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RESUMO 

Neste trabalho, é apresentado o desenvolvimento de um programa computacional, nomeado de 

Qpost, que auxilia no dimensionamento físico de postes de concreto de seção circular em 

projetos de redes de distribuição em áreas de atuação da concessionária de energia elétrica EDP. 

O software foi projetado com uma interface gráfica para ser intuitivo e de fácil uso. Dentro dele, 

o usuário deve inserir a posição dos postes e definir os cabos que passam entre eles, e o 

programa retorna, como resultado, os esforços resultantes devido à tração dos cabos e ao ângulo 

entre os postes, entre outras variáveis. Para desenvolvimento da parte lógica, foi utilizada a 

linguagem de programação Python, e, para a criação da interface gráfica, empregou-se o Kivy, 

uma biblioteca open-source escrita em Python para o desenvolvimento de aplicativos móveis 

ou desktop. Todos os dados relativos às trações de cada tipo de condutor, altura mínima e 

resistência mínima de cada poste foram retirados das especificações técnicas e padrões técnicos 

disponibilizados pela EDP, para gerar resultados que estejam em conformidade com as redes 

de distribuição existentes no estado. Este documento também descreve as etapas de criação do 

software e, por fim, mostra os resultados obtidos em um exemplo prático. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a ANEEL (2016, p. 52), uma rede ou linha de distribuição é formada por um 

“conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou 

subterrâneos, utilizados para a distribuição da energia elétrica, operando em baixa, média e/ou 

alta tensão de distribuição.” 

 

Incluído no conjunto de estruturas citado, o poste é o responsável pela sustentação do sistema 

de distribuição aéreo, servindo de apoio para os cabos, iluminação pública e equipamentos 

diversos. Os postes a serem utilizados em áreas urbanas são os de concreto de seção circular ou 

fibra de vidro, escolha essa que deve ser feita em função do grau de urbanização e densidade 

de carga do local de implantação da rede (EDP, 2017b).  

 

Uma etapa muito importante em um projeto de rede de distribuição é calcular e dimensionar os 

postes de distribuição. A especificação dos mesmos envolve o cálculo dos esforços a que o 

poste está submetido, em condições normais de uso, considerando a estrutura da rede de 

distribuição, cabos e equipamentos que foram projetados antecipadamente. A correta 

especificação da resistência, altura, do engaste e estaiamento dos postes é de vital importância 

para o funcionamento e vida útil de um sistema de distribuição, visto que eles precisam suportar 

o peso dos componentes ligados a ele sem tombar ou inclinar, o que poderia trazer riscos para 

a população, além de prejuízos com a perda do material. 

 

Para projetar de forma correta a parte mecânica de uma linha de distribuição, devem ser 

estudadas e aplicadas as normas, especificações e padrões técnicos da concessionária 

distribuidora de energia elétrica atuante na região. Devido a essa necessidade de consultar os 

documentos a todo momento, em um processo cansativo e desgastante para obter o esforço 

mecânico que cada tipo de cabo e estrutura produz para cada poste projetado, um programa 

computacional capaz de traduzir as informações contidas nesses padrões e especificações 

técnicas de forma clara e intuitiva se mostra de grande utilidade, deixando o trabalho mais 

rápido e menos cansativo. 

 

Já existem softwares com o propósito de calcular os esforços mecânicos nos postes de 

distribuição, gerando como resultado a soma vetorial das forças aplicadas por cada elemento 
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ou uma memória de cálculo mais específica. Porém, após análise, foram verificados certos 

pontos negativos nesses programas, que serão explicados adiante. 

 

Um dos softwares existentes no mercado é o SuperPoste (ARRIEIRO, c2012), da empresa 

Arrieiro. Este programa, apresentado nas Figuras 1 e 2, possui várias funcionalidades, e é 

completo em relação à construção física dos diversos postes utilizados em redes de distribuição, 

sendo possível escolher tamanhos e espessuras pré-definidas ou criar postes novos, ajustando 

até o tipo e bitola do aço utilizado em sua armadura. Esse software possui uma parte de cálculo 

de esforços e momentos, que utiliza um valor de carga horizontal em daN, que deve ser 

especificada diretamente pelo usuário, e permite alterar os parâmetros utilizados nesse cálculo. 

A unidade “daN”, que será bastante utilizada ao longo do trabalho, é uma unidade de força que 

significa decaNewton. É dado que um decaNewton (1 daN) é igual a dez Newtons (10 N), que 

é igual a 1,0197 quilograma-força (kgf) (WEBCALC, 2009). 

 

         Figura 1 – Software SuperPoste 

 

         Fonte: ARRIEIRO (c2012). 
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Figura 2 – Configurações SuperPoste 

  

Fonte: ARRIEIRO (c2012). 

 

Apesar do SuperPoste apresentar cálculos completos em relação à estrutura física dos postes, 

ele não possui a opção de inserir diretamente os condutores de uma rede de distribuição e 

calcular o esforço resultante que é gerado a partir deles. 

 

Outro software existente é o MABJO (MABJO, 2018?), disponível para uso em Excel ou 

diretamente através do site. Este programa permite calcular as forças resultantes geradas pelos 

cabos da rede de distribuição em um poste, onde deve ser inserido qual cabo que será utilizado 

para as redes primária, secundária, de telefonia e TV, bem como o ângulo de ligação de cada 

um deles ao poste. A partir dos dados passados para o programa, ele calcula o esforço e ângulo 

resultantes para o poste em estudo, mostrando o resultado também na forma de vetores em uma 

imagem. As Figuras 3 e 4 ilustram o funcionamento deste programa. 

 

Figura 3 – MABJO em Excel 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Figura 4 – MABJO no Site 

 

Fonte: MABJO (2018?). 

 

Apesar do MABJO calcular a força resultante causada pelos condutores em uma rede de 

distribuição, só é possível fazer esse estudo para um poste de cada vez, com no máximo 5 forças 

em ângulos diferentes. Além disso, a interface gráfica do programa, apresentada na Figura 4, 

possui muitos elementos, o que pode causar certa confusão visual.  

 

A proposta do software desenvolvido neste projeto de graduação, que foi nomeado de Qpost, 

é, além de calcular as forças resultantes geradas pelos cabos de baixa e média tensão em vários 

postes de uma vez, incluir também os equipamentos, tais como chaves fusíveis, para-raios e 

transformadores, em uma interface gráfica amigável e de uso intuitivo, tendo como saída para 

o usuário o valor do esforço resultante, a resistência nominal e altura mínima que o poste deve 

ter, de acordo com as normas da EDP Brasil. 
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2 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolvimento de um programa computacional para auxiliar no dimensionamento dos postes 

circulares de concreto de uma rede de distribuição. Tendo como entrada do usuário, em uma 

interface gráfica de fácil manuseio, as posições dos postes, possíveis equipamentos e cabos de 

média e/ou baixa tensão utilizados no trecho, o software é capaz de calcular os esforços 

mecânicos envolvidos, tendo como saída para o usuário o correto dimensionamento do poste, 

com carga nominal e altura mínima, de acordo com as normas da EDP Brasil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Estudar as características dos cabos de média e baixa tensão utilizados nos sistemas de 

distribuição; 

• Estudar o procedimento e cálculos que definem a resistência mecânica ideal para os 

postes de concreto com seção circular;  

• Desenvolver um código computacional base para realizar os cálculos propostos através 

da linguagem de programação mais adequada; 

• Implementar uma interface gráfica funcional e agradável para o usuário. 
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3 EMBASAMENTO TEÓRICO 

Os padrões e especificações técnicas da EDP, referenciadas ao longo do texto, são as principais 

fontes utilizadas como embasamento teórico deste trabalho, visto que, para um projeto ser 

aprovado pela concessionária de energia, ele deve estar dentro dos padrões estabelecidos. Serão 

vistos os critérios, dimensionamentos e cálculos mecânicos do projeto de uma rede de 

distribuição. As principais normas da EDP utilizadas no embasamento teórico deste trabalho 

foram as seguintes: 

• PT.DT.PDN.03.05.033: Critérios de projeto – Condições gerais em áreas urbanas; 

• ES.DT.PJE.01.00.002: Critérios de projeto – Cálculo mecânico para redes de 

distribuição; 

• PT.DT.PDN.03.05.028: Estruturas para redes de distribuição aéreas compactas; 

• PT.DT.PDN.03.05.028: Estruturas para redes distribuição nuas aéreas urbanas; 

• ES.DT.PDN.01.01.025: Poste de concreto armado para redes de distribuição. 

 

3.1 Postes 

Os postes utilizados nas redes de distribuição, padronizados para uso nas distribuidoras do 

Grupo EDP, são os seguintes: Postes de Concreto Armado, que se dividem em postes com seção 

circular e postes do tipo duplo T, e postes de fibra de vidro (EDP, 2017a). No entanto, os postes 

utilizados em áreas urbanas deverão ser apenas os de concreto circulares ou de fibra de vidro. 

Este último tipo somente deve ser utilizado em três casos: em locais de difícil acesso, onde for 

impraticável o transporte de postes de concreto; em locais onde não é possível o acesso de 

veículos; e em locais com alto índice de abalroamento (EDP, 2017b).  Segundo a EDP (2017a, 

p. 4), “o uso de postes duplo T (DT) deve ser limitado às áreas rurais onde não sejam exigidos 

esforços com ângulo excessivo ou mesmo onde haja presença de diversos esforços.”  

 

O tipo de poste utilizado como base para este trabalho foi apenas o de concreto de seção circular, 

por ser o mais comum utilizado nas grandes cidades. O Quadro 1 mostra as alturas dos postes 

deste tipo existentes no mercado. Os valores marcados em negrito são os normalmente 

utilizados, padronizados de acordo com a EDP (2017b), que especifica que, em casos especiais, 

postes mais altos poderão ser utilizados, tais como travessias, circuitos duplos, arborização, etc. 
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       Quadro 1 – Postes de Concreto Armado de Seção Circular 

Comprimento 

Nominal L ± 0,05 (m) 

Resistência 

Nominal (daN) 

Massa (kg) 

aproximada 

5,0 300 380 

9,0 

150 630 

300 740 

600 910 

12,0 

300 1130 

600 1440 

1000 1770 

1500 2450 

1800 3200 

2500 3900 

13,0 
1000 1920 

1500 2700 

14,0 

600 1900 

1000 2100 

1500 2950 

2500 4800 

16,0 

1500 4170 

2000 4825 

2500 5480 

18,0 
1500 3480 

2000 5500 

20,0 
1500 5220 

2500 6860 

22,0 2500 9340 

        Fonte: EDP (2018a). Grifo do autor. 

        Nota: Informações do quadro original consideradas irrelevantes para o 

        trabalho foram retiradas pelo autor. 

 

Nos resultados gerados no programa, depois de calculados os esforços resultantes, são sugeridos 

ao usuário valores de altura e resistência mínimas para cada poste, de acordo com a tração 

exercida pelos cabos e pelas informações retiradas dos padrões da EDP. Nos Quadros 2 e 3 são 

mostrados os critérios utilizados na lógica do software para definição dos valores mínimos 

sugeridos. 

 

Quadro 2 – Comprimento mínimo do poste – Estruturas sem equipamentos 

Secundário Primário Braço de IP Derivação Circuito duplo 

Comprimento 

mínimo do 

poste (m) 

Sim - - - - 9 

Sim - Sim - - 9 

Sim Sim - - - 12 

Sim Sim - Sim - 12 

Sim Sim Sim - - 12 

Sim Sim Sim - Sim 12 

Sim Sim Sim Sim Sim 13 

Fonte: EDP (2017b). 
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   Quadro 3 – Comprimento e resistência mínima do poste – Estruturas com equipamentos 

Equipamentos 

Comprimento 

mínimo do poste 

(m) 

Resistência mínima 

do poste (daN) 

Chave fusível e para-raios 11 300 

Transformador monofásico 11 300 

Transformador 

trifásico 

15 a 112,5 kVA 11 300 

Acima de 112,5 kVA 11 600 

Chave faca unipolar 11 300 

Religador 12 600 

Chave à óleo 12 600 

Regulador de tensão 12 600 

Banco de 

capacitores 

Automático 12 600 

Fixo 11 300 

   Fonte: EDP (2017b). 

 

Tendo em vista a normatização da EDP com relação aos postes utilizados nas redes de 

distribuição convencionais, no desenvolvimento do software foram utilizados como sugestão 

ao usuário apenas os postes padronizados, com alturas de 9, 11, 12 e 13 metros. Caso o projeto 

necessite de postes com altura e resistência nominal maiores, será preciso consultar a 

concessionária e o Quadros 1, para saber quais valores dentro do padrão de mercado poderão 

ser utilizados. 

 

Pode-se observar, pelo Quadro 3, que a presença de equipamentos, tais como transformadores 

e chaves fusível, devem ser levados em conta para o dimensionamento correto dos postes, que 

devem suportar esse peso adicional. Por esse motivo, o software possui um campo para 

adicionar possíveis equipamentos no momento da inclusão de poste. No entanto, não há a opção 

de incluir braços de iluminação pública, por se tratar de estrutura já esperada em todos os postes. 

 

3.2 Cabos 

Os cabos utilizados no desenvolvimento do software foram os especificados diretamente pela 

norma técnica “ES.DT.PJE.01.00.002: Critérios de projeto – Cálculo mecânico para redes de 

distribuição”, da EDP.  

 

3.2.1 Cabos da Rede Primária 

A rede primária, de acordo com a EDP (2017b), é aquela que alimenta os transformadores de 

distribuição e/ou consumidores que recebem energia em média tensão (13,8kV, por exemplo). 
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Seus cabos ficam localizados na parte mais alta dos postes de distribuição, e podem estar 

dispostos de maneiras diferentes, dependendo da estrutura da rede adotada. Os tipos de redes 

primárias especificadas pela EDP são as redes compactas, redes nuas CA, redes nuas CAA e 

redes isoladas MT.  

 

3.2.1.1 Rede Compacta 

A Rede de Distribuição Aérea Protegida Compacta, de acordo com a EDP (2018b), é uma 

solução tecnológica que melhora o nível da qualidade da energia distribuída, tornando o sistema 

mais confiável.  

 

A EDP (2018b, p. 4) define a rede compacta como “um conjunto formado por cabo de aço e 

cabos cobertos, fixados em estruturas compostas por braços metálicos, espaçadores 

losangulares ou separadores de fase confeccionados em material polimérico.” Esse conjunto de 

condutores é sustentado pelo cabo de aço, chamado de cabo mensageiro, que é fixado em braços 

metálicos instalados nos postes de distribuição. Um exemplo de rede compacta pode ser 

observado na Figura 5. 

 

      Figura 5 – Rede Aérea Compacta 

 

      Fonte: ADEEL (2016?). 

 

Por ser uma estrutura que ocupa menos espaço que a rede nua convencional, apresenta algumas 

vantagens em relação a ela, tais como: a diminuição da poluição visual nas cidades, por utilizar 

estruturas de sustentação menores; a redução dos impactos ambientais, por diminuir a 

necessidade de poda das arvores no entorno da rede de distribuição e substituição das cruzetas 
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de madeira por materiais poliméricos ou metálicos; a redução dos custos e periodicidade das 

intervenções na rede, para manutenções preventivas, corretivas e podas de árvores (EDP, 

2018b). 

 

Os valores das trações de projeto para a Rede Compacta que foram utilizadas no programa para 

calcular os esforços resultantes nos postes estão apresentados no Quadro 4. 

 

  Quadro 4 – Trações de projeto para Rede de Distribuição Compacta completa 

Cabos Fase 

(mm²) 

Classe de 

Tensão (kV) 

Mensageiro 

Aluminizado 

(mm) 

Vãos A (m) 

A ≤ 35 35 < A ≤ 75 

50 

15 

9,5 

313 426 

70 373 549 

185 632 838 

185 
36,2 

659 838 

300 659 838 

  Fonte: EDP (2017a). 

 

3.2.1.2 Rede Nua CA 

Esta é a rede de distribuição convencional, que utiliza condutores nus de alumínio simples (CA). 

Os cabos ficam dispostos horizontalmente, apoiados sobre isoladores de vidro ou porcelana que 

são fixados nas cruzetas de madeira instaladas no topo dos postes. Um exemplo deste tipo de 

rede pode ser visualizado na Figura 6, localizada no topo do poste. 

 

          Figura 6 – Rede Nua CA 

 

           Fonte: MOYA (2017). 

 

A rede convencional é mais fácil e mais barata de se instalar, se comparada com a rede 

compacta, por não precisar de espaçadores entre as fases. Porém, é menos segura, pois utiliza 
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cabos nus, que são mais suscetíveis aos danos causados pela natureza, necessitando de 

manutenções mais frequentes. 

 

Os valores das trações de projeto para os cabos CA que foram utilizadas no programa para 

calcular os esforços resultantes nos postes estão apresentados no Quadro 5, com valores de 

tração dados por fase. 

 
Quadro 5 – Trações de projeto de cabos CA 

Trações de Projeto 

Condutores CA AWG/MCM 

4 2 1/0 4/0 336,4 

Tração 

(daN) 

Vão 

(m) 

Tração 

(daN) 

Vão 

(m) 

Tração 

(daN) 

Vão 

(m) 

Tração 

(daN) 

Vão 

(m) 

Tração 

(daN) 

Vão 

(m) 

56 ≤ 50 

89 ≤ 80 142 ≤ 80 284 ≤ 80 452 ≤ 80 

58 51 a 55 

61 56 a 60 

63 61 a 65 

65 66 a 70 

67 71 a 75 

69 76 a 80 

Fonte: EDP (2016). 

 

3.2.1.3 Rede Nua CAA 

Este tipo de rede é muito similar à Rede Nua CA vista anteriormente, com a exceção do cabo 

utilizado. Neste caso, os condutores são nus de alumínio com alma de aço (CAA), o que 

proporciona uma maior resistência mecânica ao cabo.  

 

Os valores das trações de projeto para os cabos CAA que foram utilizadas no programa para 

calcular os esforços resultantes nos postes estão apresentados no Quadro 6, com valores de 

tração dados por fase e vãos até 80m. 

 

  Quadro 6 – Trações de projeto de cabos CAA 

Bitola de condutor CA AWG/MCM 4 2 1/0 3/0 e 4/0 336,4 

Tração de projeto (daN) 80 190 270 550 870 

   Fonte: EDP (2017a). 

 

3.2.1.4 Rede Isolada MT 

A Rede Isolada em Média Tensão é aquela na qual são utilizados cabos multiplexados de alta 

tensão, com a seguinte descrição, de acordo com a ELEKTRO (2018): 
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Cabo de potência multiplexado, autossustentado, constituído por três condutores-fase 

de alumínio de seção compactada, com isolação sólida extrudada de polietileno 

reticulado (XLPE) entre camadas semicondutoras de composto termofixo, com 

blindagem metálica e cobertura de polietileno (PE), classe de tensão 8,7/15 kV, 

dispostos helicoidalmente em torno de um condutor neutro em liga de alumínio nu, 

utilizados em redes aéreas primárias. 

 

Segundo a ELEKTRO (2018), este tipo de rede é indicado em locais onde ocorrem muitos 

desligamentos causados por contato entre a rede e objetos estranhos a ela, além de locais que 

necessitam de melhores índices de confiabilidade e segurança, como saídas de subestações, 

circuitos múltiplos na mesma posteação, áreas densamente arborizadas, entre outros. Na Figura 

7, ilustra-se a formação do cabo multiplexado MT. 

 

          Figura 7 – Cabo Multiplexado MT 

 

            Fonte: CONDUSPAR (c2019). 

 

Os valores das trações de projeto para a Rede Isolada MT que foram utilizadas no programa 

para calcular os esforços resultantes nos postes estão apresentados no Quadro 7. 

 

  Quadro 7 – Trações de projeto para redes isoladas de MT 

Cabos Fase 

(mm²) 

Classe de Tensão 

(kV) 

Vãos A (m) 

40 (máximo) 

70 
15 

380 

240 750 

185 
36,2 

680 

300 850 

   Fonte: EDP (2017a). 

 

3.2.2 Cabos da Rede Secundária 

A rede secundária, de acordo com a EDP (2017b), é o “Componente da rede de distribuição 

energizada pelos secundários dos transformadores de distribuição”, com tensão normalmente 

em 220/127V, que alimenta a maioria dos consumidores nas cidades. Seus cabos ficam 
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localizados em parte mais baixa nos postes de distribuição. Os tipos de redes secundárias 

especificadas pela EDP são as redes nuas com cabos de alumínio e redes isoladas BT. 

 

3.2.2.1 Redes Nuas CA e CAA 

Esta rede utiliza o mesmo cabo de alumínio nu especificado para a rede primária convencional, 

com a diferença na disposição dos cabos, que ficam na vertical, e na estrutura de fixação dos 

cabos, feita com isoladores de porcelana do tipo roldana. Um exemplo deste tipo de rede pode 

ser observado na Figura 6, na parte mais baixa do poste, próximo ao transformador. 

 

Os valores de tração de projeto utilizados no programa para esses cabos da rede secundária 

foram os mesmos utilizados para a rede primária, nos Quadros 5 e 6, para os cabos CA e CAA. 

 

3.2.2.2 Rede Isolada BT 

A Rede Isolada em Baixa Tensão é aquela na qual são utilizados cabos multiplexados de baixa 

tensão, com a seguinte descrição, de acordo com a ELEKTRO (2018): 

Cabo de potência multiplexado autossustentado, constituído por três condutores-fase 

de alumínio de seção compactada, com isolação sólida extrudada de polietileno 

reticulado (XLPE), nas cores preto, cinza e vermelho, classe de tensão 0,6/1 kV, 

dispostos helicoidalmente em torno de um condutor neutro em liga de alumínio 

isolado (XLPE) ou nu, utilizados em redes aéreas secundárias. 

Segundo a ELEKTRO (2018), este tipo de rede é aplicável a todos os projetos de redes aéreas 

em tensão secundária de distribuição de energia elétrica. Um exemplo pode ser visto na Figura 

8, próximo ao transformador. 

 

   Figura 8 – Rede Isolada BT 

 

   Fonte: ADEEL (2016?). 
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Os valores das trações de projeto para a Rede Isolada BT que foram utilizadas no programa 

para calcular os esforços resultantes nos postes estão apresentados no Quadro 8. 

 

   Quadro 8 – Trações de projeto para redes isoladas de BT 

Cabos Fase X 

Neutro (CA) X 

(CAL) (mm²) 

Vãos A (m) 

A < 10 10 < A < 20 20 < A < 30 30 < A < 40 40 < A < 50 50 < A < 60 

3 x 1 x 35 + 35 179 179 179 179 179 179 

3 x 1 x 70 + 70 420 443 471 485 510 522 

3 x 1 x 120 + 70 624 642 666 678 702 713 

    Fonte: EDP (2017a). 

 

3.3 Cálculos Mecânicos 

A seguir, serão especificados alguns cálculos que são utilizados no processo de 

dimensionamento dos postes para utilização em redes de distribuição. 

3.3.1 Engastamento do Poste 

O engastamento do poste corresponde à porção do mesmo que será embutida no solo, para sua 

sustentação. Esse procedimento deve ser realizado conforme a NBR 15688:2013, e a 

profundidade adequada é calculada pela equação (1) (EDP, 2017a): 

 

𝐸 =
𝐿

10
+ 0,60 (𝑚) (1) 

 

Onde: 

𝐸 = Engastamento em metros 

𝐿 = Comprimento do poste em metros 

 

Na Figura 9, mostra-se as variáveis envolvidas nesta equação (1). 
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         Figura 9 – Engaste do poste 

 

          Fonte: EDP (2016). Informações acrescentadas pelo autor. 

 

3.3.2 Determinação de Esforços 

De acordo com a EDP (2017a, p. 5), “a determinação de esforços deverá ser feita considerando 

todos os esforços distribuídos nas redes primária(s), secundária(s) e compartilhante(s), sendo 

que as duas últimas devem ser referenciadas a 20 cm do topo do poste.” Sabendo o comprimento 

do poste e o tamanho do engaste, é possível definir a altura útil a 20 cm do topo em que os 

esforços devem ser calculados. O seu cálculo é mostrado na equação (2), e a Figura 9 ilustra 

sua aplicação, onde a altura útil é a distância do ponto F até o solo: 

 

ℎ = 𝐿 − 𝐸 − 0,20 (𝑚) (2) 

 

Onde: 

ℎ = Altura útil em metros; 

𝐿 = Comprimento do poste em metros; 

𝐸 = Engastamento em metros. 

L
 

h
 

E
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As equações (3), (4) e (5) a seguir representam as forças causadas pelos cabos das redes 

primária, secundária e compartilhante (correspondente aos cabos de telefonia, TV, etc.), 

referidas à altura de 20 cm do topo do poste. A equação (6) representa a força resultante da 

soma das outras (EDP, 2017a). 

 

𝐹𝑡𝑝 = 𝐹𝑝 ⋅
ℎ𝑝

ℎ
 (𝑑𝑎𝑁) (3) 

 

Onde: 

𝐹𝑡𝑝 = Força transferida à altura do primário – pelo primário; 

𝐹𝑝 = Força aplicada na rede primária; 

ℎ𝑝 = Altura da força aplicada na rede primária; 

ℎ = Altura útil em metros. 

 

𝐹𝑡𝑠 = 𝐹𝑠 ⋅
ℎ𝑠

ℎ
 (𝑑𝑎𝑁) (4) 

 

Onde: 

𝐹𝑡𝑠 = Força transferida à altura do primário – pelo secundário; 

𝐹𝑠 = Força aplicada na rede secundária; 

ℎ𝑠 = Altura da força aplicada na rede secundária; 

ℎ = Altura útil em metros. 

 

𝐹𝑡𝑐 = 𝐹𝑐 ⋅
ℎ𝑐

ℎ
 (𝑑𝑎𝑁) (5) 

 

Onde: 

𝐹𝑡𝑐 = Força transferida à altura do primário – pelo compartilhante; 

𝐹𝑐 = Força aplicada pelo compartilhante; 

ℎ𝑐 = Altura da força aplicada pelo compartilhante; 

ℎ = Altura útil em metros. 

 

𝐹𝑇 = 𝐹𝑡𝑝 + 𝐹𝑡𝑠 + 𝐹𝑡𝑐  (𝑑𝑎𝑁) (6) 

 

Onde: 

𝐹𝑇 = Força total aplicada a 20 cm do topo; 

𝐹𝑡𝑝 = Força transferida à altura do primário – pelo primário; 
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𝐹𝑡𝑠 = Força transferida à altura do primário – pelo secundário; 

𝐹𝑡𝑐 = Força transferida à altura do primário – pelo compartilhante. 

 

Tendo especificados o tipo da estrutura de rede, o tamanho do vão entre postes e a bitola dos 

cabos de média e/ou baixa tensão que serão utilizados no projeto de uma rede de distribuição, 

os valores das trações de cada cabo, dados por 𝐹𝑝 e 𝐹𝑠 são dados por tabelas presentes nas 

normas técnicas da EDP. 

 

Após a especificação das forças atuantes em cada direção no poste, conhecendo o ângulo de 

cada uma, deverá ser calculada a tração resultante através do método geométrico, pela soma de 

vetores, representada pela Figura 10 (EDP, 2017a). 

 

   Figura 10 – Método de cálculo geométrico 

 

   Fonte: EDP (2017a). 

Onde: 

�⃗� = 𝐹1
⃗⃗  ⃗ + 𝐹2

⃗⃗  ⃗; 

�⃗�  = Vetor tração resultante; 

𝐹1
⃗⃗  ⃗ e 𝐹2

⃗⃗  ⃗ = Vetores das trações de projeto dos condutores; 

α = Ângulo de deflexão da rede; 

β = Ângulo de deflexão entre condutores. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

4.1 Linguagem de Programação 

A linguagem de programação escolhida para o desenvolvimento do código computacional foi 

o Python, por ser uma linguagem open-source (software livre), de fácil aprendizado e manuseio, 

por ter uma sintaxe simples e clara, e que pode ser utilizada no desenvolvimento de qualquer 

tipo de aplicação (COELHO, 2007). 

 

Coelho (2007) ainda descreve algumas características que fazem com que a linguagem Python 

seja interessante para o trabalho acadêmico e científico: 

• Multiplataforma: Por ser capaz de ser instalado em várias plataformas e sistemas 

operacionais; 

• Portabilidade: Facilidade de distribuição dos aplicativos feitos em Python para outras 

plataformas diferentes daquela em que o programa foi desenvolvido;  

• Orientação a objeto: Todas as funções e variáveis em Python são objetos; 

• Tipagem automática: Os tipos das variáveis são definidos automaticamente durante a 

execução do código; 

• Código legível: A formatação do código de Python utiliza uma sintaxe simplificada que 

exige a divisão de blocos de código por identação, facilitando a visualização do mesmo; 

• Operação com arquivos: A leitura e escrita de dados em arquivos texto e binário são 

muito simplificadas no Python. 

 

Além dessas características, o Python possui um número grande de bibliotecas que auxiliam no 

trabalho com expressões matemáticas, processamento de sinais, construção de gráficos, entre 

outras funções, sendo uma das linguagens computacionais mais utilizadas no mundo 

(CAMPOS e OLIVEIRA, 2016). 

 

4.2 IDE 

O Ambiente Integrado de Desenvolvimento (IDE, do inglês Integrated Development 

Enviroment), é uma ferramenta utilizada para desenvolver códigos, com vários recursos que 
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auxiliam na criação do programa, além da capacidade de rodar o código e identificar erros 

durante a escrita, funcionalidades que um editor de texto simples não possui. 

 

Para o desenvolvimento do programa, foi utilizada a IDE PyCharm (JETBRAINS, c2019), por 

ser uma plataforma que possui versão gratuita com todos os recursos necessários, específica 

para a linguagem Python. Algumas funcionalidades disponíveis no PyCharm são análise de 

código, depurador gráfico, autocompletamento de código e capacidades de navegação que 

facilitam a escrita de código. 

 

4.3 GUI 

Através de uma Interface Gráfica do Usuário (GUI, do inglês Graphics User Interface), o 

usuário é capaz de interagir com o programa de forma mais prática e visual, se comparado com 

a interface de linha de comando, onde há apenas texto. Para interagir com a GUI, são utilizados 

geralmente mouse e teclado para acionar os elementos gráficos que são dispostos em uma tela, 

como botões e caixas de texto, gerando algum resultado a partir do código por trás da interface. 

 

Apesar do Python já possuir internamente um pacote de desenvolvimento de GUI, outro 

programa foi utilizado para a criação da interface gráfica deste projeto, a fim de facilitar a 

criação das telas e janelas do programa e a interação com o usuário. Este programa é o Kivy 

(KIVY, 2019), um software gratuito específico para a criação de GUIs em Python. O Kivy foi 

projetado para ser utilizado em diversos sistemas operacionais, incluindo Linux, Windows, 

Android e iOS, portanto, um programa desenvolvido para computador pode ser facilmente 

adaptado em um aplicativo para celular. 

 

4.4 Resultado: Qpost 

Para o desenvolvimento do software proposto neste projeto de graduação, o Qpost, foram 

seguidas algumas etapas, explicadas a seguir. O funcionamento básico do programa está 

representado no fluxograma resumido da Figura 11, enquanto o fluxograma detalhado está no 

APÊNDICE A, deste trabalho. 
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Figura 11 – Fluxograma Resumido Qpost 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Inicialmente, foi desenvolvido um código base do programa, para funcionar diretamente na 

IDE, com o objetivo de receber do usuário as informações relacionadas aos postes e cabos 

utilizados em seu projeto e realizar os cálculos das trações resultantes, exibindo esse resultado 

na tela. Com base nas informações contidas nas normas da EDP, resumidas nos Quadros 4 a 8 

presentes no referencial teórico deste trabalho, foi criado um banco de dados com os valores de 
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tração para cada cabo e vão especificados. Ao iniciar este programa base, é pedido que o usuário 

informe a quantidade de postes existentes no projeto, para depois definir a posição de cada um, 

em relação a um poste inicial localizado na origem (ponto 0,0). O próximo passo, é a definição 

dos cabos, onde o usuário deve escolher o tipo de rede desejado e informar entre quais postes 

que deseja passar essa fiação. Neste passo, à medida que o usuário insere um cabo, o programa 

calcula a distância nos eixos X e Y (dx e dy) entre os postes, através da diferença das suas 

posições. Também é calculado o ângulo que o cabo faz com o eixo X positivo, através da função 

tangente inversa, representada na equação (7), válida somente para valores positivos de dx. Para 

o cálculo do ângulo com valores negativos de dx, é necessário fazer alguns ajustes na equação 

para que o resultado seja condizente. A equação (8) serve para dx negativo e dy positivo, 

enquanto a equação (9) funciona para os dois valores negativos. Nota-se também que para 

valores de dx nulos, há um problema na equação por não poder se dividir por 0, então, para 

esses casos, o programa assume que o ângulo é 90° ou -90°, dependendo se dy é positivo ou 

negativo. 

 

𝑎𝑛𝑔 = tan−1 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
) (7) 

 

𝑎𝑛𝑔 = 90° + (90° − tan−1 (
𝑑𝑦

−𝑑𝑥
)) (8) 

 

𝑎𝑛𝑔 = −(90° + (90° − tan−1 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
))) (9) 

 

Onde: 

𝑎𝑛𝑔 = ângulo que o cabo passante entre dois postes faz com o eixo X positivo; 

𝑑𝑥 = Distância entre os postes no eixo X; 

𝑑𝑦 = Distância entre os postes no eixo Y. 

 

Com o cálculo da distância entre postes, o programa localiza no banco de dados o esforço que 

o cabo especificado exerce para esse tamanho de vão, e com o ângulo calculado, decompõe a 

força nos eixos X e Y (Fx e Fy), armazenando esses valores para facilitar a soma e a subtração 

de possíveis novos esforços. 
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Por último, após inseridos todos os cabos desejados, com todos dados coletados, o programa 

calcula as forças de tração resultantes através da raiz quadrada da soma dos quadrados das 

forças Fx e Fy, que foram armazenados para cada poste, mostrando então esse resultado no 

terminal da IDE. Um exemplo da utilização deste programa pode ser visto na Figura 12, que 

mostra o que é impresso no terminal para o usuário interagir. Neste exemplo ilustrativo são 

inseridos dois postes pelo usuário, nas posições (0,0), (10,5), com cabos CA de 4 AWG-3F. 

 

Figura 12 – Exemplo de utilização do programa inicial 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Depois de criado, testado e aprovado o programa base, o próximo passo foi o desenvolvimento 

de uma GUI para esse programa. Para isso, um novo código foi escrito com base no programa 

inicial, porém, pensando agora nas entradas do usuário, que viriam da interface, ao invés do 

terminal da IDE. O banco de dados utilizado e os cálculos feitos continuaram os mesmos de 

antes. Para a criação da interface gráfica, foram utilizadas as bibliotecas do Kivy, conforme 

informado anteriormente neste trabalho. As etapas percorridas pelo programa foram as mesmas 

que no código inicial, porém, a interface gráfica permitiu ao usuário maior flexibilidade ao 

interagir com o software, sem ficar preso à quantidade de postes, podendo adicionar as 

informações na ordem que preferir e gerar os resultados na hora que quiser. A seguir, será 

mostrada cada tela do programa, com suas devidas explicações. 
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A primeira tela mostrada ao iniciar o Qpost é um Menu, conforme visto na Figura 13, que 

apresenta três botões: “Iniciar”, “Instruções de Uso” e “Sair”. Ao clicar no primeiro, o programa 

muda para a tela principal onde serão inseridos os dados e feitos os cálculos. No segundo botão 

aparecem algumas informações sobre o Qpost e suas instruções de uso, que podem ser vistos 

na Figura 14. O último botão fecha o aplicativo, depois de perguntar se o usuário deseja 

realmente sair, conforme Figura 15. 

 

           Figura 13 – Menu inicial 

 

            Fonte: Produção do próprio autor. 

 
Figura 14 – Instruções de uso do Qpost 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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          Figura 15 – Confirmação de saída 

 

           Fonte: Produção do próprio autor. 

 

A tela principal do programa, apresentada na Figura 16, é dividida em três colunas. A primeira 

delas é encarregada de mostrar as informações dos postes adicionados pelo usuário, com suas 

posições e possíveis equipamentos. A segunda coluna é a responsável por adicionar e mostrar 

os cabos que passam entre os postes, onde aparecem também informações como o comprimento 

do vão e ângulo que o cabo faz com relação ao eixo X positivo. A terceira e última coluna é a 

de resultados, que mostra os esforços resultantes, altura e resistência mínimas por norma e 

resistência sugerida para cada poste inserido, com base no esforço calculado e nos valores 

padrões dos postes no mercado. Ao clicar no botão “Adicionar Poste”, surge um pop-up pedindo 

informações do poste a ser inserido, como pode ser visto na Figura 17. 

 
Figura 16 – Tela principal do Qpost 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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  Figura 17 – Adicionar Poste 

 

   Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Nos campos onde são solicitadas as distâncias X e Y do poste a ser adicionado, na Figura 17, o 

Qpost aceita apenas números, com casas decimais separadas por ponto, para evitar erros ao 

rodar o programa. Ao adicionar cada poste, o usuário tem a opção de inserir qualquer um dos 

equipamentos que são apresentados no Quadro 3, como transformadores, chave fusível e para-

raios. Depois de preenchidos os campos e clicado em “Adicionar”, surge, na primeira coluna 

da tela principal do programa, uma caixa de texto com as informações que acabaram de ser 

inseridas, apresentada na Figura 20. 

 

Os botões “Salvar” e “Carregar”, apresentados na Figura 16, permitem criar um arquivo 

contendo as informações dos postes e cabos utilizados e ler essas informações salvas 

anteriormente. Desta forma, o usuário pode consultar a configuração de postes de seu projeto 

sem ter o retrabalho de inserir todas as informações na mão. 

 

Ao clicar no botão “Adicionar Cabo”, localizado na Figura 16, surge uma pop-up, apresentada 

na Figura 18, pedindo informações relativas à interligação dos postes, ao tipo de rede utilizada 

e à bitola dos condutores. Os tipos de rede e bitolas dos cabos mostrados nesta parte são os 

mesmos apresentados na parte de referencial teórico deste trabalho. Caso o usuário esqueça de 

selecionar algum dos campos ao clicar em Adicionar, o programa gera uma outra pop-up de 

erro, apresentada na Figura 19, avisando ao usuário que todos os campos devem ser 

preenchidos. 
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          Figura 18 – Adicionar Cabo 

 

           Fonte: Produção do próprio autor. 

          Figura 19 – Tratamento de Erro 

 

           Fonte: Produção do próprio autor. 

 

       

Depois de escolhidos os campos e clicado em “Adicionar”, assim como na versão inicial, o 

programa calcula o comprimento do vão e o ângulo entre os postes a partir das suas posições, 

procura no mesmo banco de dado o esforço que aquele cabo selecionado exerce no topo do 

poste para o dado vão e calcula as forças nos eixos X e Y, que são armazenadas. Então, surge, 

na segunda coluna da tela principal do programa, uma caixa de texto com as informações que 

acabaram de ser inseridas, tal como é apresentado na Figura 20. 

 

Ao clicar no botão “Calcular Resultantes”, os mesmos cálculos feitos anteriormente no 

programa inicial são realizados, com base nas informações passadas ao programa, gerando os 

resultados que podem ser vistos na Figura 20. Nesta figura, nota-se que foi utilizado o mesmo 

exemplo feito anteriormente com a versão inicial do programa, com dois postes apenas, para 

ilustrar o funcionamento do programa. Como esperado, os resultados das forças resultantes 

foram os mesmos para as duas versões do programa. Para a escolha da resistência sugerida pelo 

programa, é feita uma comparação entre a força resultante calculada, a altura mínima do poste 

(de acordo com a norma) e os valores de resistência padrões dos postes para a altura 

especificada. Caso a força resultante calculada seja maior que a resistência máxima para a altura 

especificada, o campo de “Resistência Sugerida” terá o valor “Especial”, que sugere que o 

usuário deve usar um poste mais alto, que possua valores de resistência nominal maiores, ou 

recorra a concretagem da base do poste, para aumentar sua resistividade mecânica.  
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Figura 20 – Resultados exemplo Qpost 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Ao clicar no botão “Mapa” depois de inserido algum poste/cabo, é apresentada uma 

funcionalidade que serve apenas para visualização da posição relativa entre os postes e 

identificar visualmente entre quais deles está sendo passada alguma fiação, para confirmar de 

forma rápida se as informações que foram colocadas no programa estão condizentes com o 

projeto do usuário. Este mapa pode ser visto na Figura 21, onde foram adicionados postes e 

cabos aleatórios para ilustrar melhor essa funcionalidade.  

 
Figura 21 – Função Mapa 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Por fim, ao apertar o último botão “Resetar Tudo”, como o nome sugere, todos os dados de 

postes, cabos e resultados são limpos, deixando o programa pronto para um novo cálculo, como 

na Figura 16. 
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5 APLICAÇÃO PRÁTICA DO SOFTWARE 

Para testar o programa em uma aplicação prática, foi utilizado como referência um projeto 

elétrico de rede de distribuição e iluminação pública de um loteamento em Piúma/ES, feito em 

2018. 

 

O loteamento em questão possui uma área total de 145.200,00 m², composto de 40 lotes, onde 

foram projetados 5 transformadores para atender a carga total estimada em estudo com base na 

quantidade de lotes. A tensão da rede primária no loteamento é de 13,8 kV e da rede secundária, 

220/127 V. Foram projetados 48 postes, que podem ser divididos em 5 blocos, de acordo com 

os transformadores a que a rede secundária passante está ligada. A rede primária projetada é do 

tipo compacta, com cabos protegidos MT de 50 mm² e mensageiro de 9,5 mm, enquanto a rede 

secundária é do tipo isolada, com cabos multiplexados de baixa tensão. 

 

Para efeito de comparação dos resultados do Qpost com o caso real, serão listados o tamanho e 

resistência adotados no projeto apenas dos postes dos dois primeiros grupos (transformadores 

1 e 2), e depois simulado no software, com as mesmas posições, cabos e equipamentos. O trecho 

do projeto em questão está representado na Figura 22, com o circuito referente ao transformador 

1 na cor azul claro e o circuito do transformador 2 em azul escuro. Próximo de cada poste há 

um balão contendo a estrutura de fixação dos condutores no poste e seu tamanho/resistência 

projetados. As linhas em azul claro e azul escuro representam os cabos da rede secundária, que, 

nesse caso, são cabos multiplexados de (3x35 + 35), (3x70 + 70) e (3x120 + 70). A linha 

tracejada em vermelho representa os condutores da rede primária compacta. Todos os postes 

desse projeto possuem braço para iluminação pública, que é representado por um círculo 

vermelho com “L10” no seu interior. 

 

Transformador 1 – Postes 01 ao 11: 

• Poste 01: 12 m / 600 daN – BC – Equipamento: Transformador 45 kVA; 

• Poste 02: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 03: 12 m / 600 daN – BC – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 04: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 05: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 06: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 
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• Poste 07: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 08: 12 m / 600 daN – BC – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 09: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 10: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 11: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

 

Transformador 2 – Postes 12 ao 21: 

• Poste 12: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 13: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 14: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 15: 12 m / 1000 daN – BCT – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 16*: 12 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 17: 12 m / 600 daN – BC – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 18: 11 m / 600 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 19: 12 m / 600 daN – Equipamento: Transformador 150 kVA; 

• Poste 20: 11 m / 600 daN – Equipamento: Nenhum; 

• Poste 21: 11 m / 300 daN – Equipamento: Nenhum; 

 

Apesar do poste 16 estar listado acima, ele não está incluído no grupo por não estar no mesmo 

circuito do transformador 2. Porém, como existe um cabo da rede primária passando entre ele 

e o poste 15, sua presença no cálculo se faz necessária, e seu resultado no Qpost não será 

avaliado. 

 

Os postes 01, 03, 08 e 17 são postes que possuem sua base (engaste) parcialmente concretada 

(BC), enquanto o poste 15 apresenta base concretada total (BCT). Um engastamento concretado 

serve para melhorar a sustentação do poste, e, de acordo com a EDP (2016), é recomendada 

para postes a partir de 300 daN nominais, sujeitos a esforços resultantes maiores que 220 daN. 

Os outros postes não especificados possuem engastamento simples no solo. 

 

Os postes 18, 19, 20 e 21 são postes de concreto seção circular existentes que não foram 

substituídos por estarem em bom estado. O restante dos postes listados são todos novos. 
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Figura 22 – Trecho do Loteamento em Piúma/ES 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 
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Os resultados gerados pelo Qpost estão representados na Figura 23. 

 

Figura 23 – Resultados práticos Qpost 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Analisando o resultado gerado pelo Qpost, em comparação com o projeto real, vemos que a 

maioria dos postes projetados está conforme norma e atendendo aos requisitos mínimos 

mostrado no programa, como é o caso dos postes 1 a 8 e 19 a 21. Para esses postes, como 

mostrado na Figura 23, poderiam ter sido usados postes menores, de 9 m, para os postes que só 

passam rede secundária, ou 11 m, para os postes 1 e 19, que possuem transformador. No entanto, 

por escolha do projetista/cliente deste loteamento, foi adotado uma altura padrão de 12 m para 
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todos os postes novos que foram projetados. E, como a resistência mínima do poste de 12 m é 

300 daN, muitos dos postes que poderiam ser de 9 m / 150 daN ficaram superdimensionados. 

Seis postes calculados no software coincidiram com o projeto, em altura e resistência sugerida, 

que é o caso dos postes 10, 12 a 15 e 17. 

 

Os postes 9, 11 e 18 foram os que apresentaram divergência entre o resultado do Qpost e o 

projeto, que serão analisados separadamente:  

• No caso do poste 9, de 12 m, a diferença se dá na sua resistência sugerida, que no projeto 

é de 300 daN, onde deveria ser 600 daN, de acordo com o software. A força resultante 

neste poste vale 306,01 daN, como pode ser visto na Figura 23, e é devida à mudança 

de bitola do cabo multiplexado da rede secundária, de (3x35+35), que exerce um esforço 

de 179 daN em um vão de 30 a 40 m, para (3x70+70), de 485 daN, conforme Quadro 8. 

Devido ao valor da força resultante calculada estar pouco acima do valor nominal de 

300 daN adotados, deveria ser utilizado um poste mais resistente, como o sugerido pelo 

Qpost, prezando pela segurança.  

• No caso do poste 11, a altura coincide, mas a resistência de 300 daN projetada também 

está abaixo da resistência sugerida, de 600 daN, visto que a força resultante calculada 

neste poste vale 403,54 daN. Como os cabos que chegam e saem dele são iguais, com 

vãos praticamente iguais também, esse valor da força resultante se deve à mudança de 

direção da rede, em um ângulo que vale 48,43° (diferença entre o ângulo de -71,57° do 

poste 10 ao 11 e o ângulo de -23,14° do poste 11 ao 12). Portanto, deveria ser adotada 

a resistência sugerida pelo Qpost nesse caso também. 

• Por último, o poste 18 se trata de um poste de concreto de seção circular existente de 11 

m / 600 daN, cuja resistência está bem acima da força resultante calculada de 203,16 

daN, o que é permitido, visto que é mais seguro deste jeito. Porém, a altura mínima para 

este poste é 12 m, por passar cabos de rede primária e secundária, além de possuir braço 

de iluminação pública, conforme pode ser visto no Quadro 2 deste trabalho, referente 

ao padrão técnico da EDP “PT.DT.PDN.03.05.033: Critérios de projeto – Condições 

gerais em áreas urbanas”. Esse resultado também pode ser visualizado na Figura 23. 

 

Com a análise dos resultados acima, percebe-se que o software Qpost apresentou resultados 

condizentes com as normas e especificações técnicas da EDP, como foi proposto inicialmente.  
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste projeto foi desenvolvido um software que auxilia no dimensionamento de postes de 

concreto de seção circular em redes de distribuição, através de uma interface gráfica de fácil 

manuseio, nomeado Qpost. 

 

No Quadro 9 é apresentado um comparativo entre os dois softwares existentes no mercado 

apresentados na Introdução deste trabalho e o Qpost, em relação às suas funcionalidades. 

 

Quadro 9 – Comparativo dos softwares 

Funções SuperPoste MABJO Qpost 

Apresenta cálculos complexos envolvendo a estrutura 

do poste 
   

Permite trabalhar com condutores primários e 

secundários de rede de distribuição 
   

Permite trabalhar com cabos de comunicação 

(telefonia e TV) 
   

Calcula esforços resultantes devido aos elementos 

ligados ao poste 
   

Permite incluir equipamentos elétricos no poste    

Permite trabalhar com vários postes ao mesmo tempo    

Apresenta interface gráfica organizada e amigável    

Apresenta interface gráfica intuitiva ao usuário    
Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Com os resultados obtidos em testes e em exemplo prático apresentado neste trabalho, foi 

possível comprovar a veracidade dos dados obtidos no Qpost, que calcula a força resultante nos 

postes corretamente e especifica valores mínimos de altura e resistência conforme as normas e 

especificações técnicas da EDP. 
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Para trabalhos futuros, podem ser acrescentados mais recursos ao programa, tornando-o mais 

útil ao projetista, como: 

• Opção de utilizar também postes de concreto duplo T e fibra de vidro; 

• Definir postes como fim de rede e acrescentar parte de estaiamento, conforme 

informações e tabelas apresentadas na Norma da EDP PT.DT.PDN.03.05.033 – 

Critérios de Projeto; 

• Definir, automaticamente, a estrutura de fixação (cruzeta) correta para os cabos que 

passam pelo poste, de acordo com o ângulo que faz com os postes vizinhos e tipo de 

rede utilizada; 

• Dar mais utilidade ao Mapa, tornando-o interativo, com opção de passar cabos ou incluir 

equipamentos nos postes diretamente em sua tela; 

• Opção de modificar postes ou cabos já lançados no programa. 

 

Além das sugestões acima, transformar o software em um aplicativo de celular também seria 

interessante, para dar maior mobilidade ao projetista, podendo trabalhar no computador sem 

precisar trocar de tela para verificar os cálculos realizados no Qpost.  
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APÊNDICE A – FLUXOGRAMA DO FUNCIONAMENTO DO 

SOFTWARE 

Os fluxogramas seguintes, apresentados nas Figuras A1, A2, A3 e A4, servem para indicar o 

caminho lógico percorrido pelo Qpost durante o seu funcionamento. Os elementos que estão 

destacados entre parênteses, em negrito e itálico dentro dos blocos representam as principais 

variáveis que são utilizadas no programa. 

 

           Figura A1 – Fluxograma Qpost (Parte 1) 

 

            Fonte: Produção do próprio autor.
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        Figura A2 – Fluxograma Qpost (Parte 2) 

 

         Fonte: Produção do próprio autor. 
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        Figura A3 – Fluxograma Qpost (Parte 3) 

 

          Fonte: Produção do próprio autor. 
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     Figura A4 – Fluxograma Qpost (Parte 4) 

 

      Fonte: Produção do próprio autor. 

 

 

 

 




