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RESUMO 

A intenção básica deste estudo sobre Subestações Elétricas é dar aos alunos 

uma base para que os mesmos possam conhecer a fundo os detalhes das 

subestações e as possíveis oscilações que podem ser projetadas, tudo isso de 

acordo com as condições apresentadas. Pois os engenheiros devem estar 

aptos para o mercado de trabalho e terem a consciência de que não devem 

apenas conhecer o funcionamento das subestações, mas também entender o 

quão complexa é suas atuações. Para o tema abordado existe uma série de 

características e variadas formas de projeção de construção das subestações, 

assim como alguns aspectos tarifários e todos os componentes que influenciam 

no perfeito funcionamento utilização de componentes inadequados. A 

eletricidade é sem dúvida uma das maiores vilãs quando o assunto é 

segurança no trabalho. Ela é invisível, sem cor e sem cheiro, por isso se torna 

ainda mais importante adotar medidas preventivas que possam neutralizar ou 

minimizar os riscos de choque elétrico nos ambientes de trabalho.  

 

Palavras-chave:  Preventiva em Cabine. Cabine primária. Manutenção MT/AT. 

 

INTRODUÇÃO 

Nossa vida atual não seria igual sem a existência da energia elétrica, 

que sem dúvidas ocupa um papel importante e de muito destaque para a 

sociedade. Mas para corresponder a essa necessidade humana é preciso que 

estratégias de consumo dessa energia estejam caminhando 

proporcionalmente, por isso é preciso que haja uma busca intensa afim de 

elevar essa eficiência, através de constantes melhorias para atendimento do 

consumidor. Mas isso só é possível havendo um sistema de subestações 

confiável, tornando fundamental a manutenção preventiva e corretiva na cabine 

primária. A manutenção preventiva tem como objetivo principal a prevenção da 

ocorrência de uma falha ou parada da instalação, bem como apoiar os serviços 

de manutenção corretiva através da utilização de uma metodologia de trabalho 

periódico.  

Considerando a atividade fim a que se destina a instalação elétrica 

envolvida a manutenção preventiva deve ser planejada e programada. 



A manutenção preventiva deve levar em consideração, material, mão de 

obra necessária e até mesmo a contratação de serviços de empresas 

especializadas, descartando assim imprevistos na realização dos serviços. 

As vantagens da manutenção preventiva podem ser assim resumidas: 

• Reduzir o envelhecimento ou degeneração dos equipamentos de 

seccionamento. 

• Proteção; 

• Melhorar o estado técnico operacional dos equipamentos; 

• Atuar com antecedência às intervenções corretivas que geram altos 

custos e comprometem a credibilidade da gerenciadora; 

• Reduzir os riscos de panes e paradas da instalação; 

• Realizar os reparos nas melhores condições para a operação; 

• Programar os trabalhos de conservação; 

• Aumentar o grau de confiança no desempenho da instalação.  

 

OBJETIVO 

Selecionar de forma simples e contundente o que é uma cabine 

primária, assim como o material necessário para manutenção preventiva e 

manutenção corretiva. Além dos conceitos básico de uma subestação, seja 

exemplificado suas possíveis variações e os equipamentos que irão ser 

utilizados, de acordo com as características do sistema. 

 

METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho que tem como objetivo abordar teoricamente e 

da melhor forma possível o tema escolhido, por isso foram feitas diversas 

pesquisas em livros, sites, normas, e principalmente houve o contato com 

profissionais designados a realizarem a função de  manutenção em uma cabine 

primária. 

Na metodologia adotada como base para a realização deste trabalho, foi 

imprescindível a busca por profissionais que vivenciam o serviço na pratica 

(acontecimentos e fatos reais), podendo assim exemplificar os componentes 

que constituem uma cabine, desde a entrada da energia até a distribuição para 

quem irá utilizá-la.  Ao logo deste artigo foram dadas sugestões na busca por 



melhorias tecnológicas, a fim de prevenir e corrigir falhas, sugestões essas que 

podem modificar e proporcionar uma maior qualidade no fornecimento de 

energia elétrica para as concessionárias através de uma cabine primária. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

As unidades geradoras normalmente fornecem tensão elétrica variando 

entre 6,5 KV e 18 KV, com exceção de algumas usinas menores contenção de 

saída do gerador mais baixa. Por conta das elevadas potencias das usinas, a 

corrente que circula para este nível de tensão é muito elevada. Sabemos que a 

perda de energia elétrica esta diretamente relacionada à corrente elétrica, 

transmitir nessa potência elevada com essa faixa de tensão irá incorrer perdas 

elevadas na transmissão.  

 

I=
�

�
Onde: I = CORRENTE e V= TENSAO 

 

Nesta formula observamos que a potência total fornecida pela usina não 

se altera, elevando a tensão. A corrente se reduz para uma mesma potência, 

levando em consideração o cálculo da potência dissipada em função do 

quadrado da corrente, a diminuição da corrente automaticamente causa 

redução das perdas. 

 

P=R.��, sendo R= resistência; I= corrente e P= potência 

 

Quanto maior for a extensão de uma linha de transmissão maior será a 

sua oposição a passagem de (corrente resistência elétrica).  

Como a construção das usinas e sua distância em relação aos centros 

consumidores são fixas, o modo mais simples para reduzir as perdas na 

transmissão seria elevando a tensão e por consequência reduzindo a corrente. 

A redução da corrente na transmissão possibilita redução da sessão 

transversal (bitola) do condutor e também a edição de perdas na transmissão. 

Próximo a grandes usinas geradoras existem subestações elevadoras 

que elevam a tensão para níveis padronizados para assim serem transmitidas. 



Destacamosalguns valores de tensão usados na transmissão: 69KV, 88KV, 

138KV, 230KV, 345KV, 440KV, 500KV, 600KV em corrente continua, 750KV. 

Quando a energia elétrica chega pelas linhas de transmissão próximas 

aos centros consumidores é necessário iniciar processo de abaixamento do 

nível de tensão. Esta tarefa é função realizada pelas estacoes transformadoras 

de transmissão (ETT). Nesta estação a energia elétrica é recebida em níveis de 

tensão acima de 230KV, e posteriormente é rebaixada para 69KV, 88KV OU 

138KV. Isto depende do padrão adotado pela distribuidora de energia local. 

Além de realizar a redução dos níveis de tensão as estações transformadoras 

de tensão (ETT), ela inicia o processo de distribuição de energia elétrica. 

Transformando em diversas linhas de transmissão de 69KV, 88KV ou 138kv na 

saída dessa subestação. 

As linhas de transmissão chegam até as cidades, e se conectam com as 

estacoes transformadoras de distribuição (ETD). Estas subestações rebaixam a 

tensão para os níveis capazes de serem distribuídos nos postes. O valor da 

tensão nas ETDs é padronizado pela distribuidora local dependendo da 

característica do seu sistema elétrico. Segue alguns padrões de tensão de 

saída da ETD: 

Tensões disponíveis: 3,8 KV; 11,9KV; 13,2KV; 13,8KV; 20KV; 23,5KV e 

34,5KV. Geralmente esses níveis de tensão estão localizados nos pontos mais 

altos dos postes, e este caminho é percorrido até encontrar um transformador 

de distribuição que diminuem a tensão para níveis que utilizamos em nossas 

residências. 

Ha três pontos do sistema elétrico de alta tensão onde consumidores 

podem se conectar, sendo que essa definição deste local vai depender da 

demanda de energia solicitada pelo consumidor e da disponibilidade da 

distribuidora local. 

De acordo com a resolução 414 da ANEEL, define que caso a demanda 

do consumidor esteja entre 75KW e 2500KW, deve se conectar em uma tensão 

inferior a 69KV. Mas, caso a demanda solicitada pelo consumidor estiver acima 

de 2500KWA conexão será feita em uma tensão acima de 69KV. 

Existem sete tipos de subestação, são elas: Subestação Simplificada, 

Subestação Simplificada com instalação em poste único, Subestação 

Simplificada em alvenaria, Subestação Simplificada blindada, Subestação 



Convencional, Subestação Convencional em alvenaria e Subestação 

Convencional blindada. 

De acordo com todas as subestações existentes e citadas acima, foi 

realizado um estudo de caso em uma subestação convencional em alvenaria, 

com pé direito de aproximadamente 5 m de largura e 20 m de comprimento, 

piso elevado revestido plurigoma, iluminação artificial (fluorescente) com teto 

em concreto armado (laje). 

O fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária 

(Eletropaulo) é efetuado na tensão de 13.200 V, através de uma linha trifásica 

de distribuição subterrânea dotada de cabo reserva, que alimenta o Centro de 

Entrada e Medição (CEM). 

O CEM é composto pela associação dos cubículos metálicos modulares 

de 1 à 12, acomodados em local específico, e utilizados para Entrada, 

Proteção, Medição e Distribuição de energia para as instalaçõesem média 

tensão, e dispõe de tapetes de borracha isolante em frente aos compartimentos 

que possuem disjuntor para manobra dos circuitos em médiatensão (MT).  

Na parte do cubículo, junto ao punho de acionamento encontram-se as 

plaquetas de advertência, sinalização e identificação com os dizeres:  

� “89.1 Seccionadora Geral”, 

� “Ligada” 

� “Desligada”,  

� “ATENÇÃO NÃO MANOBRAR A SECCIONADORA EM CARGA”. 

A chave seccionadora é dotada do dispositivo tipo micro-switch que 

provoca o desligamento do disjuntor geral caso ocorra a tentativa de abertura 

da seccionadora em carga. Já a porta de acesso, dotada de trinco, e estrutura 

externa do cubículo possuem as plaquetas de identificação: “Cubículo secc 

Geral” e “cubículo 1”.  

Os 12 cubículossão compostos de: 

• Disjuntor geral da instalação de média tensão, motorizado, à 

vácuo, marca Beghim, série Arc-O-vac, tipo MAF-15. 

• Relé de proteção indireta marca Pextron tipo URPE 7104 (dotado 

das funções 27, 59, 47, 50/50N e 51/51N). 



• Chave seccionadora tripolar, de acionamento simultâneo, tipo 

HRBTL com capacidade para 400 A, fabricada pela Beghim e 

dotada de corta arco e dispositivo tipo micro switch.  

• Fusíveis do tipo HH com capacidade para 63 A. 

 

- 5 transformadores possuem as seguintes características, extraída da placa do 

equipamento: 

• Marca Siemens, fabricado em dezembro/1999, refrigeração ar 

natural, potencia nominal 750 kVAe impedância 5,80% a 115º e 

relação de transformação 13.200 – 380 / 220 V. 

• Disjuntor geral marca Cutler e Hammer tipo DS 416, e capacidade 

para 1600 A. 

- 3 transformadores, instalados no interior de cubículo metálico dotado de porta 

e grade, possui a seguinte característica: 

� Marca Siemens, , refrigeração ar natural, potencia nominal 1000 

kVA e impedância 5,80% a 115º C e relação de transformação 

13.200 – 380 / 220 V.  

- 1 transformador possui a seguinte característica, extraída da placa do 

equipamento: 

Marca Reziglas, fabricado em dezembro/1999, refrigeração ar natural, 

potencia nominal 500KVA e relação de transformação 13.200 – 380 / 220 V. 

 

RESULTADOS 

 

Com base na instalação descrita, são apresentados a seguir: casos e 

sugestões para garantir a segurança na operação e o funcionamento da 

instalação, bem como providencias que, caso adotadas, contribui para 

melhorar as condições operativas da instalação e diminuir a probabilidade de 

panes. 

 

A cordoalha de aterramento de pára-raios tipo válvula, instalado no 

interior do cubículo oito, está em contato com o piso, fato que pode impedir o 

deslocamento do pino de sinalização, como mostra a Figura 1. 

 



Figura 1 - Aterramento de pára-raios instalado no interior do cubículo 

 

Fonte: Autor. 

 

Nas instalações é possível verificar que os para raios de linha instalados 

possuem diâmetro inferior à braçadeira de fixação, onde a braçadeira está 

servindo apenas de suporte. Veja na Figura 2: 

 

Figura 2 - Detalhe do maior diâmetro do suporte do para raios 

 

Fonte: Autor. 

 

Recomendamos verificar, adotando as medidas corretivas necessárias, 

a temperatura alcançada nos enrolamentos dos transformadores. O 

monitoramento pode ser efetuado através da instalação de termômetros digitais 

com a finalidade de acionar equipamentos de ventilação forçada, alarme e 

desligamento de disjuntores.  

Figura 3-Transformador 

 

Fonte: Autor 

 



Recomendamos corrigir os danos existentes no piso tipo plurigoma 

localizado no vão existente entre a parte traseira do cubículo de entrada de 

entrada e medição e a câmara do gerador sete pertencente à usina geradora, 

retratado na Figura 4. 

 

Figura 4- Detalhe piso plurigoma 

 

Fonte: Autor 

 

Na Figura 5, recomendamos que fosse aumentada a abertura para a 

passagem dos cabos de baixa tensão, existente no teto do cubículo metálico 

dos transformadores. 

 

Figura 5- Detalhe da abertura no teto do cubículo do transformador para 

saída dos cabos de baixa tensão (BT) 

 

Fonte: Autor. 

 

        O dispositivo de bloqueio existente na porta interna do cubículo dois na 

Figura 6 necessita de ajuste para que possa funcionar conforme idealizado; 

 

Figura 6- Detalhe bloqueio na porta do cubículo dois 

 

Fonte: Autor 



      Na Figura 7, o dispositivo de bloqueio existente no cubículo três está 

impossibilitado de operar tendo em vista que as chaves estão quebradas no 

interior dos cilindros das fechaduras localizadas na chave seccionadora e 

disjuntor de média tensão. 

 

Figura 7- Bloqueio no cubículo três 

 

Fonte: Autor 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda empresa que utiliza energia elétrica para desempenhar suas 

funções, utiliza também uma cabine primária para diminuir a tensão desta 

mesma energia distribuída pela concessionária. Necessita também que a 

manutenção da cabine seja realizada de forma regular (constante), de acordo 

com normas especificas que precisam ser aplicadas por profissionais aptos na 

função. Neste trabalho é possível encontrar informações significativas sobre 

cabine primária. Sendo assim, ele se torna de muita importância na pesquisa 

sobre distribuição de energia elétrica, pois todos os pontos nele abordado são 

claramente expostos, principalmente através de imagens reais sobre 

componentes e trabalhos. 

Identificam-se ao decorrer do trabalho, informações fundamentais para 

que seja realizada a manutenção em cabine primária, tanto preventiva quanto 

corretiva, assim como a importância de que tudo seja feito com frequência pelo 

profissional habilitado em tal função. Após o término de todas as pesquisas 

sobre o assunto, conclui-se a grande importância que tem a manutenção em 

uma cabine primária, garantindo um bom funcionamento de equipamentos, e 

como consequência um resultado de qualidade. 
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