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CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

Projetos de Redes 

Elétricas



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.
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Cálculo de queda se tensão:
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CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO
FOLHA:

SERVIÇO:

PROJETO:

TRECHO CARGA
CONDUT.

QUEDA DE TENSÃO

DESIG. COMP. DIST. ACUM. TOTAL UNITÁRIA NO TRECHO TOTAL

A B C D (C/2+D)xB=E F G ExG=H I

FIM DO TRECHOPRIM. Km MVA MVA MVAxKm

BITOLA % % %

SEC. x 100m KVA KVA KVAx100m

DEMANDA NOTURNA = DEMANDA DIURNA =

PREPARADO POR:

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, 4/0 AWG,  336,4  MCM

Cálculo de queda se tensão:



Tipo de condutores e bitolas utilizados

*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

Cálculo de queda se tensão:



* Sistema 3Ø – 3x1x 35+70 mm²

3x1x 70+70 mm²

3x1x 120+70 mm²

* Sistema 1Ø – 2x1x 35+70 mm²

2x1x 70+70 mm²

Cabos mais utilizados:



Tipos de circuitos

•Circuito Duplo Anel
•Circuito Anel Simples
•Circuito em H
•Circuito em U
•Radial Simples
•Trafo Exclusivo



Transformadores trifásicos Transformadores monofásicos

Anos % carregamento  
inicial

Anos % carregamento  
inicial

0 – 2,4 80 % 0 – 2,4 85 %

2,5 – 5,0 75 % 2,5 – 5,0 73 %

5,0 – 7,5 70 % 5,0 – 7,5 68 %

7,5 – 10,0 68 % 7,5 – 10,0 64 %

10,0 – 12,5 65 % 10,0 – 12,5 59 %

12,5 – 15,0 62 % 12,5 – 15,0 55 %

Dimensionamento de 
transformadores



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.

Dimensionamento de 
transformadores



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.

Dimensionamento de 
transformadores



O alimentador deve ser radial, constituído de um tranco principal, que 
partindo da S/E de distribuição, alimenta os diversos ramais.

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;

CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE 
ALIMENTADORES



Os ramais derivados do tranco do alimentador, devem ser
projetados de tal maneira que sejam o 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.

CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE 
ALIMENTADORES



 Método do dimensionamento  de cálculo vetorial:

 Método geométrico: soma vetorial

 Método Analítico: 

 Unidades de medidas 

1 daN = 10 x Newton = 1 kgf

Dimensionamento Mecânico



 Máxima tração considerada para fins de projeto. Leva 
em conta pior situação estudada que poderá ficar a 
rede:

 RDU – temperatura 0º C, vento 60 km/h

 RDR – temperatura -5º C, vento 80 à 100 km/h

Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



Tração nos condutores



 Pressão do vento em condutores e equipamentos em Postes
circulares ou madeira:

 Pv = 0,00471 x  V2 x  δ, onde:

V = velocidade do vento em km/h;

δ = fator de efetividade do vento ou qtde de vento que atinge
a superfície. ( = 1 normalmente )

Cálculo da pressão do vento 



 Pressão do vento em condutores e equipamentos, Postes DT:

 Pv = 0,00754 x V2 x δ, onde:

V = velocidade do vento em km/h;

δ = fator de efetividade do vento ou qtde de vento que atinge
a superfície. ( = 1 normalmente )

Cálculo da pressão do vento 



 Vento nos postes:

 Fvp = Pv + Sp

 Sp – área lateral do poste em m2

 Sp
= (d

topo
+ d

base
)/2 x altura livre

Cálculo da pressão do vento 



Cálculo da pressão do vento 



Cálculo da pressão do vento 



 Condutores:

Fv = Pv x d x a x cos(α/2) x 10-3 x n

d = diâmetro de condutor em mm

a = vão médio da rede

n =  nº de condutores da rede

α =  ângulo de incidência do vento sobre a rede

Cálculo da pressão do vento 



Cálculo da pressão do vento 
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