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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento estabelece-se como a memória descritiva e justificativa do parque eólico 

de Morgavel, a ser ligada à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) no nível de 400 kV através de uma 

linha aérea que termina na Subestação Sines 400kV da REN. 

Este descreve tecnicamente os principais equipamentos constituintes do parque eólico, exibe 

esquema de interligação dos mesmos, e destes com a RESP. Compila também uma serie de informação 

que caracteriza o parque e como infraestrutura de produção de energia elétrica para fornecimento 

público. 
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2. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

I. Histórico  

O presente projeto tem antecedentes longos, uma vez que foi originalmente elaborado, na 

sequência da adjudicação, em maio de 2009, à Parque Eólico de Moncorvo (PEM), de capacidade de 

injeção de potência na rede elétrica de serviço público, para a localização de Torre de Moncorvo, no 

âmbito do lançamento do procedimento concursal para “atribuição de capacidade de injeção de 

potencia na rede elétrica de serviço publico e ponto de receção associado, para energia elétrica 

produzida em central eólica – Lote 1 – 50 MVA”.  

O desenvolvimento do Projeto do Parque Eólico em Torre de Moncorvo foi objeto de 3 

procedimentos distintos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), os quais culminaram em decisões 

desfavoráveis aos respetivos projetos, a saber: 

 

 EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, com localização na serra do 

Reboredo, em território das freguesias de Torre de Moncorvo, Açoeira, Maçores, 

Felgueiras, Larinho e Felgar, do concelho de Torre de Moncorvo - Procedimento de AIA nº 

2255 (novembro 2010) com DIA desfavorável.  

 EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da 

freguesia de Vilarinho da Castanheira, no concelho de Carrazeda de Ansiães e das 

freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo - Procedimento de AIA nº 2568 (agosto de 2014) com desconformidade do EIA. 

O documento de fundamentação da desconformidade definia “especificações” para o 

conteúdo e detalhe do EIA, para uma eventual nova submissão, e assumia claramente 

que, ao contrário do que está previsto na Lei, seria exigível que fosse apresentado não 

apenas um estudo prévio, mas um projeto detalhado quase ao nível de Projeto de 

Execução. Embora contestando a decisão, até pelo evidente acréscimo de risco envolvido 

e que o espírito da lei em vigor procura evitar, a empresa PEM realizou todos os projetos 

de detalhe, em conjunto com os seus consultores, e submeteu um novo EIA para 

apreciação pela APA, tendo-se assim iniciado um novo Processo de AIA que recebeu a 

designação AIA nº 2818; 
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 EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da 

freguesia de Vilarinho da Castanheira, no concelho de Carrazeda de Ansiães e das 

freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo - Procedimento de AIA nº 2818 (fevereiro de 2015) com DIA desfavorável. Em 

outubro de 2015 foi elaborado parecer da Comissão de Avaliação no âmbito do 

procedimento de avaliação de impacte ambiental no qual “face aos impactes positivos e 

tendo em consideração que os impactes negativos não são passíveis de minimização” se 

propôs a emissão de “parecer desfavorável” ao “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”. 

Várias contestações foram apresentadas pela empresa PEM no decorrer de 2016, 

contudo, a decisão final, manteve-se inalterável. 

Por parte da empresa PEM houve uma permanente vontade, demonstrada ao longo de todo o 

percurso de dois anos de trabalho, em encontrar soluções que, não apenas viabilizassem o projeto, 

como reduzissem, mitigassem, eliminassem e/ou compensassem os efeitos reais no património 

natural. 

Em data prévia ao início do procedimento de avaliação de impacte ambiental foi assinado entre 

a empresa PEM e o Governo Português um contrato tendo em vista cumprimento dos objetivos de 

Quioto (essencial para a redução de emissão de gases de efeito de estufa e consequentes melhorias na 

qualidade do ar) e do Plano Nacional de Energia por parte do Estado Português. 

A PEM, por força das obrigações inerentes ao contrato referido na alínea anterior, encontra-se 

contratualmente obrigado a promover a execução de um Parque Eólico que concorra para o 

cumprimento pelo Estado Português dos objetivos de Quioto e do Plano Nacional de Energia. 

Contudo e em face das decisões desfavoráveis em sede de procedimentos de AIA, acima 

identificados e atenta a reconhecida necessidade de alterar a localização do parque eólico, foi celebrado 

em setembro de 2018, com a DGEG, um aditamento ao contrato original celebrado em 5 de maio de 2009. 

Assim, e perante o cenário de impossibilidade objetiva de desenvolvimento e construção de um 

parque eólico na região de Torre de Moncorvo, por motivos totalmente alheios à empresa PEM, esta em 

conjunto com a Administração Pública, analisaram locais alternativos. 

No seguimento dessa análise, em novembro de 2017, foi solicitada a alteração do ponto de 

ligação à RESP e em janeiro de 2018 foi aceite. Posteriormente foi solicitado pela empresa PEM a 
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mudança do ponto de receção para Sines, com uma ligação de 400KV, tendo sido aceite em março de 

2018.  

Face aos custos de uma ligação, como a que se refere no parágrafo anterior e face à 

disponibilidade de potência de ligação a este nível de tensão evidenciada nos documentos da REN, a 

PEM procurou, em conjunto com outros promotores fazer o desenvolvimento de um conjunto de 

projetos para partilhar esta ligação à rede, partilhando custos de investimento e de exploração de uma 

subestação, capaz de responder aos requisitos da ligação em causa. São já exemplos disso os processos 

submetidos em janeiro de 2019 para 3 parques solares promovidos por outros promotores e da 

responsabilidade destes, não constituindo o PEM e estes projetos um projeto único ou integrado:  

 

1. Parque Solar do Monte Mudo 

2. Parque Solar das Cravadas 

3. Parque Solar do Monte Agudo 

 

Dos contactos havidos com a REN, esta empresa manifestou, não apenas, uma clara 

disponibilidade para este tipo de ligação, como também o traduziu, nos pareceres emitidos por aquela 

entidade para os referidos parques solares, com um texto onde refere que “…considerando desde já a 

REN como operador de rede de transporte, que esta solução seria a solução de ligação mais vantajosa 

para o SEN”. 

Relativamente ao projeto em estudo, refere-se que o EIncA agora apresentado envolveu uma 

primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), que permitiu uma pré-avaliação das restrições 

esperadas na área de estudo, de forma a proceder à escolha dos locais onde se poderiam implementar 

os elementos do Projeto.  

 

II. Projeto em desenvolvimento  

Em fevereiro de 2019 foi submetido o Estudo de Incidências Ambientais do projeto de instalação 

de um Parque Eólico no concelho de Sines. Ao Parque foi atribuído o nome de Morgavel. Na mesma data 

foi submetido o Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental.  

Em março de 2019 a empresa PEM foi notificada, na sequência do pedido remetido à Agência 

Portuguesa do Ambiente, relativo à aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental 
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(RJAIA) ao projeto com a Ref. S025251-201904-SAIA.DAP, que o projeto em apreço deverá ser sujeito a 

um procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Relativamente ao projeto em estudo, refere-se que o EIA agora apresentado envolveu uma 

primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), que permitiu uma pré-avaliação das restrições 

esperadas na área de estudo, de forma a proceder à escolha dos locais onde se poderiam implementar 

os elementos do Projeto.  
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3. CONCEPÇÃO E DESCRIÇÃO GERAL DO PARQUE EÓLICO 

3.1. Localização e Acessibilidades 

O Parque Eólico de Morgavel localiza-se na localiza-se no concelho do Sines e distrito de 

Setúbal, região do Alentejo e sub-região do Alentejo Litoral. 

Foram estudadas duas alternativas de layout do Parque Eólico, designadas por Layout A e 

Layout B, têm como diferença mais evidente a localização do aerogerador 15 (a sudeste da albufeira da 

Barragem de Morgavel, no caso do Layout A, designado AG 15A, e a nor-noroeste da ETA de Morgavel, 

no caso do Layout B, designado AG 15B). 

Na seguinte tabela estão indicadas as coordenadas geográficas dos aerogeradores e dos 

vértices da subestação (sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89): 

Aerogerador 
Sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 

Longitude (m) Latitude (m) 

AEG 1 -50.613 -190.466 

AEG 2 -50.745 -191.086 

AEG 3 -50.463 -192.942 

AEG 4 -50.737 -193.341 

AEG 5 -50.962 -193.906 

AEG 6 -51.490 -193.963 

AEG 7 -51.501 -195.410 

AEG 8 -50.288 -195.920 

AEG 9 -50.426 -196.485 

AEG 10 -54.387 -197.630 

AEG 11 -54.833 -197.779 

AEG 12 -55.020 -193.809 

AEG 13 -55.633 -193.436 

AEG 14 -56.116 -193.549 

AEG 15A -51.803 -198.003 

AEG 15B -54.465 -192.012 

Tabela 1 – Coordenadas dos aerogeradores 
 

Vértice Sistema de coordenadas PT-TM06/ETRS89 
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Longitude (m) Latitude (m) 

V1 -52.984,80 -193.962,56 

V2 -52.930,32 -193.840,00 

V3 -52.896,03 -193.855,25 

V4 -52.913,78 -193.895,66 

V5 -52.877,15 -193.912,16 

V6 -52.913,61 -193.994,20 

Tabela 2 – Coordenadas da subestação 
 

O acesso ao parque eólico será feito através da estrada nacional N120-1 (para o lado poente do 

parque) e através da estrada nacional N120 (para o lado nascente do parque), seguindo posteriormente 

uma série de arruamentos até aos terrenos do parque. Nos terrenos do parque existirão ramais de 

acesso aos aerogeradores, subestação e infraestruturas, tais como estaleiro. 

As áreas para instalação do parque encontram-se arrendadas junto dos respetivos proprietários 

e no seu interior existirão caminhos que permitem aceder a todo o equipamento instalado. 

Nas imagens seguintes é possível observar a localização dos aerogeradores e subestação para 

as duas alternativas em estudo. 
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Figura 1 – Localização do parque eólico – Layout A 
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Figura 2 – Localização do parque eólico – Layout B 

3.2. Composição e Conceção Geral 

Os elementos principais que constituem o fornecimento são, essencialmente, os aerogeradores, 

e respetivas fundações, os ramais de acesso, a rede elétrica interna, a subestação, o edifício de 

comando e a linha de interligação a 400kV. 

A interligação do parque com a RESP é efetuada através da subestação 30/60/400 kV, do tipo 

exterior. Será construída uma linha a 400kV, que ligará esta subestação á Subestação de Sines da REN. 
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O edifício de comando está situado junto à subestação, e destina-se à instalação dos quadros 

elétricos de comando, controlo e proteções em baixa tensão, para além das instalações dos serviços 

auxiliares e das celas interiores de media tensão de interligação com a subestação e aerogeradores. 

A interligação entre os diferentes aerogeradores e entre estes e o posto de corte da rede interna 

de 30 kV é realizada por uma rede subterrânea de média tensão, constituída por cabos enterrados 

diretamente em vala. 

Na seguinte tabela é possível ver os principais valores caracterizantes do aerogerador. 

Parque eólico Características 

Potência nominal de aerogerador[kW] 4200 

Número de aerogeradores 15 

Altura da Turbina HH (mts) 120 

Diâmetro Rotor (mts) 150 

Tensão de geração AC (BT/MT) [kV] 0,69/30 

Tensão de serviço da rede MT [kV] 30 

Produção Estimada [GWh/ano] 226,44 

Tabela 3 - Valores característicos do aerogerador 

A potência nominal do parque eólico foi definida para que a potência no Ponto de Interligação 

corresponda exatamente ao limite definido. Desta forma verifica-se que a potência nominal do parque 

eólico é superior ao valor definido para o Ponto de Interligação. Este valor nunca será ultrapassado, 

pois será monitorizado pelo PMU, “Power Metering Unit”, que em no caso de ultrapassar o limite 

máximo de produção, 50 MW para a licença da fase C e 10 MW para o sobre equipamento, atuará 

diretamente nos geradores de forma a que os limites sejam cumpridos. 

3.3. Condicionamentos à Execução do Parque 

A localização definitiva dos aerogeradores, bem como a do edifício de comando e a própria 

definição do traçado dos acessos, foram ajustadas levando em consideração a dispersão espacial do 

recurso eólico, as distâncias requeridas entre aerogeradores de modo a minimizar as perdas por efeito 

de esteira, a existência de parques eólicos próximos assim como as grandes condicionantes ambientais 

identificadas, assim como a contratação de terrenos. 

Para além das diversas medidas e recomendações de carácter mais específico, designadamente 

de natureza ambiental, que são referidas ao longo do texto e/ou se encontram referenciadas nos 
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desenhos do presente Projeto, julgou-se de interesse sintetizar neste capítulo aquelas que 

constituíram os mais importantes condicionamentos à configuração e conceção dos elementos 

constituintes do Parque: 

– A posição final dos aerogeradores e respetivas plataformas, assim como o traçado dos 

acessos e a localização da subestação, edifício de comando e estaleiro da obra foram ajustadas de 

forma a minimizar a intervenção. 

– As redes coletoras internas do Parque são subterrâneas e aéreas, constituídas por cabos 

isolados dispostos em valas, no caso das subterrâneas e cabos nus, no caso das linhas aéreas. As valas 

acompanharão, por princípio, o traçado das vias de acesso, por forma a evitar a criação de novos 

caminhos e a passagem de máquinas sobre o terreno natural. As linhas de média tensão aéreas, foram 

projetadas de forma a diminuir o tamanho da linha, assim como também se considerou a utilização do 

mesmo corredor de forma a minimizar o impacto ambiental, onde possível. De salientar que a linha que 

irá alimentar as turbinas 10 e 11, circuito 4, foi projetada tendo levando em consideração sinergias que 

existirão com um projeto solar “P1”, com uma potência DC de cerca de 45 MW, a licenciar no futuro.  

Neste sentido e de forma a minimizar todos os impactes que advêm desta solução, será 

assegurada, a aplicação de sinalização reforçada, com sinalizadores de espiral de fixação dupla, ou seja, 

sinalização com mecanismos salva-pássaros (BFDs) (FT 04-AVF), de cor laranja e branca, ou alternando 

as referidas cores, de forma a que o afastamento aparente entre cada dispositivo não seja superior a 

5m (preferencialmente d = 4 m, sendo os condutores dispostos de 8 m em 8 m nos condutores 

superiores externos). Outra alternativa a ser ponderada será o recurso a tecnologias que aumentem a 

visibilidade dos cabos (p. ex. spacer cable, tree wire ou cabo coberto). 

Não será admitido elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas, sendo 

verificada a possibilidade de instalação de um poste alternativo, como forma de facultar um pouso 

alternativo às aves, acompanhado da montagem de medidas anti-pouso e anti-nidificação nos apoios 

da linha elétrica juntos a estes apoios (solução adotada para o PNTI - Parque Natural do Tejo 

Internacional).  

As “áreas de trabalho” correspondem aos locais de implantação dos aerogeradores, das 

plataformas de montagem, dos acessos, da subestação/edifício de comando, bem como a área 

potencial de implantação do estaleiro. 
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Por último, e conforme se pode constatar, apresenta-se, também o traçado em planta dos 

acessos no interior do Parque. Considerou-se fundamental que a solução se apoiasse, tanto quanto 

possível, nos caminhos e estradas existentes, de modo a minimizar os efeitos negativos resultantes da 

construção de novos acessos. O layout dos aerogeradores e a posição das plataformas de montagem 

foram definidos considerando a minimização de área a intervencionar, nomeadamente evitando a 

necessidade de proceder à decapagem e movimentações de terra em zonas com vegetação arbórea ou 

com algum estatuto especial de proteção. 

3.4. Estaleiro 

O estaleiro estará localizado junto à subestação, privilegiando-se a centralidade do mesmo no 

parque. A dimensão será de acordo com o espaço disponível e tendo sempre em consideração o 

cumprimento da Organização em Obra. Será, ainda, reservada uma área adjacente para efeitos de 

vazadouro temporário de apoio à obra, vazadouro este destinado a armazenar, essencialmente, terra 

vegetal (estima-se uma compensação de terras entre o volume de escavação e o volume de aterro) 

para posterior requalificação paisagística.  

O estaleiro será constituído por contentores, distribuídos pelos supervisores da obra, para 

reuniões e para a área de trabalho e apoio administrativo ao projeto. 

Não se prevê a instalação de um dormitório ou cantina, pois a empresa fornece veículos para o 

transporte dos trabalhadores fazerem as suas deslocações diárias, seja para os locais de alojamento 

ou de refeições.  

A área de trabalho será incorporada nas instalações, onde existirão ferramentas, moldes, 

equipamentos de corte de aço e várias máquinas para apoiar a execução da obra. 

Todos os resíduos devem ser depositados em contentores adequados para esta finalidade e, em 

seguida, retirados sem causar qualquer prejuízo para a comunidade envolvente bem como dos 

trabalhadores. 

A manutenção, limpeza e conservação dos materiais será da responsabilidade da nossa equipa, 

garantindo a organização e limpeza da área, bem como todo o material armazenado. 

Tendo em vista a prevenção de incêndios, serão acondicionados extintores nos locais mais 

críticos. 



 
 
 
 
 
 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 
   

CJR180607.W.PD.W.G.016001 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA REVISIÃO Nº 0B 
PROJETO DE LICENCIAMENTO DATA: 04/12/2019 

 

 
 Página 22 de 98 

 
 

 

Nas instalações, haverá um espaço definido para servir de estacionamento para todos os 

veículos dos intervenientes no parque eólico, bem como uma área para estacionamento dos 

equipamentos no final do dia. Esta implementação evita a existência de equipamentos distribuídos ao 

longo do parque eólico. 

No final do projeto, as instalações serão desmanteladas e removidas, como todo o material 

armazenado nele. A área de implantação das instalações e áreas adjacentes será limpa e submetida a 

restauração paisagista. 
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4. Legislação Aplicável 

A execução da instalação estará sujeita ao cumprimento estrito de toda a legislação e 

regulamentação vigente que lhe seja aplicável, tanto nacional como a nível europeu. Incluindo o 

cumprimento de: 

 Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 215- 

B/2012, de 8 de outubro. 

 Portaria n.º 133/2015 que procede á primeira alteração à Portaria n.º 243/2013, de 2 de 

agosto. 

 Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (Decreto-Lei n.º 226/2005, de 

28 de dezembro, e Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro) - RTIEBT; 

 Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento 

(Decreto-Lei n.º 42895, de 31 de março de 1960, alterado pela Portaria n.º 37/70, de 17 de 

janeiro e pelos Decretos Regulamentares n.º 14/77, de 14 de fevereiro e n.º 56/85, de 6 de 

setembro); 

 EN 50341-1 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV. Part 1: General requirements-

Common specifications; 

 EN 50341-3-17 – National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 

 Dec. Reg.  1/92 – Anexo: Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT); 

 Lista Especificações técnicas da REN, SA; 

 Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA; 

 Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios; 

 Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto-circuito. 

 Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica de Baixa Tensão 

e Decreto Regulamentar nº 90/84 de 26 de dezembro. 

 Outras Normas Portuguesas e Europeias aplicáveis; 

 As normas para a elaboração e organização de projetos. 
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5. PARQUE EÓLICO 

5.1. Recurso eólico  

A área onde o parque eólico está desenvolvido tem uma altitude média de 136 m acima do nível 

do mar. A orientação do vento é aproximadamente Noroeste – Norte e a orografia é caracterizada por 

baixa complexidade.  A Figura 1, presente no capítulo 3.1, identifica a área de estudo. 

Para caracterizar o recurso eólico na área de estudo utilizou-se a informação de dados de vento 

de uma estação local situada no Porto de Sines, PORT906 – Sines, interpolada com informação 

proveniente de dados de Mesoescala.  

Para definição do layout foi necessário ter em consideração a dispersão espacial do recurso 

eólico, as distâncias requeridas entre aerogeradores de modo a minimizar as perdas por efeito de 

esteira, a existência de parques eólicos próximos assim como as grandes condicionantes ambientais 

identificadas. 

A representação do terreno local foi baseada num modelo digital de elevação, obtido a partir do 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), de cerca de 1127 km2 em torno da área do parque eólico, 

com uma resolução de 10 x 10 m. Este tem uma resolução horizontal original de 90 x 90 m. 

Quanto à ocupação do solo, o local do projeto é caracterizado por vegetação pouco densa, 

algumas parcelas com agricultura e sistemas agroflorestais, algumas áreas de eucaliptal e de 

sobreiros.  Nas proximidades do parque eólico, áreas populacionais pequenas e dispersas podem ser 

encontradas. 

A metodologia seguida para a caracterização do regime de ventos, bem como para a estimativa 

anual de produção de energia é a fornecida pelo Atlas Europeu do Vento, conforme implementado no 

software WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program). O modelo WAsP, para além de permitir 

a avaliação do recurso energético do vento no local de medição, possui modelos 3D de terreno que 

conduzem à caracterização espacial da área em redor desse ponto de medição, tendo assim a 

capacidade de estimar a produção energética de um parque eólico baseando-se na informação 

meteorológica proveniente de um met mast. 
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 Medições locais e dados de vento 

As perdas por efeito de esteira resultantes da afetação entre aerogeradores foram calculadas 

usando o modelo PARK incluído no software WAsP. 

A componente horizontal da velocidade do vento é medida com dois anemómetros de copo Thies 

Clima “First Class Advanced”, instalados a 83 e 39 m acima do nível do solo, a.n.s.. A direção do vento é 

medida com recurso a dois cataventos Thies Clima “First Class”, instalados a 81 e 39 m a.n.s.. A 

temperatura e humidade são monitorizadas a 13 m a.n.s. com sensores Galltec + Mella “KPC 1.S/6-ME”. 

Para a aquisição de dados foi utilizado um datalogger Ammonit Meteo32-X, a aproximadamente 

8 m a.n.s.. 

A tabela a seguir apresenta as principais características da estação local PORT906 - Sines. 

 

 

Tabela 4 - Características da estação PORT906 - Sines 

 

A campanha de medição na PORT906 começou em dezembro de 2014. Desde o início, a campanha 

de medição foi conduzida pelo INEGI.  

Durante o período de campanha de medição na PORT906, as séries de dados de vento estão, de 

uma forma geral, em boas condições e apresentam elevada taxa de recuperação de dados. 

Com o objetivo de analisar os parâmetros climáticos típicos do vento e avaliar a qualidade e 

representatividade geral dos dados, os períodos de dados mais relevantes do vento foram compilados 

e analisados. Os resultados das medições estão resumidos na figura 2. 

 

Nome Id Longitude Latitude Vel. Média Direcção

Sines PORT906 510 601 4 201 732 32 83/39 81/39 13
dezembro 2014 - 

abril 2018

Periodo de dados 
disponível

Sistema coordenadas
[WGS84 UTM29; m] Altitude 

[m]

Altura de medição [m]
Temperatura 

[m]
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Figura 3 – Rosa – dos – ventos e histograma de velocidades para PORT906 – Sines  

83 m a.n.s. 
 

 Características do modelo do aerogerador 

Na presente fase de estudo prévio diversas caraterísticas dos aerogeradores não estão ainda 

plenamente definidas, havendo, em relação a estas, amplitudes de possibilidades que se consideram 

técnica e financeiramente viáveis.  

Neste contexto, a combinação de caraterísticas de aerogerador que se considera é a seguinte:  

 Tipo de aerogerador: Eixo horizontal, três pás  

 Comprimento das pás: 73,66 a 85 m,  

 Potência unitária: 4,0 a 6,0 MW,  

 Tensão de geração AC (BT/MT): 0,69/15 a 30 kV;  

 Diâmetro do rotor: 150/170m,  

 Altura da torre: de 123 m,  

 Material da torre: aço,  

 Velocidade de rotação e velocidade do vento para a potência nominal, de início de 

funcionamento e máxima de serviço: 2,5 – 27 m/s,  

 Potência sonora 105 dB(A).  

Poderá vir a optar-se por aerogeradores absolutamente iguais para todas as posições ou uma 

composição com dois ou mais modelos de aerogeradores.  
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Em relação ao leque de caraterísticas acima referidas, sempre que qualquer aspeto seja 

relevante para a avaliação de impactes (sejam estes positivos ou negativos), assume-se sempre o valor 

mais desfavorável, de forma a garantir a avaliação mais conservativa. 

5.2. Caraterização Geológica Geotécnica 

Não existem estudos geotécnicos específicos ao projeto realizados até à data tratando-se o 

presente projeto de um estudo preliminar. 

De acordo com a Folha 42-C (Santiago do Cacém) da Carta Geológica de Portugal à escala 

1:50,000, a área do projeto está localizada em duas unidades geomorfológicas distintas: a zona da serra 

a este e a planície litoral a oeste. 

Na zona da serra afloram terrenos da era Paleozóica enquanto que na zona da planície litoral os 

terrenos aflorantes correspondem aos períodos Terciário e Quaternário. Esta divisão geomorfológica 

deve-se à presença de uma provável falha subvertical sendo que os terrenos da planície litoral 

imediatamente adjacentes a ocidente estão entre 50 a 100m abaixo da serra. 

Os terrenos da era Paleozóica, existentes na área do projeto, correspondem à Formação de Mira. 

Esta é constituída predominantemente por grauvaques finos e siltitos, cinzento-esverdeado, em leitos 

delgados geralmente milimétricos a centimétricos, e xistos carbonosos. 

Os terrenos dos períodos Terciário e Quaternário, existentes na área do projeto, nomeadamente 

das épocas do Plio-Plistocénico, correspondem aos depósitos de areias com seixos da planície litoral. 

Estes são depósitos marinhos e continentais, sem fósseis, que se estendem desde o litoral até ao 

Paleozóico, com áreas isoladas e dispersas cobertas por antigas praias Quaternárias. Os depósitos são 

normalmente constituídos por areias alaranjadas e avermelhadas com pequenos seixos de quartzo, 

lascas de xisto e fragmentos de arenitos avermelhados do Triásico. Havendo níveis com grandes 

calhaus rolados de quartzo, assim como, existindo localmente argilitos, concreções carbonatadas e 

abundantes pisólitos ferruginosos. 

As antigas praias Quaternárias afloram em retalhos dispersos e são constituídas por 

cascalheiras com seixos mal rolados para níveis de 90-100m e seixos bem rolados para níveis de 60-

70m. 
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Figura 4 – Extrato da Folha 42-C da Carta Geológica de Portugal 
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5.3. Acessos 

 Perfil Transversal Tipo 

Os acessos a construir no Parque apresentarão um perfil transversal tipo constituído por uma 

faixa de rodagem de 6,0 m de largura, existindo na situação de talude de aterro uma concordância de 

0,5 m e no caso de talude de escavação uma valeta com 0,75 m de largura e 0,40 m de profundidade, 

que terá por função, não só a drenagem e encaminhamento superficial das águas, como a drenagem da 

própria estrutura do pavimento e o rebaixamento do nível freático na zona do pavimento. 

Os taludes a criar terão inclinações de 1/1 (horizontal/vertical), para o caso dos taludes de 

escavação e de taludes de aterro, devendo, em ambos os casos, ser recobertos com uma camada de 

0,10m de terra vegetal. 

Em termos estruturais, após o saneamento e consolidação da plataforma da terraplenagem, o 

pavimento será constituído por duas camadas de agregado britado de granulometria contínua com 

0,20+0,10m de espessura, servindo uma delas de base e a outra de camada de desgaste. Esta estrutura 

de pavimento é adotada tendo em atenção a manutenção da caracterização paisagística do local, em 

que os acessos se apresentarão com um pavimento de aspeto e coloração similar aos já existentes, e a 

pretensão de, na medida do possível, evitar a alteração das características de permeabilidade do 

terreno existente. 

 Traçado em planta 

A rede de acessos do Parque Eólico de Morgavel assenta, quando possível, na rede de via 

rurais/florestais já existente, que necessitará de beneficiações (alargamento da plataforma ou 

retificação do ângulo de curva) para permitir a circulação de camiões para transporte de componentes. 

Porém, frequentemente, será necessária também a construção de acessos novos. 

O estudo realizado, que teve em atenção as acessibilidades e pistas existentes no local, teve 

como condicionante prioritária que o acesso ficasse o mais agarrado possível ao terreno existente, 

tendo sido objetivo do projeto que existisse uma compensação de terras entre o volume de escavação 

e o volume de aterro, de forma a minimizar quer a existência de terras para depósito quer de terras de 

empréstimo.  

No total, no Layout A, serão utilizados 1,6 km de caminhos existentes, os acessos a beneficiar 

terão uma extensão de 10,3 km, enquanto, no caso dos acessos a construir, a extensão total é de 7,2 km.  
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No total, no Layout B, serão utilizados 3,7 km de caminhos existentes, os acessos a beneficiar 

terão uma extensão de 7,9 km, enquanto, no caso dos acessos a construir, a extensão total é de 6,2 km.  

Respeitando-se integralmente os condicionamentos colocados, obteve-se um traçado em 

planta em que os elementos curvos apresentam raios de curvatura que não criam qualquer limitação à 

circulação dos veículos de transporte dos aerogeradores. 

Em termos do perfil longitudinal dos acessos, o condicionamento principal, que normalmente é 

a inclinação de alguns trainéis, apenas se verifica em alguns tramos do lado nascente do parque: neste 

caso, a inclinação encontra-se limitada a 12%, podendo, excecionalmente e após validação das partes 

envolvidas, subir aos 15%. No restante do parque eólico este condicionamento não se coloca. 

 Aerogeradores - Plataformas 

Para as operações de montagem dos aerogeradores, e eventuais operações de grande 

manutenção/reparação, serão projetadas plataformas de trabalho nos locais de implantação dos 

grupos aerogeradores, com as dimensões mínimas necessárias para dispor os componentes principais 

dos aerogeradores, deixando ainda espaço livre para a movimentação das gruas a utilizar durante as 

operações referidas. Também a área de regularização e consolidação das plataformas deverá ser a 

menor possível. 

As plataformas permanentes junto de cada aerogerador têm dimensão de 21,5x27 m2, 

correspondendo à regularização e consolidação do terreno numa área que permita a montagem em 

segurança dos aerogeradores, e terminam as suas funções no final do período de construção do parque, 

voltando a ser utilizadas apenas em casos excecionais de grandes reparações, em que seja necessário 

o recurso a equipamentos pesados. 

Assim, para a montagem de cada aerogerador será necessária uma área sem obstáculos, que 

frequentemente acaba por ser o próprio terreno natural, o qual é previamente decapado e depois 

regularizado e consolidado com o escombro que resulta da escavação necessária à implantação do 

correspondente maciço de fundação. Para aerogeradores implantados ao longo dos acessos, é 

frequente utilizar estes como parte integrante das plataformas de montagem, diminuindo assim a área 

efetivamente intervencionada. 

Na sua geometria, deverá privilegiar-se, o mais possível, uma inserção harmoniosa com o 

terreno, acompanhando, a maior dimensão, as curvas de nível, tentando-se manter o terreno o mais 
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natural possível. No caso de se realizarem movimentos de terra, estes serão otimizados, equilibrando-

se aterros e escavações. O encontro das áreas de intervenção com o terreno natural, nomeadamente 

os taludes, far-se-á de forma gradual até às cotas do terreno natural, com pendentes suaves, de modo 

a que as plataformas se insiram convenientemente na paisagem. 

A superfície da plataforma correspondente à fundação, bem como a faixa correspondente ao 

acesso definitivo, é normalmente estabilizada com saibro, não se tornando necessário em caso algum 

impermeabilizar o terreno. 

Apesar das plataformas deverem ser mantidas, conforme referido, durante a vida útil do parque, 

para que possam ser efetuadas operações de manutenção/reparação, devem, no entanto, ser 

descompactadas à superfície e receber revestimento vegetal herbáceo, exceto numa faixa de 4 a 5 m 

em redor da base da torre de suporte do aerogerador e na faixa correspondente ao acesso, por razões 

de segurança contra incêndios, entre outras.  

Além das plataformas de montagem é habitual serem criadas plataformas auxiliares menores, 

destinadas a armazenamento durante a obra (plataforma de acondicionamento das pás e plataformas 

de apoio para a montagem e acondicionamento do contentor ferramenteiro e grua auxiliar). Estas 

plataformas auxiliares são renaturalizadas após a conclusão dos trabalhos.  

No entanto, uma vez que junto de diversos aerogeradores existem povoamentos de sobreiros, 

cujo abate deve ser minimizado, optou-se por eleger métodos construtivos que permitam evitar a 

necessidade de estabelecimento das plataformas auxiliares de armazenamento, nos casos onde tal 

obrigaria a abate de sobreiros, caso dos aerogeradores AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, AG6, AG7, AG8, AG9, 

AG15A e AG15B. 

Nestes casos o procedimento de montagem dos aerogeradores terá que se ajustar à ausência 

de plataformas auxiliares, recorrendo-se a um tipo de montagem “Just in Time”, que consiste em 

rececionar os diferentes componentes do aerogerador no seu local de instalação e descarregar do 

camião diretamente para o seu local de instalação final. Para tal é necessário um maior planeamento 

de forma a garantir que tudo o que é necessário para efetuar a montagem da turbina se encontra no 

local de instalação na hora exata da sua montagem. Este tipo de montagem, normalmente obriga a mais 

horas de grua, bem como mais horas no global, associando maiores custos no que diz respeito ao 

transporte dos diferentes equipamentos.  
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Por outro lado, nestes casos é necessário ainda considerar um tipo de transporte de pás 

diferente do convencional, ou seja, um tipo de transporte de pás de turbinas eólicas de grandes 

dimensões. Este tipo de transporte inovador é utilizado para possibilitar o atravessamento de zonas 

urbanas, permitindo ultrapassar uma multiplicidade de obstáculos. Para o caso em concreto, uma vez 

que o terreno é algo acidentado, este tipo de solução de transporte, conhecido como “blade lifter”, 

poderá ser utilizado também como forma de reduzir o impacte na movimentação de terras. 

5.4. Valas de cabos MT 

As valas de cabos serão executadas, em alguns casos, ao longo dos caminhos de acesso e, 

noutros casos, ao longo de caminhos existentes. Em ambos os casos será necessário proceder à 

abertura de uma vala para instalação de cabos elétricos, de interligação entre os aerogeradores e a 

subestação. 

As valas de cabos MT serão compostas por duas tipologias, tipo 1 e tipo 2 (com dois circuitos de 

cabos de média tensão), conforme apresentado na figura seguinte. 
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Figura 5 – Tipologia 1 e 2 para vala de cabos de média tensão 
 

Em casos particulares para travessias hídricas e de estradas ou caminhos serão utilizados os 

perfis transversais da figura seguinte. 

 

Figura 6 – Perfis transversais de valas média tensão para travessias hídricas e de estradas ou caminhos 
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5.5. Rede elétrica interna 

 Rede MT 

A interligação entre os diferentes aerogeradores constituintes do parque eólico, e destes com a 

subestação interna, será efetuado por intermédio de linhas subterrâneas e aéreas.  

Nas distâncias mais consideráveis e com maior dificuldade de acesso entre subestação interna 

do parque e grupos de aerogeradores, os circuitos de interligação subestação e grupos serão 

constituídos por intermédio de linhas aéreas com a passagem a linhas subterrâneas. Uma vez efetuada 

a transição aéreo-subterrânea, as ligações entre grupos de aerogeradores, dos circuitos constituintes 

da rede de média tensão 30KV, serão garantidas exclusivamente por linhas subterrâneas. Os circuitos 

1 a 4 contemplam esta transição aérea-subterrânea. 

Em relação ao circuito 4, com respeito ao troço em linha aérea, o parque eólico interligará à 

subestação a 30kV em circuito simples. No troço compreendido entre os apoios 5 e 24, a linha estará 

dimensionada para circuito duplo para a tensão de 60kV. Este dimensionamento deve-se com a 

possibilidade de interligação futura de um parque solar com uma potência DC estimada de 45MW. 

O circuito 5, circuito de sobre equipamento, é constituído exclusivamente por linhas 

subterrâneas.  

Relativamente aos troços em linha subterrânea, estes serão desenvolvidos com cabos de 

alumínio, com características que permitam o seu enterramento direto assegurando a sua integridade, 

a segurança e disponibilidade em operação. Os troços de linha aérea serão desenvolvidos com condutor 

alumínio-aço, tipo ACSR 160 (Partridge). 

A interligação entre os diferentes aerogeradores que constituem o parque eólico como para 

interligação com a subestação interna, será efetuado por intermédio de linhas subterrâneas e aéreas, 

devido as distâncias mais elevadas que separam os aerogeradores e a subestação interna do parque. 

Relativamente aos troços em linha subterrânea, esta será desenvolvido com cabos de alumínio, com 

características que permitam o seu enterramento direto assegurando a sua integridade, a segurança e 

disponibilidade em operação. Os troços de linha aérea serão desenvolvidos com condutor alumínio-aço, 

tipo ACSR 160 (Partridge). 
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Cabo da rede MT subterrânea do Parque eólico 

Alma condutora  Alumínio-Classe 2 

Forma da secção  Redondo multifilar compactado 

Secção [mm2] 95-400 mm² 

Isolamento XLPE 

Revestimento exterior PVC 

Blindagem Fita ou fios de cobre 

Tensão nominal [kV] 18/30 

Tensão máxima [kV] 36 

Temperaturas funcionamento -40ºC - +90ºC 

Normas de referência IEC60228; IEC60502-2 

Tabela 5 - Cabo de Média Tensão subterrânea - Principais características. 
 

Parâmetro Condutores 

Tipo de cabo ACSR 160 (Partridge) 

Secção Total (mm2) 157,92 

Secção de Alumínio (mm2) 22,19 

Secção de Aço (mm2) 135,98 

Diâmetro (mm )  16,32 

Composição (n.º fios x mm ) 7x3,14+26x5,23 

Resistência (  /km a 20ºC) 0,2124 

Peso linear (kg/m) 0,5471 

Carga de rotura (kN) 47,75 

Modulo de elasticidade (N/ mm2) 75,0 

Coeficiente de dilatação linear 18,9 x 10-6 

Tabela 6 - Cabo Condutor Linha Aérea - Principais características. 

 

A rede de média tensão a 30kV, subterrânea, será constituída por cabos monopolares secos 

dispostos em vala. A aérea, será constituída por condutores aéreos alumínio-aço dispostos em apoios 

do tipo betão, sendo as respetivas armações aplicadas, de acordo com as que constam do licenciamento 

dos apoios. As distâncias verticais entre condutores inferiores da linha de media tensão e os diversos 

cruzamentos com outras linhas elétricas, linhas de telecomunicações, infraestruturas rodoviárias e 
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linhas de água, tem em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde são definidas as distâncias 

mínimas. 

 Linha Aérea Interligação 30 kV 

5.5.2.1. Introdução 

Nas distâncias mais consideráveis e com maior dificuldade de acesso entre subestação interna 

do parque e grupos de aerogeradores, os circuitos de interligação subestação e grupos serão 

constituídos por intermédio de linhas aéreas com a passagem a linhas subterrâneas. Uma vez efetuada 

a transição aéreo-subterrânea, as ligações entre grupos de aerogeradores, dos circuitos constituintes 

da rede de média tensão 30KV, serão garantidas exclusivamente por linhas subterrâneas. Os circuitos 

1 a 4 contemplam esta transição aérea-subterrânea. 

Em relação ao circuito 4, com respeito ao troço em linha aérea, estará dimensionada para 

circuito duplo para a tensão de 60kV. Este dimensionamento deve-se com a possibilidade de 

interligação futura de um parque solar com uma potência DC estimada de 45MW. 

Para a interligação do circuito 4, aqui em questão preparamos dois corredores alternativos: 

 Corredor A:  5,25 km 

 Corredor B:  7,35 km 

Após uma breve analise das opções e embora a opção A, tenha um comprimento inferior, 

atravessa uma zona ambiental critica, denso que, deverá ser a opção B a opção a seguir, pois minimiza 

o impacto ambiental.  

5.5.2.2. Equipamentos 
5.5.2.2.1. Apoios 

Os apoios a usar serão do tipo betão. Relativamente às armações dos apoios metálicos, serão 

aplicadas as que constam do licenciamento dos respetivos apoios. 
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Os tipos de apoios adotados, de acordo com a função, serão os seguintes: 

APOIO FUNÇÃO MATERIAL 

MM04-2250/740 

AP02-1200/410 

AP03-1400/480 

K06/40/20 

K08/60/28 

K16/125/50 

K20/165/63 

2xK12/90/40 

AMARRAÇÃO / REFORÇO / ÂNGULO / FIM DE 
LINHA  

SUSPENSÃO / ALINHAMENTO 

BETÃO 

Tabela 7 – Tipo de Apoio para Linha Aérea 30kV - Principais características 

 

Figura 7 – Silhueta tipo Proposto 
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Figura 8 – Fundação tipo Proposto 
 

5.5.2.2.2. Cabos 

A linha será constituída por seis condutores de alumínio-aço em toda a sua extensão. Será 

incorporado na linha e para interligação das subestações, um cabo de comunicação (ADSS). 

 

Parâmetro Condutores 

Tipo de cabo ACSR 160 mm² 

Secção Total (mm2) 157,92 

Secção de Alumínio (mm2) 22,19 

Secção de Aço (mm2) 135,98 

Diâmetro (mm )  16,32 

Composição (n.º fios x mm ) 7x3,14+26x5,23 

Resistência (  /km a 20ºC) 0,2124 

Peso linear (kg/m) 0,5471 

Carga de rotura (kN) 47,75 

Módulo de elasticidade (N/ mm2) 75,0 

Coeficiente de dilatação linear 18,9 x 10-6 

Tabela 8 - Cabo Condutor Linha Aérea 30kV - Principais características 
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5.5.2.2.3. Isoladores 

Os condutores serão suspensos em cadeias de isoladores com 4 elementos do tipo U100 BS. 

As cadeias de amarração serão constituídas por 3 elementos do tipo U100 BS. 

Está prevista a montagem de hastes de descarga nas cadeias. 

5.5.2.2.4. Rede de Terras dos Apoios 

Quando se pretender estabelecer um circuito de terra num apoio de betão dotado de maciço de 

fundação, tem que se prever um circuito de terra dividido em 4 partes: 

 Ligação de toas as estruturas metálicas entre si e com o terminal de terra localizado no 

topo do apoio. 

 Ligação entre o terminal superior e o terminal inferior do poste. Esta ligação é assegurada 

pela armadura metálica o betão armado que constitui o poste. 

 Ligação entre o terminal inferior do poste e o elétrodo de terra. 

 Elétrodo de terra propriamente dito, que nos seus vários tipos possíveis quer no seu 

número por poste e respetivas ligações entre si, ou circuitos de equipotencialidade. 

Circuitos de terra do apoio a considerar deverão ser do tipo como se ilustra na imagem seguinte: 
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Figura 9 – Rede de terras proposta – Ligação à terra de apoio de betão, com maciço utilizando varetas, e 
malha circular de terra 

5.5.2.3. Diretriz da Linha  
5.5.2.3.1. Condutores e cabo de terra 

Os tipos de condutores e cabos de guarda serão dimensionados de forma a garantirem o normal 

funcionamento da linha, conciliando o aspeto técnico e económico da mesma. 

5.5.2.4. Cruzamentos com linhas aéreas de alta tensão 

Este levantamento será efetuado numa fase posterior tendo em conta o traçado da Linha SE CS 

das Cravadas e a SE Moncorvo, a 30kV. 
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A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as Linhas Elétricas a sobre 

passar terá em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem distâncias mínimas, 

como: 

 A linhas aéreas cruzadas superiormente distâncias mínimas – 3.2 m; 

5.5.2.5. Cruzamentos com linhas de telecomunicações 

Este levantamento será efetuado numa fase posterior tendo em conta o traçado da Linha SE CS 

das Cravadas e a SE Moncorvo, a 30kV. 

5.5.2.6. Cruzamentos com infraestruturas rodoviárias 

Este levantamento será efetuado numa fase posterior tendo em conta o traçado da Linha SE CS 

das Cravadas e a SE Moncorvo, a 30kV. 

A distância vertical entre o condutor inferior da linha de alta tensão e as referidas 

infraestruturas rodoviárias terá em consideração o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem 

distâncias mínimas, como: 

 Às autoestradas e Estradas Nacionais, distâncias mínimas – 7 m;  

5.5.2.7. Cruzamentos com linhas de água 

Este levantamento será efetuado numa fase posterior tendo em conta o traçado da Linha SE CS 

das Cravadas e a SE Moncorvo, a 30kV. 

5.5.2.8. Balizagem aérea 

De acordo com as circulares da Divisão de Regulamentação e Licenciamento Aeronáutico da ANA, 

Aeroportos de Portugal, SA, considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

 Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 

ultrapassem as superfícies de desobstrução; 

 Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

 Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura média 

superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às 

cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas; 
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 Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 

captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

 Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares. 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, 

são instaladas no cabo condutor superior e a projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre 

esferas consecutivas é sempre igual ou inferior a 30 metros. 

5.5.2.9. Sinalização para Aves  

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos corredores 

da linha em estudo serão identificadas e balizadas de acordo com as recomendações do mesmo, bem 

como a colocação de plataformas para ninhos caso se mostre necessário. 

Os condutores deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão, através da instalação de 

sinalizadores alternadamente em cada condutor. O afastamento aparente entre cada dispositivo de 

sinalização não deverá ser superior a 10 m (d=10m), ou seja, deverão ser dispostos de forma alternada, 

de 20 m em 20 m, em cada condutor de fase. 

NOTA: Se, por imperativos técnicos fundamentados pela EDP Distribuição, tiver que ser utilizado 

galhardete, os sinalizadores serão dispostos de 30 em 30m em cada condutor de fase. 

Em Área Crítica onde o risco predominante é a colisão a sinalização deve ser feita com aplicação 

de Fireflies. 

Nas outras situações: a sinalização poderá ser feita por instalação de espirais de sinalização-

dupla de cor branca ou amarela/vermelha/laranja (alternando as referidas cores), nos condutores de 

fase nus. 

No caso de troços de linhas elétricas em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 

10/03, de 6 de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de 

balizagem, não será necessário aplicar sinalização para aves. 
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 Rede terras 

O sistema de terras interligará todas as massas do sistema, garantindo a sua equipotencialidade 

evitando assim tensões de passo e contacto que possam colocar em risco os elementos presentes no 

parque. 

A rede de terras ligará todos os aerogeradores a subestação, que formará uma terra única. 

Toda a estrutura do aerogerador e fundação será estabelecido uma ligação por intermédio de 

cablagem de cobre nu, incluindo elétrodos de terra associando condutores e piquets de cobre. A 

fundação de cada aerogerador será dotada de um sistema de terras, com cabos de cobre enterrados. 

A interligação dos aerogeradores será efetuada através de cabo de cobre nu instalados nas 

valas estabelecidas para a instalação dos cabos da rede subterrânea de média tensão e interligadas a 

subestação interna do parque. No caso onde exista linha aérea e subterrânea, os cabos de cobre nu 

serão interligados a malha de terra dos apoios sendo a equipotencialização efetuada pelo cabo de 

guarda da linha aérea.  

 Rede comunicação 

Para permitir o controlo remoto e a operação do parque eólico será utilizado um cabo de fibra 

ótica monomodo de 12 fibras para interligar todos os aerogeradores ao sistema SCADA localizado no 

edifício de comando. 

Nos circuitos 1 a 4, onde parcela do circuito será realizada por linha aérea, serão usados cabos 

de guarda OPGW (Optical Power Ground Wire), com 24 fibras, em simultâneo com cabos de fibra ótica 

mencionados.  

A passagem de cabo de fibra ótica para OPGW será realizada com recurso a caixas de fusão de 

fibra, uma splicebox de 24 canais (12/12), onde as 12 fibras serão linearmente ligadas.  

A conversão de cabo de fibra ótica para cabo OPGW, e vice-versa, ocorre na caixa de fuão de 

fibras colocada no poste de linha aérea na saída da subestação e no poste extremo onde existe a 

passagem para cabos enterrados.  

Os cabos de fibra ótica à chegada aos aerogeradores serão ligados nas caixas de fusão de fibra 

localizadas em cada aerogerador através de pigtails do tipo SC monomodo. 

Na subestação serão conectados a um armário de comunicações e SCADA. 
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5.6. Exploração e condução 

A conceção do Parque está dirigida no sentido de poder funcionar em regime de "instalação não 

assistida" e de condução autónoma, minimizando assim a operação local. 

O arranque e paragem de cada grupo serão determinados pelas condições de vento existentes, 

as quais são objeto de medição permanente, através do anemómetro de cada aerogerador. 

A entrada em serviço dos grupos será ainda condicionada à verificação dos condicionamentos 

regulamentares em termos de valores da tensão, da frequência, da velocidade do gerador e da cadência 

das ligações, uma por minuto.  

5.7. Qualidade dos equipamentos. Normas e regulamentos 

Os equipamentos e instalações elétricas serão construídos segundo normas de fabrico e de 

ensaio reconhecidas e, ainda, certificados por organismos competentes. 

No fim da montagem, realizar-se-ão ensaios de entrada em serviço e de comissionamento dos 

equipamentos, a que se seguirá uma fase de serviço experimental, finda a qual, se nada obstar, se 

considerarão os equipamentos aptos para o serviço industrial. 
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6. SUBESTAÇÃO 30/60/400 kV 

6.1. Conceção geral 

 Caracterização e topologia da subestação 

A subestação tipo 30/60/400 kV será uma instalação mista, com aparelhagem de montagem 

exterior a instalar no Parque Exterior da Aparelhagem e de montagem interior, a instalar no Edifício de 

Comando. 

No Parque Exterior de Aparelhagem os painéis de 400kV e 60 kV serão dispostos frente a frente 

no Parque Exterior da Aparelhagem de modo a reduzir o espaço necessário à sua implantação.  

No nível de 400 kV existirão os seguintes 4 painéis: 

 1 painel de linha de 400 kV 

 2 painéis de transformador 30/400 kV 100/125 MVA 

 1 painel de transformador 60/400 kV 136/170 MVA 

 

No nível de 60 kV existirão os seguintes 3 painéis: 

 1 painel de transformador 60/400 kV 102/136/170 MVA 

 2 painéis de linha de 60 kV 

 

Os equipamentos 400 kV e 60 kV são do tipo convencional exterior, com isolamento a ar com 

exceção do disjuntor que terá isolamento SF6. Os transformadores de potência são também do tipo 

convencional, exterior e imerso em banho de óleo mineral com reservatório de expansão e regulação 

automática em carga.  

No Parque Exterior de Aparelhagem serão também instalados os equipamentos 

complementares de MT, tais como os descarregadores de sobretensões, os transformadores de 

serviços auxiliares e as Reactâncias de Neutro assim como o grupo gerador. 

No edifício de comando existirá um monobloco de 30 kV constituído por 17 celas, conforme 

descrito abaixo: 

 2 Celas para ligação ao transformador de potência 30/400 kV – 100/125 MVA 

 5 Celas para ligação dos ramais 30 kV do parque eólico 

 4 Celas para ligação dos ramais 30 kV do parque solar 



 
 
 
 
 
 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 
   

CJR180607.W.PD.W.G.016001 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA REVISIÃO Nº 0B 
PROJETO DE LICENCIAMENTO DATA: 04/12/2019 

 

 
 Página 46 de 98 

 
 

 

 2 Celas para ligação aos transformadores de serviços auxiliares 30/0,4 kV – 50 kVA 

 2 Celas para ligação à reactância de neutro 

 2 Celas de interbarras 

Os quadros de comando, controlo e proteção e os equipamentos de serviços auxiliares BT estão 

também localizados no edifício de comando. 

 Características Gerais da Rede Elétrica 

As características gerais da rede elétrica são as seguintes: 

 

Número de fases 3 

Tensão nominal 400 kV 

Tensão estipulada 420 kV 

Frequência nominal 50 Hz 

Sequência de fases Directa 

Corrente de curto-circuito, no ponto de ligação á rede 11,12 kA 

Potência minima de curto-circuito, no ponto de ligação á rede 7690 MVA (*) 

Tabela 9 – Características Gerais 
 

(*) - Segundo ficha de caracterização do ponto de receção enviada pela REN – 3869/2018. 

 Correntes Nominais e de Curto-Circuito 

As correntes nominais dos principais elementos constituintes da Subestação 30/60/400 kV são 

os seguintes: 

Elementos 400 kV 60 kV 30 kV 

Barramentos 2000 A 1250 A 3000 A 

Painel de Linha 3150 A 1250 A 1250 A 

Painel de Transformador de Potência AT/MT 3150 A 1250 A 3000 A 

Painel de Interbarras - - 3000 A 

Corrente curto-circuito - valor eficaz 50 kA / 1s 31,5 kA / 1s 31,5 kA / 1s 

Corrente curto-circuito - valor de crista 125 kA 79 kA 79 kA 

Tabela 10 – Correntes Nominais 
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 Distâncias de Isolamento 

As distâncias de isolamento e proteção mínimas no ar medidas a partir das partes em tensão 

respeitam os valores indicados no seguinte Quadro. 

Tensão mais 
Elevada 

Distâncias isolamento (mm) 
Distância 

ao solo 
Distância de trabalho 

(mm) 

(kV) Fase-terra Fase-fase (mm) Horizontal Vertical 

420 
Condutor-Estrutura: 3000 

Ponta-Estrutura: 3500 
Condutor-Condutor: 3600 

Condutor-Ponta: 4000 
5750 5250 4750 

72,5 660 760 3000 3000 3000 

36 340 380 n/a n/a n/a 

Tabela 11 – Distâncias mínimas de isolamento e proteção 

 Condições Ambientais 

As condições ambientais exteriores consideradas para o projeto são as seguintes: 

 Temperatura máxima:      40 ºC 

 Temperatura mínima:   - 10 ºC 

 Temperatura média diária:   < 30 ºC 

 Nível de poluição:      forte (25 mm/kV) 

 Altitude:     < 1000 m 

6.2. Aparelhagem de Alta Tensão (AT) e Muito Alta Tensão (MAT) 

A aparelhagem de corte e seccionamento MAT e AT será do tipo fixa, suportada por estruturas 

metálicas, e dotada de comandos motorizados, incluindo os seccionadores de terra. 

 Transformador de Potência MAT/AT/MT 

A subestação será equipada com três transformadores, para montagem exterior na subestação 

com as seguintes características principais: 

 

Transformador de potência 30/400 kV (2 unidades): 

 Potência nominal (ONAN/ONAF): 100/125 MVA 

 Tensão de serviço: 30/400 kV 

 Tensão Estipulada: 36/420 kV 
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 Valor estipulado da tensão suportável ao choque atmosférico (valor de pico): /520 kV 

 Valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial durante 1 min. (valor 

eficaz): /140 kV 

 Frequência: 50 Hz 

 Grupo vetorial de ligações: YNd 11 

 Regulação da Tensão: Tomadas de comutação em carga: +7/-17x1% 

 Líquido isolante Óleo mineral 

 Arrefecimento: ONAN/ONAF 

 Normas CEI-60076 

 

Transformador de potência 60/400 kV (1 unidade): 

 Potência nominal (ONAN/ONAF1/ ONAF2): 102/136/170 MVA 

 Tensão de serviço: 60/400 kV 

 Tensão Estipulada: 72/420 kV 

 Valor estipulado da tensão suportável ao choque atmosférico (valor de pico): /520 kV 

 Valor estipulado da tensão suportável à frequência industrial durante 1 min. (valor 

eficaz): /140 kV 

 Frequência: 50 Hz 

 Grupo vetorial de ligações: YNd 11 

 Regulação da Tensão: Tomadas de comutação em carga: +7/-17x1% 

 Líquido isolante Óleo mineral 

 Arrefecimento: ONAN/ONAF 

 Normas CEI-60076 

 Disjuntor MAT/AT 

Os disjuntores AT serão dotados das seguintes principais características: 

Número de pólos 3 

Instalação Exterior 

Tensão Estipulada (400 / 60 kV) 420 / 72,5kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) (400 / 60 kV) 

1425 / 325 kV 
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Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 minuto (valor eficaz) (400 / 60 kV) 

520 / 140 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Corrente estipulada em serviço contínuo (400 / 60 kV) 3150 / 1250 A 

Poder de corte estipulado em curto-circuito (400 / 60 
kV) 

50 / 31,5 kA 

Duração estipulada de curto circuito 1 s 

Linha de fuga 25 mm/kV 

Isolador Porcelana 

Factor de primeiro pólo 1,5 

Sequência de manobras estipulada A-0,3s-FA-3min-FA 

Tempo de corte ≤ 70ms 

Tipo de comando Eléctrico 

Tipo de manobra Acumulação de energia em molas 

Tensão nominal de alimentação do motor / Comando / 
Resistencia e ilum. 

110Vcc / 110Vcc / 230Vca 

Tabela 12 - Características do disjuntor MAT/AT 
 

 Seccionadores MAT/AT 

Os seccionadores MAT e AT serão dotados das seguintes principais características: 

Número de pólos 3 

Instalação exterior 

Tensão Estipulada (400 / 60 kV) 420 / 72,5kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) (400 / 60 kV) 

1425 / 325 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 minuto (valor eficaz) (400 / 60 kV) 

520 / 140 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Corrente estipulada em serviço contínuo 1250 A 

Poder de corte estipulado em curto-circuito (400 / 60 
kV) 

50 / 31,5 kA 

Duração estipulada de curto circuito 1 s 

Linha de fuga 25 mm/kV 

Isolador Porcelana 

Tipo de seccionador Rotativo, 2 colunas 
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Condições de montagem Horizontal apoiado 

Tipo de comando do seccionador Eléctrico 

Tipo de comando e de manobra do seccionador de terra Eléctrico 

Tensão nominal de alimentação do motor / Comando / 
Resistencia e ilum. 

110Vcc / 110Vcc / 230Vca 

Tabela 13 - Características do seccionador MAT/AT 

 Transformador de Corrente MAT/AT 

Os transformadores de corrente  serão dotados das seguintes principais características: 

Instalação Exterior 

Tensão Estipulada (400 / 60 kV) 420 / 72,5kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) (400 / 60 kV) 

1425 / 325 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 minuto (valor eficaz) (400 / 60 kV) 

520 / 140 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Sobreintensidade admissível em permanência 120% 

Corrente estipulada de curta duração 50 kA 

Duração estipulada de curto circuito 1 s 

Linha de fuga 25 mm/kV 

Isolador Porcelana 

Características dos núcleos do Transformador de Corrente 

Relação de Transformação Núcleo 
Potência de precisão 

(VA) 
Classe de Precisão 

4150;300;600/1-1-1-1-1A 
 

Contagem 2,5 0.2Fs5 

Medida 2,5 0,5 Fs5 

Proteção (x3) 20 5 P20 

Tabela 14 - Características do transformador de corrente MAT/AT 

 Transformador de Tensão MAT/AT 

Os transformadores de tensão, destinados a alimentar os equipamentos de medida e proteção, 

estão previstos para as características de rede indicadas, nomeadamente: 

Instalação Exterior 

Tensão Estipulada (400 / 60 kV) 420 / 72,5kV 
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Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) (400 / 60 kV) 

1425 / 325 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 minuto (valor eficaz) (400 / 60 kV) 

520 / 140 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Sobretensão admissível em permanência 1,2 

Linha de fuga 25 mm/kV 

Isolador Porcelana 

Características dos nucleos do Transformador de Tensão 400 kV 

Relação de Transformação Núcleo 
Potência de 

precisão (VA) 
Classe de 
Precisão 

400000/√3:   100/√3 | 
100/√3 

60000/√3 kV: 100/√3 | 
100/√3 

Contagem 10 0.2 

Protecção 30 3P 

Tabela 15 - Características do transformador de tensão MAT/AT 

 Descarregadores de Sobretensões MAT/AT 

Os descarregadores de sobretensão serão dotados das seguintes principais características: 

Características Fase (400) Fase (60) 

Instalação Exterior 

Linha de fuga 25 mm/kV 

Tipo óxido de zinco 

Tensão estipulada, Um (400 / 60 kV) 420 kV 72 kV 

Tensão nominal, Ur (400 / 60 kV) 357 kV 54 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 50 Hz 

Corrente nominal de descarga (In, 8/20 μs) (400 / 60 kV) 20 kA 10 kA 

Classe de descarga de linha 3 2 

Tabela 16 - Características do descarregador de sobretensões MAT/AT 
 

Os descarregadores de sobretensão serão dotados de sistema de contagem de descarga. 
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6.3. Aparelhagem de Media Tensão (MT) 

 Celas MT 

As celas de média tensão serão constituídas por um bloco metálico, do tipo modular, para 

montagem interior, para a tensão nominal de 36 kV e será constituído por 17 celas, conforme descrito 

abaixo: 

 2 Celas Disjuntor para proteção do transformador de potência 400/30 kV; 

 5 Celas Disjuntor para proteção dos ramais 30 kV do parque eólico; 

 4 Celas Disjuntor para proteção dos ramais 30 kV do parque solar; 

 2 Celas Disjuntor para proteção do transformador de serviços auxiliares 30/0,4 kV; 

 2 Celas Disjuntor para proteção da reactância de neutro; 

 1 Celas Disjuntor de interbarras 

 1 Celas Seccionador de interbarras 

As principais características das celas MT são seguintes: 

Instalação Interior 

Tipo Isolamento Ar 

Tensão de serviço 30 kV 

Tensão Estipulada 36 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 minuto (valor eficaz) 

70 kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) 

170 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Poder de corte estipulado em curto-circuito 31,5 kA 

Duração estipulada de curto circuito 1 s 

Valor de pico da corrente estipulada de curta duração 79 kA 

Corrente nominal do barramento 2500 A 

Corrente nominal Cela do transformador de potência 2500 A 

Corrente nominal Cela de Ramal 1250 A 

Corrente nominal Cela TSA 1250 A 

Corrente nominal Cela Reactância Neutro 1250 A 

Corrente nominal Cela interbarras 2500 A 
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Tensão nominal de alimentação do motor / Protecção e 
Comando 

110Vcc / 110Vcc 

Tabela 17 - Características das celas MT 

 Transformador de Serviços Auxiliares 

Os transformadores de serviços auxiliares serão dotados essencialmente das seguintes 

características: 

Tipo de arrefecimento ONAN 

Tipo Óleo 

Instalação Exterior 

Potência Nominal 160 kVA 

Relações de Transformação 30/0.40kV 

Tensão Estipulada Primário 36 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 min. (valor eficaz) Primário 

70 kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) Primário 

170 kV 

Tensão Estipulada Secundário 1 kV 

Valor estipulado da tensão suportável à frequência 
industrial durante 1 min. (valor eficaz) Secundário 

10 kV 

Valor estipulado da tensão suportável ao choque 
atmosférico (valor de pico) Secundário 

30 kV 

Frequência estipulada 50 Hz 

Regulação da Tensão 
Comutador de regulação sem 

carga com (Un±2x2.5%) 

Grupo de Ligação DYn11 

Tabela 18 - Características do transformador de serviços auxiliares 

 Reactância de Neutro MT 

As reactâncias de neutro trifásicas são para criação de neutro artificial no secundário dos 

transformadores de potência AT/MT na subestação e a correspondente ligação à terra e terão as 

seguintes principais características 

Instalação Exterior 

Tipo de Arrefecimento ONAN 

Tensão Estipulada 36 kV 
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Corrente estipulada de curta duração no 
neutro: 3xI0 

300A (5s) 

Corrente estipulada e permanente no neutro 5A 

Impedância homopolar 173,2 Ω 

Ligação dos enrolamentos Zig-Zag 

Tabela 19 - Características da reactância de neutro MT 

6.4. Derivações e ligações entre equipamentos e acessórios 

 Derivações e ligações entre equipamentos AT 

Os condutores que materializam o esquema elétrico da subestação serão dimensionados para o 

trânsito das correntes estipuladas em serviço contínuo, para os aquecimentos máximos admissíveis e 

para resistirem aos efeitos eletrodinâmicos das correntes de curto-circuito suscetíveis de os 

percorrerem. 

As ligações entre equipamentos AT obedecerão ao disposto nas especificações técnicas 

aplicáveis, tendo em consideração que as ligações tendidas ou flexíveis serão efetuadas em cabo de 

alumínio nu multifilar. Para o barramento será utilizado tubo de alumínio mas em alternativa poderá 

ser utilizado condutores flexíveis de secção suficiente para suportar os 1600A e 50kA/1s. 

As ligações entre os condutores e entre estes e os terminais dos equipamentos AT devem ser 

executadas por ligadores de junção, de derivação ou de extremidade de acordo com o tipo de ligação a 

assegurar. Em todas as situações que surjam ligações entre condutores de alumínio e cobre, estas 

devem ser executadas por meio de ligadores bimetálicos. 

 Derivações e ligações MT 

As ligações dos secundários dos transformadores de potência a cela MT, serão executadas em 

cabo de alumínio nu multifilar e em tubo de alumínio na saída do transformador de potência. 

A ligação entre o secundário do transformador de potência e a cela MT faz-me por um 

barramento constituído por tubos de alumínio montado sobre uma estrutura metálica, a ligação entre 

o barramento e a cela MT, faz-se com recurso a cabo de alumínio tipo LXHIOV para a tensão 18/30kV 

com terminais tipo termoretráctil. 

Os transformadores dos serviços auxiliares MT/BT e da reactância de neutro também serão 

ligados às respetivas celas MT com cabos de alumínio tipo LXHIOV 18/30kV. 
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Os cabos isolados de MT referentes a estes circuitos serão instalados caleiras reservadas para 

o efeito. 

Todos os cabos isolados de MT referidos deverão ter a sua armadura ligada à terra nas 

extremidades. 

 Circuitos elétricos BT 

As secções definidas serão estabelecidas tendo em consideração os seguintes critérios 

dimensionais: 

 Queda de tensão máxima admissível; 

 Corrente máxima admissível em regime permanente; 

 Corrente máxima admissível em regime de curto circuito; 

A escolha do tipo e secção dos cabos isolados BT será efetuada, para além dos critérios 

indicados acima, tendo como mínimo as secções de 2.5mm2 para comando e sinalização, 4 e 6 mm2 para 

circuitos de tensão e de correntes respetivamente. 

Os circuitos elétricos de BT deverão ser estabelecidos por intermédio de cabos do tipo ignífugo, 

isentos de halogéneos, resistentes ao fogo e não propagadores da chama e do fogo. Deste modo os 

cabos isolados, tensão nominal 0.6/1kV, serão dos tipos: 

- Sem revestimento metálico:  XZ1(frs, frt, zh); 

- Armados: XAZ1 (frs, frt, zh); 

- Com Blindagem Coletiva: XHZ1 (frs, frt, zh); 

No exterior os cabos isolados de BT serão instalados em tubos, esteiras ou caleiras reservadas 

para o efeito. No interior do Edifício de Comando os cabos também serão instalados em tubos, esteiras 

ou caleiras reservadas para o efeito e sob o piso falso na zona dos armários de comando e controlo. 

6.5. Armários de Reagrupamento de Cabos 

Com o objetivo de diminuir o número de cabos BT entre o Pátio Exterior e o edifício de comando 

e garantir o agrupamento de determinados circuitos serão instalados os seguintes armários de 

reagrupamento de cabos: 

 Transformadores de Corrente; 

 Transformadores de Tensão; 



 
 
 
 
 
 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 
   

CJR180607.W.PD.W.G.016001 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA REVISIÃO Nº 0B 
PROJETO DE LICENCIAMENTO DATA: 04/12/2019 

 

 
 Página 56 de 98 

 
 

 

 

Os armários de reagrupamento de cabos serão concebidos para montagem exterior, com grande 

resistência aos agentes atmosféricos e fabricados em poliéster prensado ou em aço inox pintado, sendo 

instalados nas estruturas metálicas associadas aos respetivos equipamentos. 

6.6.  Serviços Auxiliares 

Os serviços auxiliares de corrente alternada possuem duas fontes de energia alternativas: uma 

fonte normal e uma fonte de socorro.  

A fonte normal é constituída pela alimentação proveniente de um transformador de serviços 

auxiliares (TSA) de 30/0,4 kV, alimentados a partir de Celas MT localizadas no edifício e destina se a 

alimentar todas as cargas CA. 

A fonte de socorro será assegurada por um Gerador Eletrogéneo a instalar no edifício e destina-

se a alimentar as cargas auxiliares essenciais. Este Gerador encontra ligado ao mesmo quadro geral de 

serviços auxiliares. 

A comutação da alimentação do TSA para o gerador será feita por inversor automático instalado 

no interior do quadro dos serviços auxiliares CA. 

Para alimentação dos serviços auxiliares de corrente contínua serão instaladas baterias tipo 

selado, sem manutenção, de 110 VCC para a alimentar os circuitos de força-motriz, comando, controlo 

e proteção. 

Para a alimentação ininterrupta dos equipamentos críticos da subestação, será utilizado um 

ondular com saída 220 V, 50 Hz, com cerca de 3 kVA. Esta unidade será alimentada a 110 VCC, a partir do 

quadro geral de serviços auxiliares CC. 

6.7. Sistema de Medida de energia 

O sistema de medição instalado será constituído por um contador, processador multitarifas, 

módulo de comunicação para telecontagem e respetivo quadro. 

 O quadro de contagem será constituído por um armário metálico, para instalação dos 

equipamentos descritos, no interior do edifício de comando.  

O contador de energia ativa fará a contagem a partir dos transformadores de medida, a 400 kV, 

do painel de saída de linha. O contador de energia será bidirecional, podendo medir o fluxo de energia 
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em ambos os sentidos (energia produzida ou consumida), e descriminar a energia reativa nos quatro 

quadrantes com uma classe de precisão de 0,2S em energia ativa e 0,5 em energia reativa. A ligação do 

contador será trifásica a quatro fios. A medição de energia será registada e armazenada localmente 

para sua posterior transmissão remota (Telecontagem). O contador estará alojado no interior de um 

armário específico destinado exclusivamente para esse fim e acessível apenas pela REN.  

O armário será para uso exclusivo do sistema de telecontagem, montagem sobre o chão, e terá 

as dimensões que permitam a correta instalação de todos os equipamentos necessários e executará 

conforme os requisitos da empresa de eletricidade. Neste armário serão montados todos os contadores 

dos painéis de 400 e 60 kV. Os contadores das celas de 30 kV, serão montados diretamente nos 

compartimentos BT das próprias celas. 

Todos os circuitos e equipamentos de medição serão testados pelo organismo autorizado para 

esse fim e, posteriormente selado. 

6.8. Sistema Proteções, comando e controlo (SPCC) 

A subestação e a rede interna de média tensão serão dotadas das proteções necessárias à sua 

completa segurança contra defeitos elétricos. Todas as proteções, assim como o estado dos 

equipamentos, serão enviados para uma unidade central que gere toda informação e sinais, para enviar 

a ordem de abertura ou fecho dos equipamentos, bem como enviar os estados do mesmo para o centro 

de despacho do cliente e rede elétrica que se fará a interligação. 

O sistema de Proteções, comando e controlo da subestação é composto pelos seguintes 

equipamentos:  

 Armário da Unidade Central; 

 Painel de Interligação; 

 Painel Comando de Linha 400kV; 

 Painel Proteção de Linha 400kV; 

 Painel Transformador 400/30kV; 

 Painel Transformador 400/60kV; 

 Painel de Linha 60kV; 

 Painel de diferencial de barra; 

 Relés de proteção MT a serem instalados nos compartimentos de BT das celas MT; 
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 Unidade central 

A unidade central é responsável por todas as funções de visualização e interface operacional 

com o utilizador associadas ao Nível 2 do SPCC é composta por duas RTU’s redundantes, que permite 

visualizar o layout e gerir os equipamentos MAT/AT e MT. A unidade também terá um relógio 

sincronizador GPS, que servirá para manter a sincronização horária de todo o sistema. 

Assim sendo, a Unidade Central, é responsável pela comunicação com as várias Unidades de 

Painel e unidade dos Serviços Auxiliares via protocolo IEC61850. O meio físico utilizado é sempre a rede 

local Ethernet e ligações em Fibra Ótica (em casos pontuais são utilizados cabos Ethernet Categoria 6). 

É utilizada uma topologia em Anel, e é formada pela interligação de vários Switch ligados entre si por 

fibra ótica. É ainda responsável pela implementação das comunicações com o despacho (Nível 3) via 

protocolo IEC 60870-5-104. 

  Linha de interligação 400 kV 

6.8.2.1. Armário de Comando 

Para a interligação com a rede de 400 kV, está contemplado um armário de comando dedicado á 

linha de 400kV constituído por uma unidade de comando, que permite a manobrar e supervisionar os 

aparelhos do parque instalados como: 

 Medidas do Painel (U,I,kW,Var,VA,f); 

 Abertura e Fecho de Disjuntor; 

 Abertura e Fecho de Seccionadores; 

 Verificação de Sincronismo; 

 REE – Regime especial de Exploração; 

 Religação; 

 Bloqueio por falha de disjuntor; 

6.8.2.2. Armário de Proteções 

Para a interligação com a rede de 400 kV, serão instaladas duas proteções, principal e 

secundaria, com as seguintes funções: 
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6.8.2.2.1. Proteção Principal 

 Proteção de distância; 

 Proteção direcional de máximo de corrente; 

 Proteção máximo corrente de fases e de neutro; 

 Religação; 

 Verificação de Sincronismo; 

 Falha de disjuntor; 

 Oscilografia 

6.8.2.2.2. Proteção Secundária 

 Proteção máximo corrente de fases e de neutro; 

 Defeito à terra (tensão homopolar): 

 Diferencial de Linha; 

 Distancia; 

 Oscilografia; 

 Teleproteção: 

 Religação 

 Falha de Disjuntor 

 Transformadores 400/30 kV (T1 e T2) 

6.8.3.1. Armário Transformador 

Para os transformadores 400/30kV, está contemplado um armário, constituído por três 

unidades de controlo e proteção que são: 

6.8.3.1.1. Proteção Principal 

 Medidas do Painel (U,I,kW,Var,VA,f); 

 Abertura e Fecho de Disjuntor; 

 Abertura e Fecho de Seccionadores; 

 Verificação de Sincronismo; 

 REE – Regime especial de Exploração; 
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 Religação; 

 Bloqueio por falha de disjuntor; 

 Diferencial de Transformador; 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Oscilografia; 

 Buchholz; 

 Válvula de descompressão; 

 Temperatura de óleo; 

 Falha de Disjuntor; 

6.8.3.1.2. Proteção Secundária 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Verificação de sincronismo; 

 Oscilografia; 

 Buchholz; 

 Válvula de descompressão; 

 Temperatura de óleo; 

 Falha de Disjuntor; 

 Religação; 

6.8.3.1.3. Regulador Automático de Tensão 

 Comando subir tomada; 

 Comando descer tomada; 

 Sinalizações do regulador; 

 Transformadores 400/60 kV (T3) 

Para o transformador 400/60kV, está contemplado dois armários, um para os 400kV e outro 

para os 60kV, constituídos pelas seguintes unidades: 
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6.8.4.1. Armário Transformador MAT (T3) 

Para o transformador 400/60kV, o armário responsável pelo comando, controlo e proteções dos 

400kV será constituído por: 

6.8.4.1.1. Proteção Principal 400kV 

 Diferencial de Transformador; 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Falha de Disjuntor; 

 Relé de Bloqueio; 

 Oscilografia;  

 Medidas do Painel (U,I,kW,Var,VA,f); 

 Abertura e Fecho de Disjuntor; 

 Abertura e Fecho de Seccionadores; 

 Verificação de Sincronismo; 

 REE – Regime especial de Exploração; 

 Religação; 

6.8.4.1.2. Proteção Secundária 400kV 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Proteção direcional máximo de corrente; 

 Religação; 

 Falha de Disjuntor; 

 Verificação de sincronismo 

 Relé de Bloqueio; 

 Oscilografia; 

6.8.4.1.3. Regulador Automático de Tensão 

 Comando subir tomada; 

 Comando descer tomada; 

 Sinalizações do regulador; 
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6.8.4.2. Armário Transformador AT (T3) 

Para o transformador 400/60kV, o armário responsável pelo comando, controlo e proteções dos 

600kV será constituído por: 

6.8.4.2.1. Proteção Principal 60kV 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Religação; 

 Falha de Disjuntor; 

 Relé de Bloqueio; 

 Oscilografia; 

 Medidas do Painel (U,I,kW,Var,VA,f); 

 Abertura e Fecho de Disjuntor; 

 Abertura e Fecho de Seccionadores; 

 Verificação de Sincronismo; 

 REE – Regime especial de Exploração; 

6.8.4.2.2. Proteção Secundária 60kV  

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Proteção direcional máximo de corrente; 

 Religação; 

 Falha de Disjuntor; 

 Relé de Bloqueio; 

 Oscilografia; 

 Linhas 60kV (P1 e P7) 

6.8.5.1. Armário de Linha 60kV 

Para a linha de 60 kV, está contemplado um armário, constituído pelos seguintes equipamentos: 

6.8.5.1.1. Proteção Primária 

 Medidas do Painel (U,I,kW,Var,VA,f); 
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 Abertura e Fecho de Disjuntor; 

 Abertura e Fecho de Seccionadores; 

 Verificação de Sincronismo; 

 REE – Regime especial de Exploração; 

 Religação; 

 Bloqueio por falha de disjuntor 

 Proteção de Distância; 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Bloqueio por oscilação de Potência; 

 Oscilografia; 

6.8.5.1.2. Proteção Secundária 

 Proteção diferencial de Linha; 

 Proteção de Distância; 

 Proteção máximo de corrente de fase e de neutro; 

 Verificação de sincronismo; 

 Religação; 

 Bloqueio por oscilação de Potência; 

 Oscilografia; 

 Falha de Disjuntor; 

 Religação; 

 Painel Diferencial de Barras 

Serão usadas duas proteções para fazer a proteção diferencial de barras de 400kV e de 60kV. 

 Proteções para Celas MT 

6.8.7.1. Protecao Cela Transformador, TSA, e Reatância de Neutro 

Para as celas de transformador, TSA e Reatância de Neutro serão instaladas proteções com as 

seguintes funções: 

 Proteção máximo e mínimo de tensao; 
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 Proteção máxima intensidade 

o Curto/Circuito 

o Sobrecarga 

 Proteção defeito à terra (corrente homopolar); 

 Proteção máximo e mínimo de frequência; 

6.8.7.2. Protecao Celas Ramal e Inter-Barras 

Para as celas de ramal e inter-Barras serão instaladas proteções com as seguintes funções: 

 Proteção máxima intensidade 

o Curto/Circuito 

o Sobrecarga 

 Proteção defeito à terra (corrente homopolar); 

 Proteção máximo e mínimo de frequência; 

 

Mais informação disponível no esquema unifilar detalhado: CJR180607.P.PD.D.E.012002 

 Armários de Comando, Controlo e Proteções 

Os armários de comando, controlo e proteções serão concebidos de modo a receber as unidades 

de painel MAT/AT do Sistema de Comando e Controlo Integrado, os equipamentos complementares 

necessários ao correto funcionamento destes painéis e à ligação dos cabos de BT. 

Os armários de comando e controlo serão instalados numa área do edifício de comando dotada 

com piso falso para facilitar a passagem e ligação dos cabos de BT, provenientes da aparelhagem AT e 

MT e de interligação entre armários. 

Os armários de comando e controlo deverão observar, na generalidade, as seguintes 

características gerais: 

Dimensões Mínimas 800x800x2200 (mm) (LxPxA) Sem rodapé 

Material Chapa Metálica Espessura Mínima de 1.5mm 

Superficie Pintada RAL 7035 
Elevado índice de protecção 

anti-corrosiva 

Tratamento 
Pintura Electrostática a pó para 

interior 
Materiais certificados pela EN 

ISO 14001/1996 

Grau de Proteção minimo IP 30; IK07 --- 
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Montagem No solo Sobre estrutura 

Ventilação Mecânica --- 

Iluminação Lâmpada Fluorescente --- 

Porta Vidro --- 

Bastidor Basculante --- 

Tabela 20 - Características gerais dos armários. 

6.9. Rede de Terras 

A rede geral de terras será uma terra única, constituída por um circuito de instalação 

subterrânea e por um circuito de instalação aérea e será um conjunto interligado formado por: 

 

 Terra de proteção, destinada a contribuir para a segurança das pessoas nas 

proximidades de um objeto metálico da instalação suscetível de colocação acidental sob 

tensão em caso de defeito de isolamento; 

 Terra de serviço, destinadas a influenciar o comportamento da rede em caso de defeito à 

terra; 

 Rede de terras aéreas composta por cabos de guarda, para proteção da instalação contra 

descargas atmosféricas diretas. 

 Rede de Terras subterrânea 

A rede geral de terras será concebida de forma a constituir uma rede equipotencial, reduzindo 

os riscos de tensões de passo e de contacto e limitando as a valores não perigosos, em caso de defeito 

à terra. 

A rede de terras, em especial a da plataforma exterior da subestação, cumprirá com as normas 

EEEI 80 e 81, para além do estabelecido pela regulamentação e legislação aplicáveis, nomeadamente o 

estipulado no RSSPTS. O valor regulamentar da resistência de terra (1 ohm) será comprovado por 

entidade credenciada para o efeito (ex.º, LABELEC). 

 

O dimensionamento da rede geral de terras para a subestação tipo AT/MT (secção do cabo de 

terra e dimensão da quadrícula) dependerá de vários fatores, condicionados pela localização da 

subestação, nomeadamente: 
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 Resistividade do solo; 

 Características da interligação á subestação de interligação da rede A, nomeadamente 

da corrente de curto-circuito máxima trifásica e fase terra; 

 

O valor regulamentar da resistência de terra (1 ohm) será comprovado por entidade credenciada 

para o efeito (ex. º, LABELEC). 

A rede de terra subterrânea será, de modo a abranger toda a área ocupada pela instalação. Serão 

utilizadas ligações por soldadura aluminotérmica. Todas as peças metálicas das diversas instalações 

serão ligadas à rede de terras única, conforme regulamentação aplicável. 

 Rede de Terra Aérea 

A subestação será protegida contra descargas atmosféricas diretas por meio da instalação de 

cabos de guarda repartidos sobre a área total do Pátio Exterior dos equipamentos, dando continuidade 

aos cabos de guarda das linhas aéreas, montados longitudinal e transversalmente nos topos das 

colunas dos pórticos da subestação e da estrutura de suporte de equipamento MT dos painéis dos 

transformadores AT/MT. Adicionalmente prevemos de um para-raios tipo captor de avanço à ignição 

para assegurar a proteção da aérea da subestação que não ficar protegida pelo cabo de guarda. 

Além disso todos os painéis de linha bem como os transformadores de potência são protegidos 

contra sobretensões vindas do exterior através de descarregadores de sobretensões, cuja função será 

a de limitar as sobretensões incidentes a valores compatíveis com os níveis de isolamento da 

aparelhagem a proteger. 

6.10. Qualidade dos equipamentos. Normas e regulamentos 

Os equipamentos e instalações elétricas serão construídos segundo normas de fabrico e de 

ensaio reconhecidas e, ainda, certificados por organismos competentes. 

No fim da montagem, realizar-se-ão ensaios de entrada em serviço e de comissionamento dos 

equipamentos, a que se seguirá uma fase de serviço experimental, finda a qual, se nada obstar, se 

considerarão os equipamentos aptos para o serviço industrial. 
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6.11. Obras de Construção Civil 

 Edifício de Comando 

6.11.1.1. Localização e Arquitetura 

O edifício de comando assume-se tanto pela sua volumetria, como pela área ocupada, uma 

expressão relativamente reduzida pois detém uma área bruta de cerca de 300m² nos 8 650m² de área 

total da subestação. 

Na sua execução procurar-se-á empregar materiais e cores características da região para que o 

edifício se integre no ambiente envolvente. 

Arquitetonicamente temos um volume muito simplificado de apenas um piso, organizando-se 

nos seguintes espaços: sala de média tensão, sala de baixa tensão, sala de monitorização, sala de 

baterias, quartos de banho, cozinha, escritórios e sala de reuniões. 

Prevê-se também a construção de um espaço destinado a arrumo e armazenamento próximo do 

edifício de comando. 

6.11.1.2. Solução estrutural e materiais adotados  

A solução construtiva do edifício de comando é a de uma estrutura reticulada de pilares e vigas. 

A laje de cobertura é plana e o caimento necessário para se efetuar o escoamento das águas é 

conseguido com uma camada de material de enchimento. Para a sua execução serão utilizados 

elementos pré fabricados, vigotas e tijoleiras. 

As fundações de pilares e paredes foram calculadas para uma tensão admissível do terreno de 

250 kPa, havendo necessidade de confirmar este valor na fase de escavações. As paredes do edifício 

assentam em lintéis de fundação contínuos. 

 

6.11.1.3. Rede de abastecimento de água 

Toda a rede de abastecimento de água será executada de acordo com o Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais e demais Normas 

técnicas aplicáveis. 
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A rede de abastecimento de água destina-se a alimentar a instalação sanitária do edifício de 

comando, que compreende um lavatório e uma sanita. 

A rede de água fria será executada em tubagem de PVC tipo “Hidronil” ou PPR tipo “Coprax” para 

a classe de pressão PN 2,0Mpa. e compreende a alimentação do quarto de banho e rede de torneiras 

para limpeza e rega. 

Na falta de rede pública local, o abastecimento de água será garantido por uma rede de 

tubagens, caixas e algerozes que recolherão as águas pluviais provenientes da cobertura do Edifício de 

Comando conduzindo-a a um depósito subterrâneo, com cerca de 3,00m3 de capacidade útil, junto ao 

edifício. 

Um pequeno grupo hidropressor, captando a água desse depósito, alimentará os dispositivos de 

utilização à pressão adequada. 

6.11.1.4. Rede de drenagem de águas residuais 

Toda a rede interior de saneamento será executada de acordo com o Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais e demais Normas 

Técnicas aplicáveis. 

A rede de drenagem de águas residuais será constituída por tubos em PVC rígido, da classe de 

pressão 0,4 MPa, que estabelecerão a ligação a um depósito estanque pré-fabricado, com 2000 l de 

capacidade, efetuando-se este escoamento por ação gravítica. As águas residuais deverão ser 

periodicamente retiradas do referido reservatório e transportadas para a Estação de Tratamento de 

Águas Residuais (ETAR). 

6.11.1.5. Rede de drenagem de águas pluviais 

As águas pluviais provenientes da cobertura do edifício serão recolhidas em caleiras e 

conduzidas pelos tubos de queda para caixas de visita ou caleiras que debitarão esse fluxo em valetas 

ou no terreno em local afastado do edifício. Este escoamento efetua-se por gravidade. 

A drenagem da subestação efetuar-se-á por meio de valas drenantes criteriosamente 

espaçadas, que conduzirão as águas para fora do recinto da subestação. 
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 Pátio da subestação 

Na subestação, adjacente ao edifício de comando, irão localizar-se os maciços de fundação das 

estruturas de suporte dos equipamentos, a fossa do transformador, o respetivo depósito de 

recuperação de óleo, e as caleiras de cabos. O pavimento será revestido com uma camada de gravilha, 

com 5 cm de espessura sobre manta de geotêxtil. 

A Subestação com uma área de cerca de 8 650m2, será construída numa plataforma exterior, 

convenientemente vedada em todo o seu perímetro. A altura mínima da vedação será de 2,20 metros, 

medida do exterior, estando o acesso ao interior garantido por dois portões metálicos com rede. Os 

transformadores terão um portão no seu enfiamento de modo a permitir facilmente a sua remoção em 

caso de avaria. 

O terreno será nivelado num plano, sendo protegido superficialmente por um revestimento 

apropriado, a fim de evitar a emanação de poeiras e o crescimento de vegetação. 

Para além da fossa de óleos do transformador executar-se-ão caleiras para cabos bem como 

todos os maciços de apoio dos diversos equipamentos. 

Serão tomadas as precauções necessárias para evitar a acumulação de água na superfície do 

terreno, dando inclinação ao mesmo e estabelecendo sistema de drenagem adequado. Da mesma 

forma, será previsto sistema de drenagem para as caleiras de cabos constituintes da Subestação. 
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7. LINHA AÉREA INTERLIGAÇÃO 400kV 

7.1. Introdução 

O projeto da linha de interligação tem como finalidade a ligação à Rede Nacional de Transporte 

da Subestação do Parque Eólico (SE PE) Morgavel que vai receber a potência da produção eólica 

associada ao Parque Eólico. A ligação entre a Subestação PE Morgavel e a Subestação de Sines vai, 

sempre que ambientalmente aconselhável, aproveitar parte de corredores de linha já existentes no 

local. Como tal foram apresentados três (3) corredores diferentes onde poderemos estudar o traçado 

da linha: 

 Corredor A: 8,93 km 

 Corredor B: 9,27 km  

 Corredor C: 9,84 km 

Como tal e após uma breve análise dos corredores estudados e tendo em consideração que se 

tentou, dentro do possível, utilizar corredores onde já existissem linhas para minimizar o impacto, o 

corredor B e C serão aqueles onde menos se consegue minimizar o impacto, isto é, devido a utilizar 

numa extensão maior um corredor de linha já existente, embora possuam mais travessias com linhas 

existentes. Estas soluções também não seriam inviáveis em termos de execução. Em todas elas 

teremos sempre a questão da travessia com linhas existentes da REN.  

A solução A será a mais vantajosa em termos de distancia, uma vez que é inferior às duas outras 

opções, como tal a nível de construção esta solução será a melhor opção já que a nível de segurança é 

a que menos travessias com linhas existentes apresenta e a que menor distância possui. 

7.2. Critérios Gerais do Projeto 

Do ponto de vista técnico, o projeto que nos referimos na presente memória, será constituído 

pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV, 

nomeadamente: 

 Apoios reticulados em aço da família “DL” para linhas duplas; 

 Fundações do apoio constituídas por quatro maciços independentes formados por uma 

sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

 Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ASCR 485 (ZEBRA). 
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 Dois cabos de guarda, um do tipo ACSR 153 (DORKING) e o outro OPGW, possuindo 

características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro. 

 Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS; 

 Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima 

de 50 kA; 

 Circuitos de terra do apoio dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação. 

7.3. Equipamentos 

 Apoios 

Os apoios abaixo referidos e respetivas fundações foram já licenciados como elementos tipo das 

linhas da RNT pelo que se referem seguidamente apenas as respetivas características gerais. Os 

desenhos das silhuetas dos apoios constituem o desenho nº25 anexo a este documento. 

Os tipos de apoios adotados, de acordo com a função, e dimensão de famílias são os seguintes: 

Família de 
Apoios  

Altura Útil Mínima ao 
Solo (m) 

Altura Útil Máxima ao Solo 
(m) 

Altura Total 
Máxima (m) 

Envergadura 
(m) 

DL 24,00 52,00 74,60 17,00 

Tabela 21 -Família de Apoios 
 

Na imagem seguinte poderão visualizar o tipo de poste DL: 
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Figura 10 – Silhueta tipo de um poste tipo DL 
 

 Fundações 

As fundações dos apoios a utilizar na linha em questão deverão ser constituídas por quatro 

maciços independentes formados por uma sapata em degraus e uma chaminé prismática. 

Estas fundações são construídas no local, sendo que para tal se escavará diretamente, se 

entivará e depois de montado o ferro da armadura da fundação, se betonará in sito. 

Findada a betonagem ter-se-á de aguardar 28 dias pela cura do betão, para poder iniciar a 

montagem do poste. Durante a cura do betão, serão retirados vários provetes de ensaios, por forma a 

ensaiar os mesmos e garantir a boa secagem das sapatas em questão. 

Na figura seguinte, verificamos a descrição geométrica das fundações em questão: 
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Figura 11 – Geometria da fundação de um poste tipo DL – DRE081 a DRE171 
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Figura 12 – Geometria da fundação de um poste tipo DL – DRE021 a DRE073 
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Figura 13 – Geometria da fundação de um poste tipo DRE184 a DR266 
 

 Cabos 

A linha será constituída por três condutores de alumínio-aço (ACSR 485 (ZEBRA)) em toda a sua 

extensão, estando um cabo alumínio-aço (ACSR 153 (DORKING)) instalado na posição de cabo de guarda 

como cabo de proteção. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será de facto um cabo 

tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de 

telemedida e telecontrole bem como de telecomunicações em geral. Os cabos estarão dispostos em 
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esteira vertical, com 3 cabos por fase, feixe triplo, a linha estará equipada com os dois ternos, numa 

perspetiva da necessidade futura de ligar a linha agora a projetar. 

Parâmetro Condutores Cabo de Terra 

Tipo de cabo ACSR 485 (ZEBRA) ACSR 153 (DORKING) OPGW 92/35 24Fo 

Secção Total (mm2) 484,5 152,8 129,09 

Secção de Alumínio (mm2) 428,9 96,5 91,89 

Secção de Aço (mm2) 55,6 56,3 35,34 

Diâmetro (mm ) 28,6 16,0 15,0 

Resistência (  /km a 20ºC) 0,0674 0,2992 0,315 

Peso linear (kg/m) 1,6189 0,7067 0,513 

Carga de rotura (kN) 128,49 77,08 69,52 

Módulo de elasticidade (N/ mm2) 70000 104000 84,5 

Coeficiente de dilatação linear 19,4 x 10-6 15,3 x 10-6 17,7 x 10-6 

Tabela 22 - Cabo Condutor Linha Aérea 400kV - Principais características. 
 

7.3.3.1. Distâncias de segurança associadas ao cabo 

Sobre este tema observa-se o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem várias distâncias 

mínimas, como: 

  Ao solo; 

  Às árvores; 

  Aos edifícios; 

  Às auto-estradas e Estradas Nacionais; 

  Entre cabos de guarda e condutores; 

  Entre condutores, etc. 

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, 

árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se que estas serão verificadas para a situação de flecha 

máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85ºC sem sobrecarga de vento. 

Neste projeto, irão adotar-se os critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, SA. os 

quais estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e 

aumentando-se o nível de segurança em geral. No quadro seguinte mostram-se os valores adotados:  
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Obstáculos 
400kV 

Critério 
REN, SA. [m] 

Mínimos 
RSLEAT [m] 

Solo 14 8.0 

Árvores 8 5.0 

Edifícios 8 6.0 

Estradas 16 10.3 

Vias-férreas eletrificadas 16 16.0 

Vias-férreas não eletrificadas 15 10.3 

Outras linhas aéreas 7 6.5 

Obstáculos Diversos 7 5.0 

Tabela 23 -Distâncias regulamentares 

O arvoredo a sobrepassar será representado no perfil da linha e verificado em fase posterior. 

 Cadeias de Isoladores 

Serão usados isoladores de calote e haste em vidro do tipo U160BS (Vd. Norma CEI-60305) para 

a linha e nas amarrações ao Pórtico. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem 

adaptados às zonas de poluição fraca, que caracterizam todo o corredor da linha. Por outro lado, do 

ponto de vista do diâmetro do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. As 

características destes isoladores são as normalizadas pela RNT. 

Para as zonas de poluição ligeira/média a linha de fuga a considerar é de 20 mm/kV (tensão 

composta) (Vd. Norma CEI-60815), de acordo com o que se define a composição adequada para os 

diferentes tipos de cadeias na linha, a saber: 

 

Função da Cadeia Isoladores 
Tipo e Quantidade 

Isoladores 
Plano/Desenho 

Cadeias de amarração dupla 
(pórticos das subestações) 

2 x 23 U160BS PL 10226 

Cadeias de amarração dupla 2 x 23 U160BS PL 10221 

Cadeias de suspensão dupla 2 x 23 U160BS PL 10222 

Tabela 24 – Cadeias de Isoladores - Escalão de tensão de 400 kV 

O comprimento da linha de fuga das cadeias com isoladores U160BS é 8740 mm (20.81 mm/kV). 
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Figura 14 – Cadeia de Isoladores - Cadeias de amarração dupla (Ao Pórtico da Subestação) 
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Figura 15 – Cadeia de Isoladores - Cadeias de amarração dupla (Linha Dupla – Feixe Triplo) 
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Figura 16 – Cadeia de Isoladores - Cadeias de amarração dupla (Linha Dupla – Feixe Triplo) 
 

 Circuito de Terras dos Apoios 

Indicam-se seguidamente as soluções construtivas para cada uma das situações típicas dos 

circuitos de terra. 

A) Zonas pouco frequentadas e/ou não frequentadas 

A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em todos os 

apoios de quatro estacas e respetivos cabos de cobre de ligação à estrutura. 
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Os elétrodos de terra são estacas de "Copperweld" de 16 mm de diâmetro e 2.1 m de 

comprimento, enterradas na vertical uma em cada um dos cantos exteriores do conjunto de caboucos 

devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0.8 metros. 

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu de 50 

mm². O cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores apropriados, procurando se 

sempre um permanente bom contacto e de baixa resistência. 

Para esta configuração o valor da resistência de terra varia ligeiramente com o tipo de apoio pelo 

facto de a geometria da malha estar associada à base do apoio. Tomando como exemplo uma geometria 

de malha associada às dimensões mais frequentes dos apoios desta linha o valor da resistência de terra 

rondará cerca de 10.87, admitindo se uma resistividade do solo de 100 .m. 

No quadro abaixo, apresentam se a título apenas indicativo as características deste tipo de 

circuito de terra, no que se refere à tensão de contacto e de passo, e ainda ao potencial máximo no solo 

em % do potencial do circuito de terra, segundo a direção da diagonal do apoio: 

Tipo de 
Circuito de 

Terra 

Resistência de 
Terra para 
=100 .m 

[] 

Potencial máx. no 
solo em % do 
potencial do 

circuito de Terra 

Tensão de Contacto 
em % do potencial do 

circuito de Terra 
[d = 1,0 m] 

Tensão de Passo 
em % do potencial 

do circuito de Terra 

4 estacas 
=16mm 
l = 2.1 m 

 
10.87 

 
40.45 

 
64.95 

 
8.24 

Tabela 25 -Distâncias regulamentares 

O tipo de configuração que se preconiza para o circuito de terra dos apoios nestas zonas pode 

ser visto na figura abaixo. 

Salienta-se que está garantido o valor de resistência de terra menor que 15 , recomendado para 

o 1º km junto das subestações, procurando-se deste modo diminuir a probabilidade de contornamentos 

por arco de retorno. 

Caso o valor da resistência de terra seja superior aos 15  no 1º km junto das subestações, torna 

se necessário melhorar o circuito de terra, podendo se instalar um anel a unir as 4 estacas, como se 

indica na figura abaixo. 

Diga se que esta opção será válida para uma resistividade do solo no domínio 100, 300 .m, 

indicando-se no quadro abaixo os valores obtidos para o tipo de configuração do circuito de terra em 

análise, na direção da diagonal do apoio: 
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Tipo de 
Circuito de 

Terra 

Resistência de 
Terra para 
=100 .m 

[] 

Potencial máx. no 
solo em % do 
potencial do 

circuito de Terra 

Tensão de Contacto 
em % do potencial do 

circuito de Terra 
[d = 1,0 m] 

Tensão de Passo 
em % do potencial 

do circuito de Terra 

4 estacas 
=16mm 

l=2,1m, anel 

 
18.47 

 
72.46 

 
41.72 

 
14.48 

Tabela 26 – Circuito de terras dos apoios – Malha de 4 Piquets + 1 Anel 

Supondo o valor de 10 kA para Icc (pelo apoio) e admitindo 0.5 % de escoamento pela resistência 

de terra do apoio teríamos Uc = 214.28 V e Up = 67.23 V. 

B) Zonas públicas e frequentada 

Nestas zonas assume particular interesse, o valor da resistência de terra (depende da 

resistividade do solo e da geometria da configuração do circuito de terra), o uso de dois cabos de guarda, 

com incidência na distribuição da corrente de defeito, transportando a maior parte daquela e reduzindo 

se, portanto, a corrente que é escoada para o solo via poste. 

Desempenham, pois, os cabos de guarda um papel importante de proteção, sob o ponto de vista 

de segurança de pessoas e de blindagem de condutores às descargas atmosféricas. 

A corrente de defeito tomada em consideração no dimensionamento do circuito de terra é a 

monofásica, prevendo se um valor máximo igual ao da Subestação de Sines (50kA). 

Nas zonas frequentadas mantém-se a configuração tipo indicada para as zonas pouco 

frequentadas e/ou não frequentadas que é complementada, no mínimo, com um anel de cabo de cobre 

nú ( = 9 mm) enterrado horizontalmente a cerca de 80 cm de profundidade, ligando as quatro estacas 

e rodeando o poste. 

Nas zonas públicas a sua configuração deverá ser definida caso a caso podendo normalmente 

ter características idênticas às zonas frequentadas, mas com 2 ou mesmo 3 anéis em vez de um. 

Circuitos de terra do apoio a considerar deverão ser do tipo como se ilustra na imagem seguinte: 
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Figura 17 – Circuito de terras dos apoios 

 

Figura 18 – Circuito de terras dos apoios – Malha de 4 Piquets e Malha de 4 Piquets + 1 Anel 
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 Coordenação de Isolamento 

No sentido de estabelecer a coordenação de isolamento, as várias distâncias mínimas a 

considerar são organizadas de acordo com uma hierarquia. Por ordem crescente teremos: 

1. Distância entre hastes de guarda (explosores) de cadeias de amarração da linha aos pórticos 

das subestações de 1700 mm para os 400 kV. Proteção prioritária do equipamento das 

subestações (disjuntores em fase de abertura ou abertos em definitivo) contra sobretensões 

de tipo atmosférico. 

2. Distância entre hastes de guarda nas cadeias de isoladores. Aqui a linha terá um nível de 

isolamento semelhante ao dos equipamentos que constituem os painéis de linha, ou seja, 

para os 400 kV: 

 Tensão suportável ao choque atmosférico   1425 kV 

 Tensão suportável ao choque de manobra   1050 kV 

3. Distância no ar entre peças em tensão (condutores e/ou acessórios) e a estrutura, na 

situação de repouso (sem vento) e com uma inclinação introduzida pelo vento, que se 

manifesta através do movimento das cadeias de isoladores. Estas distâncias garantem 

tensões suportáveis superiores às mencionadas atrás em 2, com o objetivo de evitar 

contornamentos para as estruturas. Os valores calculados para a distância mínima entre 

peças em tensão e a massa na situação de repouso são, para os 400 kV a distância mínima 

entre peças em tensão e a massa na situação de repouso são de [3111(2950) a 3186(3025)] 

mm e na de desviado pelo vento [2600(2600)] mm, respetivamente para as distâncias entre 

hastes de [2828(2682) a 2896(2750)] mm. 

7.4. Cálculo Elétrico 

 Resistência Elétrica Linear dos Condutores  

Os condutores são do tipo alumínio-aço com dois condutores por fase para o cabo ACSR 485 

(ZEBRA), que são constituídos por um núcleo central, de duas camadas, em fios de aço e por três 

camadas de fios em alumínio. As características destes cabos são as normalizadas pela RNT.  
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A resistência elétrica quilométrica do cabo ACSR 485 (ZEBRA) em corrente contínua à 

temperatura de 20 C é de 0.0674 /km. A resistência elétrica em corrente alternada (f = 50 Hz) tendo 

em conta o efeito pelicular é de 0.0681 /km. A variação da resistência elétrica com a temperatura é 

dada por: 

𝑅(𝜃) = 𝑅(20) ⋅ (1 + 𝛼 ⋅ (𝜃 − 20)) 

Onde o coeficiente de temperatura  tem o valor 0.00403 K-1. 

 Regime de Curto-Circuito  

As correntes de defeito trifásico previstas para o projeto da linha em apreço são as seguintes: 

Subestação Projeto 400 kV 

SE PE Morgavel 50 kA 

SE Sines 50 kA 

Tabela 27 - Correntes de defeito trifásico nas extremidades da linha. 

7.5. Diretriz da Linha  

 Localização 

O traçado em estudo desenvolve-se no Distrito de Setúbal, nos Concelhos de Sines (freguesia de 

Sines) e Santiago do Cacém (freguesias de União das Freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e 

São Bartolomeu da Serra). 

Os distritos, concelhos e freguesias atravessados pelas linhas em projeto, serão indicados no 

perfil e planta parcelar, elaborados durante o projeto de execução. O parcelamento dos terrenos na 

faixa de 60 metros centrada no eixo da linha assim como os tipos de exploração serão também 

representados na planta parcelar, que conterão ainda, a numeração das parcelas em correspondência 

com a Relação de Proprietários resultante do levantamento cadastral a efetuar. 

 Caracterização Geral das Zonas Atravessadas  

Durante a fase de definição das grandes condicionantes (corredor da linha) e posterior 

verificação do traçado, pela análise cruzada com os ortofotomapas, serão evitadas sempre que 

possível, as zonas pertencentes a espaços urbanos, urbanizáveis, industriais e de equipamento. Quando 
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não for de todo possível evitar o atravessamento das zonas mencionadas procurar-se-á localizar os 

apoios perto de estremas e caminhos existentes para minimizar o seu impacte. 

7.6. Travessias de Vias de Comunicação 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos 

de Água e Linhas de Caminho de Ferro) serão respeitadas as distâncias mínimas apresentadas em 

6.3.2.1. 

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, serão utilizadas cadeias duplas de suspensão nas 

travessias de estradas, caminhos-de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão. 

Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas 

da RNT) a melhoria da fiabilidade está também garantida. 

 Travessias de Estradas  

No traçado da linha em estudo ocorrem, previsivelmente, as seguintes travessias de estradas: 

 EN 1144, IP8/A26/IC33;  

 Travessias de Servidões de Vias-Férreas 

No traçado da linha em estudo ocorrem, previsivelmente, a seguinte travessia com linhas de 

caminho de ferro: 

 Linha ferroviária Sines-Ermidas do Sado;  

 Travessias de Cursos de Água Navegáveis 

No traçado da linha em estudo, não há travessia de curso de água navegável. 

 Travessias de Cursos de Água Não Navegáveis  

No traçado da linha em estudo, não há travessia de cursos de água não navegáveis. 

7.7. Cruzamentos e Paralelismos com Linhas de Telecomunicações 

As f.e.m induzidas nas linhas de telecomunicação nas secções de cruzamento serão estimadas 

através de  
310  kLMIe     V 
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onde I, em A, é o valor eficaz da corrente de defeito indutora (corrente de curto circuito 

monofásico à terra) no vão de cruzamento, M o valor médio do módulo da impedância mútua linear das 

duas linhas para a secção considerada em m/km, L é o comprimento (valor algébrico) da projeção da 

secção sobre a linha de energia em km e k é um coeficiente redutor que tem em conta o retorno duma 

parte da corrente de defeito pelos cabos de guarda e o efeito de écran dos condutores ligados à terra e 

paralelos à linha de energia e aos circuitos de telecomunicação. 

O valor da corrente indutora, tendo em conta o transporte de parte substancial da corrente de 

defeito pelos cabos de guarda, será indicado, para cada caso de interferência. 

Para o efeito écran e para os cabos de guarda em causa o fator a adotar será de 0,65 

O valor máximo encontrado deverá ser inferior às recomendações do ITU-T de não exceder 650 V 

para linhas aéreas de telecomunicações em fios nus. 

 Cruzamentos e Paralelismos com Gasodutos  

No traçado em estudo não ocorrerão, previsivelmente, quaisquer interferências com redes 

primárias e secundárias de abastecimento de gás. 

 Cruzamentos e Paralelismos com Adutores  

No traçado em estudo não ocorrerão, previsivelmente, qualquer cruzamento ou paralelismo com 

condutas adutoras. 

 Outros Cruzamentos, Travessias e Paralelismos 

No traçado em estudo não ocorrerão, previsivelmente, outros cruzamentos, travessias e 

paralelismos designadamente Aeroportos ou Aeródromos. 

7.8. Balizagem Aérea 

 Sinalização para Aeronaves 

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto de Nacional 

de Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

 Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 

ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m); 
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 Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

 Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média 

superior a 80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às 

cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas; 

 Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de 

captação de água localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

 Das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou Complementares; 

A sinalização diurna dos cabos consiste na colocação de bolas de cor alternadamente vermelha 

ou laranja internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos 

cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção) de modo 

a que a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou 

inferior a 30 metros.  

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha 

ou laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas 

de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja 

internacional. 

A balizagem noturna consiste ou na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo 

das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com 

díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de 

energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos terão de 

emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

 Sinalização para Aves  

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos corredores 

da linha em estudo serão identificadas e balizadas de acordo com as recomendações do mesmo, bem 

como a colocação de plataformas para ninhos caso se mostre necessário. 

Os condutores deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão, através da instalação de 

sinalizadores alternadamente em cada condutor. O afastamento aparente entre cada dispositivo de 

sinalização não deverá ser superior a 10 m (d=10m), ou seja, deverão ser dispostos de forma alternada, 

de 20 m em 20 m, em cada condutor de fase. 
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Em Área Crítica onde o risco predominante é a colisão a sinalização deve ser feita com aplicação 

de Fireflies. 

Nas outras situações: a sinalização poderá ser feita por instalação de espirais de sinalização-

dupla de cor branca ou amarela/vermelha/laranja (alternando as referidas cores), nos condutores de 

fase nus. 

No estudo dos corredores esta definida a utilização do cabo ACSR 485 (ZEBRA) cujo diâmetro é 

superior a 17mm, e pelo disposto no “manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de 

Linhas aéreas de distribuição e de transporte de energia elétrica”, os cabos com diâmetro ≥ 17 mm não 

carecem de sinalização. 

No caso de troços de linhas elétricas em que, para dar cumprimento à circular aeronáutica n.º 

10/03, de 6 de maio, seja necessário efetuar balizagem aérea através da utilização de bolas de 

balizagem, não será necessário aplicar sinalização para aves. 

7.9. Análise de Riscos Originados pela Presença e Funcionamento da Linha 

Os riscos associados à presença e funcionamento da linha, incluindo os que decorrem de 

circunstâncias adversas e externas à própria linha, podem considerar-se completamente abrangidos 

pelas situações que a seguir se referem: 

 Incêndios; 

 Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda; 

 Contactos acidentais com elementos em tensão; 

 Tensões induzidas; 

 Obstáculos a ligarem à terra e dimensionamento do circuito de terra associado; 

 Efeito dos campos eletromagnéticos. 

 Incêndios 

No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que as linhas estão na 

origem do incêndio e, por outro lado, o caso em que as mesmas são afetadas por incêndios de outra 

origem. 
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A probabilidade do funcionamento de uma linha estar na origem de incêndios é muito reduzida, 

uma vez que na fase de construção serão garantidas distâncias de segurança aos obstáculos situados 

dentro de uma faixa de proteção adequada. 

Durante a exploração, procedem-se a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente 

construções de edifícios ou crescimento exagerado de árvores que possam aproximar-se da linha a 

distâncias inferiores aos valores de segurança. 

Adicionalmente fazem-se campanhas de inspeção termográfica no sentido de identificar 

possíveis elementos da linha que estejam em situação de eventual sobreaquecimento para promover a 

sua substituição ou reparação atempada. 

A probabilidade de a linha ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada, com 

incidência na qualidade de exploração e na continuidade de serviço (interrupção do transporte de 

energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de danos ou inutilização dos 

equipamentos (apoios, cabos e cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo de 

acidentes, nomeadamente queda de apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda. 

As opções de conceção adotadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança de uma linha 

largamente superiores aos valores de segurança) permitem concluir que estão minimizados os riscos 

da linha originar ou vir a ser afetada por incêndios. 

 Queda de Apoios ou de Cabos 

Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de segurança 

adotados na sua instalação pode afirmar-se ser praticamente nula a probabilidade de ocorrência de 

rotura de qualquer destes elementos de uma linha. 

A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores. 

Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com carácter 

sistemático, cadeias duplas de amarração em todas as situações nas travessias consideradas mais 

importantes, tais como: 

 Auto-estradas, estradas nacionais; 

 Zonas públicas; 

 Sobre passagem de edifícios; 

 Caminhos-de-ferro; 
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 Linhas de alta tensão; 

 Rios navegáveis. 

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso dos 

incêndios, numa incidência na continuidade de serviço da linha, embora se possa associar o risco sobre 

pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos. 

A queda do apoio apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes 

de segurança adotados no dimensionamento dos mesmos e das respetivas fundações. 

Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural asseguram que a probabilidade de queda de 

apoios seja muito baixa, uma vez que os critérios utilizados (ações de base e coeficientes parciais) 

correspondem aproximadamente a considerar os valores de ações associados a um período de retorno 

de 120 anos. Por outro lado, quer os cabos quer os acessórios e cadeias são escolhidos de modo a que 

se mantenha um coeficiente de segurança entre a tração máxima expectável (correspondente a um 

período de retorno de 120 anos) e a capacidade resistente última de pelo menos 2.5. 

A intensidade das ações consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por exemplo o 

vento, corresponde a valores muito elevados, ou seja, as ocorrências cuja probabilidade de ser 

ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários, mas fazem parte da Legislação e 

Normalização Nacional aplicável (RSLEAT e EN 50341) e internacional, após estudos muito 

aprofundados e experiência real de quase um século de História da Indústria de Transporte e 

Distribuição de Energia Elétrica. Estes critérios são técnica e legalmente considerados pelos projetistas 

como suficientes no que se refere à segurança das populações. 

Em relação ao apoio pode dizer-se adicionalmente que está dimensionado para poder manter a 

sua estabilidade em caso de rotura de qualquer um dos cabos ou cadeias, simultaneamente com a 

ocorrência da tração máxima expectável. De um modo geral, no dimensionamento global dos diversos 

componentes estruturais da linha, procura-se estabelecer uma coordenação de resistências onde, no 

caso do componente principal apoio, os subcomponentes crescentemente mais fortes serão apoio, 

fundações, acessórios e no caso do componente principal cabos, os subcomponentes crescentemente 

mais fortes serão cabos, isoladores, acessórios. 

No período de cinco anos, entre 1998 e 2002, constatou-se em toda a RNT uma média de 3 

ocorrências, por ano de quedas de cabos condutores e de guarda. Nesta média incluem-se as quedas 

de cabos de guarda, em especial os cabos de guarda de aço instalados em zonas de poluição industrial, 
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responsável pela sua corrosão, e as quedas de condutores na sequência da rutura das cadeias de 

isoladores. As quedas de cabos condutores devidas exclusivamente à sua rutura são extremamente 

raras e têm sempre causas estranhas à RNT, designadamente vandalismo, choques de aeronaves e 

incêndios. 

 Contactos Acidentais com Peças em Tensão 

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros 

equipamentos na proximidade da linha. 

A altura mínima ao solo da linha é muito superior ao mínimo regulamentar (como medida de 

segurança), ver 6.3.2.1, e torna improvável a hipótese daquela ocorrência, reduzindo-se o risco de 

acidente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuem uma chapa 

sinalética em local visível, indicando “PERIGO DE MORTE”. 

7.10. Efeitos dos Campos Eletromagnéticos 

 Valores Limites 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do 

público em geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz - 300 GHz (Doc. Refª 

1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the limitation of exposure of the general 

public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a 

promulgação da Portaria 1421/2004 de 23 de Novembro e com DL 11/2003, transpôs para a Legislação 

Portuguesa os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria 

apresentam-se os níveis de referência, de acordo com a tabela abaixo, para a exposição do público em 

geral e que são os seguintes: 

Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 
Características de 

Exposição 
Campo Elétrico 

kV/m (RMS) 
Densidade de Fluxo Magnético 

μT (RMS) 

Público Permanente 5 100 

Tabela 28 – Limites de Exposição Elétrico e Magnético 
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Nas linhas da Rede Elétrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores 

superiores aos referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com 

cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares em todo o mundo. O cálculo concreto dos 

valores do campo elétrico e magnético para o troço de linha em projeto apresentam-se no anexo 03 e 

04, respetivamente. 

 Cálculo do Campo Elétrico 

No anexo 03 apresentam-se os perfis transversais do campo elétrico ao nível do solo e a 1.8 m 

do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo da linha em estudo, para a família de apoio 

a utilizar, com dois condutores por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do módulo 

da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 33.50 m. O valor máximo do 

campo varia entre 0.95 kV/m ao nível do solo e 0.96 kV/m a 1,8 m do solo. Estes valores, como se 

verifica, estão dentro dos limites apresentados em 6.10.1. 

 Cálculo do Campo Magnético 

No anexo 04 apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade 

de fluxo magnético em perfis transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo da linha e para 

a altura média ao solo de 33.50 m. Neste cálculo admitiu-se um regime estabilizado e equilibrado de 

funcionamento para as correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de densidade de fluxo 

magnético correspondentes a exposições com carácter permanente esta condição é perfeitamente 

legítima. No anexo 04 apresentam-se o perfil transversal da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do 

solo para um módulo de corrente para o tipo de cabo utilizado. Para a linha em projeto, com a 

configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime de correntes suposto trifásico e equilibrado 

o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1.8 m do solo é de 3.762 T/kA. Os valores da indução 

magnética decaem rapidamente e a 30 m do eixo da linha não excedem 2.83 T/kA. Todos os valores 

calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados em 6.10.1 mesmo numa perspetiva de 

exposição pública permanente. 
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8. SUBESTAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO 

A linha aérea de 400 kV vai interligar num painel de 400 kV da Subestação existente de Sines 

propriedade da REN, esse painel deverá ser o painel 415 da referida subestação. Os principais 

equipamentos a seguir indicados são uma proposta e deverão ser confirmados pela REN. 

O Painel de 400kV a seguir proposto, que se ligará ao barramento existente, é composto pelos 

seguintes equipamentos que estão de acordo com a tipologia atual dos restantes painéis existentes: 

 Um disjuntor tripolar de comando motorizado; 

 Quatro seccionadores de comando tripolar motorizado; 

 Seccionador de comando tripolar motorizado com faca de terra; 

 Três transformadores de intensidade com três secundários para: Proteção, Contagem e 

Medida; 

 Três transformadores de tensão do tipo indutivo com três secundários para: Proteção, 

Contagem e Medida; 

 Três descarregadores de sobretensão unipolar 10kA; 

 Duas bobines tampão para o sistema de telecomunicações PLC; 

 Dois condensadores de acoplamento; 

Os serviços auxiliares de corrente alternada e continua serão utilizados os existentes, 

considerando que estes tem potência e reserva de espaço nos quadros existentes para adicionar 

circuitos necessários a construção do novo Painel de linha.  

Para o painel de interligação 400 kV será adicionado dois armários, um para o sistema de 

Proteções, constituído por duas proteções (principal e secundária) e outro para o sistema de comando 

e controlo para monitorização dos aparelhos do parque, cada um destes armários será dotado de dois 

switch’s para comunicação com os equipamentos instalados em cada um dos armários, e com o a 

unidade central já existente na subestação. 

As proteções a instalar terão como principais funções: 

 Máxima intensidade trifásica; 

 Defeito à terra (máxima corrente homopolar); 

 Defeito à terra (tensão homopolar); 

 Máxima/mínima frequência; 
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 Máxima tensão; 

 Mínima tensão; 

 Diferencial de Linha, para a proteção principal, apenas; 

 Distancia, para ambas as proteções; 

 Oscilografia;  



 
 
 
 
 
 

PARQUE EÓLICO DE MORGAVEL 
   

CJR180607.W.PD.W.G.016001 MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA REVISIÃO Nº 0B 
PROJETO DE LICENCIAMENTO DATA: 04/12/2019 

 

 
 Página 96 de 98 

 
 

 

9. PLANEAMENTO 

A duração prevista dos trabalhos de construção, ensaios e colocação em serviço do parque 

eólico de Morgavel é quinze (15) meses desde a data de início dos trabalhos, uma vez obtidas as 

autorizações pertinentes emitidas por parte dos organismos competentes. 

No pico dos trabalhos, são esperados cerca de 350 trabalhadores em obra. 
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10. ORÇAMENTO 

De acordo com a configuração descrita na presente memória técnica do projeto do parque eólico 

de Morgavel, o valor estimado de investimento dos sistemas e equipamentos é de 66 029 229,00 € 

(incluindo IVA). 

Apresentamos seguidamente informação desagregada do orçamento estimativo por principais 

tipologias de sistemas e equipamentos. 

 

Trabalhos de Interconexão (Incluindo trabalhos a realizar em Sines, Linha 400 kV e SET 

Morgavel): 88 360 €/MW 

Trabalhos BoP (Incluindo componente Civil e elétrica): 156 345 €/MW 

Turbinas (Incluindo turbina, comissionamento e Route Survey): 650 000 €/MW 

 

Total Parque Eólico Morgavel: 894 705 €/MW 

 

Mais se informa que: 

• Os preços desagregados não incluem IVA. 

• Os preços foram calculados de acordo com os preços atuais do betão, ferro, aço, cobre, 

alumínio e combustíveis.  



 


