolação, blindagem semicondutora 

 

Fonte: NBR 6251 (ABNT, 2012). 

A parte não metálica da blindagem da isolação deve ser aplicada diretamente sobre a 

isolação de cada condutor e constituída por uma fita semicondutora, ou por uma camada 

extrudada de composto semicondutor, ou pela combinação das duas, ou ainda por um desses 

materiais em combinação com revestimento de verniz semicondutor. Além desses requisitos 

construtivos, a NBR 6251 (ABNT, 2012) exige que: 

a. Para tensões de isolamento 6/10 kV e superiores, a parte semicondutor da blindagem 

deve ser extrudada simultaneamente à isolação. 

b. Os materiais empregados como blindagem semicondutora devem ser compatíveis, 

química e termicamente, com os da isolação, e as suas características físicas devem estar 

de acordo com os requisitos da Tabela 4. 

c. Quando a blindagem semicondutora for constituída por fita, esta deve ter uma 

sobreposição mínima de 10% e uma espessura mínima de 0,065 mm. 

d. A espessura média da camada extrudada deve ser igual ou superior a 0,4 mm e a 

espessura mínima, em um ponto qualquer de uma seção transversal, igual ou superior a 

0,32 mm. 
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1.3   Isolantes 

 

Em termos de isolantes em cabos, os polímeros sintéticos substituíram materiais naturais 

como papel, óleo mineral e borracha natural para o isolamento de cabos de distribuição e 

revestimento de cabos em geral. A gama de polímeros disponíveis é extensa, e as variações na 

composição química permitem obter propriedades mecânicas, elétricas e térmicas específicas. 

Quando apropriadas, essas propriedades podem ser ainda modificadas pela adição de cargas 

específicas, plastificantes, diluentes de suavidade, corantes, antioxidantes e muitos outros 

ingredientes. 

 À medida que a variedade de materiais poliméricos cresceu, tornou-se cada vez mais 

difícil de todos eles serem colocados dentro de definições gerais fáceis. Um polímero é uma 

molécula, ou uma substância constituída por moléculas, composta de uma ou algumas unidades 

estruturais repetidas muitas vezes. No entanto, essa definição abrange não só materiais sintéticos, 

mas também materiais como papel (celulose). 

Na indústria de cabos, o termo material polimérico é usado para se referir aos polímeros: 

plásticos ou borrachas. A Associação da Indústria de Plástico (ABIPLAST) define plástico como 

um material baseado em polímeros naturais ou sintéticos, modificados em algum estágio de 

fabricação, que podem ser formados para se moldar por fluxo do polímero, em muitos casos, 

auxiliados por calor e pressão. As borrachas são consideradas materiais sólidos, com 

propriedades elásticas, feitas de látex derivado de plantas vivas, ou sinteticamente, e usado no 

fabrico de produtos de borracha. 

Um elastômero é um material que retorna rapidamente à aproximadamente sua forma 

inicial, após deformação substancial à temperatura ambiente, por um estresse fraco e libertação 

desse stress. Na tecnologia a cabo, os termos "borracha" e "elastômero" são utilizados de forma 

sinônima e intercambiável; embora "borracha", para muitos, implique "borracha natural". 

Os plásticos podem ser divididos em termoplásticos e termoendurecidos, sendo esses mais 

conhecidos como termofixos. O termoplástico é um material no qual as moléculas são mantidas 

unidas por ligações físicas em vez de ligações químicas. Isto significa que, uma vez que o 

material está acima do seu ponto de fusão, ele pode fluir. O processo é reversível e, após o 

resfriamento, o material endurece. Um exemplo típico é o policloreto de vinila ou copolímero de 
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cloreto de vinila e acetato de vinila, utilizado em cabos com tensões de isolamento menores ou 

iguais a 3,6/6 kV – NBR 6251(ABNT, 2012). 

As moléculas, em um termofixo, são mantidas juntas por ligações químicas que não são 

facilmente quebradas. Isto significa que o aquecimento do polímero não o amacia 

suficientemente para ser remodelado. Exemplos típicos são o polietileno reticulado (XLPE) e os 

elastômeros. Ao contrário dos termoplásticos, os termoendurecidos são insolúveis e infusíveis, 

isto é, não se fundem. Muitos termoplásticos podem ser convertidos em termofixos por 

tratamento apropriado para induzir a reticulação e pela adição de um agente reticulante químico 

adequado, ou por irradiação. As borrachas para isolamento de cabos e bainhas, naturais ou 

sintéticas, são normalmente reticuladas. 

A NBR 6251 (ABNT, 2012, p.5) define que a isolação deve ser constituída por dielétrico 

extrudado, termoplástico ou termofixo, de um dos tipos descritos abaixo: 

 

Termoplásticos 

a) PVC/A - composto isolante à base de policloreto de vinila ou copolímero de cloreto 

de vinila e acetato de vinila, utilizado em cabos com tensões de isolamento menores ou 

iguais a 3,6/6 kV; 

b) PE - composto isolante à base de polietileno termoplástico, utilizado em cabos com 

tensões de isolamento iguais a 3,6/ 6 kV. 

Para a fabricação de cabos com tensão de isolamento iguais ou superiores a 6/10 kV, a 

isolação deve ser extrudada simultaneamente à blindagem semicondutora da isolação e à 

blindagem do condutor. 

 

Termofixos 

a) EPR - compostos isolantes à base de copolímero etileno-propileno (EPM) ou de 

terpolímero etileno-propileno-dieno (EPDM), utilizados em cabos com qualquer tensão 

de isolamento; 

b) HEPR - compostos isolantes à base de copolímero etileno-propileno (EPM) ou de 

terpolímero etileno-propileno-dieno (EPDM), de alto módulo ou composto de maior 

dureza, utilizados em cabos com qualquer tensão de isolamento; 

c) EPR 105 - compostos isolantes à base de copolímero etileno-propileno (EPM) ou 

terpolímero etileno-propileno-dieno (EPDM), para tensões de isolamento iguais ou 

superiores a 3,6/6 kV e temperatura no condutor de 105º C, em regime permanente; 

d) XLPE - composto isolante à base de polietileno reticulado quimicamente, utilizado 

em cabos com qualquer tensão de isolamento; 

e) TR XLPE - composto isolante à base de polietileno reticulado quimicamente, para 

tensões isolamento iguais ou superiores a 3,6/6 kV e retardante à arborescência. 

 

No caso de parques eólicos, os principais tipos utilizados são EPR, EPR 105, XLPE e TR 

XLPE. A escolha dependerá das características ambientais e da temperatura de operação do 

condutor. O PVC, apesar de ter rigidez dielétrica e poder indutor altos, apresenta resistência de 
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isolamento mais fraca comparado ao isolante de polietileno, e suas perdas dielétricas acima de 20 

kV são grandes. Por isso, é indicado para cabos de potência em instalações elétricas de até 6 kV. 

Os condutores com XLPE são comumente utilizados em baixa e média tensão, mas sua 

aplicação em instalações com tensão superior a 15 kV exige cautela, pois esse tipo de isolação 

possui alta dispersão da rigidez dielétrica e pode apresentar treeing, também chamado de 

fenômeno da arborescência (GOEKING, 2010). 

O EPR possui baixas perdas em média tensão e mínima dispersão da rigidez dielétrica, e 

pode ser usado em condutores para baixa, média e alta tensão. Atualmente, o mais utilizado é o 

EPR 105. Ele permite que os cabos trabalhem com gradiente elétrico elevado e suportem 

temperatura de operação do condutor de até 105º C (GOEKING, 2010). 

As temperaturas máximas admissíveis são dadas na Tabela 5, segundo a norma NBR 6251 

(ABNT, 2012). 

 

Tabela 5 – Temperaturas máximas admissíveis (Cº) em função da isolação 

LIMITES TÉRMICOS (
o
C) PVC PE EPR EPR 105 XLPE 

PERMANENTE 70 70 90 105 90 
SOBRECARGA 100 100 130 140 130 
CURTO-CIRCUITO 160 160 250 250 250 

Fonte: Verly (2013). 
 

 Existe uma vertente técnica que advoga ser o EPR muito mais resistente à arborescência 

do que o XLPE, mesmo este último tendo sido aperfeiçoado tremendamente nos últimos 20 anos, 

enquanto o EPR permanece praticamente o mesmo; sendo esta opinião a predominante no 

mercado brasileiro, quase o único no mundo a ainda guardá-la (PAULA, [2006]). 

Mas, atualmente, tem sido inserida no mercado a isolação baseado no polietileno 

reticulado, contendo aditivo retardante à arborescência (XLPE-TR).  Dentre as principais 

vantagens do XLPE-TR, são salientadas a menor perda dielétrica, valores inferiores aos do EPR e 

a retardância da arborescência, principal característica desse material. 

Todas essas características devem ser analisadas antes da definição do isolante a ser 

considerado nos cabos, pois além dos custos iniciais, o sucesso operacional dependerá de uma 

especificação correta. 

 

1.4  Blindagem Metálica 
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A International Electrotechnical Commission (IEC) 60502 de 2014 exige que cabos de 

tensões nominais acima de 1 kV devem ter uma cobertura metálica. Já a NBR 6251 (ABNT, 

2012) exige que a blindagem da isolação deve ser empregada em cabos com tensões de 

isolamento acima de 3,6/6 kV,  

Se exceder os limites do cabo e a tensão for suficientemente elevada, o que pode ser caso 

de tensões acima de 1 kV, poderá provocar faíscas no metal ligado à terra, em contato com ou 

perto do cabo, ou poderá afetar qualquer pessoa que entre em contato com ele. 

Além de cumprir a função de blindagem e, talvez, também sendo uma bainha 

impermeável ou uma armadura, a cobertura metálica é frequentemente usada como componente 

de cabo a fim de transportar a corrente de falha para a terra em caso de falha, devido ao 

rompimento de isolamento, defeito no cabo e curto-circuito de outros cabos com a malha. 

Para esse efeito, há de possuir uma condutância e uma capacidade térmica suficiente para 

evitar o sobreaquecimento ao transportar, a potencial de terra, a corrente de falha durante o tempo 

necessário para o funcionamento do dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. 

A fim de garantir essa função, a NBR 6251(ABNT, 2012) cita que a parte metálica da 

blindagem de isolação deve apresentar continuidade elétrica ao longo de todo o seu comprimento 

e ser aplicada conforme o caso: 

 

a. Sobre a parte semicondutora da isolação; 

b. sobre a isolação de cabos para tensões de isolamento em que a presença da parte 

semicondutora da blindagem da isolação não é obrigatória; 

c. sobre a reunião das veias blindadas ou não, individualmente, com parte 

semicondutora. 
 

A capacidade de escoar a corrente de falha está diretamente ligada à bitola da blindagem e 

tem como característica, segundo a NBR 6251 (ABNT, 2012), ser constituída por camada 

concêntrica de fios, os quais devem estar distribuídos uniformemente, e a seção total dos fios 

deve ser igual ou superior a 6,0 mm
2
. Esse item deve ser um critério técnico de dimensionamento, 

tão importante quanto a especificação do condutor, uma vez que o dimensionamento incorreto 

poder resultar em danos graves ao cabo em caso de falha e, consequentemente, sua inutilização.  

Normalmente, a blindagem metálica é constituída de: 

a. uma ou mais fitas; 

b. tranças de fios; 

c. camada concêntrica de fios;  

d. camada concêntrica de fios combinada com fita(s) ou fio(s). 
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Geralmente, armadura de fita de aço não é adequada para essa função, pois é aplicada 

helicoidalmente, com uma configuração curta e um espaço entre as voltas, e a sua resistência por 

unidade de comprimento de cabo é elevada em comparação com a armadura de arame, que é 

aplicada com uma posição comparativamente longa.  

Embora existam duas camadas de fita de aço, a resistência de contato entre as camadas é 

provavelmente elevada quando se transportam correntes pesadas. Especialmente, como muitas 

vezes se aplica, se as superfícies de fita são revestidas com um composto conservante. Por razões 

semelhantes, como um escudo, os fios de cobre são preferíveis às fitas quando é necessário 

transportar pesadas correntes de falta de terra. 

O material constituído na blindagem metálica é o cobre, o qual deve ser nu ou com 

revestimento metálico, sendo o revestimento obrigatório para cabos com cobertura de compostos 

termofixos que contenham agentes agressivos ao cobre nu. A resistividade máxima do cobre 

utilizado na blindagem, nu ou revestido, deve ser de 0,018312Ω.mm
2
/m a 20 ºC. 

Além dessas características, a preocupação também deve recair sobre o tempo de 

exposição dos condutores e blindagem ao curto-circuito, visto que a temperatura para esses 

eventos pode atingir valores muito superiores ao máximo permitido, fato que pode comprometer 

a longevidade útil do cabo como um todo.  

 

1.5 Cobertura ou Revestimento exterior 

 

Os cabos devem ser protegidos com uma capa não-metálica.  As capas externas, 

conhecidas como coberturas, são normalmente feitas a partir de PVC, Polietileno, Neoprene ou 

de material sem halogênios (“halogen free”) e com muito baixa toxicidade (LSZH, low smoke 

zero halogen), conhecido como Afumex. A escolha se baseia na resistência a ações de natureza 

mecânica ou química e, naturalmente, de meio-ambiente. Recentemente, está sendo adicionada 

em alguns casos uma camada de um material resistente ao ataque de cupins. 

Na maioria dos casos, o material que constitui a capa dos cabos com isolamento seco é o 

PVC, material mais econômico, não propagante de chamas e com resistência suficiente para o 

uso contínuo. O polietileno (pigmentado com negro de fumo para torná-lo resistente à luz solar) é 
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utilizado para instalações em ambientes com alto teor de ácidos, bases ou solventes orgânicos, 

além do uso aéreo em postes (PRYSMIAN, 2012). 

Em cabos de uso móvel, que requerem boa flexibilidade e grande resistência à abrasão e 

laceração, a cobertura usual é o Neoprene. Já os cabos instalados em locais de grande afluência 

de público (shopping centers, grandes hotéis, hospitais, cinemas, escolas etc.) requerem cobertura 

do tipo Afumex. 

A Tabela 6 mostra um comparativo considerando as características mecânicas de cada tipo 

de material. 

Tabela 6 - Características mecânicas de materiais de cobertura. 

 CARGA 

DE 

RUPTURA 

(kg/mm
2
) 

ALONGAMENTO 

À RUPTURA (%) 

RESISTÊNCIA 

A ABRASÃO 

RESISTÊNCIA 

A GOLPES 

FLEXIBILID_

ADE 

PVC 1,41 150 BOM BOM BOM 

PET 0,98 350 BOM BOM REGULAR 

XLPE 1,26 250 EXCELENTE EXCELENTE REGULAR 

NEOPRENE 0,49 250 EXCELENTE EXCELENTE EXCELENTE 

AFUMEX 0,92 120 BOM BOM REGULAR 

Fonte: Prysmian, 2012. 

 

Outro fator importante na especificação da capa protetora se refere às resistências 

químicas. A Tabela 7 mostra os principais materiais e sua resistência a diferentes tipos de agentes 

químicos. 

Tabela 7 - Resistência aos agentes químicos. 

 ÁCIDOS ORGÂNICOS 

 SULFÚRICO 

3 +30% 

NÍTRICO 

10% 

CLORÍDRICO 

10% 

TETRA – 

CLORETO DE 

CARBONO 

ÓLEOS GASOLINA 

PVC REGULAR REGULAR REGULAR BOA REGULAR BOA 

PET EXCELENTE BOA EXCELENTE BOA BOA BOA 

XLPE EXCELENTE BOA EXCELENTE BOA BOA BOA 

NEOPRENE EXCELENTE REGULAR MEDÍOCRE MEDÍOCRE BOA REGULAR 

AFUMEX REGULAR REGULAR REGULAR BOA REGULAR REGULAR 

Fonte: Prysmian, 2012. 

 

Os referidos materiais são citados na NBR 6251 (ABNT, 2012), a qual informa que a 

qualidade do material da cobertura deve ser compatível com a temperatura de operação do 
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condutor. A temperatura no condutor, em regime permanente, não deve ultrapassar os valores 

dados na Tabela 8 daquela norma, estabelecidos em função dos materiais da cobertura.  

 

 

Tabela 8 - Temperatura máxima em regime permanente em função da cobertura. 

 
Fonte: NBR 6251 (ABNT, 2012). 

Vale ressaltar que ST1, ST2, ST3 e ST7 são os compostos termoplásticos previstos pela 

Norma, sendo: 

 

a) ST1 - composto à base de policloreto de vinila ou copolímero de cloreto de vinila, 

para temperatura no condutor menor ou igual a 80º C; 

b) ST2 - composto à base de policloreto de vinila ou copolímero de cloreto de vinila e 

acetato de vinila, para temperatura no condutor menor ou igual a 105
o 
C; 

c) ST3 - composto à base de polietileno termoplástico para temperatura no condutor 

menor ou igual a 80º C, para cabos com tensões de isolamento inferiores a 6/10 kV; e 

menor ou igual a 85º C, para cabos com tensões de isolamento iguais ou superiores a 

6/10 kV; 

d) ST7 - composto à base de polietileno termoplástico para temperatura no condutor 

menor ou igual a 90º C, para cabos com tensões de isolamento inferiores a 6/10 kV; e 

menor ou igual a 105º C, para cabos com tensões de isolamento iguais ou superiores a 

6/10 kV. 

Para os compostos ST3 e ST7, a temperatura de emergência (ver Tabela 5) deve ser 

limitada a 115ºC e 130°C, respectivamente. Entretanto, em função do tipo e condições 

de instalação do cabo e/ou da tensão de isolamento, pode ser necessário estabelecer 

limites inferiores aos indicados. 
 

Já os compostos termofixos previstos pela referida NBR 6251(ABNT, 2012) são: 

 

a) SE1/A - composto à base de policloropreno, polietileno clorossulfonado, polietileno 

clorado ou polímeros similares, para temperaturas no condutor menores ou iguais a 90
o
C 

e cabos com qualquer tensão de isolamento; 

b) SE1/B - composto à base de policloropreno, polietileno clorossulfonado, polietileno 

clorado ou polímeros similares, para temperatura no condutor menor ou igual a 85
o
C, 

para cabos com tensões de isolamento inferiores a 6/10 kV e menor ou igual a 90
o
C, para 

cabos com tensões de isolamento iguais ou superiores a 6/10 kV. 
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Segundo a NBR 6251 (ABNT, 2012), a cobertura supracitada pode não ser requerida em 

algumas condições de uso, para os seguintes tipos de cabos: 

a. com neutro concêntrico de cobre revestido;  

b. armados, com fios de aço galvanizado; 

c. com capa metálica. 

 

Todos os aspectos supracitados, acerca das estruturas dos cabos isolados, devem ser 

levados em consideração para o correto dimensionamento e aplicação. A escolha adequada de 

cada parte estrutural de um cabo isolado pode estabelecer o sucesso ou fracasso de todo o projeto, 

uma vez que, a especificação incorreta aumentará o número de falhas chegando, em alguns casos, 

a exigir a necessidade de substituição de todo conjunto de cabos da instalação e, 

consequentemente, uma elevação demasiada dos custos.  

O capítulo 2 (dois) apresenta as diversas formas de instalação de cabos isolados e mostra 

as diferentes técnicas de instalação e seus efeitos na capacidade de transporte da corrente. Essas 

técnicas e formas de instalação, somadas às características estruturais dos cabos isolados 

apresentadas acima, servirão de parâmetro para capítulo 3 (três), que trata do dimensionamento 

de cabos isolados.  
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2  REDES SUBTERRÂNEAS COM CABOS ISOLADOS 

 

Atualmente, o enterramento de redes vem ganhando relevante destaque nas discussões que 

envolvem o setor de energia elétrica. Nesse contexto, as distribuidoras e transmissoras vêm 

recebendo cada vez mais pressão da sociedade e dos poderes constituídos para enterrarem as suas 

redes aéreas existentes e para que novas redes sejam feitas por meio de sistemas subterrâneos, 

segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2014). 

Dos aproximados 13.000 km de cabos elétricos enterrados, cerca de 90% estão 

concentrados em apenas cinco distribuidoras, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 

Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal (ANEEL, 2014). 

As vantagens das redes subterrâneas são bastante conhecidas da literatura. Dentre as mais 

citadas, pode-se destacar: maior segurança de consumidores e equipes de manutenção; melhoria 

de aspectos ambientais, estéticos e urbanísticos; e maior confiabilidade no fornecimento de 

energia (i.e., melhoria dos indicadores de qualidade do serviço) (ANEEL, 2014, p. 6). 

Em contrapartida aos benefícios propiciados, ressaltam-se os custos de construção, haja 

vista, que a experiência nacional e internacional mostra que o custo de redes subterrâneas é da 

ordem de 10 vezes (em média) o custo de uma rede aérea equivalente. A necessidade de alto 

investimento para a conversão das redes existentes e a interferência social que ocorre no trânsito 

e em outros serviços públicos, muitas vezes, causam grandes transtornos no cotidiano dos centros 

urbanos. 

Apesar dos altos custos e transtornos, em razão dos benefícios, as empresas de energia 

elétrica vem recebendo crescente pressão, em forma de leis e projetos de leis, para implantação 

ou conversão de redes aéreas (RDA) em redes subterrâneas (RDS). As principais razões para 

obrigar o enterramento estão associadas aos aspectos estéticos, urbanísticos e de segurança. A 

Tabela 9 faz um comparativo com entre RDA e RDS. 

 

Tabela 9 - Comparativo RDA e RDS. 

ASPECTO REDE ÁEREA 

CONVENCIONAL 

REDE SUBTERRÂNEA 

Confiabilidade Baixa Muito Alta 

Segurança Baixa Muito Alta 
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Interferência com Arborização Muito alta Quase Nenhuma 

Derivações Simples Complexas 

Resistência a Descargas 

Atmosféricas 

Baixa Alta 

Localização de Falhas Fácil Difícil 

Campo Elétrico Aberto Confinado 

Campo Magnético Médio Baixo 

Investimento Inicial Baixo Muito Alto 

Fonte: Nogueira (2010). 

 

Pensando em muito dos benefícios e complementando a visão técnico-econômica, muitos 

parques eólicos adotam cabos subterrâneos em suas redes internas, pois existem muitos aspectos 

intangíveis que influenciam a opção por este tipo de instalação como, por exemplo, os aspectos 

ambientais e a redução de interferência na paisagem, acessos e via. 

Neste capítulo, serão apresentadas as diversas formas de instalação de cabos isolados. 

Além de mostrar as principais formas de se colocar os cabos, suas vantagens e dificuldades, ainda 

serão mostradas as diferentes técnicas de instalação e seus efeitos na capacidade de transporte da 

corrente. 

 

2.1 Tipos de Redes subterrâneas  

 

Existem basicamente quatro modalidades de instalações subterrâneas para cabos isolados 

de energia. São elas: instalação de cabos em dutos subterrâneos; instalação de cabos diretamente 

enterrados no solo; instalação em canaletas e instalação em bandejas (NOGUEIRA, 2010). 

Além da modalidade de instalação, há diferentes formas de se dispor os cabos em uma 

linha para transmitir energia elétrica. Os critérios são definidos por características construtivas e 

aplicação, como: linhas subterrâneas; submarinas; enterradas diretamente ou dispostas dentro de 

tubos enterrados; passagem por galerias, entre outros fatores (PIMENTEL, 2010). 

A maneira de se instalar e o modo de postar um cabo têm grande influência não somente 

no investimento inicial, mas também no custo operacional e na continuidade de serviço do 
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sistema, devido às mudanças nas características elétricas da transmissão de energia e aos 

estresses mecânico e termomecânico.  

Duas configurações são mais utilizadas como modos de posta. Elas estão representadas 

pelos esquemas da Figura 6: 

 

Figura 6 - Modos de posta mais utilizados: Triangular (trifólio) e Linear (planar). 

 
Fonte: Pimentel (2010). 

 

Ambos os esquemas são aplicáveis nas modalidades de instalação. A distância entre os 

eixos centrais dos cabos (S) é muito importante para os efeitos das tensões induzidas e dos 

campos magnéticos emitidos entre os cabos. Nessa perspectiva, instalações de cabos em canaletas 

ou sobre bandejas são restritas, respectivamente, às instalações em usinas e subestações com 

trechos de pequenos comprimentos, ou ao interior de instalações industriais. 

Em parques eólicos, este tipo de instalação é usado em poucas estruturas, como: cabos de 

alimentação dos aerogeradores, conexões de disjuntores e transformadores de potência, 

disjuntores e barramentos. Entretanto, na rede de distribuição interna, devido ao fato de os cabos 

ocuparem uma área muito distante e a distância ser muitas vezes em quilômetros, inviabiliza 

economicamente a possibilidade de eles serem instalados em canaletas ou bandejas. 

As Figuras 7, 8 e 9 mostram os exemplos de aplicação de bandejas e canaletas em parques 

eólicos. 
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Figura 7 – Cabo em bandeja vertical em um aerogerador. 

 
 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

 

Figura 8 – Cabo em bandeja horizontal em um aerogerador. 

 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 
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Figura 9 – Cabo em bandeja em sala de cubículos e em uma subestação. 
 

      

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

 

 

Em sistemas de distribuição urbanos e industriais de grande porte, a instalação em dutos é 

normalmente a mais difundida. Isso se deve ao fato de, apesar de o custo de implantação ser 

bastante elevado, permitir a ampliação dos sistemas, com a instalação de novos circuitos e a 

substituição de um lance defeituoso em um tempo mínimo. 

Dependendo do design, peso e dimensões, os cabos podem ser puxados ou empurrados 

nos dutos, os quais podem ser rígidos ou flexíveis. Os cabos leves e rígidos, de preferência, 

devem ser instalados empurrando ao longo dos dutos, enquanto os cabos pesados devem ser 

instalados puxando. Os métodos de puxar exigem maiores forças de tração do que os métodos de 

empurrar. Então, deve ser assegurado que a força de tração máxima permitida para o cabo não 

seja excedida. 

A entrada no duto deve ser em linha reta para evitar curvas e arranhões, o que pode ser 

assegurado pelo uso de um guia de furos (Figura 10 – (a)). A graxa lubrificante pode ser usada 

para ajudar o cabo a deslizar no duto (Figura 10 – (b)). Os materiais de lubrificação devem ser 

compatíveis com a cobertura do cabo e o material do duto.  
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Figura 10 – (a) O cabo deve entrar no duto em linha reta. Um guia de diâmetro do duto em forma 

de funil. (b) A lubrificação pode ser utilizada se necessário. 

 (a)   (b) 

 

Fonte: Leoni (2011). 

 

Uma pequena cavidade à frente do cabo é adequada para evitar que areia, pequenas pedras 

e poeira entrem no duto durante a tração. Depois de puxar, uma camada de almofada deve ser 

colocada debaixo do cabo. A Figura 11 ilustra as características desta etapa.  

 

Figura 11 – (a) Uma cavidade à frente do cabo evita que as pedras entrem no duto. (b) Coloca-se 

uma camada de almofada sob o cabo depois de puxar. 

(a)   (b) 

         
 

Fonte: Leoni (2011). 

 

Além dos cuidados acima, é muito importante que sejam observadas as seguintes 

diretrizes: 

• Calcule e não exceda a tensão de tração máxima, a pressão máxima do rolamento da 

parede lateral ou o raio de curvatura mínimo. 

• Verifique se o sistema de plataforma de cabos está completamente instalado antes da 

instalação do cabo e se o espaço de fiação é adequado. 
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• Prepare o cabo para evitar arrastá-lo na borda da pista ou bandeja de cabos. 

• Ao usar um aperto de cesta, ele deve ser firmemente preso ao cabo. Uma vez que o cabo 

está instalado, corte-o atrás da localização do punho de ancoragem. 

• As características de alongamento do cabo de tração devem proporcionar uma tensão de 

tração constante e suave. 

Ainda de acordo com a NBR 14039 (ABNT, 2005), as dimensões internas dos eletrodutos 

e os respectivos acessórios de ligação devem permitir instalar e retirar facilmente os cabos, após a 

instalação. Para tanto, é necessário que a taxa máxima de ocupação, em relação à área da seção 

transversal dos eletrodutos, não seja superior a:  

 
a) 40%, no caso de um cabo; 

b) 30%, no caso de dois ou mais cabos. 

As linhas de eletrodutos devem ter declividade adequada, para facilitar o escoamento das 

águas de infiltração, sendo no mínimo de 1%. 

 

As Figuras 12 e 13 mostram, respectivamente, cabos instalados em dutos flexíveis e 

rígidos, em instalações com cabos isolados. 

 

Figura 12 – Cabos instalados em dutos flexíveis. 

 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 
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Figura 13 - Cabos instalados em dutos rígidos.

 

Fonte: Imagens extraídas do Google. 

Os cabos subterrâneos diretamente enterrados, geralmente, têm um design de cobertura 

mais forte do que os cabos de duto, de modo a permitir que eles resistam a forças mecânicas mais 

altas, como impactos ou esmagamentos. Também, podem ser consideradas na construção outras 

possíveis influências sobre o design dos cabos, como proteção contra roedores, cupins, resistência 

química, etc. 

Os cabos são colocados em trincheiras pré-cavadas, ou arados quando a trincheira é 

cavada. A trincheira é preenchida novamente com o solo após a instalação do cabo que, em si, 

geralmente, é protegido por uma camada de almofada de areia ou algo semelhante. Devem ser 

tomadas medidas adequadas para evitar raios de flexão excessivamente pequenos. 

A instalação de condutores direto no solo está crescendo, principalmente devidos aos 

aspectos econômicos. Antigamente, este tipo de instalação era mais restrita a cabos de iluminação 

pública, instalados em parques e jardins em redes de baixa tensão. Hoje em dia,  também 

utilizado nos modernos sistemas de distribuição, e em níveis de tensão altos. A principal 

desvantagem, dessa maneira, é o tempo necessário às substituições de cabos e emendas 

defeituosos, localização de falhas, limitação do número de circuitos na mesma vala e a maior 

exposição ao meio externo.  

Atualmente, sua aplicação é bastante difundida em caso de cabos para transmissão 

subterrânea, em sistemas radiais urbanos e sistemas de distribuição interna de parques eólicos. 

O método de lançamento direto dos cabos na vala, normalmente, é preferido em relação ao 

puxamento sobre os roletes. Esse método dispensa o uso de acessórios especiais e não submete o 

cabo a esforços de tração tão altos como os métodos de puxar ou empurrar. No entanto, em 
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centros urbanos, a dificuldade quase sempre consiste na obtenção de espaço físico para o 

deslocamento do carretel ao longo da rota do sistema.  

A limitação do lance a ser instalado se deve principalmente à existência de obstáculos ao 

longo da rota, ou seja: tubulações de água; gás; óleo, etc. e ao lance máximo de fabricação do 

cabo. Em parques eólicos, não há obstáculos, facilitando a aplicação do método em questão e se 

limitando apenas ao comprimento máximo de confecção dos condutores. A execução pode ser 

simultânea à abertura da vala, isto é, a bobina de cabo é acoplada a uma escavadeira específica 

que, ao mesmo tempo, abre a vala e lança o condutor (NOGUEIRA, 2010, p. 21). 

A capacidade de carga de um cabo subterrâneo é determinada pelo aumento máximo de 

temperatura permitido. Aspectos como a forma de instalação, a quantidade de circuitos, a 

temperatura e o tipo de ambiente de instalação e resistividade térmica do solo alteram os limites 

e, consequentemente, a capacidade de condução.   

A Tabela 10 se refere à Tabela 28 da NBR 14039 (ABNT, 2005) e mostra algumas das 

diferentes formas de instalação de um cabo unipolar e as diferentes capacidades de corrente. 

Além do método de instalação, as características dos tipos de condutor e isolação influenciam na 

capacidade de condução.  

 

Tabela 10 – Adaptada da Tabela 28 da NBR 14039: Capacidades de condução de corrente, em 

ampères, para os métodos de referência A, B, C, D, E, F, G, H e I. Temperatura do condutor de 

90°C e Temperaturas: 30°C (ambiente); 20°C (solo). 

 Seção 

mm
2
 A B C D E F G H I 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

menor 

ou igual 

a 8,7/15 

kV 

10 87 105 80 92 67 55 63 65 78 

16 114 137 104 120 87 70 81 84 99 

25 150 181 135 156 112 90 104 107 126 

35 183 221 164 189 136 108 124 128 150 

50 221 267 196 226 162 127 147 150 176 

70 275 333 243 279 200 154 178 183 212 

95 337 407 294 336 243 184 213 218 250 

120 390 470 338 384 278 209 241 247 281 

150 445 536 382 433 315 234 270 276 311 

185 510 613 435 491 357 263 304 311 347 

240 602 721 509 569 419 303 351 358 395 

300 687 824 575 643 474 340 394 402 437 

400 796 959 658 734 543 382 447 453 489 

500 907 1100 741 829 613 426 502 506 542 

630 1027 1258 829 932 686 472 561 562 598 

800 1148 1411 916 1031 761 517 623 617 655 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 
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Segundo a NBR 14039 (ABNT, 2005), os métodos de referência são os métodos de 

instalação para os quais a capacidade de condução de corrente foi determinada por cálculo. São 

eles: 

 A - cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares ao 

ar livre; 

 B - cabos unipolares espaçados ao ar livre; 

 C - cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares 

em canaletas fechadas no solo; 

 D - cabos unipolares espaçados em canaletas fechadas no solo; 

 E - cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares 

em eletroduto ao ar livre; 

 F - cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares 

em banco de dutos, ou eletrodutos enterrados no solo; 

 G - cabos unipolares em banco de dutos ou eletrodutos enterrados e espaçados, um 

cabo por duto, ou eletroduto não condutor; 

 H - cabos unipolares justapostos (na horizontal ou em trifólio) e cabos tripolares 

diretamente enterrados; 

 I - cabos unipolares espaçados diretamente enterrados. 

 

Sendo mais utilizados em parques eólicos os métodos F, G, H e I e, por esta razão, aqueles 

que serão utilizados na modelagem do software aqui proposto.  

 

 

2.2 Característica de rede subterrânea de Parques Eólicos 

 

Escolher os fios e os cabos certos para parques eólicos pode ser um dos elementos mais 

importantes a se considerar, em termos de longevidade, confiabilidade do serviço e custo de 

propriedade do sistema. 

Em parques eólicos, as principais modalidades adotadas são as instalações em dutos 

subterrâneos e instalação direta no solo. Devido ao atrativo econômico, a instalação de 
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condutores direto no solo vem sendo cada vez mais difundida, principalmente no que diz respeito 

a sistemas de distribuição interna em parques eólicos de geração de energia. 

Além dos cabos de força, também são enterrados na mesma vala os cabos de aterramento, 

comunicação, os quais podem ser instalados em eletrodutos ou não, agrupados em bancos de 

dutos enterrados. A Figura 14 ilustra a estrutura típica utilizada na instalação de cabos 

subterrâneos compartilhada com outros sistemas, como o aterramento e dados. 

 

Figura 14 – Estrutura de instalação de cabos subterrâneos compartilhada com outros sistemas 

 

Fonte: Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis (CTGAS-ER, 2012). 

 

Segundo a NBR 14039 (ABNT, 2005), em instalações com cabos diretamente enterrados, 

somente são admitidos: 

 
a) cabos unipolares ou multipolares providos de armação; ou 

b) cabos unipolares ou multipolares sem armação, porém com proteção mecânica 

adicional provida pelo método construtivo adotado. 

 

A separação física tem como finalidade atender ao requisito da NBR 14039 (ABNT, 

2005), pois os cabos devem ser protegidos contra deterioração por movimentação de terra, 

contatos com corpos duros, choques de ferramentas em caso de escavações, bem como contra 

umidade e ações químicas causadas pelos elementos do solo. Essa separação deve seguir as 

seguintes recomendações:  
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a) Como prevenção contra os efeitos de movimentação de terra, os cabos devem ser 

instalados, em terreno normal, pelo menos a 0,90 m da superfície do solo. Essa 

profundidade deve ser aumentada para 1,20 m na travessia de vias acessíveis a veículos e 

numa zona de 0,50 m de largura, de um lado e de outro dessas vias. Essas profundidades 

podem ser reduzidas em terreno rochoso ou quando os cabos estiverem protegidos, por 

exemplo, por eletrodutos que suportem, sem danos, as influências externas a que possam 

ser submetidos. 

b) Quando uma linha enterrada cruzar com uma outra linha elétrica enterrada, elas 

devem, em princípio, encontrar-se a uma distância mínima de 0,20 m. 

c) Quando uma linha elétrica enterrada estiver ao longo ou cruzar com condutos de 

instalações não elétricas, uma distância mínima de 0,20 m deve existir entre seus pontos 

mais próximos. Em particular, no caso de linhas de telecomunicações que estejam 

paralelas às linhas de média tensão, deve ser mantida uma distância mínima de 0,50 m. 

 

A sinalização, através da visualização da fita, serve para avisar que, naquele trecho, há 

uma linha de energia e, por isso, o risco de danificar a rede e ocasionar acidentes. A NBR 14039 

(ABNT, 2005) explicita que: 

 
Qualquer linha enterrada deve ser continuamente sinalizada por um elemento de 

advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito à deterioração, situado no mínimo a 

0,10 m acima dela. 

 

Quando no valetamento existe mais de um trifólio, recomenda-se que a separação entre 

eles seja de no mínimo 400 mm, e os cabos devem sofrer amarração em espaços regulares, a fim 

de garantir esta configuração (CTGAS-ER, 2012). 

O condutor de proteção (aterramento - tem bitola de acordo com o projeto elétrico da 

linha) segue no segundo nível, trecho intermediário de 500 mm ao lado do eletroduto de fibra 

ótica (Comunicação), de acordo com a Figura 14. 

O valetamento deve seguir preferencialmente na faixa de servidão de linhas de 

transmissão, faixa de servidão da rodovia e trechos propostos para a mínima interferência com 

instalações, obras de infraestrutura existentes, o que também diminui o custo de execução, já que 

não são necessárias novas supressões vegetais por onde passará a rede coletora. Além disso, 

permitirá um melhor acesso em caso de manutenções. 

O próximo capítulo utilizará das características e forma de instalação dos cabos como 

variáveis de dimensionamento de diversas por diversos critérios.  
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3 DIMENSIONAMENTO DE CABOS PARA REDES SUBTERRÂNEAS DE PARQUES 

EÓLICOS 

 

No cenário do mercado de energia, a demanda por redes subterrâneas é crescente, pois 

além de maiores exigências de conservação ambiental, existem aspectos técnicos, como a 

confiabilidade do sistema e a segurança dos usuários, que se sobrepõe aos custos elevados desse 

tipo de rede. 

A informação da Tabela 8 ilustram bem esses aspectos e as principais vantagens desse tipo 

de rede. Da mesma forma, o uso de rede subterrânea em parques eólicos também é crescente e 

representa uma fatia considerável dos custos totais da parte elétrica envolvidos na construção de 

parques eólicos, podendo chegar a até 5% do investimento total de implantação. Isso se deve à 

utilização de dezenas de quilômetros (km) de cabos para a interligação entre aerogeradores e 

estes com a subestação coletora. 

Estima-se que cerca de 30% do total de parques eólicos em operação, ou seja, mais de 

3.000MW, foram construídos utilizando redes subterrâneas. Neste cenário, foram necessários 

mais de 1.800 km de cabos subterrâneas entre aerogeradores e 600 km de cabos subterrâneos para 

interligação dos aerogeradores com a subestação coletora.  

O dimensionamento adequado dessas redes é de fundamental importância, pois o correto 

funcionamento e uma longa vida útil devem assegurar a garantia de retorno dos investimentos.  

Apesar da extrema importância desse item em parques eólicos, projetos de redes internas 

têm sido elaborados somente verificando critérios técnicos básicos, como a capacidade de 

condução e queda de tensão. Esses critérios adotam os requisitos mínimos para correto 

funcionamento da instalação e consequentemente o menor custo inicial. Porém, ao longo da vida 

do parque, as perdas e custos operacionais podem ser bem maiores, reduzindo os lucros nos 

demais anos. 

 Assim, o dimensionamento é limitado à NBR 14039 (ABNT, 2005), que trata projeto e 

execução de instalações elétricas de média tensão, com tensão nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, à 

frequência industrial. Tal norma apresenta fundamentação para: 

 Critérios de capacidade de condução dos condutores e fatores que possam alterar 

sua capacidade; 

 Estabelecimento de limite para queda de tensão; 
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 E indicação de que fabricantes devem indicar os valores máximos de correntes de 

curto-circuito. 

Um dimensionamento técnico adequado vai muito além do simples encontro de correntes 

nominais corrigidas por fatores externos. Também deve apresentar quedas de tensões dentro de 

limites estabelecidos pelas normas pertinentes, adequadas às necessidade dos projetos; suportar 

níveis de sobrecargas e curto-circuito e um menor custo ao longo da vida útil da instalação 

elétrica do projeto. 

Atualmente, alguns fabricantes de cabos e empresas de engenharia têm criado ferramentas 

para facilitar o dimensionamento. Entretanto, boa parte dos softwares contempla apenas o 

dimensionamento pelo critério da capacidade de condução e os fatores de correção, contemplados 

na NBR 14039 (ABNT, 2005).  

Por este tipo de rede ter alto custo e a necessidade de se manter elevados índices de 

confiabilidade e de operação para o seu uso, torna-se necessário desenvolver mais ferramentas 

para o devido dimensionamento, a fim de garantir uma alocação otimizada de recursos e uma 

eficiência operacional, por meio da redução de custos operacionais e aumento da vida útil, assim 

como evitar a perda de receita por lucro cessante. 

Uma ampla análise deve ser sempre realizada, verificando os principais critérios técnicos e 

econômicos para o dimensionamento em redes subterrâneas de média tensão em parques eólicos, 

visando a otimização de custo ao longo da vida.  

 

3.1 Dimensionamento dos condutores pelo critério da ampacidade (ou capacidade de 

condução) 

 

O dimensionamento pelo critério da ampacidade avalia a capacidade dos condutores 

transportar a corrente elétrica, de acordo com as características do tipo de cabo utilizado, da 

instalação e do meio ambiente. O principal fator de limitação da capacidade condutiva dos cabos, 

seja em regime permanente, regime de sobrecarga ou regime de curto circuito, é a temperatura de 

operação.  

A própria NBR 14039 (ABNT, 2005) cita que os critérios adotados são destinados a 

garantir uma vida satisfatória aos cabos elétricos submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela 
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circulação de correntes de valores iguais às capacidades respectivas de condução de corrente, 

durante períodos prolongados, em serviço normal.  

Os cabos começam a perder suas propriedades mecânicas e elétricas com o aumento da 

temperatura. Os limites térmicos são especificados de acordo com os materiais isolantes 

utilizados em regime contínuo de operação. Segundo a NBR 6251 (ABNT, 2012), a temperatura 

no condutor, em regime permanente, não deve ultrapassar os valores dados na Tabela 5, 

estabelecidos em função dos materiais da cobertura. 

Outras considerações intervêm na determinação da seção dos condutores, tais como as 

prescrições para a proteção contra sobrecorrentes e a queda de tensão, bem como as temperaturas 

limites para os terminais de equipamentos aos quais os condutores sejam ligados. Essas outras 

considerações serão tratadas em outros capítulos desta dissertação.  

No dimensionamento de condutores, levando em conta a capacidade de condução, a 

primeira variável é a obtenção da lista da corrente nominal do circuito requerida. Após a 

determinação da corrente requerida, deve-se aplicar os fatores de correção por temperatura (FT), 

sendo que o valor da temperatura ambiente a utilizar é o da temperatura do meio circundante 

quando o cabo ou o condutor considerado não estiver carregado; os fatores de correção por 

agrupamento (FA); e para os cabos enterrados, o fator de correção devido à resistividade térmica 

do solo (FS). Todos estes fatores serão adotados, pois a maioria das redes com cabos isolados em 

parques eólicos são subterrâneas.  

 

𝐼𝑐 =
𝐼𝑛

𝐹𝑇 𝑋 𝐹𝐴 𝑋 𝐹𝑆
                (8) 

 Assim: 

In é a corrente nominal do circuito em (A); 

FT é o fator de correção por temperatura; 

FA é o fator de correção por agrupamento; 

FS é o fator de Resistividade Térmica do solo; 

IC é a corrente corrigida em (A) que deve ser utilizada para fazer a pré-seleção do cabo através 

das capacidades de correntes tabeladas na NBR 14039 (ABNT, 2005). 

 

O fator de correção por temperatura (FT) é encontrado na Tabela 32; o FS é o fator de 

Resistividade Térmica do solo e pode ser encontrado na Tabela 33; e o fator de correção por 
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agrupamento (FA) para redes subterrâneas está nas Tabelas 37 e 38 da NBR 14039 (ABNT, 

2005), aqui, mostradas como Tabelas 11, 12, 14 e 15 respectivamente. 

 

Tabela 11 – Tabela 32 da NBR14039 - Fatores de correção para temperaturas ambientes 

diferentes de 30°C para linhas não subterrâneas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas 

subterrâneas. 

Temperatura 
0
C Isolação 

Ambiente EPR ou XLPE EPR 105 

10 1,15 1,13 

15 1,12 1,10 

20 1,08 1,06 

25 1,04 1,03 

35 0,96 0,97 

40 0,91 0,93 

45 0,87 0,89 

50 0,82 0,86 

55 0,76 0,82 

60 0,71 0,77 

65 0,65 0,73 

70 0,58 0,68 

75 0,50 0,63 

80 0,41 0,58 

Do Solo EPR ou XLPE EPR 105 

10 1,07 1,06 

15 1,04 1,03 

25 0,96 0,97 

30 0,93 0,94 

35 0,89 0,91 

40 0,85 0,87 

45 0,80 0,84 

50 0,76 0,80 

55 0,71 0,76 

60 0,65 0,72 

65 0,60 0,68 

70 0,53 0,64 

75 0,46 0,59 

80 0,38 0,54 

Fonte: NBR 14039 (ABNT,  2005). 

 

Tabela 12 – Tabela 33 da NBR14039 - Fatores de correção para cabos contidos em eletrodutos 

enterrados no solo ou diretamente enterrados, com resistividades térmicas diferentes de 2,5 

K.m/W, a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência F, G, 

H e I. 

Resistividade 

térmica (K.m/W) 

1 1,5 2 3 

Fator de correção 

métodos F e G 

1,25 1,15 1,07 0,94 
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Fator de correção 

métodos H e I 

1,46 1,24 1,10 0,92 

Fonte: NBR 14039(ABNT, 2005). 

 

Os valores de resistividade térmica do solo são obtidos por ensaios, mas podem ser 

adotados valores de acordo com a Tabela 13, os quais são referenciados conforme a natureza do 

terreno. 

Tabela 13– Resistividades térmicas de acordo com natureza do terreno. 

Resistividade térmica 

do solo (K.m/W) 

Umidade Natureza do terreno 

0,5 Terreno Muito 

Úmido 

 

 

 

 

Areia 

  

0,7 Terreno Úmido  

 

Argila e Calcário 
0,85 Terreno Normal 

1 Terreno Seco 

1,2  

 

Terreno Muito Seco 

 

 

Cinzas 
1,5  

2 

2,5 

3 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

Tabela 14 – Tabela 37 da NBR14039 - Fatores de correção para cabos unipolares e cabos 

tripolares em banco de dutos a serem aplicados às capacidades de condução de corrente dos 

métodos de referência F e G. 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência G (um cabo 

unipolar por duto) 

  
 

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
1,00 0,90 0,82 

Acima de 95 mm
2
 1,00  0,87  0,77 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (três cabos 

unipolares em trifólio 

por duto) 

 

  
Até seção 95 mm

2
 

inclusive 
0,91   0,85  0,79 

Acima de 95 mm
2
 0,88  0,81 0,73 
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Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (1 cabo 

tripolar por duto) 

 
  

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
0,91 0,85 0,79 

Acima de 95 mm
2
 0,88  0,81 0,73 

NOTAS 

1 Os valores indicados são aplicáveis para uma resistividade térmica do solo de 0,9 K.m/W. São valores médios 

para as mesmas dimensões dos cabos utilizados nas colunas F e G das Tabelas 28 a 31. Os valores médios 

arredondados podem apresentar erros de 10% em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, ou 

para outras configurações, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301. 

2 Dimensões: a = 76 cm, b = 48 cm, c = 20 cm, d = 68 cm. 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

Tabela 15 – Tabela 38 da NBR14039 – Fatores de correção para cabos unipolares e cabos 

tripolares em banco de dutos a serem aplicados às capacidades de condução de corrente dos 

métodos de referência H e I. 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência G (um cabo 

unipolar por duto) 

 
  

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
1,00 0,87 0,80 

Acima de 95 mm
2
 1,00  0,85 0,78 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (três cabos 

unipolares em trifólio 

por duto) 

 
  

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
0,86  0,79  0,71 

Acima de 95 mm
2
 0,83 0,76 0,67 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (1 cabo 

tripolar por duto) 
  

 

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
0,86  0,79  0,71 

Acima de 95 mm
2
 0,83 0,76 0,67 

NOTAS 

1 Os valores indicados são aplicáveis para uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios 

para as mesmas dimensões dos cabos utilizados nas colunas H e I das Tabelas 28 a 31. Os valores médios 

arredondados podem apresentar erros de 10% em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, ou 

para outras configurações, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301. 

2 Dimensões (para todas as configurações da Tabela 38): 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

 



50 

 

Um fato importante da Tabela 38 da NBR 14039 (ABNT, 2005), representado na Tabela 

15, é que os fatores de agrupamento estão invertidos nas extremidades, a partir das 

representações do Método H. Nos locais com maior número de cabos agrupados, o fator deveria 

ser menor, porém a Tabela mostra valores maiores.  

A Tabela correta pode ser encontra na Tabela 16 de um fabricante de cabos, a qual mostra 

os fatores de correção para cabos unipolares e cabos tripolares em banco de dutos a serem 

aplicados às capacidades de condução de corrente dos métodos de referência H e I.  

 

Tabela 16 – Tabela 38 da NBR14039 – Fatores de correção para cabos unipolares e cabos 

tripolares diretamente enterrados. 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência G (um cabo 

unipolar por duto) 
 

 

 

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
1,00 0,87 0,80 

Acima de 95 mm
2
 1,00  0,85 0,78 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (três cabos 

unipolares em trifólio 

por duto)  

 

 

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
0,86  0,79  0,71 

Acima de 95 mm
2
 0,83 0,76 0,67 

Multiplicar pelos 

valores do método de 

referência F (1 cabo 

tripolar por duto)   

 

Até seção 95 mm
2
 

inclusive 
0,86  0,79  0,71 

Acima de 95 mm
2
 0,83 0,76 0,67 

NOTAS 

1 Os valores indicados são aplicáveis para uma resistividade térmica do solo de 2,5 K.m/W. São valores médios 

para as mesmas dimensões dos cabos utilizados nas colunas H e I das Tabelas 28 a 31. Os valores médios 

arredondados podem apresentar erros de 10% em certos casos. Se forem necessários valores mais precisos, ou 

para outras configurações, deve-se recorrer à ABNT NBR 11301. 

2 Dimensões (para todas as configurações da Tabela 38): 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

 

Diante das Tabelas e da corrente corrigida (Ic), seleciona-se a seção do condutor a ser 

utilizada através das Tabelas 28 a 31 da NBR 14039 (ABNT, 2005), mostradas nas Tabelas de 17 
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a 20 desse trabalho, as quais contemplam as capacidades de condução de corrente que devem ser 

utilizadas para determinar a seção nominal dos condutores em média tensão. Os valores e Tabelas 

variam de acordo com nível de tensão (Menores/Igual ou maiores 8,7/15kV), tipo de condutor 

(alumínio ou cobre), tipo de isolação (XLPE ou EPR), método de instalação (de A a I) e 

temperatura no condutor (90ºC ou 105°C).  

Nessa perspectiva, a seção a ser selecionada é aquela na qual o respectivo valor de 

corrente deve ser maior que a corrente corrigida. É importante lembrar de que alguns modelos de 

aerogeradores possuem uma capacidade de potência um pouco maior que a nominal, podendo 

serem acionados para trabalhar com valores maiores. Neste caso, as correntes nominais (In) e 

corrigidas (Ic) devem ser recalculadas, levando em consideração os novos parâmetros da 

máquina.  

 

Tabela 17 – Tabela 28 da NBR14039 – Capacidades de condução de corrente cabo de cobre de 

temperatura 90ºC, isolação de XLPE e EPR, Temperatura de 90°C no condutor. Temperaturas: 

30°C (ambiente); 20°C (solo). 

 Seção 

mm
2
 A B C D E F G H I 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

menor 

ou igual 

a 8,7/15 

kV 

10 87 105 80 92 67 55 63 65 78 

16 114 137 104 120 87 70 81 84 99 

25 150 181 135 156 112 90 104 107 126 

35 183 221 164 189 136 108 124 128 150 

50 221 267 196 226 162 127 147 150 176 

70 275 333 243 279 200 154 178 183 212 

95 337 407 294 336 243 184 213 218 250 

120 390 470 338 384 278 209 241 247 281 

150 445 536 382 433 315 234 270 276 311 

185 510 613 435 491 357 263 304 311 347 

240 602 721 509 569 419 303 351 358 395 

300 687 824 575 643 474 340 394 402 437 

400 796 959 658 734 543 382 447 453 489 

500 907 1100 741 829 613 426 502 506 542 

630 1027 1258 829 932 686 472 561 562 598 

800 1148 1411 916 1031 761 517 623 617 655 

1000 1265 1571 996 1126 828 555 678 666 706 

 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

maior 

que 

16 118 137 107 120 91 72 83 84 98 

25 154 179 138 155 117 92 106 108 125 

35 186 217 166 187 139 109 126 128 149 

50 225 259 199 221 166 128 148 151 175 

70 279 323 245 273 205 156 181 184 211 

95 341 394 297 329 247 186 215 219 250 

120 393 454 340 375 283 211 244 248 281 

150 448 516 385 423 320 236 273 278 311 

185 513 595 437 482 363 265 307 312 347 

240 604 702 510 560 425 306 355 360 395 
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8,7/15 

kV 

300 690 802 578 633 481 342 398 404 439 

400 800 933 661 723 550 386 452 457 491 

500 912 1070 746 817 622 431 507 511 544 

630 1032 1225 836 920 698 477 568 568 602 

800 1158 1361 927 1013 780 525 632 628 660 

1000 1275 1516 1009 1108 849 565 688 680 712 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

 

Tabela 18 – Tabela 29 da NBR14039 – Capacidades de condução de corrente cabo de alumínio 

de temperatura 90ºC, isolação de XLPE e EPR, Temperatura de 90°C no condutor. Temperaturas: 

30°C (ambiente); 20°C (solo). 

 Seção 

mm
2
 A B C D E F G H I 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

menor 

ou igual 

a 8,7/15 

kV 

10 67 81 61 71 51 42 49 50 60 

16 88 106 80 93 67 55 63 65 77 

25 116 140 105 121 87 70 81 83 98 

35 142 172 127 147 105 83 96 99 117 

50 171 208 152 176 126 98 114 117 137 

70 214 259 188 217 156 120 139 142 166 

95 262 317 228 262 188 143 166 169 197 

120 303 367 263 300 216 163 189 192 222 

150 346 418 297 338 245 182 211 215 246 

185 398 480 339 385 279 205 239 243 276 

240 472 566 398 448 328 238 277 281 316 

300 541 649 453 508 373 267 312 316 352 

400 635 763 525 586 433 305 357 361 398 

500 735 885 601 669 496 345 406 409 447 

630 848 1026 685 763 566 388 461 462 501 

800 965 1167 770 856 640 432 519 517 556 

1000 1083 1324 853 953 709 473 576 568 610 

 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

maior 

que 

8,7/15 

kV 

16 91 106 82 93 70 56 64 65 76 

25 119 139 107 121 91 71 82 83 97 

35 144 169 129 145 108 84 98 99 116 

50 174 201 154 172 129 100 115 117 137 

70 217 251 190 212 159 121 141 143 166 

95 264 306 230 256 192 145 168 170 196 

120 306 354 264 293 220 164 191 193 221 

150 348 402 299 330 248 183 213 216 246 

185 400 465 341 377 283 207 241 244 276 

240 472 550 399 440 333 239 280 282 316 

300 541 630 454 498 378 269 315 317 352 

400 634 740 525 575 437 306 361 363 399 

500 733 858 601 657 501 347 410 412 448 

630 845 994 686 750 572 391 465 465 502 

800 961 1119 774 837 649 437 526 522 559 

1000 1081 1270 858 934 722 479 584 576 614 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 
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Tabela 19 – Tabela 30 da NBR14039 – Capacidades de condução de corrente cabo de cobre de 

temperatura 105ºC, isolação de XLPE e EPR, Temperatura de 105°C no condutor. Temperaturas: 

30°C (ambiente); 20°C (solo). 
 Seção 

mm
2
 A B C D E F G H I 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

menor 

ou igual 

a 8,7/15 

kV 

10 97 116 88 102 75 60 68 70 84 

16 127 152 115 133 97 76 88 90 107 

25 167 201 150 173 126 98 112 115 136 

35 204 245 182 209 153 117 134 137 162 

50 246 297 218 250 183 138 158 162 190 

70 307 370 269 308 225 168 192 197 229 

95 376 453 327 372 273 200 229 235 270 

120 435 523 375 425 313 227 260 266 303 

150 496 596 424 479 354 254 291 298 336 

185 568 683 482 543 403 286 328 335 375 

240 672 802 564 630 472 330 379 387 427 

300 767 918 639 712 535 369 426 434 473 

400 890 1070 731 814 613 416 483 490 529 

500 1015 1229 825 920 693 465 543 548 588 

630 1151 1408 924 1035 777 515 609 609 650 

800 1289 1580 1022 1146 863 565 676 671 712 

1000 1421 1762 1112 1253 940 608 738 725 769 

 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

maior 

que 

8,7/15 

kV 

16 131 151 118 132 102 78 90 91 106 

25 171 199 153 171 131 100 114 116 135 

35 207 240 184 206 156 118 136 138 161 

50 250 286 220 244 187 139 160 163 189 

70 b 357 272 301 230 169 195 198 228 

95 379 436 329 362 278 202 232 236 269 

120 438 503 377 414 319 229 263 267 303 

150 498 572 426 467 360 256 294 299 336 

185 571 660 484 532 409 288 331 337 375 

240 672 779 565 619 479 332 383 389 427 

300 768 891 641 699 542 372 430 436 475 

400 891 1037 734 800 621 420 488 493 531 

500 1018 1192 829 905 703 469 549 553 590 

630 1155 1367 930 1020 790 521 616 616 653 

800 1297 1518 1033 1124 882 574 686 682 718 

1000 1430 1694 1125 1231 961 619 748 739 775 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

Tabela 20 – Tabela 31 da NBR14039 – Capacidades de condução de corrente cabo de alumínio 

de temperatura 105ºC, isolação de XLPE e EPR, Temperatura de 105°C no condutor. 

Temperaturas: 30°C (ambiente); 20°C (solo). 

 Seção 

mm
2
 A B C D E F G H I 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

10 75 89 68 79 58 51 53 54 64 

16 98 118 89 103 75 66 68 70 83 

25 129 156 116 134 98 85 87 89 106 

35 158 190 141 162 118 102 104 106 126 

50 191 231 169 194 141 121 123 126 148 

70 239 288 209 240 175 147 150 153 179 

95 292 352 253 289 212 177 179 182 212 
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menor 

ou igual 

a 8,7/15 

kV 

120 338 408 291 331 243 201 203 207 239 

150 385 464 329 374 275 226 227 231 266 

185 443 534 376 425 314 256 257 261 298 

240 525 629 441 495 370 298 298 303 341 

300 603 722 502 561 421 337 336 341 381 

400 708 850 582 648 488 387 386 389 430 

500 820 986 666 740 560 440 439 442 483 

630 947 1145 760 844 639 499 498 499 542 

800 1079 1302 856 948 723 560 562 559 603 

1000 1213 1480 950 1057 803 618 624 616 663 

 

 

 

 

 

 

Tensão 

Nominal 

maior 

que 

8,7/15 

kV 

16 101 117 91 102 79 68 69 70 82 

25 133 154 118 133 102 87 89 90 105 

35 160 186 143 160 121 103 105 107 125 

50 194 222 171 189 145 123 124 126 147 

70 241 278 211 234 179 150 152 154 178 

95 294 339 255 282 216 179 181 183 211 

120 340 391 293 323 247 204 205 208 239 

150 387 445 330 363 279 229 230 232 265 

185 444 516 377 416 318 259 260 262 298 

240 524 610 441 485 374 302 302 304 341 

300 601 699 501 550 425 340 340 342 381 

400 705 822 581 635 493 390 389 391 431 

500 815 953 665 726 565 444 443 444 484 

630 941 1106 760 829 646 504 503 503 543 

800 1070 1244 857 926 733 568 569 565 606 

1000 1205 1414 953 1034 815 628 632 624 666 

Fonte: NBR 14039 (ABNT, 2005). 

 

3.2 Dimensionamento dos condutores pelo critério da Queda de Tensão  

 

Segundo a NBR 14039 (ABNT, 2005), a queda de tensão entre a origem de uma 

instalação e qualquer ponto de utilização deve ser menor ou igual a 5%. Entretanto, este 

percentual pode ser excessivamente danoso a equipamentos dos aerogeradores. Verificar as 

tolerâncias de tensão deve ser uma das prioridades neste tipo de dimensionamento. 

O critério da queda de tensão deve ser verificado após dimensionamento da seção dos 

condutores pelo método da ampacidade. Para um dimensionamento técnico correto, é necessário 

verificar se a seção escolhida está apropriada, para que as quedas de tensões nos circuitos estejam 

dentro dos limites admissíveis. 

A queda de tensão pode ser calculada a partir de valores tabelados de fabricantes e/ou pela 

Equação (9): 

 

 

𝑄. 𝑉 (%) =
𝐼𝑛 𝑋 𝐿 𝑥 𝑄𝑉𝑢𝑛𝑖𝑡

𝑉𝑛
 𝑥 100            (9) 
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 Assim,  

In = Corrente Nominal em (A); 

L = Comprimento em km da linha; 

QVunit = Queda de tensão Tabelada em (V/A.km); 

Vn = Tensão nominal (V). 

 

A Tabela 21 mostra valores de queda de tensão em V/A.km para cada seção de condutor. 

Infelizmente, este tipo de Tabela é disponibilizado em cabo de baixa tensão. 

 

Tabela 21 – Queda de tensão em V/A.km cabos Afumex 750V. 

Seção mm
2
 Eletrodutos e eletrocalhas (material não magnético) 

Circuitos monofásicos  Circuitos trifásicos 

F.P = 0,8 F.P = 0,95 F.P = 0,8 F.P = 0,95 

16 2,32 2,68 2,03 2,33 

25 1,51 1,71 2,03 2,33 

35 1,12 1,25 0,98 1,09 

50 0,85 0,94 0,76 0,82 

70 0,62 0,67 0,55 0,59 

95 0,48 0,50 0,43 0,44 

120 0,40 0,41 0,36 0,36 

150 0,35 0,34 0,31 0,30 

185 0,30 0,29 0,27 0,25 

240 0,26 0,24 0,23 0,21 

Fonte: Prysmian ([2017]). 

 

Para cabos isolados de média tensão, como os que são utilizados em rede subterrâneas de 

parques eólicos, os fabricante disponibilizam os valores de resistência e reatância, conforma a 

Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Resistências e reatâncias de cabos: Cabo Forex COBRE 8,7 / 15 kV. 

 

 

 

 

 
   

S=2D  S=13cm  S=20cm  Trifólio Bancos de Dutos 
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Seç. 

mm
2
 

Rca(oh

m/km) 

XL(oh

m/km) 

Rca(oh

m/km) 

XL(oh

m/km) 

Rca(oh

m/km) 

XL(oh

m/km) 

Rca(oh

m/km) 

XL(oh

m/km) 

Rca(oh

m/km) 

XL(oh

m/km) 

25 0,9271 0,2460 0,9271 0,3207 0,9271 0,3532 0,9272 0,1764 0,9271 0,3445 

35 0,6683 0,2380 0,6683 0,3085 0,6683 0,3409 0,6684 0,1684 0,6683 0,3322 

50 0,4937 0,2307 0,4937 0,2980 0,4937 0,3304 0,4938 0,1611 0,4937 0,3217 

70 0,3421 0,2224 0,3421 0,2839 0,3421 0,3164 0,3422 0,1528 0,3421 0,3077 

95 0,2466 0,2147 0,2466 0,2714 0,2466 0,3039 0,2469 0,1451 0,2466 0,2952 

120 0,1958 0,2104 0,1957 0,2630 0,1957 0,2955 0,1961 0,1408 0,1957 0,2868 

150 0,1590 0,2059 0,1589 0,2550 0,1589 0,2874 0,1594 0,1363 0,1589 0,2787 

185 0,1275 0,2017 0,1274 0,2462 0,1273 0,2787 0,1281 0,1321 0,1273 0,2700 

240 0,0976 0,1973 0,0975 0,2361 0,0974 0,2686 0,0985 0,1277 0,0974 0,2599 

300 0,0785 0,1930 0,0783 0,2272 0,0782 0,2596 0,0797 0,1234 0,0782 0,2509 

400 0,0624 0,1897 0,0621 0,2186 0,0620 0,2510 0,0639 0,1201 0,0620 0,2423 

500 0,0498 0,1857 0,0495 0,2082 0,0493 0,2407 0,0519 0,1161 0,0493 0,2320 

Fonte: General Cables (2016). 

 

Diante da Tabela 22, pode-se estabelecer a queda de tensão em circuitos trifásicos pela 

Equação de Mamede (2007): 

 

∆𝑉3∅(%) =  
√3𝑥𝐼𝑛𝑥𝐿𝑥(𝑅𝑐𝑜𝑠𝜑+𝑋𝑠𝑒𝑛𝜑)

𝑉𝑓𝑓𝑥𝑁𝑐𝑓
𝑥 100       (10) 

 

 

 Sendo,  

In = Corrente Nominal em Ampere (A); 

L = Comprimento em km da linha em (m); 

R = Resistência do cabo em (Ω/m); 

X = Reatância do cabo em (Ω/m); 

Vff = Tensão de Linha em (V); 

NCf = Número de cabos por fase. 

Φ = Ângulo da Impedância em Graus.  

 

Os limites de queda de tensão em cada circuito que alimentar os aerogeradores irão variar 

de acordo com cada fabricante e modelo de máquina. Muitos aerogeradores possuem capacidade 

de operação em regime de tensão não nominal por período de tempo ilimitado, porém este limite 

não deve ser utilizado sempre como meio de se obter valores de bitola de cabo menores para, 

assim, economizar nos custos iniciais.  
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Vale ressaltar que a economia pode ser significativa no início do projeto. No entanto, ao 

longo da vida útil do parque eólico, em média 20 anos, será revertida em altas perdas e queda de 

vida útil, não só dos cabos, mas de todos os equipamentos dos aerogeradores.  

 

3.3 Dimensionamento dos condutores pelo critério da Capacidade de Curto Circuito 

 

Para a NBR 14039 (ABNT, 2005), as instalações devem ser projetadas e construídas para 

suportar com segurança os efeitos térmicos e mecânicos resultantes de correntes de curto-circuito. 

O objetivo desse dimensionamento é verificar se a seção adotada no condutor suporta o 

curto-circuito ao qual o cabo foi submetido, considerando o tempo de atuação do dispositivo de 

proteção. 

A NBR 14039 (ABNT, 2005) exige que os valores máximos das correntes de curto-

circuito que podem percorrer os condutores dos cabos sejam indicados pelos fabricantes. Estes 

valores são mostrados pelo fabricante através de curvas de corrente máxima admissível, 

exemplificado na Figura 15, as quais variam de acordo com: 

 

 Corrente de curto-circuito ao qual o cabo será submetido; 

 Seção nominal do condutor (mm
2
); 

 Material isolante; 

 Número de ciclos ao qual o cabo será submetido, a depender da atuação do sistema 

de proteção.  

 

 

 

 



58 

 

Figura 15 - Curvas de corrente máxima admissível dos condutores no curto-circuito. 

 
Fonte: Prysmian ([2017]). 

 

A Equação resumida para estabelecer a corrente máxima admissível pode ser obtida pela 

ICEA P-32-382 (2013). 

𝐼𝑐𝑐 =  
𝐾𝑐 𝑥 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑

√𝑡
          (11) 

Com esta Equação, pode-se obter a Seção mínima do condutor para uma corrente máxima 

admissível de curto-circuito. 

𝑆(𝑐𝑜𝑛𝑑) =  
𝐼𝑐𝑐 𝑥 √𝑡

𝐾𝑐
          (12) 

 Sendo: 

S(cond) = Seção de cabo (mm²); 
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t = tempo de exposição do cabo à corrente (s); 

ICC = corrente máxima admissível (A); 

Kc= Constante que depende do tipo de isolamento e tipo do condutor – veja Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Constante (K) para condutores em função da isolação e condutores. 
Cabo Condutor Conexão 

Prensada – 

Temperatura 

regime 

permanente 

Temperatura 

no Curto-

Circuito 

Fator K Conexão 

Soldada - 

Temperatura 

regime 

permanente 

Temperatura 

no Curto-

Circuito 

Fator K 

EPR/XLPE 

90° 

Cobre 90 250 142 90 160 99 

Alumínio 90 250 93 90 160 65 

EPR/XLPE 

105° 

Cobre 105 250 134 105 160 87 

Alumínio 105 250 88 105 160 57 

PVC Cobre 70 160 114 70 160 114 

Alumínio 70 160 74 70 160 74 

Fonte: Mardegan (2010). 

 

Segundo Mardegan (2010, p. 5), ao se dimensionar cabos, deve-se levar em conta que a 

proteção principal pode falhar, e o cabo deve suportar até a proteção de backup operar. Os 

tempos de eliminação utilizados, normalmente, variam entre 0,6 e 1,5 segundos. 

A Figura 16 mostra a curva típica de corrente de curta duração do cabo e, para que o cabo 

não sofra danos até a proteção atuar, deve haver um intervalo de coordenação (t) que compreenda 

o tempo de operação mais o tempo de interrupção do dispositivo de proteção.  
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Figura 16 – Curvas de corrente de curta duração do cabo. 

 
Fonte: Mardegan (2010). 

 

3.4 Dimensionamento da blindagem metálica 

 

Da mesma forma que a NBR 14039 (ABNT, 2005) estabelece valores máximos de 

correntes de curto-circuito para os condutores, também exige que valores máximos de correntes 

de curto-circuito que podem percorrer as blindagens metálicas dos cabos sejam indicados pelos 

fabricantes.  

Nesse sentido, a Figura 17 ilustra um exemplo de curvas de uma fabricante que estabelece 

os valores máximos das correntes de curto-circuito que podem percorrer as blindagens metálicas 

dos cabos. Da mesma forma que o condutor, a blindagem tem a capacidade de corrente 

determinada por: 
 

 Corrente de Curto-circuito ao qual a blindagem será submetida; 

 Seção Nominal da blindagem, em mm
2
; 

 Material Isolante da cobertura, normalmente PVC; 

 Duração do curto-circuito (ciclos), a depender da atuação do sistema de proteção. 
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Figura 17 - Valores máximos das correntes de curto-circuito que podem percorrer as blindagens 

metálicas. 

 

Fonte: General Cables (2016). 

Outra característica importante é que, durante a ocorrência de curto-circuito, a temperatura 

máxima admissível na blindagem para cabos com cobertura de PVC, o padrão fabricado pela 

maioria das empresas é de 200ºC. A temperatura de operação da blindagem em regime 

permanente é considerada igual a 85ºC para cabos com isolação de EPR ou XLPE.  

Ainda, a maioria dos condutores utilizados na blindagem são de cobre nu e, segundo a 

NBR 6251 (ABNT, 2012), se constituída por camada concêntrica de fios, estes devem estar 

distribuídos uniformemente, e a seção total dos fios deve ser igual ou superior a 6,0 mm
2
.  

Assim, a ICEA P-45-482 (2013) estabelece que a corrente máxima admissível na 

blindagem pode ser obtida pela Equação (13): 

 

𝐼𝑐𝑐 =  
𝐾𝑏 𝑥 𝑆𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑

√𝑡
          (13) 

 

Com esta Equação, obtém-se a seção mínima da blindagem S(blind) para uma corrente 

máxima admissível de curto-circuito: 
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𝑆(𝑏𝑙𝑖𝑛𝑑) =  
𝐼𝑐𝑐 𝑥 √𝑡

𝐾𝑏
          (14) 

Sendo, 

S(blind) = Seção da blindagem do cabo (mm²); 

ICC = corrente máxima admissível (A); 

t = tempo de exposição da blindagem à corrente de curto-circuito (s); 

Kb= Constante que depende do tipo de isolamento – veja Tabela 24. 

 

Tabela 24 - Constante (Kb) para blindagem em função da isolação.  

Cabo Condutor Conexão Presada – 

Temperatura 

regime permanente 

(ºC) 

Temperatura 

no Curto-

Circuito (ºC) 

Fator K 

EPR/XLPE 

90° 

Cobre 85 200 124,2 

EPR/XLPE 

105° 

Cobre 100 200 115 

PVC Cobre 65 200 136,7 

Fonte: Mardegan (2010). 

 

 

3.5 Dimensionamento Econômico 

 

Os procedimentos anteriores, usados para a seleção de uma seção de cabo, conduziram à 

mínima área de seção transversal admissível, a qual também minimiza o custo do investimento 

inicial do cabo. Eles não levam em conta o custo das perdas que acontecerão durante a vida do 

cabo, nem os parâmetros financeiros. 

Diante do custo crescente da energia, junto com as altas perdas de energia que podem 

decorrer das altas correntes e temperaturas operacionais, os critérios de seleção da seção nominal 

do condutor devem ser mais amplos do que apenas considerar a seção transversal admissível. 

Para tanto, devem ser inclusas no dimensionamento as bases econômicas para período de uso dos 

cabos. 

Ao invés de apenas minimizar o custo inicial, adotando-se a menor seção possível e, 

consequentemente, a menor soma do custo inicial, deve-se incluir o custo das perdas durante a 

vida econômica do cabo, visando minimizá-lo. Devido à última condição, selecionar apenas a 
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maior seção possível do condutor, invés daquela que seria escolhida baseada no mínimo custo 

inicial, conduz a uma menor perda de energia para a mesma corrente. Porém, quando considerada 

pela duração de sua vida econômica, pode não ser a menos dispendiosa, pois os custos desses 

condutores de seção maior podem ser demasiadamente altos, de forma a não compensar os custos 

das perdas de energia. 

Os custos futuros das perdas de energia durante a vida econômica do cabo podem ser 

calculados através de estimativas adequadas do crescimento da carga e do custo da energia. A 

seção mais econômica do condutor é obtida quando a soma dos custos futuros das perdas de 

energia e a soma dos custos iniciais de compra e instalação são minimizadas. A Figura 18 ilustra 

estas características, mostrando que os custos de cabos com seção reduzida inicialmente são 

baixos (curva em vermelho) e, com seções maiores inicialmente, são elevados. Todavia, ao longo 

do ciclo de vida, os custos totais (curva em verde) se tornam bem maiores para cabos de seção 

menores e menores, para os de seção maiores. 

 

Figura 18 - Custo x Seção do condutor. 

 

Fonte: PROCOBRE (2011). 

 

A economia no custo global, quando escolhido um condutor de maior seção que a 

determinada por restrições térmicas e capacidade de condução, é encontrada na interseção das 

duas curvas, no ponto de valor mínimo, conforme a Figura 25. Este custo é reduzido devido à 
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redução considerável do custo das perdas em joules, comparado ao aumento do custo de 

aquisição. 

A seção adotada a partir apenas dos critérios técnicos é expressa na Figura 18 pela sigla 

(Stec) e mostra uma seção com os custos inicias menor, porém um custo total maior que a seção 

econômica, definida pela sigla (Sec), aquela que resulta no menor custo total de instalação e 

operação de um condutor elétrico, durante a vida econômica considerada.  

 

3.5.1 Aspectos econômicos 

 

Para combinar os custos de compra e instalação com os custos de perdas de energia que 

surgem durante a vida econômica de um cabo, é necessário expressá-los em valores econômicos 

comparáveis, isto é, valores que se referem ao mesmo ponto no tempo. É conveniente usar a data 

de compra da instalação como ponto inicial e se referir a ela como “presente”. Os custos 

“futuros” das perdas de energia são convertidos ao “valor presente” equivalente. Dessa forma, é 

feito pelo processo de amortização, sendo a taxa de amortização ligada ao custo do dinheiro – 

NBR 15920 (ABNT, 2011, p. 4). 

Essa metodologia se refere ao Valor Presente Líquido (VPL), que é um critério de 

referência nas decisões de investimentos e uma ferramenta mais trabalhosa do que as outras 

usadas em análises de investimentos, porém superior ao Payback. A superioridade é decorrente 

de o VPL representar a lucratividade futura do investimento, considerando o tempo e o tamanho 

desse, assim como o custo de oportunidade do capital investido (EICK, 2010). 

Para a modelagem, será adotado o procedimento utilizado na NBR 15920 (ABNT, 2011), 

na qual a inflação é omitida, considerando que afeta tanto o custo do dinheiro quanto da energia. 

Se esses itens forem considerados para o mesmo período de tempo e o efeito da inflação for 

aproximadamente o mesmo para ambos, a escolha de uma seção econômica poderá ser feita 

satisfatoriamente sem introduzir a complicação adicional da inflação. 

Para calcular o valor presente do custo das perdas, é necessário escolher valores 

apropriados ao futuro desenvolvimento da carga, aumentos anuais do preço do quilowatt-hora e 

uma taxa de desconto anual pela vida econômica do cabo, que poderá ser de 20 anos, período de 

concessão de operação de parques eólicos, ou mais.  
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As equações utilizadas pela NBR 15920 (ABNT, 2011) são diretas, mas em sua aplicação, 

deve ser dada a devida consideração para a hipótese de que os parâmetros financeiros assumidos 

permanecem inalterados durante a vida econômica do cabo.  

Baseado na NBR 15920 (ABNT, 2011, p. 5), há dois métodos para o cálculo da seção 

econômica, com base nos conceitos financeiros. O primeiro, que considera uma série de seções 

de condutores, calcula uma gama de correntes econômicas para cada uma das seções de condutor 

previstas para as condições de instalação específica e, então, seleciona aquela seção cuja faixa 

contém o valor requerido para a carga. Este método é apropriado quando várias instalações 

semelhantes são consideradas.  

Ainda, podendo ser mais satisfatório quando uma única instalação está envolvida, o 

segundo método calcula a área da seção transversal ótima para a carga exigida e, dessa forma, 

seleciona a seção nominal do condutor mais próximo. 

Para completar o campo da seleção econômica, deve ser dado peso adequado às 

consequências da interrupção do suprimento. Pode ser necessário usar uma seção transversal 

maior para o condutor do que a requerida pelas condições de carga normal e/ou sugerida pela 

escolha econômica, ou para se adaptar adequadamente à rede; assim como considerar os critérios 

de corrente de curto-circuito e sua duração para condutores e blindagem, queda de tensão e 

racionalização da seção do condutor.  

Entretanto, um cabo escolhido para ter uma seção econômica de condutor pode também 

ser satisfatório sob outros pontos de vista, de forma que, quando é dimensionado um cabo, este 

pode atender a outros critérios (exceto o dimensionamento da blindagem) NBR 15920 (ABNT, 

2011). 

Um componente adicional de custo pode ser reconhecido na consequência financeira de 

tomar uma decisão inadequada, ponderada pela probabilidade e pelos parâmetros variáveis de 

cada projeto. Porém, assim fazendo, entra-se no campo da teoria de decisão que está fora do 

escopo da NBR 15920 (ABNT, 2011). 

Assim, o dimensionamento econômico de cabos é apenas uma parte das considerações 

econômicas totais de um sistema e pode abrir caminho para outros fatores econômicos 

importantes. 
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3.5.2 Dimensionamento pelo custo global 

 

O custo total de instalar e operar um cabo durante sua vida econômica, expresso em 

valores presentes, é calculado conforme a Equação da NBR 15920 (ABNT, 2011): 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝐶𝐽         (15) 

  

Assim, 

CI é o custo inicial de um comprimento de cabo instalado (R$); 

CJ é o custo operacional equivalente na data em que a instalação foi adquirida, ou seja, o valor 

presente das perdas por efeito joule durante a vida considerada (R$); 

CT é o custo global total em valor presente (R$). 

 

Segundo a NBR 15920 (ABNT, 2011), quando forem requeridos vários cálculos que 

envolvam diferentes seções de condutores, é vantajoso expressar todos os parâmetros, com 

exceção da corrente e resistência do condutor, em um coeficiente F, no qual o custo total é dado 

por: 

 

𝐹 =  𝑁𝑝𝑥𝑁𝑐𝑥(𝑇𝑥𝑃 + 𝐷)𝑥
𝑄

(1+
𝑖

100
)
        (16) 

 Sendo, 

𝑄 = ∑ (𝑁
𝑛=1 𝑟𝑛−1) =

1−𝑟𝑛

1−𝑟
         (17) 

 

𝑟 =
(1+

𝑎

100
)

2
𝑥(1+

𝑏

100
)

(1+
𝑖

100
)

          (18) 

 Com isso, o custo total para cada seção pode ser obtido com base na NBR 15920 (ABNT, 2011): 

𝐶𝑇 = 𝐶𝐼 + 𝐼𝑚𝑎𝑥
2. 𝑅. 𝑙. 𝐹         (19) 

 Assim,  

D = variação anual da demanda em (R$/W.ano); 
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F = quantidade auxiliar definida pela Equação (16) em (R$/W); 

r = quantidade auxiliar definida pela Equação (18); 

Q = quantidade auxiliar definida pela Equação (17); 

Imax = carga máxima no primeiro ano, ou seja, o maior valor médio por hora em Ampères; 

l = comprimento do cabo em metros (m); 

N = período coberto pelo cálculo financeiro, também referido como “vida econômica” em anos; 

Np = número de condutores de fase por circuito; 

Nc = número de circuitos que levam o mesmo tipo e valor de carga;  

P = custo de um watt-hora no nível da tensão pertinente (R$/W.h); 

T = tempo de operação com perda máxima (h/ano); 

R = resistência c.a. do cabo por unidade de comprimento, incluindo o efeito dos métodos e forma 

de instalação (considerada como um valor constante a uma temperatura operacional média) em 

(Ω /m); 

Sec = seção econômica de um condutor (mm
2
); 

a = crescimento anual de carga expresso (%); 

b = crescimento anual do custo de energia, sem incluir efeitos da inflação (%); 

i = taxa de capitalização para cálculo do valor presente (%). 

 

Para se estabelecer o custo de instalação, é necessário definir o método a ser utilizado e o 

tipo de cabo, sendo os valores dos cabos e de instalação expressos em função dos comprimentos, 

a partir dos quais se pode obter a Equação (20).  

 

𝐶𝑇 = (𝐶𝑐𝑎𝑏𝑜 + 𝐶𝑖𝑛𝑠𝑡)𝑥𝑙 + 𝐼𝑚𝑎𝑥
2. 𝑅. 𝑙. 𝐹        (20) 

 

Nesse caso, o valor a ser otimizado são os custos globais (CT). A seção do condutor 

influenciará nos custos iniciais (CI), através dos custos dos cabos, de acordo com a seção; e nos 

custo de operação (CJ), por meio dos valores de resistência, já que se deve considerar que os 

parâmetros financeiros (F), método de instalação (Cinst), comprimento do conduto (𝑙) e a carga 

assumida são fixos no mesmo projeto. A corrente máxima (Imax) é adotada, porém o tempo 

operacional utilizando essa corrente é ajustado no fator financeiro (F). 
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Com isso, pode-se estabelecer os custos globais por meio da Equação (20), variando os 

parâmetros de Ccabo e R, de acordo com cada seção. A seção ótima será aquela com o menor custo 

global. 

Neste trabalho, inicialmente, foram considerados os custos dos cabos e de instalação em 

R$/m. Os dois métodos de instalação mais utilizados para a rede de média tensão em parques 

eólicos têm os seus valores expressos na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Custo de instalação de cabos instalados por método em R$/m. 

Método Custo (R$/m) 

Método F e G 109,82 

Método H e I 77,45 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

 

Já os custos dos cabos são expressos nas Tabelas de 26 a 29, de acordo com o tipo de 

condutor, isolante e nível de tensão.  

 

Tabela 26 – Custo cabos de cobre 8,7/15kV. 

CLASSE DE TENSÃO 8.7/15 KV – 

COBRE 

ISOLAÇÃO PREÇO SEM 

IMPOSTOS (R$/m) 

EPR 105 1X25MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

13,715  

EPR 105 1X35MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

15,957  

EPR 105 1X50MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

19,128  

EPR 105 1X70MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

25,226  

EPR 105 1X95MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

31,525  

EPR 105 1X120MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

37,377  

EPR 105 1X150MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

43,827  

EPR 105 1X185MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

59,853  

EPR 105 1X240MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

78,242  

EPR 105 1X300MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                          

96,025  

EPR 105 1X400MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                        

118,497  
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EPR 105 1X500MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                        

146,012  

EPR 105 1X630MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                        

192,102  

EPR 105 1X800MM2 8.7/15KV PT EPR 105°                                        

251,602  

XLPE 1X25MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

14,946  

XLPE 1X35MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

17,579  

XLPE 1X50MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

21,102  

XLPE 1X70MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

26,102  

XLPE 1X95MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

35,117  

XLPE 1X120MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

41,803  

XLPE 1X150MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

49,465  

XLPE 1X185MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

58,284  

XLPE 1X240MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

74,284  

XLPE 1X300MM2 8.7/15KV PT XLPE                                          

91,742  

XLPE 1X400 MM2 8.7/15 KV XLPE                                        

114,738  

XLPE 1X500 MM2 8.7/15 KV XLPE                                        

146,227  

XLPE 1X630MM2 8.7/15KV PT XLPE                                        

184,002  

XLPE 1X800MM2 8.7/15KV PT XLPE                                        

226,502  

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Tabela 27 – Custo cabos de alumínio 8,7/15kV. 
CLASSE DE TENSÃO 8.7/15V - 

ALUMINIO 

ISOLAÇÃO PREÇO SEM 

IMPOSTOS (R$/m) 

EPR 105 1X25MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 10,3412 

EPR 105 1X35MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 11,2939 

EPR 105 1X50MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 12,3506 

EPR 105 1X70MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 16,6909 

EPR 105 1X95MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 19,5671 

EPR 105 1X120MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 22,3171 

EPR 105 1X150MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 25,6171 

EPR 105 1X185MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 26,0758 

EPR 105 1X240MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 33,7626 

EPR 105 1X300MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 37,9781 

EPR 105 1X400MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 39,9637 

EPR 105 1X500MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 52,4141 

EPR 105 1X630MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 66,7141 

EPR 105 1X800MM2 8.7/15KV PT EPR 105° 85,4141 

XLPE 1X25MM2 8.7/15KV PT XLPE 9,9697 
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XLPE 1X35MM2 8.7/15KV PT XLPE 10,6197 

XLPE 1X50MM2 8.7/15KV PT XLPE 11,7375 

XLPE 1X70MM2 8.7/15KV PT XLPE 15,198 

XLPE 1X95MM2 8.7/15KV PT XLPE 16,109 

XLPE 1X120MM2 8.7/15KV PT XLPE 17,7224 

XLPE 1X150MM2 8.7/15KV PT XLPE 19,6241 

XLPE 1X185MM2 8.7/15KV PT XLPE 21,8991 

XLPE 1X240MM2 8.7/15KV PT XLPE 26,1583 

XLPE 1X300MM2 8.7/15KV PT XLPE 29,8032 

XLPE 1X400 MM2 8.7/15 KV XLPE 36,3032 

XLPE 1X500 MM2 8.7/15 KV XLPE 42,8032 

XLPE 1X630MM2 8.7/15KV PT XLPE 51,2532 

XLPE 1X800MM2 8.7/15KV PT XLPE 62,3032 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

 

Tabela 28 – Custo cabos de cobre 20/35kV. 

CLASSE DE TENSÃO 20/35KV – 

COBRE 

ISOLAÇÃO PREÇO SEM 

IMPOSTOS (R$/m) 

EPR 105 1X25MM2 20/35KV PT EPR 105° 32,2403 

EPR 105 1X35MM2 20/35KV PT EPR 105° 35,2403 

EPR 105 1X50MM2 20/35KV PT EPR 105° 39,7403 

EPR 105 1X70MM2 20/35KV PT EPR 105° 44,8704 

EPR 105 1X95MM2 20/35KV PT EPR 105° 53,2661 

EPR 105 1X120MM2 20/35KV PT EPR 105° 61,1894 

EPR 105 1X150MM2 20/35KV PT EPR 105° 69,7042 

EPR 105 1X185MM2 20/35KV PT EPR 105° 74,9721 

EPR 105 1X240MM2 20/35KV PT EPR 105° 92,6783 

EPR 105 1X300MM2 20/35KV PT EPR 105° 111,5098 

EPR 105 1X400MM2 20/35KV PT EPR 105° 134,9192 

EPR 105 1X500MM2 20/35KV PT EPR 105° 176,4392 

EPR 105 1X630MM2 20/35KV PT EPR 105° 218,7062 

EPR 105 1X800MM2 20/35KV PT EPR 105° 269,7062 

XLPE 1X25 MM2 20/35 KV XLPE 22,8013 

XLPE 1X35 MM2 20/35 KV XLPE 25,8513 

XLPE 1X50 MM2 20/35 KV XLPE 30,4263 

XLPE 1X70 MM2 20/35 KV XLPE 37,0922 

XLPE 1X95 MM2 20/35 KV XLPE 45,0891 

XLPE 1X120MM2 20/35KV PT XLPE 51,7053 

XLPE 1X150MM2 20/35KV PT XLPE 61,3156 

XLPE 1X185MM2 20/35KV PT XLPE 70,9695 

XLPE 1X240MM2 20/35KV PT XLPE 87,0641 

XLPE 1X300MM2 20/35KV PT XLPE 104,2584 

XLPE 1X50 MM2 20/35 KV XLPE 134,7584 

XLPE 1X500MM2 20/35KV PT XLPE 162,2578 

XLPE 1X630MM2 20/35KV PT XLPE 207,4522 

XLPE 1X800MM2 20/35KV PT XLPE 259,3022 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 
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Tabela 29 – Custo cabos de alumínio de 20/35kV. 

CLASSE DE TENSÃO 20/35KV - 

ALUMINIO 

ISOLAÇÃO PREÇO SEM 

IMPOSTOS (R$/m) 

EPR 105 1X25MM2 20/35KV PT EPR 105° 27,1206 

EPR 105 1X35MM2 20/35KV PT EPR 105° 28,3206 

EPR 105 1X50MM2 20/35KV PT EPR 105° 30,1206 

EPR 105 1X70MM2 20/35KV PT EPR 105° 31,2653 

EPR 105 1X95MM2 20/35KV PT EPR 105° 34,2859 

EPR 105 1X120MM2 20/35KV PT EPR 105° 41,7976 

EPR 105 1X150MM2 20/35KV PT EPR 105° 45,3976 

EPR 105 1X185MM2 20/35KV PT EPR 105° 49,5976 

EPR 105 1X240MM2 20/35KV PT EPR 105° 56,1976 

EPR 105 1X300MM2 20/35KV PT EPR 105° 63,3976 

EPR 105 1X400MM2 20/35KV PT EPR 105° 75,3976 

EPR 105 1X500MM2 20/35KV PT EPR 105° 87,3976 

EPR 105 1X630MM2 20/35KV PT EPR 105° 102,9976 

EPR 105 1X800MM2 20/35KV PT EPR 105°  123,3976 

XLPE 1X25 MM2 20/35 KV XLPE 19,4282 

XLPE 1X35 MM2 20/35 KV XLPE 20,8282 

XLPE 1X50 MM2 20/35 KV XLPE 22,9282 

XLPE 1X70 MM2 20/35 KV XLPE 26,5158 

XLPE 1X95 MM2 20/35 KV XLPE 28,7422 

XLPE 1X120MM2 20/35KV PT XLPE 32,2422 

XLPE 1X150MM2 20/35KV PT XLPE 33,2724 

XLPE 1X185MM2 20/35KV PT XLPE 37,2089 

XLPE 1X240MM2 20/35KV PT XLPE 41,7579 

XLPE 1X300MM2 20/35KV PT XLPE 45,4823 
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XLPE 1X50 MM2 20/35 KV XLPE 51,6066 

XLPE 1X500MM2 20/35KV PT XLPE 55,6679 

XLPE 1X630MM2 20/35KV PT XLPE 73,8679 

XLPE 1X800MM2 20/35KV PT XLPE 97,6679 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

 

 

3.6 Dimensionamento Seção econômica ótima 

 

Se um modelo de função linear puder ser ajustado para os valores do custo inicial, para o 

tipo de cabo e instalação em questão, então, segundo a NBR 15920 (ABNT, 2011): 

                                                                                                                

𝐶𝐼(𝑆) = 𝑙𝑥(𝐴. 𝑆 + 𝐶)          (21) 

 Assim, 

A é a componente variável do custo, relacionada à seção do condutor, expressa em unidade de 

moeda por metro vezes milímetros quadrados ($/m.mm
2
); 

C é a componente constante do custo, não afetada pela seção do condutor, expressa em unidade 

de moeda por metro ($/m);  

l é o comprimento do cabo, expresso em metros (m); 

S é a área da seção transversal do cabo condutor, expressa em milímetros quadrados (mm
2
). 

 Já os custos totais, expressos em função da seção, podem ser obtidos pela Equação (22), 

sendo: 

 

𝐶𝑇(𝑆) = 𝐶𝐼(𝑆) + 𝐼𝑚𝑎𝑥
2𝑥𝑅(𝑆)𝑥𝐹        (22) 

 

 Se juntar as Equações (21) e (22), obtêm-se:    

 

𝐶𝑇(𝑆) = 𝑙𝑥(𝐴𝑥𝑆 + 𝐶) + 𝐼𝑚𝑎𝑥
2𝑥𝑅(𝑆)𝑥𝐹𝑥𝑙       (23) 
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 Logo, de acordo com a IEC 60287-1-1, a resistência aparente de um condutor pode ser 

expressa como uma função da seção transversal, dada por: 

𝑅(𝑆) = [
𝜌20𝑥𝐵𝑥[1+𝜎20𝑥(𝜃𝑚−20)]

𝑆
] 𝑥106        (24) 

e, 

𝐵 = (1 + 𝛾𝑝 + 𝛾𝑠)𝑥(1 + λ1 + λ2)        (25) 

 

Então, a seção econômica ótima, Sec, pode ser obtida igualando a zero a derivada da 

Equação (23), em relação a S, obtendo-se:  

 

𝑆𝑒𝑐 = 1000 𝑥 [
𝐼𝑚𝑎𝑥

2𝑥𝐹𝑥𝜌20𝑥𝐵𝑥[1+𝜎20𝑥(𝜃𝑚−20)]

𝐴
]

0,5

      (26) 

 e, segundo a NBR 15920 (ABNT, 2011),  

 

𝜃𝑚 =  
𝜃−𝜃𝑎

3
+  𝜃𝑎          (27) 

 

Assim,  

A = componente variável do custo por unidade de comprimento, conforme seção do condutor 

R$/m.mm
2
; 

B= quantidade auxiliar calculada na Equação (25); 

C = componente constante do custo por unidade de comprimento, relacionada às condições de 

distribuição dos cabos etc. em (R$/m); 

D = variação anual da demanda (R$/W.ano); 

F = quantidade auxiliar definida pela Equação (16) em (R$/W); 

Imax = carga máxima no primeiro ano, ou seja, o maior valor médio por hora em Ampères (A); 

L = comprimento do cabo em metros (m); 

N = período coberto pelo cálculo financeiro, também referido como “vida econômica” em anos; 

Np = número de condutores de fase por circuito; 
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Nc = número de circuitos que levam o mesmo tipo e valor de carga;  

P = custo de um watt-hora no nível da tensão pertinente em (R$/W.h); 

Q = quantidade auxiliar definida pela Equação (17); 

R= resistência c.a. do cabo por unidade de comprimento, incluindo o efeito dos métodos e forma 

de instalação (considerada como um valor constante a uma temperatura operacional média) Ω /m; 

Sec = seção econômica de um condutor em mm
2
; 

a = crescimento anual de carga expresso em (%); 

b = crescimento anual do custo de energia, sem incluir efeitos da inflação em (%); 

i = taxa de capitalização para cálculo do valor presente em (%); 

yp = fator de proximidade, de acordo com IEC 60287; 

ys = fator de efeito pelicular, de acordo com  IEC 60287;  

α20 = coeficiente de temperatura para a resistência do condutor a 20 °C, expresso em (K
-1

); 

θ = temperatura de operação nominal máxima do condutor em (°C); 

θa = temperatura média do ambiente em (°C); 

θm = temperatura média de operação do condutor em (°C); 

λ1, λ2 = fatores de perda na cobertura e armação, ver IEC 60287; 

μ = fator de perda da carga, ver IEC 60853-1 e IEC 60853-2; 

ρ20 = resistividade do condutor a 20 °C, em (Ω.m). 
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4 SOFTWARE DE DIMENSIONAMENTO DE CABOS 

 

Neste capítulo, será apresentado o programa criado em Microsoft Access, com o objetivo 

de realizar o dimensionamento de condutores através dos métodos debatidos no capítulo 3. Com a 

análise de diversos critérios, o usuário terá ferramentas para estabelecer a seção otimizada com 

base no custo mínimo, atendendo aos requisitos técnicos. O programa apresenta uma visão 

gráfica dos valores obtidos para cada seção, permitindo ao usuário a escolha da melhor seção em 

relação aos custos. 

 

4.1 Sobre o Microsoft Access 

 

Os aplicativos do Microsoft Office são ferramentas tradicionais e amplamente utilizadas 

nos meios corporativo e acadêmico. Porém, muitas vezes, seus recursos são subutilizados, como a 

falta de cuidado com a segurança ou preocupações com a padronização, dinâmica nas relações 

entre os controles ou fatores que podem resultar em informações distorcidas. 

Com os programas do Microsoft Office, pode-se desenvolver programas completos e bem 

amplos, ou ainda ferramentas complementares, planilhas e funções específicas, com nível de 

segurança e confiança de outra linguagens. 

Dentre os principais programas do Microsoft Office para criação de outros programas, 

destacam-se os Microsoft Access/Excel, utilizando o suporte VBA (Visual Basic for Applications), 

pois além de uma excelente relação custo/benefício, possuem um banco de dados suficientemente 

grande para aplicações coorporativas, operantes com agilidade e versatilidade. Esses aplicativos 

também são muitos familiarizados entre usuários de diferentes níveis. 

Entre as vantagens de se utilizar estes aplicativos, estão: 

- Poucas linhas de código para desenvolver uma aplicação ou comando em relação à outra 

linguagem; 

- Velocidade para desenvolver programas, pois é mais rápida que em outras linguagens; 

- Ambiente já integrado ao aplicativo, sem necessidade de instalar softwares extras; 

- Qualquer computador com Microsoft Office pode ser utilizado para desenvolver;  

- É significativamente mais barato de implementar e manter sistemas em relação ao maior 

banco de dados, como Oracle ou SQL Server. 
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Diante dessas vantagens, optou-se pelo Microsoft Access, pois além das características 

acima, ele permite um maior gerenciamento dos dados, assim como permite manter a integridade 

dos dados em um formato que possa ser acessado por vários usuários. Outro fato importante, 

crucial para a escolha, é a grande variedade de fontes de dados externas necessárias para exibir, 

consulta e editar dados. O Access possui ferramentas que permitem executar consultas complexas 

mais facilmente, além de produzir uma variedade de relatórios.  

 

4.2 O Programa  

 

O programa desenvolvido, chamado de Opti_cable, tem como principal objetivo fornecer 

o dimensionamento a partir de critérios técnicos e econômicos. Dentre os pontos verificados, 

pode-se destacar: 

 

1. Calcular a área da seção transversal pelo critério da ampacidade (capacidade de 

condução) e verifica se o valor adotado será adequado para suportar a carga 

máxima em que se espera ocorrer ao término do período econômico, sem que a 

temperatura do condutor exceda o valor máximo permitido; 

2. Calcular a área da seção transversal econômica; 

3. Calcular a área da seção transversal pelos custos ao longo de um ciclo de vida pré-

definido pelo usuário; 

4. Verificar se as seções do condutor e da blindagem selecionadas podem resistir com 

segurança ao curto-circuito previsto e às correntes de falta para terra, para as 

durações correspondentes; 

5. Verificar se a queda de tensão na extremidade do cabo está dentro de limites 

aceitáveis.  

 

A Figura 19 mostra o fluxograma geral do programa e suas etapas. De forma geral, o 

programa solicitará as variáveis de dimensionamento e, a partir de dados pré-definidos, realizará 

o dimensionamento por diferentes critérios. 
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Figura 19 – Fluxograma do programa Opti_cable. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

A Figura 20 mostra a tela inicial do programa, na qual são requisitadas a escolha do tipo 

de isolação do EPR/XLPE 90 ou EPR/XLPE 105 e o Tipo de Condutor ALUMINIO ou COBRE. 

A partir dessas duas escolhas do usuário, o programa fará uma consulta as Tabelas das Figuras 21 

e 22, para calcular a seção do condutor (Scc) e da blindagem (Sblid) que resistirá com segurança 

ao curto-circuito, previstas e definidas pelo usuário através da corrente máxima de curto-circuito 

Inicia o Programa 

Usuário define o tipo de 
cabo e condutor, Tempo de 

CC e Corrente CC 

Usuário informa as 
variáveis econômicas 
(Vida util, tempo de 
operação, custo de 
energia, custo da 

demanda) 

Usuário informa as 
variáveis técnica 
(Temperatura de 

operacao, poência, 
Fator de potência) 

Programa mostra os 
valores numéricos dos 

dimensionamentos 
(seções), gráfico dos 

custos e a tabela de custos 
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monofásica (ICC) e tempo de atuação do sistema de proteção (TCC). As equações para os cálculos 

dessas duas seções são obtidas pelas Equações (12) e (14), respectivamente para o condutor e a 

blindagem.  

Figura 20 – Tela de solicitação do tipo de cabo e condutor geral. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Figura 21 – Tabela das constantes segundo ICEA P-45-482 (2013), para cálculo da seção da 

blindagem. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Figura 22 – Tabela das constantes segundo ICEA P-32-382 (2013), para cálculo da seção do 

condutor. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 
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Após a primeira etapa, o programa solicitará ao usuário as principais variáveis econômicas 

do projeto em análise. A Figura 23 mostra a tela do programa e as variáveis requisitadas. Caso o 

usuário deixe de digitar algum valor, o programa apresentará uma mensagem informando sobre a 

falta de dados e não prosseguirá para a próxima etapa, o que também acontecerá se for digitado 

valor inconsistente.  

Nestes casos, o programa mostrará uma mensagem em vermelho informando sobre o 

intervalo correto e, posteriormente, uma mensagem de valores fora do padrão, Figura 24. Caso o 

usuário determine as variáveis corretamente, serão calculadas na própria tela da Figura 23 as 

variáveis auxiliares F, Q e r, definidas nas Equações (16), (17) e (18), respectivamente.  

 

Figura 23 – Tela de solicitação dos dados econômicos.

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Figura 24 – Tela de erros devido a valores fora do padrão. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 
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A próxima etapa consiste nas escolhas das variáveis técnicas dos projetos, conforme 

Figura 25. Da mesma forma que a tela anterior, referente aos dados econômicos mostrados na 

Figura 24, a tela dos dados técnicos informará que há valores fora do padrão ou não digitados, a 

fim de o usuário verificar. Como a maioria das redes internas dos parques eólicos são de 13,8kV 

ou 34,5kV, a variável tensão nominal (V) foi limitada a estes dois valores.   

 

Figura 25 – Tela de solicitação dos dados técnicos. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Os valores de α20, coeficiente de temperatura para a resistência do condutor a 20°C, 

expresso em K
-1

 e ρ20, a resistividade do condutor a 20°C em Ω.m, já estão predefinidos 

conforme a NBR 15920 (ABNT, 2011). Ainda nesta tela, o usuário poderá verificar os valores 

calculados da corrente nominal, corrente corrigida, ângulo do fator de potência, temperatura 

máxima do condutor (definida de acordo com a isolação) e temperatura média.  

Para os valores de agrupamento, foi disponibilizada uma consulta dos valores ao clicar no 

botão , ao lado da variável agrupamento. As Tabelas são mostradas conforme as Figuras 26 e 

27.  
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Figura 26 – Fatores de agrupamento cabos enterrados. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Figura 27 – Fatores de agrupamento cabos em dutos. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Na última tela do programa, mostrada na Figura 28 abaixo, são disponibilizados os valores 

calculados de cada dimensionamento, assim como os valores das grandezas auxiliares calculadas 

anteriormente. Existe ainda a opção de visualizar a Tabela de Custo Calculada (Equação 15) e o 

gráfico Custo X Seção, conforme Figura 29. Os dados dos custos de cabos e instalação por 

unidade de comprimento (m) são os valores definidos nas Tabelas de 25 a 29.  
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Figura 28 – Tela de resultado. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Figura 29 – Exemplo de resultado dos custos. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

O usuário tem ainda a opção de gerar um relatório com o histórico de todas as variáveis 

definidas ao longo do programa, as variáveis calculadas, os resultados dos critérios calculados,  o 

gráfico e tabela de custo obtido. O modelo do relatório está disponível no Anexo A.  
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4.3 Comparativo com outros programas computacionais 

 

A fim de se verificar a funcionalidade do programa Opti_cables, desenvolvido neste 

trabalho, foram feitas várias simulações a partir dos dados das Tabelas 32, 33 e 34. Como os 

programas computacionais comerciais disponibilizam basicamente a opção de análise e 

simulação somente dos critérios de capacidade de condução (ampacidade) e queda de tensão, esta 

análise se restringiu a esses dois critérios. 

A Tabela 30 mostra os resultados do dimensionamento para o critério da capacidade de 

condução simulado no programa Opti_cable e em outros programas computacionais comerciais. 

 

Tabela 30 – Resultado simulado para ampacidade 

Programa Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 Trecho 6 

Opti_Cable 

(Cu) 

25mm
2
 25mm

2
 25mm

2
 35mm

2
 70mm

2
 95mm

2
 

DCE (Cu)
1
 25mm

2
 25mm

2
 25mm

2
 35mm

2
 70mm

2
 70mm

2
 

SDN (Cu) 25mm
2
 25mm

2
 25mm

2
 35mm

2
 70mm

2
 95mm

2
 

Opti_cable 

(Al) 

25mm
2
 25mm

2
 35mm

2
 70mm

2
 95mm

2
 120mm

2
 

SDN(Al) 25mm
2
 25mm

2
 35mm

2
 70mm

2
 95mm

2
 120mm

2
 

Nota: 

1 – Simulado somente com cabos de cobre devido a Prysmian, proprietária do programa DCE só fabricar cabos em 

média tensão cabos de cobre. 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Os resultados da Tabela 30 mostram a compatibilidade, quase na totalidade, do programa 

Opti_cables com outros programas comerciais. A diferença no dimensionamento para condutores 

de cobre ocorreu apenas no caso do comparativo com o programa DCE, no ultimo trecho de 

cabos. Enquanto o programa Opti_cables calculou 95mm
2
, o programa DCE estabeleceu um cabo 

de 70mm
2
. Essa diferença se deve às capacidades de condução diferentes dos condutores, no 

programa DCE. Os cabos, utilizados pelo programa DCE, possuem capacidade de condução 

maior que a capacidade citada na NBR 14039 (ABNT, 2005) e foram utilizados no Opti_cables. 

Isso permitiu que fosse adotada uma seção menor pelo programa DCE, nesse trecho.  
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No caso do trecho 6, que possui uma corrente nominal de 201A, o cabo de 70mm
2
 possui 

somente 183A de capacidade de condução pela NBR 14039 (ABNT, 2005). Já pelo programa 

DCE, esse mesmo cabo possui 228 A.  

Ao realizar a atualização do programa Opti_Cables das tabelas de corrente dos cabos com 

valores de capacidade de condução iguais ás utilizadas pelo programa DCE, o programa 

Opti_cables apresentou dimensionamento idêntico. No comparativo com o programa DCE o 

dimensionamento foi semelhante. Assim, mostrando sua compatibilidade. 

Para o dimensionamento de cabos de alumínio, foram feito comparativos com o programa 

SND. Em relação ao SDN, a compatibilidade foi total, uma vez que esse programa utiliza, em sua 

base de dados, as capacidades de condução dos cabos com os valores adotados na NBR 14039 

(ABNT, 2005), semelhantemente adotados pelo Opti_Cables. 

Para a queda de tensão, os valores encontrados nas simulações dos programas 

computacionais foram mostrados na Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Resultado simulado para queda de tensão 

Programa Trecho 1 Trecho 2 Trecho 3 Trecho 4 Trecho 5 Trecho 6 

Opti_Cable 

(Cu) 

0,10% 0,28% 0,26% 0,25% 0,45% 1,17% 

DCE (Cu)
1
 0,0983% 0,2844% 0,2561% 0,2500% 0,4545% 1,6208 

SDN (Cu) 0,10% 0,28% 0,26% 0,25% 0,45% 1,17% 

Opti_cable 

(Al) 

0,16% 0,46% 0,30% 0,21% 0,53% 1,52% 

SDN (Al) 0,16% 0,47% 0,31% 0,21% 0,55% 1,54% 

Nota: 

1 – Simulado somente com cabos de cobre devido a Prysmian, proprietária do programa DCE só fabricar cabos em 

média tensão cabos de cobre. 
Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Para a queda de tensão, percebe-se divergência somente no trecho 6, no comparativo com 

o programa DCE. Isso se deve ao dimensionamento anterior do critério de capacidade de 

condução, devido o programa DCE ter adotado uma seção diferente do programa Opti_cables. 

Essa diferença, da mesma forma que ocorreu no dimensionamento da ampacidade, deve-se às 

capacidades de condução adotadas em cada programa. Enquanto o opti_cables adota os valores 

da NBR 14039 (ABNT, 2005) o DCE adota as capacidades de condução do fabricante Prysmian 

e, nesse caso, os cabos do DCE possuem uma capacidade um pouco maior de condução. Com 
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isso, o programa DCE adotou uma seção menor e, consequentemente, um cabo com resistência 

maior. 

Porém, ao realizar a substituição dos valores de capacidade de condução e resistência dos 

cabos, para cada seção, o programa Opti_cables apresentou queda de tensão semelhante, de 

1,62%, ficando praticamente igual ao programa DCE. 
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5 METODOLOGIA E APLICAÇÃO NA ANÁLISE DE DIMENSIONAMENTO DE UM 

PARQUE EÓLICO  

 

Ao longo deste capítulo, será realizada a discussão acerca da metodologia adotada para a 

elaboração deste trabalho e do programa proposto. Além disso, serão mostradas as principais 

características de um parque eólico, objeto de estudo da aplicação do programa computacional 

proposto. Ao final do capítulo, são apresentadas as discussões dos resultados e a comparação dos 

resultados obtidos com as condições existentes hoje no parque eólico. 

 

5.1 Metodologia adotada 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, inicialmente, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica em normas e literaturas especializadas, através de livros, publicações em periódicos 

e artigos científicos, a fim de se obter subsídios adicionais que pudessem contribuir para o 

desenvolvimento do estudo.  Sabe-se que uma boa base teórica é o alicerce para que seja possível 

olhar os dados levantados e desenvolver um estudo, indo além do que a realidade mostra 

simplesmente. 

Além da pesquisa bibliográfica, foi realizada a análise de programas computacionais 

comerciais que realizam dimensionamento de rede de média tensão. Esta pesquisa visou 

identificar as principais técnicas e critérios utilizados nos programas computacionais comerciais.  

Ambas as pesquisas subsidiaram as análises e técnicas utilizadas na ferramenta 

computacional para o dimensionamento de RDS de parques eólicos, visando a otimização dos 

custos, cujos resultados foram comparados às ferramentas computacionais disponíveis no 

mercado para dimensionamentos de cabos subterrâneos de distribuição.  

Assim, o presente estudo consta de uma pesquisa de campo, do tipo descritiva, para as 

análises de características das redes internas de um parque eólico que possui 10 circuitos de 

distribuição subterrânea de 13,8 kV e 48,00 MW, as quais foram simuladas no programa 

desenvolvido, Opti_Cables, a partir dos parâmetros técnicos e econômicos do parque. Os 

resultados obtidos foram comparados, analisados e descritos no item 5.2.  
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5.2 Características do parque eólico em análise 

 

Para verificar a eficácia do software de cabos, foi feita a análise de um parque eólico de 60 

aerogeradores de 800 kW, distribuídos em 10 circuitos, com 6 aerogeradores cada. 

A rede de distribuição interna é uma rede de média tensão subterrânea entre os 

aerogeradores e dos aerogeradores até Subestação coletora, conforme os dados da Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Características da rede interna de um parque eólico. 

Característica Valores 

Tensão Nominal 13,8kV 

Fator de potência 1 

Frequência 60Hz 

Potência Nominal do aerogerador 800kW 

Disposição da Instalação – Método Diretamente Enterrado – H 

Configuração  Trifólio 

Fator de Capacidade 30% 

Corrente de Curto Circuito 1.443 A 

Temperatura média do Solo 25
º
C 

Resistividade Térmica do solo  2 K.m/W 

Tempo de exposição à ICC (s) – Proteção 0,01s 

Número de condutores de fase / circuito 3 

Número de circuitos que conduzem energia 1 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

A Figura 30 representa a forma de disposição dos aerogeradores, identificados por A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 e da rede de média tensão do complexo eólico. 
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Figura 30 – Conexão entre as máquinas. 

 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

Para a análise, foram adotados os dados da Tabela 33, os quais representam a disposição 

das máquinas e distância média entre o aerogeradores, tipo de cabo e bitola adotada no projeto 

executado, comprimentos médios, potência de cada trecho, corrente nominal e queda de tensão 

calculada no projeto. 

 

Tabela 33 – Dados técnicos do parque eólico. 

 
Trecho 

Bitola 

atual 

instalada 

 
Cabos 

Custo cabo 

em R$/m 

(sem 

impostos) 

 
L(m) 

 
P(W) 

 
I(A) 

 
Queda de 

tensão (%) 

1 - A1-A2 70 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

45,594 252 800 33 0,06% 

2 - A2-A3 70 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

45,594 365 1600 67 0,17% 

3 - A3-A4 70 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

45,594 219 2400 100 0,15% 

4 - A4-A5 70 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

45,594 222 3200 134 0,21% 

5 - A5-A6 185 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

65,6973 631 4000 167 0,27% 

6 - A6-SE 185 XLPE 90, Al, 8,7/15kV, 

Blindagem 6mm2 

65,6973 1875 4800 201 0,98% 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 
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Já as variáveis econômicas, considerando valores atuais, são descritas segundo a Tabela 

34. 

Tabela 34 – Dados econômicos do parque eólico. 

Característica Valores 

Tempo de operação 20 anos 

Tempo de operação com perda máxima (h/ano) 3.066h/ano 

Custo da energia 0,000446 R$/W.h 

Variação anual da tarifa da demanda 0,0003 R$/W.ano 

Coeficiente variável do custo, relacionado à seção do 

condutor 

0,07 R$/m.mm
2
 

Crescimento anual de carga 0% 

Crescimento anual do custo de energia (baseado no 

IGP-M dos últimos 12 meses – Referência Maio 2017) 

1,5736% 

Taxa de capitalização sem incluir efeito inflacionário 5% 

Custo de instalação (serviço) R$77,35/m 

Fonte: Arquivo do próprio autor. 

 

5.3 Análise dos resultados  

 

A partir dos dados técnicos e econômicos das Tabelas 32, 33 e 34, foram simulados os 

dimensionamentos para cada trecho e comparados com o projeto inicial, no qual foram obtidos os 

resultados da Tabela 35. 

 

Tabela 35 – Resultado da seção atual e simuladas. 

Local de 

análise 

Situação 

Atual 

Situação Simulada 

Trecho Seção Atual Seção 

Ampacidade 

Seção 

Econômica 

Seção 

Custos 

Seção 

condutor 

Curto- 

Circuito 

Seção Blind.  

Curto-

Circuito 

1 - A1-A2 70mm
2
 25 mm

2
 175 mm

2
 120 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
 

2 - A2-A3 70mm
2
 25 mm

2
 350 mm

2
 240 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
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3 - A3-A4 70mm
2
 35 mm

2
 525 mm

2
 300 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
 

4 - A4-A5 70mm
2
 70 mm

2
 700 mm

2
 500 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
 

5 - A5-A6 185mm
2
 95mm

2
 800 mm

2
 630 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
 

6 - A6-SE 185mm
2
 120mm

2
 800 mm

2
 630 mm

2
 1 mm

2
 1,2 mm

2
 

Fonte: Programa do próprio autor. 

Para a análise dos custos, os valores simulados da seções atuais e simuladas são mostrados 

na Tabela 36 para os valores dos custos iniciais, isto é, custos da compra de cabos e de instalação 

(serviço). Para os valores dos custos totais, foram obtidos os valores da Tabela 37.  

 

Tabela 36 – Resultado das seções atual e simulada dos custos iniciais. 

Local 

análise 

Situação 

Atual – 

Inicial 

Situação Simulada – Custo inicial 

 

Trecho 

 

Custo (R$) - 

Seção Atual 

Custo Seção 

Ampacidade 

(R$) 

Custo Seção 

Econômica* 

Custo Seção 

Custos (R$) 

Custo Seção 

condutor 

Curto 

Circuito (R$) 

Custo Seção 

Blind.  Curto 

Circuito (R$) 

1 - A1-A2       

31.007,09 

27.054,49  36.073,12  32.915,53 

 

 

- 

 

- 

2 - A2-A3 44.911,06  

 

39.186,07  

 

68.021,25  

 

56.912,59  

 

 

- 

 

- 

3 - A3-A4 26.946,64  

 

23.938,70 

 

45.083,25  

 

36.542,25  

 

 

- 

 

- 

4 - A4-A5 27.315,77  

 

27.315,76 

 

58.687,83  

 

45.700,83  

 

 

- 

 

- 

5 - A5-A6 90.325,95  

 

79.365,28 

 

166.810,91  

 

145.893,26  

 

 

- 

 

- 

6 - A6-SE 268.401,19  

 

255.604,31 

 

495.674,25  

 

433.518,00  

 

 

- 

 

- 

Total 488.907,70 452.464,61 870.350,61 751.482,46  

- 

 

- 
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Diferença 

para  à 

seção da 

ampacidade 

36.443,09 0,00 417.886,00 299.017,85 - - 

Fonte: Programa do próprio autor. 

Tabela 37 – Resultado das seções atual e simulada dos custos totais. 

Local 

análise 

Situação 

Atual – 

Custo Total 

Situação Simulada – Custo Total 

Trecho Custo (R$) - 

Seção Atual 

Custo Seção 

Ampacidad

e (R$) 

Custo Seção 

Econômica* 

Custo Seção 

Custos (R$) 

Custo Seção 

condutor 

Curto Circuito 

(R$) 

Custo Seção 

Blind.  

Curto 

Circuito 

(R$) 

1 - A1-A2 40.237,35 

 

52.082,07 

 

39.505,52 

 

38.185,72 

 

- - 

2 - A2-A3 98.387,99 

 

184.187,14 

 

77.643,27 

 

72.045,22 

 

- - 

3 - A3-A4 99.140,49 

 

165.117,78  55.550,07 

 

52.986,41 

 

- - 

4 - A4-A5 157.418,54 

 

157.418,54 

 

70.392,42 

 

64.563,40 

 

- - 

5 - A5-A6 305.191,54 

 

495.427,91  218.792,85 

 

211.699,08 

 

- - 

6 - A6-SE 1.187.794,3

7 

 

1.406.728,8

8  

718.100,94 

 

715.096,01 

 

- - 

Total 1.888.170,2

8 

 

2.460.962,3 

 

1.179.985,1 1.154.575,8 - - 

Diferença 

em relação 

à seção da 

ampacidad

e 

-572.792,0 0,00 -1.280.977,2 -1.306.386,4 - - 

Economia 

Média 

28.639,6  - 64.048,8  65.319,3  - - 
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Anual 

Tempo de 

retorno 

(anos) 

1,27  - 6,52  4,58  - - 

* Seção adotada imediatamente superior ao valor calculado para ficar compatível com valores comerciais. 

Fonte: Programa do próprio autor. 

 

Nos resultados da Tabela 37, verifica-se que o critério da seção de custo obteve em todas 

as situações valores melhores, proporcionando uma economia total de: 

 38,85%, em relação situação atual; 

 53,08%, em relação à ampacidade; 

 2,15%, em relação à situação econômica. 

Se analisados os valores iniciais dos investimentos e a economia realizada em todos os 

critérios de seção adotada, na Tabela 37, será verificado que os tempos de retorno são sempre 

menores que o tempo total de vida útil (20 anos). Sendo assim, independentemente do critério, na 

situação do parque eólico em questão, ao utilizar seções maiores que a seção pelo critério da 

ampacidade, sempre terá retornos. É evidente que existe um limite da seção no qual os custos 

totais começam a aumentar novamente, podendo ficar maior que os custos pelo critério da 

ampacidade. 

Outro comparativo que pode ser feito é o tempo de retorno de cada situação. Nesse 

contexto, o fato de a situação atual ter apenas 1,57 anos e a seção pelo custo ter 4,58 anos não 

significa que a economia total seja obtida na seção atual. Na verdade, os valores representam 

apenas o tempo de retorno a mais sobre o investimento realizado, em comparação aos critérios da 

seção da ampacidade. A economia total deve ser analisada, pois ela já incorpora os custos 

iniciais. 

Ainda nessa perspectiva, outra forma de análise pode ser feita pelos valores de economia 

anual média para todos os critérios de seção. Determinada seção poderá até possuir um maior 

tempo de retorno, porém os demais anos também terão proporcionalmente maior economia. Ou 

seja, de forma geral, a economia total será maior.  

Os quadros da Figura 31 mostram graficamente os custos, de acordo com cada seção para 

cada trecho analisado.  
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Figura 31 – Gráficos dos custos por trechos. 

    

     

     

Fonte: Programa do próprio autor. 

 

Os exemplos dos critérios mostram que considerar os critérios de seção pelos custos e pela 

seção econômica de um condutor elétrico é uma abordagem bastante vantajosa, sendo a mais 

eficaz a seção pelos custos.  

O pior critério de todas as situações foi o da seção da ampacidade, uma vez que leva em 

consideração apenas a capacidade mínima de condução e, muitas vezes, é o único utilizado em 

projetos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação apresentou as principais metodologias para análise técnica e econômica 

de dimensionamento de cabos em redes subterrâneas de parques eólicos. Apesar da crescente 

ascensão dos números de parques nos últimos anos, o enfoque é pouco abordado na literatura, o 

que ressalta a importância deste trabalho. Além de apresentar os principais critérios e 

metodologia, foi desenvolvida uma ferramenta computacional importante para auxiliar 

engenheiros projetistas e engenheiros de manutenção na avaliação de redes subterrâneas de média 

tensão. 

A ferramenta computacional, a partir da base de dados solicitada e de valores estruturados, 

permite reunir as características técnicas principais e determinar os custos das instalações em 

diferentes critérios, mostrando uma grande versatilidade para analisar diversas configurações. É 

importante frisar que, para melhor aproveitamento da ferramenta, o usuário deve estar ciente das 

características das variáveis técnicas e econômicas, pois valores atípicos podem representar 

grande divergência da realidade em análise. Daí a importância dos capítulos 1, 2 e 3 para a 

escolha adequada das variáveis de cada projeto. 

Outro aspecto importante abordado no trabalho foi a importância da consideração das 

perdas (custo operacional) e da análise econômica na comparação de alternativas para o 

dimensionamento dos cabos. Neste sentido, com base nos critérios de dimensionamento de cabos, 

verificou-se que os critérios pelos custos globais e dimensionamento econômico apresentam um 

custo total menor ao longo do ciclo de vida.  

Os valores, em algum momento, representaram uma redução de até 50% em relação ao 

critério tradicional da ampacidade. Além disso, o cabo escolhido pelos dois critérios supracitados 

também foi satisfatório sob outros pontos de vista, de forma que seus dimensionamentos 

atenderam a outros critérios, como a capacidade de curto-circuito e queda de tensão. Isto se deve 

principalmente às altas potências e correntes existentes nos parques eólicos que exigiram cabos 

de seção maiores que os adotados no critério da ampacidade. 

Além dos benefícios econômicos, seções transversais maiores aumentam a vida útil, 

devido a operarem em uma menor temperatura, reduzirem os danos em emendas e apresentarem 

uma maior confiabilidade em caso de curto-circuito, pois têm maior capacidade de escoamento 
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da corrente de falta. Portanto, os ganhos refletirão em benefícios operacionais para os parques, ou 

outros tipos de instalações, pela redução de falhas e maior disponibilidade da rede. 
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ANEXO  

Relatório obtido pelo Opti_Cables 
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