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1

INTRODUÇÃO

O presente texto constituiu a Memória Descritiva do projecto de instalação de produção de energia elétrica em
regime especial, com venda da totalidade da energia elétrica produzida à rede pública, localizado na Freguesia
de Muge, concelho de Salvaterra de Magos, distrito de Santarém, cujo Licenciamento foi requerido por
SMARTENERGY 1809, LDA.
A instalação objecto deste projecto destina-se á produção de energia elétrica com recurso a painéis solares de
acordo com as regras aplicáveis á produção de energia a partir de recursos renováveis estabelecidas pelo
Decreto-lei nº 168/99 de 18 de Maio.
A instalação é designada como: Central Fotovoltaica – Muge
No projecto da instalação foram consideradas as disposições regulamentares e as condições particulares relativas
à utilização prevista para diversas zonas.

2

NORMAS E REGULAMENTAÇÃO

A Produção em Regime Especial encontra-se ao abrigo de um quadro legal específico, sendo a sua regulação
essencialmente da competência do Governo, através da Direcção-Geral de Energia e Geologia. Competindo à
ERSE, enquanto Entidade Reguladora do Sector Elétrico a incorporação do sobrecusto resultante da PRE nas
tarifas. Deste modo a conceção e cálculo das instalações elétricas foram tomadas em consideração:
• Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio, estabeleceu as regras aplicáveis à atividade de produção de
energia elétrica a partir de recursos renováveis e à produção combinada de calor e eletricidade;
• Decreto-Lei nº 313/95, de 24 de Novembro, altera o Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio
estabelecendo medidas relativas à atividade de produção de energia elétrica por pessoas singulares ou
coletivas e de direito público ou privado;
• Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio, faz uma revisão do Decreto-Lei nº 189/88, de 27 de Maio, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 313/95, de 24 de Novembro, no âmbito da produção de
energia elétrica a partir de recursos renováveis incluindo o Regulamento para Autorização das
Instalações de Produção de Energia Elétrica Integradas no Sistema Elétrico Independente Baseadas na
Utilização de Recursos Renováveis (Anexo I) e o respetivo processo de remuneração pelo fornecimento
de energia (Anexo II);
• Outra Legislação aplicável e actualmente em vigor, nomeadamente do distribuidor de energia e as boas
normas da arte e execução;
• Regras Técnicas de Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
• Normas Portuguesas;
• Normas EN e IEC;
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3

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

Neste capítulo far-se-á uma descrição técnica da central fotovoltaica. De um modo bastante simples poderá
descrever-se o processo de geração de energia. Saída em corrente contínua de cada um dos geradores
fotovoltaicos, que se unirão formando uma string de vários geradores fotovoltaicos (módulos), até ao quadro de
string, onde se unirão as strings referentes a um conjunto de módulos (este quadro tem como função além de
fazer o paralelo, garantir a proteção das strings e dos respetivos painéis). Posteriormente irá passar pelo inversor,
passando as proteções necessárias e evacuando a energia através de um transformador. Apenas no capítulo de
Média e Alta Tensão será descrita a instalação desde o transformador até à ligação à Subestação da EDP.

3.1 Módulos Fotovoltaicos
Os módulos fotovoltaicos estarão orientados a Sul (Azimute 0º) e apresentarão a inclinação mais adequada de
forma, a obter o melhor rendimento, tendo-se optado pela instalação dos módulos com uma inclinação de 25º.
O gerador fotovoltaico é formado pela ligação em série e em paralelo de um determinado número de módulos
fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica, produzindo uma corrente
contínua proporcional à irradiância solar recebida.
Para este projecto os módulos fotovoltaicos escolhidos tem uma potência de pico de 335 Wp. O gerador será
constituído por 134.316 módulos, com uma potência de pico de 44.995,86 kWp e uma potência nominal instalada
de inversores de 39 050 kW, limitada à potência máxima de ligação de 39 MVA. Será instalado um sistema de
controlo que atuará diretamente sobre os inversores garantindo que a potência no ponto de interligação não
ultrapasse a potência máxima de ligação de 39 MVA.
Os Módulos fotovoltaicos estarão agrupados em strings de 28 Módulos cada, totalizando nesse sentido 4.797
strings.
O módulo será de células de silício policristalinas. O rendimento medido em condições de teste standard (CTS)
será de 17,26%. Este módulo cumpre com todas as especificações de qualidade e segurança que são requeridas
para os módulos fotovoltaicos destinados a aplicações de conexão à rede.
Na Tabela 2 são apresentadas as características aproximadas dos módulos.
ESPECIFICAÇÕES ELÉCTRICAS1
Tecnologia

1

Si- Policristalino

Potência [Wp]

335 Wp

Corrente de curto circuito [A]

9,18 A

Valores em CTS (condições de teste standard): AM 1.5, 1000W/m2, 25ºC
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Tensão de circuito aberto [V]

47,20 V

Tensão de potência máxima [V]

38,03 V

Corrente de potência máxima [A]

8,82 A
ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Dimensões

1956x992x40 mm

Peso

26,5 Kg

Células:

72 (6x12) Polycrystaline 156x156mm

Estrato Anterior:

Vidro temperado e texturado de 4.0 mm com ARC
(Anti-Reflection Coating)

Caixa de junção:

IP67
2 cabos de 0,9m de 4mm2 com conectores MC4

Cabo:

Tabela 1 - Características técnicas principais dos módulos

3.2 Estrutura
A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será metálica e terá o comprimento transversal de forma a
suportar 2 painéis fotovoltaicos em posição portrait. A diagonal da estrutura terá uma inclinação que se
considera ótima com a horizontal.
Os painéis fotovoltaicos ficarão dispostos, ao longo da estrutura, de forma que a sua largura esteja na direção
horizontal e o comprimento a acompanhar a inclinação ótima. As fundações da estrutura poderão ser em estacas
metálicas.
A protecção anticorrosiva da estrutura e fundações, será realizada com galvanização e outros tipos de
tratamentos, com a espessura necessária de forma a ser garantida a correta protecção, para um local próximo
do mar (meio marítimo).
Abaixo poderá ser encontrado um detalhe da estrutura proposta:

Imagem 1 – Detalhe da estrutura proposta
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3.3 Quadros de Junção
Os Quadros de Junção têm como função realizar a união das strings através de associações em paralelo, elevando
o nível de corrente, assim como receber os equipamentos de protecção das strings.
Os Quadros de Junção da instalação apresentam dois tipos de configuração:
• Quadros de Junção com 16 strings;
• Quadros de Junção com 18 strings.
Em proveniência de cada uma das strings chegam aos Quadros de Junção 2 cabos mono-condutores (1.8/3 kV
DC) com secção 6 mm2, alma condutora em cobre, duplo isolamento e revestimento exterior resistente à
radiação UV. As ligações são realizadas através de um par de conectores, um por polaridade.
No interior do Quadro de Junção encontram-se alojados os seguintes equipamentos:
• Uma base porta-fusível e respetivo fusível com medida 14x87 mm, calibre 15 A e tensão 1500 VDC por
polaridade e por string, com a função de assegurar a protecção dos módulos fotovoltaicos contra
eventuais correntes inversas causadas por um defeito numa string;
• Um interruptor-seccionador;
• Um descarregador de sobretensões DC;
Encontram-se ainda instalados dentro dos quadros outros equipamentos como os de monitorização, que serão
abordados noutro capítulo.
Todos os equipamentos respeitam as normas nacionais e europeias em vigor.

3.4 Quadros de Serviços Auxiliares
Os Quadros de Serviços Auxiliares têm como função alimentar as cargas necessárias ao correto funcionamento
de toda a central fotovoltaica. Estes estarão instalados em 3 locais chave: Posto de Interligação/Seccionamento,
Postos de Transformação e Casa de Controlo.
Os quadros irão alimentar entre outros, os seguintes circuitos principais:

• Celas MT;
• Inversores;
• Iluminação dos edifícios;
• Tomadas dos edifícios;
• Ventilação dos edifícios;
• Sistemas de segurança;
• Sistema de monitorização;
Página 10 /56

3.4.1 Quadro de Serviços Auxiliares - PI/S
Este quadro está instalado no Posto de Interligação/Seccionamento, sendo alimentado através do transformador
de serviços auxiliares instalado dentro do próprio Posto de Interligação/ Seccionamento. A sua função é de
alimentar os circuitos presentes no Posto de Interligação/Seccionamento.

3.4.2 Quadro de Serviços Auxiliares - PTs
Este quadro estará instalado em cada Posto de Transformação, sendo alimentado pelo Transformador de
Serviços Auxiliares instalado no próprio Centro de Transformação. A sua função é de alimentar os circuitos do
posto de transformação.

3.4.3 Quadro na Casa de Controlo
Este quadro está instalado na Casa de Controlo e tem como função alimentar os circuitos da Casa de Controlo:
sistema de monitorização, sistemas de segurança, sistemas informáticos, etc. A alimentação da casa de controlo
será feita através da ligação do circuito de alimentação auxiliar do PI/S.

3.5 Inversor
O inversor tem como função converter a energia elétrica em corrente continua, proveniente do gerador
fotovoltaico, para energia elétrica em corrente alternada.
Nesta instalação fotovoltaica será utilizado modelos de inversores com 3550 kW.
Estes inversores estão equipados com a mais avançada técnica modular de sistemas fotovoltaicos para ligação à
rede destes sistemas, distinguindo-se pelo seu alto rendimento e elevada fiabilidade.
Os mesmos serão capazes de extrair a qualquer momento a máxima potência que o gerador pode proporcionar
ao longo do dia, através do dispositivo MPPT (Maximum Power Point Tracking) que garante a operação constante
dos módulos no ponto de máxima potência. As principais características técnicas destes modelos de inversores
encontram-se na Tabela 2.
POWER ELECTRONICS
Tensão Máxima DC (UDC, max) [V]

1500

Range Tensão DC, MPPT (UDC) [V]

913-1310

Corrente Máxima Entrada DC [A]

3970

Potência Nominal AC power (PAC, nom) a 50 ºC e cosφ=1 [kW]

3225
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Potência Nominal AC power (PAC, nom) a 25 ºC e cosφ=1 [kW]

3550

Tensão de Saída [V]

645 ±10%

Distorção Harmónica THD

<3% de acordo com a IEEE519

Fator de Potência (ajustável)

0,5 indutivo a 0,5 capacitivo

Eficiência (Máxima) [%]

98,5

Temperatura Ambiente Admissível [ºC]

-35º / +60º com derating a partir do 50ºC

Dimensões (C x L x A) [mm]

3700 x 2100 x 2300

Grau de Proteção

IP54/IP65

Número Total de Inversores

11

Tabela 2 - Características técnicas principais dos inversores.
Para este projecto os inversores propostos têm uma potência máxima de 3550 kW (considerando uma
temperatura ambiente de 25 oC). O gerador será constituído por 11 inversores.
Abaixo poderá ser encontrado um detalhe do inversor proposto:

Imagem 2 – Detalhe do inversor proposto

3.6 Proteções
Quando se projeta uma instalação fotovoltaica conectada à rede, deve garantir-se, por um lado, a segurança das
pessoas (tanto para usuários como operários da rede), como por outro lado, que o normal funcionamento do
sistema fotovoltaico não afete a operação nem a integridade de outros equipamentos e sistemas conectados
nessa mesma rede.
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3.6.1 Lado de Corrente Continua
O contacto com tensões superiores a 1500 VDC, como é o caso da instalação considerada, pode ser fatal para as
pessoas. Por essa razão os elementos ativos de uma instalação devem ser inacessíveis.

3.6.1.1 Proteções contra contactos diretos e indiretos
Para a protecção contra contactos diretos utilizar-se-ão as medidas indicadas no regulamento em vigor, tais
como:
• Isolamento das partes ativas da instalação
• Interposição de obstáculos
Para prevenir um hipotético caso de contacto indireto de alguma pessoa com alguma parte da instalação, será
também projetado um sistema de protecção de acordo com o regulamento anteriormente mencionado.
• Os módulos fotovoltaicos estão classificados com classe de protecção II;
• Toda a restante instalação será projetada em consonância com este grau de protecção. Para isso utilizamse cabos com isolamento, 0,6/1 kV, que de acordo com a HD603 S1/A3, suporta 1,8 kVDC;
• Os quadro de string a utilizar serão com duplo isolamento, com graus de protecção para eles mesmos e
para os elementos de acesso a estes, com IP54, devidamente protegidos e sinalizados;
• O gerador fotovoltaico terá o polo negativo conectado à terra, havendo no entanto uma medição do
isolamento nos períodos de não produção, proporcionando os níveis de protecção adequados frente a
contactos diretos e indiretos, sempre e quando a resistência de isolamento da parte contínua esteja
acima dos níveis de segurança e não ocorra um primeiro defeito à terra.
• Existirá um controlador de isolamento, integrado no inversor, que deteta a ocorrência de uma primeira
falha, quando a resistência de isolamento é inferior a um determinado valor. Com esta condição garantese que a corrente de defeito vai ser inferior a 30 mA, que marca o limite de risco elétrico para as pessoas.
O inversor irá parar o seu funcionamento e irá ativar um alarme visível no monitor do equipamento.

3.6.1.2 Protecção contra sobreintensidades e sobretensões
A instalação de corrente contínua irá dispor de elementos de protecção contra sobreintensidades e
sobretensões.
Existem defeitos que podem ocorrer nos condutores, quer seja por sobrecarga, quer seja por curto-circuito. Por
essa razão, os condutores irão ser protegidos face a esses possíveis defeitos mediante a colocação de fusíveis de
calibre adequado à intensidade máxima admissível do condutor. Os fusíveis têm como principal missão proteger
as strings face a sobreintensidades assim como isolar uma string do resto do gerador para facilitar trabalhos de
manutenção. Tal como indicado anteriormente, estes fusíveis irão situar-se nos quadros de string, sendo
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utilizados 2 unidades por string (um fusível por cada polaridade). Irão também ser colocados fusíveis à entrada
do inversor, onde se instalará um fusível por cada terminal positivo.
A instalação irá dispor também de proteções contra sobretensões de origem atmosférica, mediante a colocação
de descarregadores de sobretensões, tanto no quadro de string como na entrada do inversor.

3.6.2 Lado da Corrente Alternada
Para as proteções no lado da corrente alternada serão cumpridas as condições indicadas no regulamento em
vigor e segundo o estipulado pela companhia elétrica.

3.6.2.1 Protecção contra contactos diretos e indiretos
Para a protecção contra contactos diretos utilizar-se-ão as medidas indicadas no regulamento em vigor, tais
como:
• Isolamento das partes ativas da instalação;
• Interposição de obstáculos;
• Dispositivos de corte por corrente diferencial;
Tal como indicado para o lado de corrente continua, para prevenir um hipotético caso de contacto indireto de
alguma pessoa com alguma parte da instalação, será projetado um sistema de protecção de acordo com o
regulamento anteriormente mencionado.
Será utilizada a ligação à terra de protecção, juntamente com interruptores diferenciais que desligam o circuito
em caso de defeito.
Serão também instalados no início dos circuitos, interruptores com uma bobina de desconexão por protecção
diferencial. A sensibilidade destes interruptores será de 30 ou de 300 mA, de modo a garantir uma protecção
altamente eficaz.

3.6.2.2 Proteções contra sobreintensidades e sobretensões
Existem defeitos que podem ocorrer nos condutores, quer seja por sobrecarga, quer seja por curto-circuito. Por
essa razão, os condutores irão ser protegidos face a esses possíveis defeitos mediante a colocação de
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares de calibre adequado à intensidade máxima admissível
do condutor. O poder de corte destes interruptores automáticos estará dimensionado de acordo com a
intensidade de curto-circuito que a rede apresente no ponto de ligação.
A instalação em questão terá as seguintes proteções:
• Protecção diferencial: a sua principal função é a protecção face a contactos indiretos, apesar de atuar
também como limite das tensões de contacto nas partes metálicas em caso de falha de isolamento nos
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condutores ativos. Nesta instalação a protecção diferencial será projetada mediante a incorporação de
um relé. Todos os equipamentos mencionados serão instalados num conjunto de caixas modulares, de
duplo isolamento, de grande robustez mecânica e construídas com poliéster reforçado com fibra de vidro
e tampas de policarbonato transparente, antideflagrante, não higroscópicas, resistentes à corrosão,
duração ilimitada e maquinável, sendo as características técnicas as seguintes:
• Auto extinguível, segundo a Norma UNE 53315/75;
• Rigidez Dielétrica, superior a 5.000 V;
• Resistência de Isolamento, superior a 5 MΩ;

3.6.2.3 Proteções da qualidade de fornecimento
A instalação irá dispor das proteções específicas de uma instalação fotovoltaica, tais como:
• Esta instalação terá nos inversores escolhidos as proteções de tensão e frequência via software. Os
inversores irão dispor de um contactor de rearme automático para realizar manobras de abertura/ fecho,
cujo estado (off/on) está sinalizado na parte frontal do equipamento. Existe a possibilidade de atuação
manual deste dispositivo. O software de controlo das proteções é totalmente inacessível ao usuário;
• Isolamento galvânico. A instalação terá uma separação galvânica entre o campo fotovoltaico e a rede de
distribuição através de um transformador MT (transformador elevador) que está colocado dentro do
posto de transformação;
• Funcionamento em modo isolado: irá ser garantido que a instalação fotovoltaica não vai funcionar em
modo isolado, graças a um interruptor automático de interconexão que está incorporado no inversor e
impede este tipo de funcionamento ao desligar a central fotovoltaica da rede, quando as condições de
tensão e/ou frequência desta não se encontrem dentro dos parâmetros regulamentados, respeitando a
IEC 62116.
• O inversor cumpre também com as normativas de segurança e compatibilidade eletromagnética (EMC)
EN 62109-1, EN 62109-2 / EN 61000-6-2 e EN 61000-6-4.

3.7 Canalização
As canalizações da instalação são de dois tipos: canalização subterrânea (valas) e canalização de superfície
(caminho de cabos).

3.7.1 Caminho de Cabos
Para a passagem do cabo solar na estrutura de suporte dos módulos, são utilizados os próprios elementos
estruturais que vão servir para o caminho de passagem do cabo solar.
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3.7.2 Canalização Subterrânea
A canalização entre os Quadros de Junção, Inversores e os Postos de Transformação é subterrânea com os cabos
colocados diretamente em valas cujo traçado se apresenta nas tabelas dos seguintes capítulos.

3.7.3 Caixas de Visita2
Não são previstas caixas de visita para a rede subterrânea de canalização já que os cabos são de integrabilidade
direta.

3.7.4 Perfil de Valas BT3
A profundidade mínima de enterramento dos cabos, será de 0.60 m, sem o prejuízo que nas travessias dos
caminhos internos ao parque deverá atender-se ao seguinte:
A profundidade de enterramento dos cabos não será inferior a 70 cm, e numa extensão de 0.5 m para cada lado
da via, com a aplicação de uma camada de 10 cm de betão de modo a garantir uma maior protecção mecânica.
As travessias deverão ser realizadas, tanto quanto possível, perpendicularmente ao eixo das vias.
Estas profundidades poderão ser diminuídas, caso as morfologias do terreno assim o obriguem (ex. terreno
rochoso), caso sejam salvaguardadas as indicações do artigo 521.9.6 das RTIEBT.
O fundo das valas deverá ser convenientemente preparado de forma a permitir um perfeito assentamento das
canalizações. Estes ficarão envolvidos em areia de granulometria fina e regular ou em terra limpa de pedras ou
outros detritos.
As canalizações serão sinalizadas através de dispositivos de aviso colocados acima das mesmas, a uma distância
de pelo menos 10 cm. Estes dispositivos serão constituídos por redes plastificadas ou de material plástico de cor
vermelha.

3.7.5 Cabos Elétricos
O dimensionamento dos cabos elétricos do presente projecto, é realizado respeitando as indicações das RTIEBT.
Outro fator tido em conta para este dimensionamento é o da queda de tensão máxima admissível, sendo
escolhido o cabo cuja secção satisfaça ambos os critérios. Todos os cabos apresentarão isolamento em
Polietileno Reticulado (XPLE), e a temperatura admissível na alma condutora será no mínimo 90ºC em regime

2
3

RSRDEEBT – Art.ª 60.º
RSRDEEBT – Art.º 56 ; Art.º115; Art.º 116
Página 16 /56

permanente. Os cabos para a instalação de Corrente Continua serão escolhidos de forma a minimizar o risco de
defeito à terra ou curto-circuito, para tal serão utilizados cabos monocondutores com isolamento equivalente à
classe II e com protecção mecânica nas situações em que se verifique ser necessário. Os cabos deverão ainda um
nível de isolamento mínimo de 1,5 kVDC.
Os cabos elétricos instalados em locais expostos à radiação solar deverão ter características adequadas às
influências externas AN3 – Radiações solares fortes.
Os cabos para a instalação de Corrente Alternada, nomeadamente ligação do inversor ao transformador, serão
cabos do tipo NSGAFOU, que apresentam alma condutora em cobre, flexível classe 5, isolamento em etilenopropileno (EPR), temperatura admissível na alma condutora de 90ºC em regime permanente, e nível de
isolamento de 1,8/3,0 kV. A secção destes cabos será adequada à corrente que transitará nos circuitos. Os
restantes cabos de Corrente Alternada apresentarão isolamento em Polietileno Reticulado (XPLE) e nível de
isolamento mínimo de 1kV.
Todos os cabos e seus acessórios empregues na instalação “deverão garantir marcação de conformidade CE.”

3.7.5.1 Cabo String
É denominado de “string” a interligação em série de uma determinada quantidade de módulos. O cabo que faz
a interligação dos módulos é designado por “Cabo String”.
Nesta instalação teremos 4.797 strings compostas por 28 módulos em série cada.
Na seguinte tabela são apresentadas as características técnicas do cabo série:
DADOS TECNICOS
Alma Condutora

Cobre

Tensão Nominal [Uo/U] [kV]

1.8/3 DC

Max. Tensão DC [kV]

1.8

Tensão Teste

6.5 kV ; 50 Hz ; 5 min

Temperatura de Operação [oC]

-40 / +90 oC

Secção [mm²]

4

Espessura do isolamento (1o / 2o) [mm]

0.80

Resistência Elétrica Máxima a 20 oC [Ω /km]

<5.09

Tabela 3 – Características Técnicas do Cabo Série

3.7.5.2 Cabo Solar (Positivo e Negativo)
O cabo solar tem como função assegurar a ligação entre as strings e os Quadros de Junção.
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Este cabo será de cor preta (tanto para o polo positivo como negativo). A ligação das string ao cabo solar será
feita através de conectores compatíveis com os conectores dos módulos.
A passagem deste cabo será feita junto à estrutura, utilizando os elementos construtivos da própria estrutura,
fazendo a sua descida pelo pilar da estrutura até ao Quadro de Junção associado. Na seguinte tabela são
apresentadas as características técnicas do cabo solar:
DADOS TECNICOS
Alma Condutora

Cobre

Tensão Nominal (Uo/U) [kV]

1.8/3 DC

Max. Tensão DC [kV]

1.8

Tensão Teste AC [kV]

6.5

Temperatura de Operação [oC]

- 40 / +90

Secção [mm²]

6

Diâmetro da alma condutora [mm]

2.8

Resistência Elétrica Máxima a 20 oC [Ω/km]

3.39

Reactância (a 50 Hz) [Ω /km]

0.135

Tabela 4 – Características Técnicas do Cabo Solar
Nesta instalação teremos aproximadamente 354,80 km de cabo solar (polo positivo + polo negativo).

3.7.5.3 Cabo de Ligação entre Quadro de Junção e Inversor
A ligação entre os Quadros de Junção e Inversores será realizada em cabo de 185 mm². Este cabo será de cor
preta (polo positivo e polo negativo) e com alma condutora em alumínio. Será de integrabilidade direta. A ligação
do cabo aos quadros vai ser feita através de terminais bimetálicos.
A passagem deste cabo será feita através de uma rede subterrânea de valas, fazendo a sua chegada as Caixas de
Junção pelo pilar da estrutura onde estes quadros estão montados. Sempre que o cabo se encontre fora do solo
terá um tubo com protecção UV fará a protecção mecânica e “solar” na transição da vala ao pilar.
Na seguinte tabela são apresentadas as características técnicas do cabo XZ1:
DADOS TECNICOS

185 MM2

Alma Condutora

Alumínio

Tensão Nominal [Uo/U] [kV]

1.8/3
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Temperatura máxima em regime permanente [oC]

90

Max. Temperatura [oC]

250 (t<5 s)

Secção [mm²]

185

Isolamento

Polietileno Reticulado (XLPE)

Tabela 5 – Características técnicas do cabo XZ1 de 185mm2
Nesta instalação teremos aproximadamente 101,00 km de cabo XZ1 AL (S) (2x(1x185mm²)).

3.8 Ligação à Terra
O objetivo da instalação da ligação à terra é limitar a tensão, em relação à terra, das massas metálicas que se
possa apresentar num dado momento. Além disso a ligação à terra possibilita a deteção de defeitos à terra e
assegura a atuação e coordenação das proteções eliminando e minimizando o risco que supõe uma avaria no
material elétrico utilizado.
A instalação fotovoltaica apresentará uma rede de terras de protecção que unirá todas as massas metálicas da
instalação não submetidas a tensão elétrica.
A ligação à terra será realizada de forma a que não altere a ligação à terra da companhia elétrica distribuidora,
evitando transmitir defeitos à mesma. Além disso, as massas da instalação fotovoltaica estarão ligadas a uma
terra independente do neutro da empresa distribuidora de acordo com o RTIEBT.
A estrutura de suporte será ligada à terra com vista a reduzir o risco associado de acumulação de cargas estáticas.
Com esta medida, consegue-se limitar a tensão que em relação à terra possam apresentar as massas metálicas
e consegue-se uma descarga à terra de por exemplo descargas de origem atmosférica. A esta mesma terra irão
ser ligadas as massas metálicas da parte alternada (fundamentalmente o inversor).
Os módulos fotovoltaicos através dos acessórios de fixação encontram-se ao mesmo potencial que a estrutura,
sendo esta equipotencialidade garantida pelo fornecedor da estrutura.
Assim sendo, realizar-se-á uma ligação terra, ligando-se diretamente as estruturas de suporte do gerador
fotovoltaico, módulos e borne de ligação à terra do inversor. A secção do condutor de protecção será como
mínimo igual à do condutor da fase correspondente.
É importante referir que a terra de toda a instalação será única, ou seja, as terras de protecção de todo o parque
fotovoltaico e as terras de protecção do posto de transformação bem como do posto de
interligação/seccionamento, não serão independentes.
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3.8.1 Ligação dos módulos à terra
Segundo a norma IEC 61730-2, um módulo fotovoltaico que apresente uma superfície condutora superior a
10cm2, acessível depois de instalado, deve possuir meios para ligação à terra. É garantida a equipotencialidade
dos painéis à estrutura através dos acessórios de fixação, dessa forma não será necessária a instalação de uma
ligação exclusiva dos painéis à rede de terras.

3.8.2 Ligação da Estrutura à terra
A estrutura de suporte dos módulos, será também ela interligada à rede de terras de protecção através de um
cabo de cobre do tipo H07V-R 16 mm2 com isolamento verde e amarelo que liga à barra de terras instalada em
cada fileira ou junto aos Quadros de Junção. Esta barra por sua vez interliga com a rede de terras principal onde
liga então o cabo de cobre nu de 25 mm2.

3.8.3 Ligação dos Quadros Junção à Terra
No fundo de cada vala que constitui a canalização subterrânea estará presente um cabo de Cobre nu de 25 mm2,
a partir do qual será feita a derivação que liga na barra de terras instalada na estrutura de suporte. A esta barra
liga um cabo tipo H07V-R de secção 16 mm2 e isolamento verde/ amarelo que proveniente do barramento de
terras do Quadro de Junção. Neste barramento ligarão também os descarregadores de sobretensão DC do
quadro. A derivação referida será realizada no interior do pedestal.
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4

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA E ALTA TENSÃO

Neste capítulo far-se-á uma descrição técnica da central fotovoltaica, desde o Transformador até ao ponto de
Interligação (Subestação da EDP). Será descrito dessa forma o Centro de Transformação, o Posto de
Seccionamento e a Subestação de Elevação que elevará a tensão para os 60 kV (tensão de ligação na Subestação
da EDP). A Interligação desde a Subestação Elevadora até à Subestação da EDP será feita através de uma linha
aérea.

4.1 Posto de Transformação
4.1.1 Características Gerais
O Posto de Transformação será do tipo pré-fabricado, composto por celas pré-fabricadas em invólucro metálico.
São prefabricados em betão e aprovados pela DGEG, sendo equipados com:
• Quadro de Média Tensão;
• Transformador de Potência;
• Conversor DC/AC;
• Quadro de Baixa Tensão (Serviços Auxiliares)
A chegada será subterrânea, alimentada da rede de Média Tensão de 30 kV, que vem do Posto de seccionamento.
No total serão 6 PT’s, em que a potência de 5 PT’ s será 7000 kVA cada, no qual estarão instalados 2 inversores
de 3550 kW e 2 transformadores de 3500kVA, e um PT será de 3500kVA, no qual estará instalado 1 inversor de
3550kW e 1 transformador de 3500kVA.
Abaixo poderá ser encontrado um detalhe do PT proposto:

Imagem 3 – Detalhe do PT de 7MVA proposto (vista de frente).

Imagem 4 – Detalhe do PT de 7 MVA proposto (vista de cima).
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4.1.2 Regulamentação aplicável
Este projecto foi elaborado de acordo com as normas e os regulamentos em vigor, nomeadamente:
• Regulamento de segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento;
• Regulamento de segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica;
• Regulamento de segurança de Instalações Coletivas de Edifícios e Entradas;
• Normas Portuguesas aplicáveis ao equipamento incluído neste projecto,
• Recomendações técnicas da CEI e outra regulamentação, aplicáveis ao equipamento incluído neste
projecto;
• Determinações da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e respetivas DRIE's,

4.1.3 Edifício
O Posto de Transformação terá dimensões de 19741 x 2100 mm e altura útil de 2300 mm e será instalado sob
uma laje de betão armado, devidamente dimensionada para o efeito.
O acesso ao PT será restrito ao pessoal da Empresa Distribuidora e ao pessoal de manutenção especialmente
autorizado. Dispor-se-á de uma porta cujo sistema de fechadura permitirá o acesso aos equipamentos do pessoal
descrito.

4.1.3.1 Equipotencialidade
A própria armadura da malha electro soldada garantirá a perfeita equipotencialidade de todo o conjunto.
Seguindo a regulamentação, todas as portas e grelhas de ventilação estarão ligadas ao sistema equipotencial.

4.1.3.2 Impermeabilidade
Serão instalados todos os acessórios necessários para entrada dos cabos de modo a garantir a total
impermeabilidade do Posto de Transformação.

4.1.3.3 Cuba para recolha do óleo
A cuba de recolha de óleo fará parte da própria conceção do posto, estando dimensionado para recolher no seu
interior todo o óleo do transformador sem que este se derrame.
Sobre a cuba existe uma placa corta-fogo de aço galvanizado, perfurada e coberta de gravilha.

4.1.3.4 Terras
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A terra do PT terá como missão pôr em continuidade elétrica todos os elementos que estão ligados à terra
exterior de protecção.
Existirá uma ligação amovível que permita efetuar a medição das resistências de terra dos elétrodos.

4.1.3.5 Iluminação e tomadas
No Posto será instalada uma lâmpada fluorescente posicionada de forma a proporcionar um nível de iluminação
suficiente para verificação e manobras dos elementos do mesmo e uma tomada para usos gerais.

4.1.3.6 Segurança
As celas tipo SM6 ou equivalente, dispõem de uma série de encravamentos funcionais que respondem às
recomendações CEI 298 que descrevem da seguinte forma:
• Só é possível fechar o interruptor se o seccionador de terra estiver aberto e o painel de acesso colocado
no lugar;
• O fecho do seccionador de ligação à terra só é possível se o interruptor estiver aberto;
• A abertura do painel de acesso ao compartimento dos cabos só é possível se o seccionador de ligação à
terra estiver fechado;
• Com o painel dianteiro retirado, é possível abrir o seccionador de ligação à terra para realizar o ensaio
dos cabos, mas não é possível fechar o interruptor;

4.1.3.7 Acessórios
• 1 tapete isolante em borracha;
• 1 par de luvas isoladas;
• 1 quadro de instruções para Primeiros Socorros;
• 1 quadro de registo de valores de resistência de terra dos elétrodos respetivos;
• Chapas de aviso de "Perigo de Morte";
• 1 lanterna;

4.1.4 Transformador
O transformador a instalar, será do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento integral em banho
de óleo mineral e terá arrefecimento natural.
As suas características mecânicas e elétricas estarão de acordo com a recomendação internacional, Norma CEI
60076 e especificações do fabricante dos inversores.
Seguidamente apresenta-se as características gerais do transformador de 3500kVA:
• Potência estipulada:

3500 kVA
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• Tensão estipulada primária:

30000 V

• Regulação no primário:

± 2x2.5%

• Tensão estipulada secundária em vazio:

645 V

• Tensão de curto-circuito:

6,5 %

• Perdas reduzidas

<1 %

• Grupo de ligação:

Dy11

• Acessório de Proteção:

DGPT2

4.1.5 Aparelhagem de Média Tensão
Características gerais das celas:
• As celas a usar no posto de Transformação serão da gama SM6 ou equivalente, sendo composta por celas
modulares, equipadas com aparelhagem fixa em invólucro metálico utilizando o hexafluoreto de enxofre
(SF6).
• As celas respeitarão, na sua conceção e fabrico, a definição de aparelhagem sob envolvente metálica
compartimentada de acordo com as Normas CEI: 298; 129; 694; 420; 56; 265 e DMA da EDP.
• As Celas serão divididas em cinco compartimentos separados, da seguinte forma:

- Compartimento de aparelhagem;
- Compartimento dos barramentos;
- Compartimento das ligações;
- Compartimento dos comandos;
- Compartimento de controlo;
4.1.5.1 Características técnicas das celas
• Tensão estipulada:

36 kV

• Tensão de isolamento:

- Frequência industrial:

80 kV / min

- à onda de choque (1,2/50 µs) :

17 kVp

• Intensidade estipulada da entrada:

400 A

• Intensidade estipulada de curta duração admissível:

- Durante 1segundo

16 kA eff.

• Coletor de terra.
O condutor de ligação à terra estará disposto ao longo de todo o comprimento das celas e estará dimensionado
para suportar a intensidade de curta-duração admissível.
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O barramento será sobredimensionado para suportar sem deformação permanente os esforços dinâmicos que,
em caso de curto-circuito.
As celas serão do tipo IS+DC (disjuntor) + Relé de Proteção, ou equivalentes e terão as seguintes características:
• Quadro compacto com isolamento em SF6;
• Equipado com interruptor seccionador de corte em SF6;
• Com disjuntor de corte no vácuo;
• Desenvolvido de acordo com a Norma Internacional IEC 62271-200;
• Insensível ás condições ambientais;
• Resistente ao arco interno;
• Vida elétrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Tanque em inox.

4.1.6 Inversor
Em cada PT, serão instalados 2 inversores que transformarão a corrente contínua em corrente alternada trifásica
com uma potência de 3550 kW cada.
A descrição mais completa do inversor pode ser encontrada no ponto 3.5 do presente documento.

4.1.7 Quadro de Baixa Tensão (Serviços Auxiliares)
O quadro baixa tensão, situado no posto de transformação, alimenta os circuitos a seguir referidos:
• 1 Circuito de iluminação (monofásico);
• 1 Circuito de emergência (monofásico);
• 1 Circuito de tomadas (monofásico);
• 1 Circuito para cada um dos inversores (monofásico);
• 1 Circuito de Ventilação (monofásico);
• 1 Circuito para Celas MT (monofásico);
• 1 Circuito de monitorização (monofásico);
• 2 Circuitos de Reserva (monofásico);
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4.2 Subestação de Elevação e Posto de Seccionamento
4.2.1 Características gerais
A Subestação de Elevação e Posto de Seccionamento sobre o qual se refere o presente capítulo terá toda a
aparelhagem de Média num edifício fabricado à medida e o Transformador de elevação no exterior assim como
a aparelhagem de Alta Tensão.
A chegada será subterrânea, da rede de Média Tensão de 30 kV, frequência de 50 Hz.
A saída será aérea, na rede de Alta Tensão de 60 kV e interligará diretamente na Subestação Cruz do Campo da
EDP.
Todos os equipamentos e edifício serão aprovados pela DGEG, sendo equipados com:
• Quadro de Média Tensão (30 kV);
• Transformador de Potência (Serviços Auxiliares);
• Transformador de Serviços Auxiliares;
• Quadro de Serviços Auxiliares;
• Quadro de Controlo;
Estarão fora do edifício os seguintes equipamentos que serão também aprovados pela DGEG:
• Aparelhagem de Alta Tensão (60 kV);
• Transformador de Potência 30 / 60 kV;
• Equipamentos de Medição;

4.2.2 Regulamentação aplicável
Este projecto foi elaborado de acordo com as normas e os regulamentos em vigor, nomeadamente:
• Regulamento de segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento;
• Regulamento de segurança de Instalações de Utilização de Energia Elétrica;
• Regulamento de segurança de Instalações Coletivas de Edifícios e Entradas;
• Normas Portuguesas aplicáveis ao equipamento incluído neste projecto;
• Recomendações técnicas da CEI e outra regulamentação, aplicáveis ao equipamento incluído neste
projecto;
• Determinações da empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica e respetivas DRIE's;

4.2.3 Edifício
O Posto de seccionamento será instalado num edifício moldado e será destinado unicamente a esta finalidade.
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O acesso a este edifício será restrito ao pessoal da Empresa Distribuidora e ao pessoal de manutenção
especialmente autorizado. Dispor-se-á de uma porta cujo sistema de fechadura permitirá o acesso ao pessoal
descrito.

4.2.3.1 Equipotencialidade
A própria armadura da malha electro soldada garantirá a perfeita equipotencialidade de todo o conjunto.
Seguindo a regulamentação, todas as portas e grelhas de ventilação estarão ligadas ao sistema equipotencial.

4.2.3.2 Acessórios
• 1 tapete isolante em borracha;
• 1 par de luvas isoladas;
• 1 quadro de instruções para Primeiros Socorros;
• 1 quadro de registo de valores de resistência de terra dos elétrodos respetivos;
• Chapas de aviso de "Perigo de Morte";
• 1 lanterna;

4.2.3.3 Terras interiores
A terra no interior da Subestação terá como missão pôr em continuidade elétrica todos os elementos que estão
ligados à terra exterior de protecção. Será executada uma malha de terras ao longo de toda a área ocupada pela
Subestação de modo a garantir a total proteção a pessoas.

4.2.4 Características gerais das celas de Média Tensão:
• As celas a usar para proteção e junção de toda a rede de Média Tensão da Instalação Fotovoltaica serão
instaladas no posto de Seccionamento (no interior da Subestação) serão da gama SM6 ou equivalente,
sendo composta por celas modulares, equipadas com aparelhagem fixa em invólucro metálico utilizando
o hexafluoreto de enxofre (SF6).
• As celas respeitarão, na sua conceção e fabrico, a definição de aparelhagem sob envolvente metálica
compartimentada de acordo com as Normas CEI: 298; 129; 694; 420; 56; 265 e DMA da EDP.
• As Celas serão divididas em cinco compartimentos separados, da seguinte forma:

- Compartimento de aparelhagem;
- Compartimento dos barramentos;
- Compartimento das ligações;
- Compartimento dos comandos;
- Compartimento de controlo;
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4.2.4.1 Características técnicas das celas
• Tensão estipulada:

36 kV

• Tensão de isolamento:

- Frequência industrial:

80 kV / min

- à onda de choque (1,2/50 µs) :

1805 kVp

• Intensidade estipulada da entrada:

400 A

• Intensidade estipulada de curta duração admissível:

- Durante 1segundo

20 kAeff.

• Coletor de terra.
O condutor de ligação à terra estará disposto ao longo de todo o comprimento das celas e estará dimensionado
para suportar a intensidade de curta-duração admissível.
O barramento será sobredimensionado para suportar sem deformação permanente os esforços dinâmicos que,
em caso de curto-circuito.
As celas terão as seguintes características:
• Quadro compacto com isolamento em SF6;
• Equipado com interruptor seccionador de corte em SF6;
• Com disjuntor de corte no vácuo;
• Desenvolvido de acordo com a Norma Internacional IEC 62271-200;
• Insensível ás condições ambientais;
• Resistente ao arco interno;
• Vida elétrica e mecânica acrescidas (classe E3 M2);
• Tanque em inox.

4.2.4.2 Coletor de terra.
O condutor de ligação à terra estará disposto ao longo de todo o comprimento das celas e estará dimensionado
para suportar a intensidade de curta-duração admissível.
O barramento será sobredimensionado para suportar sem deformação permanente os esforços dinâmicos que,
em caso de curto-circuito.

4.2.4.3 Segurança
As celas tipo SM6 ou equivalente dispõem de uma série de encravamentos funcionais que respondem às
recomendações CEI 298 que descrevem da seguinte forma:
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• Só é possível fechar o interruptor se o seccionador de terra estiver aberto e o painel de acesso colocado
no lugar
• O fecho do seccionador de ligação à terra só é possível se o interruptor estiver aberto
• A abertura do painel de acesso ao compartimento dos cabos só é possível se o seccionador de ligação à
terra estiver fechado
• Com o painel dianteiro retirado, é possível abrir o seccionador de ligação à terra para realizar o ensaio
dos cabos, mas não é possível fechar o interruptor.

4.2.5 Armário de contagem
Armário de telecontagem EDP, do tipo A, sem descarregadores de sobretensão (s/DST), e em conformidade com
DMA CI17-510-N. A Contagem da energia será feita em Alta Tensão.

4.2.6 Transformador de Elevação 30/60 kV
O transformador de Potência a instalar, serão do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento
integral em banho de óleo mineral e terá arrefecimento natural.
As suas características mecânicas e elétricas estarão de acordo com a recomendação internacional e
Norma CEI 60076.
Seguidamente apresenta-se as características gerais:
• Potência estipulada:

40000 kVA

• Tensão estipulada primária:

60000 V

• Regulação no primário:

± 11x1.5%

• Tensão estipulada secundária em vazio:

30000 V

• Grupo de ligação:

Dyn11

4.2.7 Transformador de Serviços Auxiliares
O transformador a instalar, serão do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento integral em
banho de óleo mineral e terá arrefecimento natural.
As suas características mecânicas e elétricas estarão de acordo com a recomendação internacional e
Norma CEI 60076.
Seguidamente apresenta-se as características gerais:
• Potência estipulada:

50 kVA

• Tensão estipulada primária:

30000 V
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• Regulação no primário:

± 2.5%

• Tensão estipulada secundária em vazio:

420 V

• Tensão de curto-circuito:

4%

• Grupo de ligação:

Dyn11

• Acessório:

Termómetro com 2 contactos NA (alarme e disparo)

4.2.8 Quadro de Serviços Auxiliares
O quadro de baixa tensão, situado no posto de interligação/Seccionamento, alimenta os circuitos a seguir
referidos no interior do edifício.
Em cada um dos postos de transformação alimentar-se-ão os seguintes circuitos:
• 1 Circuito para Celas MT (monofásico);
• 1 Circuito de monitorização (monofásico);
• 1 Circuito de Ventilação (monofásico);
• 1 Circuito de tomadas (monofásico);
• 1 Circuito de iluminação (monofásico);
• Circuitos de Reserva (monofásico);

4.3 Condições de Estabelecimento
4.3.1 Ligações á Rede Publica
A ligação á rede pública será feita diretamente na subestação de Cruz do Campo EDP no lado de Alta Tensão.
A contagem de energia será realizada na Subestação de Elevação em AT.
As características do ponto de ligação à rede pública serão descritas após receção do Pedido Informação Prévio
e terão a descrição dos principais pontos:
• Ramal de interligação
• Potência de curto-circuito Mínima 372 MVA
• Características da Religação
• Proteções
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5

SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA

Com o crescimento em termos de potência dos parques solares torna-se fundamental a monitorização/controlo
de todos os equipamentos, de forma a detetar de forma mais rápida e eficaz qualquer falha ou mau
funcionamento. O parque irá dispor de um sistema de supervisão dos equipamentos nesta instalação, de entre
os quais se podem destacar a monitorização dos inversores e das strings, assim como a rede de campo necessária
para recolher todos estes dados e centralizá-los num único ponto.
Dado a localização dos parques fotovoltaicos (muitas vezes em localizações remotas) e o investimento realizado,
o parque irá dispor de um sistema de segurança e vídeo vigilância que assegura a protecção dos equipamentos
presentes na instalação. Todas as informações referentes ao sistema de segurança serão recolhidas através da
rede de campo criada.

5.1 Estação Meteorológica
Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, como são
exemplo a temperatura e a radiação solar, é de extrema importância que estas variáveis sejam monitorizadas.
Desta forma, será instalada na central uma estação meteorológica capaz de fornecer dados sobre os pontos
seguintes:
•

Temperatura ambiente;

•

Radiação solar sobre o plano dos módulos fotovoltaicos;

•

Radiação solar sobre o plano horizontal;

•

Velocidade do vento;

•

Direção do vento.

Um dos sensores de radiação solar, será instalado junto a um dos módulos fotovoltaicos, para que esteja sob o
efeito das mesmas condições.
O outro sensor será instalado no plano horizontal, para que se possa aferir o ganho conseguido pela inclinação
projetados relativamente ao plano horizontal.
A estação meteorológica ficará junto da casa de controlo e será ligada à rede Ethernet. Todos os dados facultados
pelos sensores que a constituem serão também lidos e visualizados no sistema central de monitorização.

5.2 Casa de Controlo
A Casa de Controlo irá centralizar toda a informação de monitorização e segurança. Os equipamentos necessários
ao correto funcionamento dos dois sistemas serão instalados na Casa de Controlo, recebendo ainda a rede de
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comunicações criada. Desta forma, os dados dos equipamentos presentes no parque fotovoltaico podem ser
recolhidos, apresentados e armazenados.

5.3 Rede Subterrânea do Sistema de Segurança
A profundidade mínima de enterramento dos cabos será de 0.7 m, sem prejuízo que nas travessias dos caminhos
internos ao parque deverá atender-se ao seguinte:
• A profundidade de enterramento dos cabos não será inferior a 1 m, e numa extensão de 0.5 m para cada
lado da via;
• As travessias deverão ser realizadas, tanto quanto possível, perpendicular ao eixo das vias.
Estas profundidades poderão ser diminuídas, caso as morfologias do terreno assim o obriguem (ex. terreno
rochoso), caso sejam salvaguardadas as indicações do artigo 521.9.6 das RTIEBT.
Os tubos deverão ser resistentes e duráveis, tanto no que respeita aos elementos constituintes como às suas
ligações, impedir a entrada de detritos e ter dimensões que permitam o fácil enfiamento e desenfiamento dos
cabos sem danificação dos pavimentos.
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6

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presente memória pretende-se fazer uma breve apresentação do projeto em causa, que é
complementado pelas restantes peças desenhadas que o integram.
Em tudo o omisso respeitar-se-á a legislação aplicável às construções desta natureza. Será resolvido
pelos melhores processos construtivos segundo as indicações dos técnicos responsáveis.

Maio de 2018

O Técnico Responsável
____________________________________________
Mário Sousa
Inscrição na Ordem dos Engenheiros com o nº 074316
Inscrição na DGEG com o nº 155055
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7

ANEXOS
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ANEXO 1 – CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

1

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS PT

De forma a construir um Posto de Transformação que cumpra os objetivos a que foi proposto e simultaneamente
respeite a segurança de pessoas e bens, impõe-se o cálculo de algumas grandezas elétricas fundamentais. O
conhecimento dos valores destas grandezas para cada caso particular permite a adequada escolha de técnicas e
materiais a usar.
Nas secções seguintes são apresentados os cálculos efetuados e respetiva adequação dos equipamentos
escolhidos.

1.1 Intensidade de Corrente Nominais
No cálculo das intensidades de corrente nominais nos circuitos de MT e BT, considera-se que os transformadores
estão em regime de exploração trifásico equilibrado.
Considera-se, que o sentido do fluxo de energia é da BT para a MT. Este pressuposto é importante, pois no cálculo
das correntes nominais é necessário considerar as perdas do transformador. As perdas serão consideradas na
expressão de IAT e não na expressão de IBT.

1.1.1 Circuito de MT
A intensidade de corrente no circuito de MT é calculada através da seguinte expressão:
𝐼"# =

𝑆 − 𝑊() − 𝑊*+
√3 × 𝑈"#

Onde:
S – Potência nominal do transformador, em kVA;
UAT – Tensão composta na MT, em kV;
IAT - Intensidade de corrente nominal no circuito de MT, em A;
WCU – Perdas por efeito de Joule nos enrolamentos, em kW;
Wfe – Perdas no circuito magnético por correntes de Foucault e histerese, em kW;
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1.1.2 Circuito de BT
A intensidade nominal de corrente no circuito de Baixa Tensão é calculada através da seguinte expressão:
𝐼0# =

𝑆
√3 × 𝑈0#

× 103

Onde:
S – Potência nominal do transformador, em kVA;
UBT – Tensão composta em carga na Baixa Tensão;
IBT - Intensidade nominal de corrente no circuito de Baixa Tensão, em A;

1.1.3 Intensidade de corrente de curto-circuito
As intensidades de corrente de curto-circuito são calculadas em função da potência de curto-circuito da rede,
SccR, da tensão de curto-circuito do(s) transformador(es) e pressupondo que os curto-circuitos são trifásicos
simétricos. De todos os tipos de defeito possíveis, esta é a que conduz aos valores máximos das intensidades de
corrente.
O valor de SccR é fornecido pela Empresa Distribuidora de Energia Elétrica, e a tensão de curto-circuito do(s)
transformador(es) é fornecido pelo fabricante.

1.1.3.1 Intensidade de corrente de curto-circuito na MT
A intensidade de corrente de curto-circuito na MT poderá ser provocada por um curto-circuito no lado da MT ou
no lado da Baixa Tensão. Esta intensidade de corrente será sempre superior para o caso do curto-circuito ser na
MT, pois o valor total da impedância de curto-circuito será menor.

1.1.3.2 Curto-circuito na MT
O cálculo desta intensidade de corrente de curto-circuito realiza-se utilizando a seguinte expressão:
𝐼44"# =

𝑆445
𝑈"# × √3

(𝑘𝐴)

Onde:
SccR – Potência de curto-circuito da rede de distribuição, em MVA;
UAT – Tensão composta na MT, em kV;
IccAT - Intensidade de corrente de curto-circuito no circuito de MT, em kA;
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1.1.3.3 Curto-circuito na BT
Devido à impedância interna do(s) transformador(es) a corrente na MT devido a um curto-circuito na BT será
inferior ao valor calculado pela expressão anterior. Assim, na prática, o seu cálculo não é relevante. Pois o
dimensionamento dos equipamentos do circuito de MT relativamente à Intensidade de Limite Térmico e
Intensidade Limite Eletrodinâmica, será efetuado em função do maior valor possível para a corrente curtocircuito na MT.

1.1.4 Intensidade de corrente de curto-circuito na BT
O cálculo da intensidade de curto-circuito na Baixa Tensão, na maioria dos casos, resulta apenas de curtocircuitos no circuito Baixa Tensão. Assim, o cálculo seguinte será para esta situação.

1.1.4.1 Curto-circuito na BT
Para o cálculo desta intensidade de corrente de curto-circuito é necessário conhecer a impedância de curtocircuito equivalente da rede distribuidora (referida ao secundário) e também a impedância de curto-circuito do(s)
transformador(es).
O cálculo da impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora realiza-se utilizando a seguinte
expressão:
𝑍445 =

<
𝑈0#;
× 10=> (Ω)
𝑆445

Onde:
SccR – Potência de curto-circuito da rede de distribuição, em MVA,
UBTV – Tensão composta em vazio na Baixa Tensão;
ZccR – Impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora, em Ω;
Para o cálculo da impedância de curto-circuito do(s) transformador(es) utiliza-se a seguinte expressão:
𝑍44 =

<
𝑈0#;
× 𝑢44
× 10=B (Ω)
𝑆#5

Onde:
UBT – Tensão composta em carga na Baixa Tensão, 630 V;
STR – Potência nominal do transformador, em kVA;
ucc – Tensão de curto-circuito do transformador, em %;
ZCC – Impedância de curto-circuito do transformador, em Ω;
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O cálculo da corrente de curto-circuito na Baixa Tensão realiza-se utilizando os valores calculados nas expressões
anteriores, na seguinte expressão:
𝐼440# =

𝑈0#
(𝑍44 + 𝑍445 ) × √3

× 10=3

Onde:
UBT – Tensão composta em carga na Baixa Tensão, 400 V;
Zcc – Impedância de curto-circuito do(s) transformador(es), em Ω;
ZccR – Impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora, em Ω;
IccBT – Intensidade de corrente de curto-circuito na Baixa Tensão, em kA;

1.2 Dimensionamento de circuitos
Nos Postos de Transformação compactos, os equipamentos que constituem os circuitos de MT e Baixa Tensão
são projetados, fabricados, e certificados de acordo com as normas CEI aplicáveis, respetivamente. A escolha dos
equipamentos é feita de modo que as características nominais satisfaçam, no mínimo, os valores das grandezas
elétricas calculadas nos pontos anteriores. Assim é garantida a segurança e fiabilidade na utilização destes
equipamentos.

1.2.1 Circuito de MT
O quadro SM6 ou equivalente, a utilizar terá características elétricas mínimas superiores aos valores calculados,
para a intensidade de corrente nomina IAT, intensidade de corrente de curto-circuito, IccAT e tensão nominal maior
ou igual a UAT.
Assim, o quadro SM6 a instalar terá as seguintes características elétricas relevantes, de acordo com norma CEI
298:
TENSÃO NOMINAL UN [KV]

CORRENTE NOMINAL IN [A]

CORR. DE CURTO-CIRCUITO ICC (KA/1S)

30

1250

20

1.2.2 Circuito de BT
O circuito de baixa tensão, será protegido no conversor DC/AC (inversor), o qual integra fusíveis que garantem a
protecção do mesmo.
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1.3 Escolha das proteções de sobreintensidades.
1.3.1 MT
A escolha das proteções de curto-circuito na MT é feita considerando o poder de corte dos equipamentos de
protecção e o tempo máximo para a eliminação do defeito. A Empresa Distribuidora de Energia Elétrica impõe
como valor máximo para eliminação do defeito, 800 ms.

1.3.2 Função QM
Neste caso a utiliza-se para a função de protecção de sobreintensidades os corta-circuitos disjuntores. Dispositivo
constituído por disjuntor e relé de proteção. A regulação do relé de proteção a aplicar deve considerar a tensão
nominal da rede, a intensidade da corrente de magnetização do transformador, cerca de 12 vezes a corrente
nominal durante 0,1s; a sua corrente nominal; e poder de corte superior ao valor calculado para a corrente
máxima de curto-circuito na MT.

1.3.3 Dimensionamento dos circuitos de ligação à terra
Os circuitos de ligação á terra devem ser dimensionados e instalados de modo a garantir, com a máxima
fiabilidade e eficiência, a segurança das pessoas, e equipamentos constituintes e/ou ligados ao Posto de
Transformação – PT. O sistema de terras será constituído pelo circuito da terra de proteção.

1.3.4 Impedância de defeito à terra e tempo de eliminação do defeito
De forma a calcular a elevação de potencial no circuito de terra de protecção, devido a defeito à terra nas
instalações do Posto de Transformação, é essencial conhecer o valor da impedância de defeito à terra da rede
de MT.
De acordo com informação da Empresa Distribuidora o regime de neutro é isolado. No regime de neutro isolado,
o neutro da rede de MT não é ligado à terra.
No caso de defeito á terra, a impedância de defeito que limita a intensidade de corrente de defeito máxima, IdM,
dependerá exclusivamente da capacidade entre os cabos e a terra, de toda rede de distribuição que tenha origem
na mesma subestação. A corrente máxima de defeito verifica-se pressupondo a resistência de terra do PT nula.
Neste tipo de ligação do neutro, e de acordo com informações da Empresa Distribuidora, considera-se 0,8 s o
tempo máximo para eliminação do defeito à terra.
Para o cálculo da impedância da rede ao defeito à terra utiliza-se a seguinte expressão:

Página 39 /56

𝑋* =

1
× 10> (Ω)
6×𝛱×𝑓×𝐶

Onde:
C – Capacidade da rede de cabos subterrânea, em µF;
f - frequência da rede, 50 Hz;
𝛱 - constante de valor igual a 3,14;
XC – impedância capacitiva da rede de cabos de MT;
Através da expressão seguinte calcula-se o valor de C:
𝐶 = 𝐿5 × 𝐶5 (𝜇𝐹)
Onde:
LR – comprimento da rede de cabos da MT, em km;
CR - capacidade por km do cabo, valor típico de 0,25 µF;
Esta impedância é de natureza capacitiva, a sua componente resistiva é desprezável.
Fazendo uso do valor de XC pode ser calculada a intensidade de corrente máxima de defeito, IdM:
𝐼LM =

𝑈"#
√3 × 𝑋*

(𝑘𝐴)

1.3.5 Circuito de terra de protecção
O interior da cabina do PT será percorrido por um cabo de cobre nu, fixo nas paredes, com secção não inferior a
50 mm2.
Este cabo irá ligar na barra de cobre a instalar num lugar acessível e onde serão ligadas as restantes massas
metálicas:
• Carcaça do transformador de potência;
• O circuito de terra do quadro de MT;
• Circuito de terra do quadro de baixa tensão;
• A malha metálica do piso, das paredes e dos degraus de entrada da cabina;
• As grelhas de ventilação e as portas;
• Todas as peças metálicas que normalmente não estejam em tensão mas possam vir estar como
consequência de avarias ou causas fortuitas;

Página 40 /56

A barra será ligada ao terminal geral da terra de protecção da cabina. Este terminal, amovível, é ligado ao
elétrodo de terra no exterior através de um condutor isolado, isolamento a 1 kV, de secção não inferior a 50
mm2, enterrado e protegido contra eventuais ações mecânicas.
O elétrodo de terra será constituído por um anel de cabo de cobre nu de secção não inferior a 50 mm2. Este anel
será colocado a 0,8 m de profundidade e a uma distância horizontal aproximada de 1 m das paredes da cabina.
A este anel serão solidamente ligados, quatro elétrodos de vareta de cobre com 2 m de comprimento e 20 mm
de diâmetro, enterrados verticalmente a 0,8 m. Estes serão dispostos ao longo do anel, um por cada lado da
cabina, e com uma separação entre eles de aproximadamente 4 m. Deverá ser prevista a disponibilidade de
terreno necessário à instalação deste elétrodo.
Os parâmetros característicos deste elétrodo são:
KR= 0,071 Ω/(Ω.m);
KP= 0,0089 V/(Ω.m.A);
Poderá ser usado outro tipo de elétrodo desde que garanta valores de KR e KP inferiores aos indicados e tenha
configuração em anel envolvendo a cabina do PT.

1.3.5.1 Cálculo dos valores de defeito à terra
Para o cálculo da resistência de terra, RT, do elétrodo é usada a seguinte expressão:
𝑅# = 𝐾5 × 𝜌#
Onde:
ρT – resistividade do terreno, em Ω.m.
Com o valor de RT, podemos calcular o valor da intensidade de corrente de defeito à terra, Id e o valor da tensão
de defeito à terra Ud:
𝐼L =

𝑈M#
√3 × Q𝑋*< + 𝑅#<

× 103 (𝐴)

Onde:
UMT - Tensão composta na MT, em kV;
XC - Impedância capacitiva da rede de cabos de AT;
Id - Intensidade de corrente de defeito à terra no PT, em A;
Com os valores calculados anteriormente obtém-se a tensão de defeito, Ud:
𝑈L = 𝐼L × 𝑅# (𝑉)

Página 41 /56

O isolamento dos equipamentos dos circuitos de Baixa Tensão do PT deverão ter um isolamento superior à
tensão de defeito calculada, 𝑈L .Deste modo evita-se que em caso de defeito à terra na MT do PT não exista dano
para os equipamentos, evitando a transferência de sobretensões para a rede de Baixa Tensão.

1.3.6 Tensões no interior da instalação
O piso da cabina do PT, as paredes e os degraus de acesso, são constituídos no seu interior por uma malha
condutora electrosoldada de quadrícula não superior a 20x20cm e secção não inferior a 4 mm2. Estas malhas
serão ligadas ao circuito de terra de protecção, de forma a garantir contacto elétrico sólido. Assim, consegue-se
uma superfície equipotencial fazendo desaparecer o perigo do aparecimento de tensões de contacto e de passo
no interior da cabina do PT.
No acesso ao PT também não haverá tensões de contacto e de passo, pois o elétrodo da terra de protecção é um
anel que garante uma superfície equipotencial no solo exterior adjacente à cabina, conjuntamente com o degrau
de acesso.

1.3.6.1 Tensão de passo permitida no exterior
O cálculo da tensão de passo máxima admissível no exterior do PT é feito recorrendo à expressão seguinte:
𝑈S = 10 ×

𝐾
6 × 𝜌#
W (𝑉)
× V1 +
U
𝑡
1000

Onde:
t – tempo máximo de eliminação do defeito, 0,8s.
K – constante dependente do máximo de eliminação do defeito, 72.
n - constante dependente do máximo de eliminação do defeito, 1.
ρT – resistividade do terreno, em Ω.m, considerado 5 Ω.m
UP- Tensão no exterior, em V.

1.3.7 Tensões no exterior da instalação
Devido ao facto de o elétrodo da terra protecção ser um anel contornando, na totalidade, a cabina do PT à
distância de um metro do seu perímetro exterior, é criada uma superfície equipotencial no solo circundante e
adjacente ao PT. Desta forma não existirão tensões de contacto significativas no exterior do PT.
A tensão de passo no exterior, UP, será calculada pela seguinte expressão:
𝑈S = 𝐾S × 𝜌# × 𝐼L (𝑉)
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1.3.8 Tensões transferíveis para o exterior
Não existem meios de transferência de tensões para o exterior, assim não é necessário tomar medidas para a
sua redução ou eliminação.

2

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DA SUBESTAÇÃO INTERNA E POSTO DE
SECCIONAMENTO

De forma a construir a Subestação de Interligação que cumpra os objetivos a que foi proposto e simultaneamente
respeite a segurança de pessoas e bens, impõe-se o cálculo de algumas grandezas elétricas fundamentais. O
conhecimento dos valores destas grandezas para cada caso particular permite a adequada escolha de técnicas e
materiais a usar.
No Esquema AC encontra-se o esquema da Subestação Interna. Nas secções seguintes são apresentados os
cálculos efetuados e respetiva adequação dos equipamentos escolhidos.

2.1 Intensidade de Corrente Nominais
No cálculo das intensidades de corrente nominais nos circuitos de MT e AT, considera-se que os transformadores
estão em regime de exploração trifásico equilibrado.
Considera-se, que o sentido do fluxo de energia é da MT para a AT. Este pressuposto é importante, pois no cálculo
das correntes nominais é necessário considerar as perdas do transformador. As perdas serão consideradas na
expressão de IAT e não na expressão de IMT.

2.1.1 Circuito de AT
A intensidade de corrente no circuito de AT é calculada através da seguinte expressão:
𝐼"# =

𝑆 − 𝑊() − 𝑊*+
√3 × 𝑈"#

Onde:
S – Potência nominal do transformador, em kVA;
UAT – Tensão composta na AT, em kV;
IAT - Intensidade de corrente nominal no circuito de AT, em A;
WCU – Perdas por efeito de Joule nos enrolamentos, em kW;
Wfe – Perdas no circuito magnético por correntes de Foucault e histerese, em kW;
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2.1.2 Circuito de MT
A intensidade nominal de corrente no circuito de Média Tensão é calculada através da seguinte expressão:
𝐼0# =

𝑆
√3 × 𝑈M#

× 103

Onde:
S – Potência nominal do transformador, em kVA;
UBT – Tensão composta em carga na Média Tensão;
IBT - Intensidade nominal de corrente no circuito de Média Tensão, em A;

2.1.3 Intensidade de corrente de curto-circuito
As intensidades de corrente de curto-circuito são calculadas em função da potência de curto-circuito da rede,
SccR, da tensão de curto-circuito do(s) transformador(es) e pressupondo que os curto-circuitos são trifásicos
simétricos. De todos os tipos de defeito possíveis, esta é a que conduz aos valores máximos das intensidades de
corrente.
O valor de SccR é fornecido pela Empresa Distribuidora de Energia Elétrica, e a tensão de curto-circuito do(s)
transformador(es) é fornecido pelo fabricante.

2.1.3.1 Intensidade de corrente de curto-circuito na AT
A intensidade de corrente de curto-circuito na AT poderá ser provocada por um curto-circuito no lado da AT ou
no lado da Média Tensão. Esta intensidade de corrente será sempre superior para o caso do curto-circuito ser na
AT, pois o valor total da impedância de curto-circuito será menor.

2.1.3.2 Curto-circuito na AT
O cálculo desta intensidade de corrente de curto-circuito realiza-se utilizando a seguinte expressão:
𝐼44"# =

𝑆445
𝑈"# × √3

(𝑘𝐴)

Onde:
SccR – Potência de curto-circuito da rede de distribuição, em MVA;
UAT – Tensão composta na AT, em kV;
IccAT - Intensidade de corrente de curto-circuito no circuito de AT, em kA;
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2.1.3.3 Curto-circuito na MT
Devido à impedância interna do transformador a corrente na AT devido a um curto-circuito na MT será inferior
ao valor calculado pela expressão anterior. Assim, na prática, o seu cálculo não é relevante. Pois o
dimensionamento dos equipamentos do circuito de AT relativamente à Intensidade de Limite Térmico e
Intensidade Limite Eletrodinâmica, será efetuado em função do maior valor possível para a corrente curtocircuito na AT.

2.1.4 Intensidade de corrente de curto-circuito na MT
O cálculo da intensidade de curto-circuito na Média Tensão, na maioria dos casos, resulta apenas de curtocircuitos no circuito Média Tensão. Assim, o cálculo seguinte será para esta situação.

2.1.4.1 Curto-circuito na MT
Para o cálculo desta intensidade de corrente de curto-circuito é necessário conhecer a impedância de curtocircuito equivalente da rede distribuidora (referida ao secundário) e também a impedância de curto-circuito do(s)
transformador(es).
O cálculo da impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora realiza-se utilizando a seguinte
expressão:
𝑍445 =

<
𝑈M#;
× 10=> (Ω)
𝑆445

Onde:
SccR – Potência de curto-circuito da rede de distribuição, em MVA,
UMTV – Tensão composta em vazio na Média Tensão;
ZccR – Impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora, em Ω;
Para o cálculo da impedância de curto-circuito do(s) transformador(es) utiliza-se a seguinte expressão:
𝑍44 =

<
𝑈M#;
× 𝑢44
× 10=B (Ω)
𝑆#5

Onde:
UMT – Tensão composta em carga na Média Tensão, 30000 V;
STR – Potência nominal do transformador, em kVA;
ucc – Tensão de curto-circuito do transformador, em %;
ZCC – Impedância de curto-circuito do transformador, em Ω;
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O cálculo da corrente de curto-circuito na Baixa Tensão realiza-se utilizando os valores calculados nas expressões
anteriores, na seguinte expressão:
𝐼44M# =

𝑈M#
(𝑍44 + 𝑍445 ) × √3

× 10=3

Onde:
UMT – Tensão composta em carga na Média Tensão, 30000 V;
Zcc – Impedância de curto-circuito do(s) transformador(es), em Ω;
ZccR – Impedância de curto-circuito equivalente da rede distribuidora, em Ω;
IccMT – Intensidade de corrente de curto-circuito na Média Tensão, em kA;

2.2 Dimensionamento de circuitos
Nos Postos de Seccionamento e Subestações, os equipamentos que constituem os circuitos de AT e MT são
projetados, fabricados, e certificados de acordo com as normas CEI aplicáveis, respetivamente. A escolha dos
equipamentos é feita de modo que as características nominais satisfaçam, no mínimo, os valores das grandezas
elétricas calculadas nos pontos anteriores. Assim é garantida a segurança e fiabilidade na utilização destes
equipamentos.

2.2.1 Circuito de AT
Toda a aparelhagem de AT a utilizar terá características elétricas mínimas superiores aos valores calculados, para
a intensidade de corrente nomina IAT, intensidade de corrente de curto-circuito, IccAT e tensão nominal maior ou
igual a UAT.
A aparelhagem de AT terá as seguintes características elétricas relevantes:
TENSÃO NOMINAL UN [KV]

CORRENTE NOMINAL IN [A]

CORR. DE CURTO-CIRCUITO ICC ( KA/1S)

60

1250

25

2.2.2 Circuito de MT
O circuito de MT, terá características elétricas mínimas superiores aos valores calculados, para a intensidade de
corrente nomina IAT, intensidade de corrente de curto-circuito, IccMT e tensão nominal maior ou igual a UMT.
Assim, o quadro SM6 a instalar terá as seguintes características elétricas relevantes, de acordo com norma CEI
298:
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TENSÃO NOMINAL UN [KV]

CORRENTE NOMINAL IN [A]

CORR. DE CURTO-CIRCUITO ICC (KA/1S)

30

1250

20

2.3 Escolha das proteções de sobreintensidades.
2.3.1 AT e MT
A escolha das proteções de curto-circuito na AT e MT é feita considerando o poder de corte dos equipamentos
de protecção e o tempo máximo para a eliminação do defeito. A Empresa Distribuidora de Energia Elétrica impõe
como valor máximo para eliminação do defeito, 800 ms4.

2.3.2 Função QM
Neste caso a utiliza-se para a função de protecção de sobreintensidades os corta-circuitos disjuntores. Dispositivo
constituído por disjuntor e relé de proteção. A regulação do relé de proteção a aplicar deve considerar a tensão
nominal da rede, a intensidade da corrente de magnetização do transformador, cerca de 12 vezes a corrente
nominal durante 0,1s; a sua corrente nominal; e poder de corte superior ao valor calculado para a corrente
máxima de curto-circuito na AT.

2.3.3 Dimensionamento dos circuitos de ligação à terra
Os circuitos de ligação á terra devem ser dimensionados e instalados de modo a garantir, com a máxima
fiabilidade e eficiência, a segurança das pessoas, e equipamentos constituintes e/ou ligados ao Posto de
Seccionamento / Subestação. O sistema de terras será constituído pelo circuito da terra de proteção.

2.3.4 Impedância de defeito à terra e tempo de eliminação do defeito
De forma a calcular a elevação de potencial no circuito de terra de protecção, devido a defeito à terra nas
instalações do Posto de Seccionamento / Subestação, é essencial conhecer o valor da impedância de defeito à
terra da rede de AT.
De acordo com informação da Empresa Distribuidora o regime de neutro é isolado. No regime de neutro isolado,
o neutro da rede de AT não é ligado à terra.

4

Valor ajustável de acordo com os requerimentos da EDP
Página 47 /56

No caso de defeito á terra, a impedância de defeito que limita a intensidade de corrente de defeito máxima, IdM,
dependerá exclusivamente da capacidade entre os cabos e a terra, de toda rede de distribuição que tenha origem
na mesma subestação. A corrente máxima de defeito verifica-se pressupondo a resistência de terra do
PS/Subestação nula.
Neste tipo de ligação do neutro, e de acordo com informações da Empresa Distribuidora, considera-se 0,8 s o
tempo máximo para eliminação do defeito à terra.
Para o cálculo da impedância da rede ao defeito à terra utiliza-se a seguinte expressão:
𝑋* =

1
× 10> (Ω)
6×𝛱×𝑓×𝐶

Onde:
C – Capacidade da rede de cabos subterrânea, em µF;
f - frequência da rede, 50 Hz;
𝛱 - constante de valor igual a 3,14;
XC – impedância capacitiva da rede de cabos de AT;
Através da expressão seguinte calcula-se o valor de C:
𝐶 = 𝐿5 × 𝐶5 (𝜇𝐹)
Onde:
LR – comprimento da rede de cabos da AT, em km;
CR - capacidade por km do cabo, valor típico de 0,25 µF;
Esta impedância é de natureza capacitiva, a sua componente resistiva é desprezável.
Fazendo uso do valor de XC pode ser calculada a intensidade de corrente máxima de defeito, IdM:
𝐼LM =

𝑈"#
√3 × 𝑋*

(𝑘𝐴)

2.3.5 Circuito de terra de protecção
O interior da cabina do PS será percorrido por um cabo de cobre nu, fixo nas paredes, com secção não inferior a
50 mm2. A Subestação terá uma malha de terras através da instalação de cabo de cobre nu com secção não
inferior a 50 mm2
Na cabine do PS este cabo irá ligar na barra de cobre a instalar num lugar acessível e onde serão ligadas as
restantes massas metálicas:
• Carcaça do transformador de potência;
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• O circuito de terra do quadro de MT;
• Circuito de terra do quadro de baixa tensão;
• A malha metálica do piso, das paredes e dos degraus de entrada da cabina;
• As grelhas de ventilação e as portas;
• Todas as peças metálicas que normalmente não estejam em tensão mas possam vir estar como
consequência de avarias ou causas fortuitas;
A barra será ligada ao terminal geral da terra de protecção da cabina. Este terminal, amovível, é ligado ao
elétrodo de terra no exterior através de um condutor isolado, isolamento a 1 kV, de secção não inferior a 50
mm2, enterrado e protegido contra eventuais ações mecânicas.
O elétrodo de terra da Subestação será constituído por um anel de cabo de cobre nu de secção não inferior a 50
mm2. Este anel será colocado a 0,8 m de profundidade e a uma malha com largura aproximada de 2m ao longo
de toda a área de implantação da Subestação. A este anel serão solidamente ligados, elétrodos de vareta de
cobre com 2 m de comprimento e 20 mm de diâmetro, enterrados verticalmente a 0,8 m. Estes serão dispostos
ao longo do anel, e com uma separação entre eles de aproximadamente 4 m. Deverá ser prevista a
disponibilidade de terreno necessário à instalação deste elétrodo.
Os parâmetros característicos deste elétrodo são:
KR= 0,071 Ω/(Ω.m);
KP= 0,0089 V/(Ω.m.A);
Poderá ser usado outro tipo de elétrodo desde que garanta valores de KR e KP inferiores aos indicados e tenha
configuração em anel envolvendo a toda a área da Subestação e cabina do PS.

2.3.5.1 Cálculo dos valores de defeito à terra
Para o cálculo da resistência de terra, RT, do elétrodo é usada a seguinte expressão:
𝑅# = 𝐾5 × 𝜌#
Onde:
ρT – resistividade do terreno, em Ω.m.
Com o valor de RT, podemos calcular o valor da intensidade de corrente de defeito à terra, Id e o valor da tensão
de defeito à terra Ud:
𝐼L =

𝑈M#
√3 × Q𝑋*< + 𝑅#<

× 103 (𝐴)

Onde:
UMT - Tensão composta na MT, em kV;
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XC - Impedância capacitiva da rede de cabos de AT;
Id - Intensidade de corrente de defeito à terra no PT, em A;
Com os valores calculados anteriormente obtém-se a tensão de defeito, Ud:
𝑈L = 𝐼L × 𝑅# (𝑉)
O isolamento dos equipamentos dos circuitos de Baixa Tensão do PT deverão ter um isolamento superior à
tensão de defeito calculada, 𝑈L . Deste modo evita-se que em caso de defeito à terra na MT do PT não exista
dano para os equipamentos, evitando a transferência de sobretensões para a rede de Baixa Tensão.

2.3.6 Tensões no interior da instalação
O piso da cabina do PT, as paredes e os degraus de acesso (caso existam), serão constituídos no seu interior por
uma malha condutora electrosoldada de quadrícula não superior a 20x20 cm e secção não inferior a 4 mm2. Estas
malhas serão ligadas ao circuito de terra de protecção, de forma a garantir contacto elétrico sólido. Assim,
consegue-se uma superfície equipotencial fazendo desaparecer o perigo do aparecimento de tensões de
contacto e de passo no interior da cabina do PT.
No acesso ao PT também não haverá tensões de contacto e de passo, pois o elétrodo da terra de protecção é um
anel que garante uma superfície equipotencial no solo exterior adjacente à cabina, conjuntamente com o degrau
de acesso.

2.3.6.1 Tensão de passo permitida no exterior
O cálculo da tensão de passo máxima admissível no exterior do PT é feito recorrendo à expressão seguinte:
𝑈S = 10 ×

𝐾
6 × 𝜌#
W (𝑉)
× V1 +
U
𝑡
1000

Onde:
t – tempo máximo de eliminação do defeito, 0,8s.
K – constante dependente do máximo de eliminação do defeito, 72.
n - constante dependente do máximo de eliminação do defeito, 1.
ρT – resistividade do terreno, em Ω.m
UP- Tensão no exterior, em V.

2.3.7 Tensões no exterior da instalação
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Devido ao facto de o elétrodo da terra protecção ser um anel contornando, na totalidade, a cabina do PT à
distância de um metro do seu perímetro exterior, é criada uma superfície equipotencial no solo circundante e
adjacente ao PT. Desta forma não existirão tensões de contacto significativas no exterior do PT.
A tensão de passo no exterior, UP, será calculada pela seguinte expressão:
𝑈S = 𝐾S × 𝜌# × 𝐼L (𝑉)

2.3.8 Tensões transferíveis para o exterior
Não existem meios de transferência de tensões para o exterior, assim não é necessário tomar medidas para a
sua redução ou eliminação.
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ANEXO 2 – FICHAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS
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ANEXO 2.1 – Módulo Fotovoltaico
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ANEXO 2.2 – Estrutura
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ANEXO 2.3 – Inversor
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ANEXO 2.4 – Posto de Transformação
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