
Eletrificação Rural e Urbana 

 
 Objetivos do curso: 

 

 Projetos de RDU 

 Projetos de RDR 

 

 Definições e Nomenclaturas: 

 

✓ RDA – Rede de distribuição Aérea 

o RDC – Rede de distribuição compacta 

o RDI – Rede de distribuição isolada 

o RDA convencional – Rede de distribuição em cabos nús 

✓ RDS – Rede de distribuição subterrânea                                   

 

✓ Geração        ➔ Do Gerador da usina até a S/E de elevação 

✓ Transmissão ➔ Da S/E de elevação até a S/E rebaixadora 

✓ Distribuição   ➔ Da S/E rebaixadora até o Consumidor 

 

o  ➔ tensões mais utilizadas na distribuição em média tensão: 

▪ A.T. ➔ 34,5 KV 

                                 ➔ 23,1 KV 

                                 ➔ 13,8 KV 

o  ➔ tensões mais utilizadas na distribuição em baixa tensão:  

▪  B.T. ➔ 380 V/220 V p/ sistema 3 Ø  

                                  ➔ 220 V / 127 V p/ sistema 3 Ø 

                                  ➔ 254 V /127 V p/ sistema 1 Ø 

                                  ➔ 240 V / 120 V p/ sistema 1 Ø 

 

 Ramal Alimentador: 

✓ Traçado da linha ou circuito, geralmente em A.T., no qual se trafegará 

a alimentação dos circuitos de distribuição de energia dos 

consumidores. 

 

 Ramal Alimentador expresso ou exclusivo: 

✓ É o alimentador para atendimento à consumidores exclusivos e/ou 

pequenas localidades e sem derivação ao longo de seu trajeto. 



 Ramal: 

✓ É a linha que deriva de um alimentador, geralmente com pequenos 

trajetos, que atenderá os transformadores dos circuitos de alimentação 

dos consumidores. 

 

 Circuito: 

✓ É o conjunto de postes e estruturas que fazem parte de um único 

transformador que atende aos consumidores de B.T. 

 

 Transformadores: 

✓ Equipamentos instalados nas redes de distribuição que fazem a 

elevação ou rebaixamento da tensão de trabalho, adequando-a às 

necessidades da carga consumidora. 

• Tipos  ➔ Transformadores convencionais 

                      ➔ Transformadores auto protegidos (A proteção do 

equipa- mento se encontra dentro do compartimento de 

óleo do mesmo). 

 

 Equipamentos de proteção: 

✓ São equipamentos instalados na rede com a função principal de 

proteger algum equipamento ou carga. 

 

   Exemplos: *Chaves – fusível               *Chaves Seccionalizadoras 

                    *Para – raios A.T. e B.T.   *Religadores 

 

 Equipamentos de regulação: 

✓ São equipamentos instalados na rede com função de adequar as 

tensões nos circuitos. 

 

Exemplos: *Transformadores 

                 * Banco regulador de tensão 

                 * Banco de capacitores 

 

 Postes 

✓ Tipos: C.C./D.T./Madeira 

 

 

 



 Locação física e instalação de postes: 

 

A locação dos postes é feita em relação á largura do passeio conforme 

se segue, tendo com referência o meio-fio das ruas. 

• Passeios < 2,50 m ➔ 0,35 m do meio-fio 

• Passeios ≥  2,50 m ➔ 0,50 m do meio-fio 

 

*Caso o raio do poste for maior que a distância indicada acima o poste 

será instalado rente ao meio fio. 

 

 Engastamento de postes: 

 

Diâmetro do furo = diâmetro da base + 0,30 m 

 

Profundidade do furo = comprimento do poste + 0,60 m 

                                               10 

Profundidade mínima = 1,60m 

 

 Roteiro para elaboração de projetos de RDU: 

 

✓ Dados preliminares  

*mapas, plantas, cargas etc. 

 

✓ Levantamento de cargas e demandas 

      *consumidores primários 

      *consumidores secundários 

      *estimativa de crescimento 

      *demanda atuais existentes 

      *projetos futuros 

 

✓ Locação de postes 

      *observar espaçamento dos postes 

      *segurança 

      *nível de iluminação pública adequada á via 

      *estética etc. 

 

 

 



✓ Dimensionamento elétrico 

 *definição da configuração, carregamento e bitolas dos 

condutores   primários e secundários. 

     *tipo de I.P. 

     *localização dos trafos, proteção e seccionamento da rede 

primária. 

 

✓ Dimensionamento mecânico 

      *dimensionamento dos postes e tipos de estruturas 

 

✓ Relação de materiais 

 

✓ Apresentação do projeto 



CAPÍTULO I – DADOS PRELIMINARES DE PROJETO 

 

 

1. Dados Preliminares: 

 

✓ Mapas do loteamento com amarração da rede já existente para 

alimentação. 

✓ Consumidores principais a serem atendidos e forma do 

atendimento. 

✓ Levantamento de cargas e determinação de demandas 

       *determinação de demanda dos consumidores já ligados 

       *estimativa de demanda de novos consumidores 

       *estimativa de crescimento da carga 

 

1.1) - Consumidores ligados: 

O cálculo da demanda de consumidores ligados poderá ser 

feito de diversas formas. Abaixo veremos algumas destas 

formas e sua maneira de apurar os dados para o cálculo. 

 

1.1.1) – Estimativa a partir dos dados da conta de energia do 

consumidor: 

 

A partir dos dados de consumo extraído dos dados da conta 

de energia do consumidor poderá ser calculado conforme a 

fórmula abaixo: 

 

                                D=               C                       . 

                                         730 x Fc x Fp 

 

D = Demanda máxima em KVA 

C = Maior consumo nos últimos 3 meses 

730 = Número de horas do mês 

Fc = Fator de carga – Tabela 1  

Fp = Fator de potência da carga (a título de exercícios será 

utilizados os valores que se segue: 

                     0,85 para indústria 

                     0,95 para demais 

       



1.1.2) - Estimativa a partir da carga ligada 

 

                        D=     CL x Fd    . 

                                   Fp 

 

D   = Demanda 

CL = Carga ligada 

Fd = Fator de demanda em função do Ramo de atividade. Tabela 1 

Fp = Fator de potência da carga 

 

 

1.1.3) - Estimativa a partir da corrente nominal do dispositivo de 

proteção do consumidor. 

                        

D= 0,6 x √3 x Vo x I x 10-3 (KVA) 

 

Vo = Tensão de atendimento 

 I    = Corrente do dispositivo de proteção 



CAPITULO II –  LOCAÇÃO DE POSTES EM RDU 

 

2) - Locação de postes: 

 

A locação de postes deve levar em conta os seguintes critérios: 

o Evitar desmates de árvores 

o Evitar paralelismo com outras redes 

o Locar postes, sempre que possível, na divisa dos Lotes 

o Evitar praças, jardins, igrejas, templos 

o Observar o lado oeste do arruamento (posição do sol) 

o Verificar “arrancamentos” na rede devido ao perfil do terreno 

o Verificar tubulações subterrâneas de água esgoto, rede 

telefônica, galerias pluviais, etc. 

 

*Passeios com canto redondo raio > 0,50 m utiliza-se o “rodo” ou 

“flying_tap” conforme desenho abaixo: 

 

 

 

 

        Flying-Tap 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       Rodo 

 

 

 

 

 

 

*Passeios com cantos < 0,50 m raio poste de esquina 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A posteação pode ser 

       *unilateral 

       *bilateral alternado 

       *bilateral frente a frente 

O que determina o tipo de arranjo da posteação será a largura da 

avenida, tipo da via (acesso principal, central, secundário) e tipo de 

localidades –  Tabela 13 em anexo. 

 

Vão ➔ Os vãos entre os postes variam de 30 a 45 m dependendo 

do tipo de iluminação e largura das vias. Para áreas periféricas o 

vão poderá ser no máximo 80 prevendo uma futura intercalação de 

postes. 



CAPÍTULO III –  DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO 

 

 

3) - Dimensionamento Elétrico: 

 

✓ Rede Secundária 

As redes secundárias podem ser alimentadas por trafos 3 Ø e 1 Ø  

  *3Ø ➔ 220/127 V ou   380/220 V 

  *1Ø ➔ 120/240 V ou   127/254 V 

  

Limites favoráveis de tensão na B.T. em % com relação á tensão 

nominal 

        *máximo ➔ 104% 

        *mínimo  ➔  92% 

 

 

Limites toleráveis de tensão na B.T. em % com relação á tensão 

nominal 

        *máximo ➔ 104% 

        *mínimo  ➔ 86,7% 

 



CAPÍTULO IV – CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO 

 

 

4) - Cálculo de queda se tensão: 

 

✓ Para cálculo a máxima queda de tensão admissível é 5%. 

 

✓ Cálculo de ∆ V em circuitos em anel fechado não é necessário que 

as ∆ V no ponto escolhido para abertura sejam iguais, bastando que 

ambos sejam inferiores ao máximo admissível. 

 

✓ Formulário de Cálculo de Queda de Tensão (em anexo) 

 

✓ Tipo de condutores e bitolas utilizados 

 

     *Redes aéreas em cabos nus são utilizados cabos com as 

seguintes bitolas: # 2AWG, 1/0 AWG, 4/0AWG, 336,4MCM 

 

     *Redes protegidas são utilizados cabos multiplexados com as 

seguintes nomenclaturas: 

 

_________________    x    1    x    _________________ + _________________ 

   nº de fases           nº cond.        Bitola do condutor       Bitola do 

condutor             Sustentação.                    Fase                      Neutro 

 

EX: 3x1x70+70mm2 condutor multiplexado com 3 condutores 

fase de alumínio de 70mm2 e condutor de alumínio neutro de 70 

mm2 

 

Cabos mais utilizados: 

         

         * Sistema 3Ø – 3x1x 35+70 mm² 

                               3x1x 70+70 mm² 

                               3x1x 120+70 mm² 

 

         * Sistema 1Ø –  2x1x 35+70 mm² 

                                 2x1x 70+70 mm² 

 



 

Tabela de coeficientes de queda de tensão por tipo de condutor 

 

  

         3Ø para Vs = 220/127 V 

 

      Cabo     Ø = 1,0       Ø = 0,9      Ø = 0,8 

3x1x 35+70      0,2305      0,2165      0,1968 

3x1x 70+70      0,1181      0,1151      0,1066 

3x1x 120+70      0,0706      0,0710      0,0676 

 

         3Ø para Vs = 380/220 V 

 

           Cabo           Ø = 1,0         Ø = 0,85 

3x1x 35+35           0,0771         0,0673 

3x1x 50+50          0,0570         0,0510 

3x1x 70+70          0,0394         0,0366 

3x1x 120+70          0,0226         0,0229 

 

         1Ø para Vs = 240/120 V 

 

      Cabo      Ø = 1,0      Ø = 0,90      Ø = 0,80 

2x1x 35+70      0,3879      0,3629      0,3293 

2x1x 70+70      0,1987      0,1923      0,1774 

 

     

✓ O dimensionamento da rede secundária deve ser projetado, em 

princípio, de tal maneira a não serem necessárias trocas de condutores, 

mas, somente redivisão de circuitos, para atendimento ao crescimento 

esperado da carga. Executando-se os casos de instalação de 

transformadores, quando a bitola do novo troco do transformador for 

inferior àquela recomendada. 

 

 

 

 

 



  *Tipos de circuitos 

  

Tipo Duplo Anel                      Tipo Anel Simples              Tipo “H” 

    

 

 

                                                                      

 

 

      

            

 

  

 

              Tipo “U” 

 

 

 

 

 

                                   

 

   Radial Simples                  Exclusivo 

 

 

4.1) Dimensionamento de transformadores: 

 

O dimensionamento dos transformadores é feito em função da carga 

inicial a ser ligada e o % (percentual) de carregamento inicial do trafo em 

relação ao crescimento de cargo projetado. 

 

        *Para transformadores 3Ø 

 

0    - 2,4          80%                     10 - 12,5         65% 

2,5 - 5            75%                   12,5 - 15,0         62% 

5    - 7,5          70% 

7,5 - 10           68% 

 



 

        *Para transformadores 1Ø 

 

0    -  2,5                85%                    7,5 - 10          64% 

2,5   - 5,0              73%                     10 - 12,5         59% 

5,0   - 7,5               68%                    12,5 - 15         55% 

 

Os transformadores devem ser instalados o mais próximo possível do 

centro de cargas do respectivo circuito secundário e também próximo as 

cargas concentradas, principalmente àquelas causadoras de “Flicker” na 

rede (Ex.: raio-x, forno à arco voltaico, máquinas de soldas, motores de 

grandes capacitores). 

 

Deve ser dado atenção à: 

 

❑ Motores superiores a 2CV e ligados em tensão fase-neutro. 

❑ Máquina de solda e transformadores ligados em tensão fase-neutro. 

❑ Motores monofásicos superiores a 5 CV e 3Ø superiores a 30 CV. 

❑ Máquina de solda tipo motor gerador com potência superior a 50 CV, 

transporte corrente superior a 15 KVA, e transformador com ponte 

retificadora superior a 30 KVA. 

❑ Não se deve instalar transformadores nos postes localizados em 

esquinas e pontos sobre grandes esforços mecânicos. 

❑ Para proteção contra sobre tensão deverão ser projetados pára-raios 

de A.T. e B.T. 



 

CAPÍTULO V - CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE ALIMENTADORES 

 

5) Configuração básico, trajeto e faseamento da alta tensão. 

 

5.1) Configuração básica: 

 

O alimentador deve ser radial, constituído de um tranco principal, que 

partindo da S/E de distribuição, alimenta os diversos ramais. 

 

5.2) Trajeto: 

 

Para a escolha do trajeto de um alimentador, deverão ser observados os 

seguintes aspectos: 

 

✓ O tranco do alimentador deve passar o mais próximo possível do 

centro de carga. 

 

✓ As avenidas ou ruas escolhidas para o trajeto devem estar bem 

definidas; 

 

✓ Os ramais derivados do tranco do alimentador, devem ser projetados 

de tal maneira que sejam os menos carregados e extensos possível; 

evitando voltas desnecessárias nos quarteirões. 

 

✓ Evitar, sempre que possível, ruas e avenidas de tráfego intenso. 

 

✓ Evitar, sempre que possível, circuitos duplos. 

 

✓ Deve ser prevista interligações, entre alimentadores diferentes, para 

xxx operativos do sistema. 

 

 

 

 

 

 



VÃO 

 

CABO MULTIPLEXADO XLPE – 0,6 / 1,0 KV 

Distância em metros 2x1x35+35 2x1x70+70 3x1x35+70 3x1x70+70 3x1x120+70 

4 130 302 154 413 619 

10 130 311 154 420 624 

16 130 326 154 430 632 

22 130 342 154 443 642 

28 130 359 154 457 653 

34 134 375 159 457 653 

40 141 391 164 485 678 

46 147 406 169 498 690 

52 152 419 174 510 702 

58 156 432 179 522 713 

      

      

      

 



 



      



 



 







 







 



 























 

 



 


