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RESUMO

Cabine  primária  é  a  entrada  de  energia  elétrica  ligada  ao  sistema  de

distribuição em média tensão. A unidade consumidora dever ser ligada ao sistema

de distribuição em média tensão, compulsoriamente, quando a potência exigida pelo

consumidor supera a potência máxima a qual a concessionária esteja obrigada a

atender  aos  consumidores  em  baixa  tensão.  Neste  trabalho  foi  mostrado  que

maneira é recebida a energia elétrica de um empreendimento, qual seu processo e

fases  para  sua  distribuição.   Dimensionamento  do  valor  da  tensão  elétrica  que

atende  uma  determinada  potência  pré-estabelecida;  Descrever  as  fases  e  o

processo que a tensão elétrica é submetida, até o ponto de distribuição em baixa

tensão, ou seja, em condições de consumo; Apresentação dos dispositivos e suas

funções para recebimento, transformação, e distribuição da energia. Este trabalho

tem como objetivo mostrar teoricamente e de uma forma didática o tema escolhido.

Portanto, foram feitas várias pesquisas em livros, sites, normas.

Palavras-chave: Distribuição 1; Tensão 2; Potência 3; Concessionária 4; 

Dimensionamento 5.
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ABSTRACT

Primary  cab  is  the  input  of  electrical  energy  attached  to  the  medium  voltage
distribution system. The consumer unit must be connected to the medium voltage
distribution  system  compulsorily  when  the  power  demanded  by  the  consumer
exceeds the maximum power which the concessionaire is obliged to meet the low
voltage consumers. In this work it was shown that the electric energy of an enterprise
is received, its process and phases for its distribution. Dimensioning of the value of
the electric voltage that meets a predetermined power; To describe the phases and
the process that the electric tension is submitted, until the point of distribution in low
voltage, that is, in conditions of consumption; Presentation of the devices and their
functions for reception, transformation, and distribution of energy. This paper aims to
show  theoretically  and  in  a  didactic  way  the  chosen  theme.  Therefore,  several
searches have been done on books, websites, standards.

Key-words: Distribution 1; Voltage 2; Power 3; Concessionária 4; Sizing
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INTRODUÇÃO

Hoje, cerca de 85% dos combustíveis fósseis, são transformados em energia

elétrica.  Sendo  assim,  é  imprescindível  o  uso  dela  na  humanidade.  Qualquer

empreendimento que necessite de uma carga de energia muito alta, será necessário

o uso da cabine primária. Esse sistema funciona constantemente, e é indicado para

lugares  onde  há  um consumo  maior  na  potência  da  energia,  superior  a  que  é

concedida.

Toda vez que a carga consumida for superior a 75KW, e inferior a 2500 KW,

será necessário o uso da cabine primária de. Para conseguir utilizar esta energia de

forma aplicável as suas necessidades, as indústrias e as empresas de um modo

geral, precisam se adequar para conseguir utilizar a energia elétrica.

A  cabine  primária  funciona  como  uma  instalação  de  energia  elétrica  que

possui alta potência em seu funcionamento. Para que opere corretamente, os seus

equipamentos internos precisam estar em excelentes condições, e serem testados e

monitorados antes mesmo de utilizados.

Cabine Primaria: Como todo empreendimento necessita de energia elétrica

para o seu funcionamento, a cabine primária se torna uma fundamental fase na

entrega dessa fonte de alimentação. A cabine de força primária pode ser aplicada

em  diversos  segmentos  da  indústria,  em  condomínios  e  outros  prédios  que

consumam grandes  quantidades  de  energia  elétrica.  Uma  das  suas  maiores

qualidades é o seu excelente custo benefício,  já que comprar energia em alta

tensão tem um custo menor do que adquirir em 220/127v; Outros pontos positivos

da cabine de força primária, e que a tornam extremamente popular na indústria, é

o fato dela possuir uma instalação dinâmica e simples processos de manutenção,

serviços que ocorrem de um modo muito prático, fazendo com que os clientes e

empresas não percam tempo, maximizando a sua aplicação.

A  problemática  deste  trabalho  e  compreender  como  em  qualquer

empreendimento,  é  necessário  um  fenômeno  fundamental  para  o  seu

funcionamento como um todo, e como dimensionar, e em que condições chegam

à energia elétrica.

Demonstrar  de  que  maneira  é  recebida  a  energia  elétrica  de  um

empreendimento,  qual  seu  processo  e  fases  para  sua  distribuição.

Dimensionamento do valor da tensão elétrica que atende uma determinada potência
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pré-estabelecida;  Descrever  as  fases  e  o  processo  que  a  tensão  elétrica  é

submetida, até o ponto de distribuição em baixa tensão, ou seja, em condições de

consumo;  Apresentação  dos  dispositivos  e  suas  funções  para  recebimento,

transformação, e distribuição da energia.

Este  trabalho  tem  como  objetivo  mostrar  teoricamente  e  de  uma  forma

didática o tema escolhido. Portanto, foram feitas várias pesquisas em livros, sites,

normas,  e  principalmente  houve  o  contato  com  profissionais  capacitados  no

desenvolvimento e na construção de 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. 
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2- DEFINIÇÃO DA CABINE PRIMÁRIA

Cabine  Primária  é  um  dispositivo  na  planta  elétrica  de  uma  instalação

industrial  que transforma a energia proveniente das concessionárias que estão

em  alta  tensão  para  que  ele  possa  ser  aproveitado  pelos  equipamentos  e

instalações  de  sua  empresa.  Depois  de  sua  geração,  ela  é  transmitida  por

grandes linhas de transmissão que podem cruzar grande parte do país para o

consumidor.  A  rede  elétrica  que  chega  às  empresas  costuma  chegar  já

transformada em baixa tensão. A responsabilidade de fazer essa "transformação",

desde a energia de alta tensão dos fios até a energia que conhecemos 110V,

220V ou ao gosto do cliente é da concessionária CPFL, AES Eletropaulo, Elektro,

etc. (ENGECRON, 2015)

 Detalhamento de uma cabine primária

 O primeiro compartimento, chamado de gabinete de medição, destina-se a

receber  o  ramal  de  entrada,  a  chave  seletora  de  entrada  e  a  instalação  do

transformador  e  a  medição  de  potencial  fornecida  pelo  utilitário  local.  Este

compartimento é separado do outro contíguo por meio de porta de tela metálica,

revendedor local padrão, com dispositivos de vedação; Em outro compartimento

devem ser instalados cubículos para equipamentos de proteção, delimitados por

paredes  de alvenaria  e  providos  de  proteção frontal  à  frente  que  servirão  de

blindagem para operadores. Esses cubículos, em número de três, destinam-se

apenas  à  instalação  de  equipamentos  e  dispositivos  de  média  tensão.  Um

cubículo deve abrigar o disjuntor de média tensão geral e sua respectiva chave

seccionadora;  os  dois  restantes  são  para  a  instalação  do  interruptor  de

desconexão do fusível  HH, que alimentará a cabine de transformação atual  e

futura.  As áreas  do  compartimento  e  o  pé  direito  da  cabine devem estar  em

conformidade com os padrões da concessionária local. No cubículo de medição

deve ser instalada uma janela para iluminação natural, com área mínima de 1,00

m². Esta janela deve estar provida de vidraças fixas, constituídas por lâminas de

vidro de espessura não superior a 150 mm, tipo obturador fixo.  (ENGECRON,

2015)
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 TIPOS DE CABINE PRIMÁRIA

 De  acordo  com  a  norma  ABNT  (NBR-6979/1998),  o  nome  correta  é

Conjunto de Manobra para atendimento em média tensão de 1,0 kV até 36,2kV. A

tensão de fornecimento é em media tensão (1,0 kV até 36,2 kV), mais comum é

de 13.800 VCA. Os conjuntos de Manobra no ponto de vista estrutural.

Figura 1 - Cabine primaria Convencional em alvenaria.

Fonte: Engecron 2015

Cabine primaria em alvenaria tem seu equipamento instalado em 

edificação civil, o ramal de alimentação pode ser aéreo ou subterrâneo como 

mostra a Figura 1.
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Figura 2 - Cabine primaria, Convencional blindado uso interno.

Fonte: Engecron (2015)
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Figura 3 - Cabine primaria, Convencional blindado uso externo.

Fonte: Engecron (2015)

Os conjuntos de armaduras blindadas são feitos de uma estrutura de metal,

onde os componentes estão instalados, apresentam um alto nível de segurança,

todas as partes energizadas são confinadas, como mostra as Figuras 4 e 5. 

É importante notar que o fabricante deste tipo de cabine primaria  tem que

submeter  um protótico  aos  testes  estabelecidos  pela  norma  da  ABNT (NBR-

6979/1998),  e  também  aprovar  seu  projeto  junto  às  concessionárias  de

distribuição de energia. O conjunto simplificado de manobras com transformador

único só é permitido conforme para instalações com demanda máxima de até

300kVA, sua proteção na descarga pode ser feita por fusíveis, e na baixa por

disjuntores com gatilho térmico e magnético.

2.1 DIMENSIONAMENTO DO VALOR DE MEDIA TENSÃO
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A seleção e a instalação de linhas elétricas são definidas pela Norma

(NBR-14039/2005). As maneiras de instalar, como mostra a Tabela 1.

Tabela 1- Tipos de Linha elétrica
Métod

o  de

instala

ção

númer

o

Descrição 

Método  de

referencia

de

condução

de corente

2 Três  cabos  unipolares  justapostos  (na

horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar

ao ar livre 

A

3 Três  cabos  unipolares  espaçados  ao  ar

livre

B

3 Três  cabos  unipolares  justapostos  (na

horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar

em caneleta fechada no solo

C

4 Três  cabos  unipolares  espaçado  em

caneleta fechada no solo

D

5 Três  cabos  unipolares  justapostos  (na

horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar

em eletroduto ao ar livre

E

6 Três  cabos  unipolares  justapostos  (na

horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar

em  banco  de  dutos  ou  em  eletrodutos

enterrados no solo

F

7 Três cabos unipolares em banco de dutos

ou em eletrodutos enterrados e espaçados

um  cabo  por  duto  ou  eletroduto  não

condutor 

G

8 Três  cabos  unipolares  justapostos  (na

horizontal ou em trifólio) e um cabo tripolar

diretamente enterrado 

H

20



9 Três  cabos  unipolares  espaçados

diretamente enterrados 

I

Fonte: NBR-14039 (2005)

 Critérios utilizados do dimensionamento de circuitos

São utilizados os seguintes critérios conforme (NBR-14039):

- Capacidade de condução de corrente;

- Queda de tensão na partida e em regime

- Curto-circuito

- Sobrecarga

 Capacidade de condução de corrente

A capacidade de condução de corrente,  em função das diferentes

maneiras de instalar. Para o cálculo da corrente nominal em alimentadores

contendo motores de indução trifásicos utiliza-se a seguinte equação:

 
In=

P

√3×Vn×cosφ×η   * FS  
Onde:

P = Potência da carga em kW

VN = Tensão nominal do circuito alimentador (kV)

cos Ø = Fator de potência

η = Rendimento do motor

FS = Fator de serviço (quando não informado é igual a 1)

Fatores de Correção:

 Temperatura:

Segundo a tabela 32 da NBR (14039/2005) – Fator de correção para

temperaturas aplica-se:

Temperatura de referência para linhas subterrâneas: 20° C 

Temperatura de referência para linhas não subterrâneas: 30 °CC

 Queda de tensão
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A queda de tensão nos circuitos é calculada pela seguinte fórmula:
ΔVV (% )=( √3∗I∗L∗(Rca*cosφ±Xl∗senφ )×100)÷Vn  

Onde:
 ΔV (%)= queda de tensão percentualV (%)= queda de tensão percentual

 I = corrente nominal do circuito em A (para queda de tensão em regime)

ou corrente de partida (para queda de tensão na partida)

 L = comprimento do circuito em km

 Rca = resistência do cabo em Ω/km

 Xl = reatância do cabo em Ω/km

 cosφ  =  fator  de  potência  (“+”  para  FP  indutivo  e  “–“  para  FP

capacitivo)   

 Vn= tensão nominal da fonte de alimentação

Para queda de tensão em regime utiliza-se o fator de potência em 

regime e a corrente nominal. Para queda de tensão na partida utiliza-se o 

fator de potência de partida (quando não informado usar 0,3) e a corrente de

partida.

 Proteção contra correntes de sobrecarga

A proteção de sobrecarga para média tensão segue o princípio de 
coordenação entre três correntes:
 Ib = corrente de projeto

 In = corrente de ajuste da função de sobrecarga ou sobrecorrente do

relé de proteção secundário que atuará no disjuntor de MT ou contator

de MT. 

 Iz = capacidade de condução do condutor considerando os fatores de

correção.

Ib ≤ Iajuste ≤ Iz x fatores de correção

 Exemplo de dimensionamento

Alimentador do motor  indução trifásico para um compressor de ar:

Dados:

 PN =  625 kW    (Fator de serviço 1,15) 
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 cos Ø = 0,88  regime

 η=0,93 

Método de instalação -  Cabos unipolares em leitos /  trifólio;  Além do circuito do

compressor  considerar  mais  dois  circuitos  no  leito.  Cabos  tipo  EPR  90C  com

conexões prensadas. O condutor de proteção será em cobre com isolação de PVC

em contato com os condutores fase.

 Temperatura ambiente = 40°C

 Distância: 200m

 cos Ø = 0,3  partida  

 Ft =0,91

 Fa = 0,96  

 Tensão alimentação: 2.400 V

 Método de partida = direta (Ip= 6 x In)

 Corrente curto-circuito no condutor: 30 kA

 Tempo de atuação da proteção: 80 ms

 Considerar como limites de queda de tensão: 2% em regime e 5% na partida.

                                 
a) Dimensionamento pela IN
Aplicando a equação eq.[ 1 ], temos:

     IN = 212 A

 Ft =0,91

 Fa = 0,96  

      
I corrig .=212

0 ,91×0 ,96
=243 A

   
 Escolha pela capacidade de corrente:

Cabo de cobre isolação EPR 3,6/6 kV, seção  de 70mm2  

Cabo 70 mm2 EPR (tem capacidade de condução de 275A no modo de

instalar 

b) Cálculo da suportabilidade do cabo em relação ao curto circuito

S        I x (t)¹/²      
                K

I = 30000 (A) – valor de Icc no painel que alimenta o compressor
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T = 0,08 (s) – considerado atuação do disjuntor em 80 ms
K = 142
S  59,76 mm2

Escolha pelo curto circuito: A seção mínima calculada para o nível de curto
circuito é 70 mm2 .

c) Ajuste do relé secundário para corrente de sobrecarga
Ib = 212 A
Iz = 275 x 0,91 x 0,96 = 240,24 A
212 A ≤ Iajuste ≤ 240,25
Iajuste sobrecarga = 212 A

c) Cálculo da queda de tensão na partida (considerando o cabo de 70 mm2)
ΔVV (% )=( √3∗I∗L∗(Rca*cosφ+Xl∗sen φ )×100 )÷Vn

Onde: 
ΔV (%)= queda de tensão percentualV(%) = queda de tensão percentual
Rca = 0,344 Ω/km
Xl = 0,130 Ω/km
Ip = 6 x In = 1272 A (Considerando corrente de partida 6 vezes a corrente
nominal)
L  = 0,2 km

cosφ  = 0,3
Vn = 2400 V
ΔV (%)= queda de tensão percentualV (%) = 4

A queda de tensão percentual calculada na partida é de 4 %, ficando
abaixo dos 5% recomendados.

d) Cálculo da queda de tensão em regime (considerando o cabo de 70 mm2)
ΔVV (% )=( √3∗I∗L∗(Rca*cosφ+Xl∗sen φ )×100 )÷Vn

Onde:     
ΔV (%)= queda de tensão percentualV(%) = queda de tensão percentual
Rca = 0,344 Ω/km
Xl = 0,130 Ω/km
In   = 212 A
L   = 0,2 km

cosφ  = 0,88
Vn = 2400 V
ΔV (%)= queda de tensão percentualV(%) = 1,1
A queda de tensão percentual  calculada em regime é de 1,1 %, ficando
abaixo dos 2% solicitados.

e) Cálculo do condutor de proteção (PE)

S        I x     t_  

                K

I = 30000 (A) – valor de Icc do painel que alimenta o motor

24



T = 0,08 (s) – considerado atuação do disjuntor em 80 ms

K = 143 (tabela 41)

S  59,75 mm2

Escolha pelo cálculo: 70 mm2 .

Escolha pela tabela 44: S/2 = 70 / 2 = 35mm2            35mm2

Cabo PE escolhido: 70 mm2

f) Ajuste do relé secundário para corrente de sobrecarga

Ib = 212 A

Iz = 275 x 0,91 x 0,96 = 240,24 A

212 A ≤ Iajuste ≤ 240,25

Iajuste sobrecarga = 212 A
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3 - A TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A rede elétrica de nossa nação consiste em quatro componentes principais,

cada um dos quais é detalhado.
 Geradores individuais

Uma  variedade  de  instalações  gera  eletricidade,  incluindo  usinas  de

energia a carvão e gás natural,  usinas hidrelétricas, usinas nucleares, turbinas

eólicas e painéis solares. A localização desses geradores de eletricidade - e sua

distância dos usuários finais - varia muito. (FUCHS, 1997)

Essas  tecnologias  também  são fisicamente diferentes  e  são  usadas  e

manipuladas de maneira diferente na rede elétrica como resultado. Por exemplo,

certos tipos de usinas, como carvão e usinas nucleares, têm pouca flexibilidade

de curto prazo no ajuste de sua produção de eletricidade; leva muito tempo para

aumentar ou diminuir sua produção de eletricidade. (FUCHS, 1997)

Figura 4 – Usina termoelétrica 

Fonte: Grigsby (2012)
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Outras usinas, como as usinas movidas a gás natural,  podem ser aumentadas

muito rapidamente e costumam ser usadas para atender picos de demanda. Tecnologias

mais variáveis, como energia solar fotovoltaica e eólica, são geralmente usadas sempre

que estão disponíveis, em grande parte porque seu combustível - luz solar e vento - é

livre.

A  qualquer  momento,  há  sempre  uma  “margem  de  reserva”,  uma

quantidade especificada de capacidade de geração de energia de reserva que

está disponível  para compensar possíveis  erros de previsão ou desligamentos

inesperados de usinas de energia. A demanda de eletricidade, o suprimento, as

margens  de  reserva  e  o  mix  de  tecnologias  de  geração  de  eletricidade  são

constantemente  monitorados  e  gerenciados  pelos  operadores  da  rede  para

garantir que tudo corra bem.

Os  geradores  de  eletricidade  são  de  propriedade  de  companhias  elétricas,  os

geradores só podem ser construídos com a aprovação da PUC ou da PSC, e essas

agências estabelecem taxas de eletricidade apropriadas dentro de seu estado que

as concessionárias devem cumprir.  (SALARI 2006) 

 Linhas de transmissão

Linhas de transmissão são necessárias para transportar eletricidade de alta

voltagem  por  longas  distâncias  e  conectar  geradores  de  eletricidade  os

consumidores de eletricidade.

As linhas de transmissão são cabos de energia aéreos ou subterrâneos. Os

cabos aéreos não são isolados e são vulneráveis às intempéries, mas podem ser

mais baratos de instalar do que os cabos de energia subterrâneos. Linhas de

transmissão aéreas e subterrâneas são feitas de liga de alumínio e reforçadas

com aço; linhas subterrâneas são tipicamente isoladas. (CUNHA, 2010)

Figura 5 – Linhas de transmissão
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Fonte: ANELL (2012)

As linhas  de  transmissão  transportam altas  tensões  porque  reduzem a

fração  de  eletricidade  perdida  em  trânsito  cerca  de  6%,  em  média. Como  a

eletricidade flui através dos fios, parte dela se dissipa como calor através de um

processo  chamado  resistência. Quanto  maior  a  tensão  em  uma  linha  de

transmissão, menos eletricidade ela perde. A maior parte da corrente elétrica flui

próximo à superfície da linha de transmissão; o uso de fios mais grossos teria

impacto mínimo nas perdas de transmissão. (CUNHA, 2010)

As tensões no nível de transmissão são tipicamente de 110.000 volts ou

acima de 110 kV, com algumas linhas de transmissão carregando tensões tão

altas quanto 765 kV. Os geradores de energia, no entanto, produzem eletricidade

em  baixas  tensões. A  fim  de  possibilitar  o  transporte  de  eletricidade  de  alta

tensão, a eletricidade deve primeiro ser convertida em voltagens mais altas com

um transformador. (SALARI, 2006)

Essas altas voltagens também são significativamente maiores do que as

que você precisa em sua casa, portanto, quando a eletricidade se aproxima dos

usuários finais,  outro transformador a converte para uma voltagem mais baixa

antes de entrar na rede de distribuição. (CUNHA, 2010)

 Subestações

Das subestações de alta tensão, as linhas de transmissão são conectadas

diretamente  ou  através  de  estações  transformadoras,  dos  geradores  de

eletricidade aos locais de consumo de energia elétrica na rede de transmissão

dos consumidores. (GRIGSBY, 2012)
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Figura 6 - Subestação transformadora de distribuição

Fonte: Grigsby (2012)

 Distribuição

A rede de distribuição é simplesmente o sistema de fios que pega onde as

linhas  de  transmissão  param. Essas  redes  começam  nos  transformadores  e

terminam em residências, escolas e empresas. A distribuição é regulada em nível

estadual pela ONS que definem as tarifas de varejo para eletricidade em cada

estado.  (ZANNETA, 2003)

 Uso do consumidor 

A  rede  de  transmissão  chega  ao  fim  quando  a  eletricidade  finalmente

chega ao consumidor, permitindo que você ligue as luzes, assista à televisão ou

ligue a máquina de lavar louça. Os padrões de nossas vidas se somam a uma

demanda variável  de eletricidade por hora,  dia e estação,  e  é por  isso que o

gerenciamento da rede é complicado e vital para nossa vida cotidiana. (CUNHA,

2010)

 A evolução da rede elétrica

A rede elétrica cresceu e mudou imensamente desde suas origens no início

da  década  de  1880,  quando  os  sistemas  de  energia  eram  pequenos  e

localizados. Durante  esse  período,  dois  tipos  diferentes  de  sistemas  de

eletricidade  estavam  sendo  desenvolvidos:  o  sistema  de  corrente  contínua,
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ou corrente  contínua,  e  o sistema  de corrente  alternada ou de  corrente

alternada. A competição entre esses dois sistemas foi feroz. Empresas elétricas

concorrentes ligavam os fios nas mesmas ruas das cidades, enquanto o serviço

elétrico para as áreas rurais era ignorado. (FUCHS, 1997)

 Confiabilidade

 Como a rede é uma rede enorme, a eletricidade pode ser implantada nos

lugares certos em grandes regiões do país. A grande rede de transmissão permite

que  os  operadores  da  rede  lidem  com  perdas  antecipadas  e  imprevistas,

enquanto ainda atendem à demanda de eletricidade. (SALARI 2006) 

 Flexibilidade

A rede elétrica permite que um sistema de energia use uma diversidade de recursos,

mesmo se eles estiverem localizados longe de onde a energia é necessária. Por

exemplo, as turbinas eólicas devem ser construídas onde o vento é mais forte; a

rede permite que essa eletricidade seja transmitida para cidades distantes. (CUNHA,

2010)

 Concorrência econômica

Como a rede permite que múltiplos geradores e usinas elétricas forneçam

eletricidade  aos  consumidores,  diferentes  geradores  concorrem  entre  si  para

fornecer eletricidade a um preço menor. A rede também serve como uma forma

de  seguro  a  concorrência  na  rede  protege  os  clientes  contra  flutuações  nos

preços dos combustíveis. (ELETRONORT 2010)
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4 - COMPONENTES DA REDE ELETRICA

É o processo pelo qual grandes quantidades de eletricidade produzidas em

usinas  de  energia,  como  instalações  solares  em  escala  industrial,  são

transportadas  por  longas  distâncias  para  eventual  uso  pelos  consumidores. A

eletricidade  é  enviada  de  usinas  de  energia  para  a rede  de  transmissão,  a

transmissão normalmente ocorre em alta tensão (69 kV ou acima). A eletricidade

é  geralmente  enviada  para  uma subestação perto  de  uma  área  povoada. Na

subestação,  a  eletricidade  de  alta  voltagem  é  convertida  em  voltagens  mais

baixas, adequadas para uso do consumidor, e então enviadas para os usuários

finais através de linhas de distribuição elétrica (relativamente) de baixa voltagem.

(CUNHA, 2010)

Para usinas de energia solar recém-construídas, se não houver instalações

de transmissão adequadas disponíveis, novas linhas de transmissão e instalações

associadas seriam necessárias. A construção, operação e desativação de linhas

de transmissão de alta  tensão e instalações associadas criariam uma série  de

impactos  ambientais. O  tipo  e  a  magnitude  dos  impactos  associados  à

construção, operação e descomissionamento da linha de transmissão variam de

acordo com o tipo e tamanho da linha, bem como o comprimento da linha de

transmissão e  uma variedade de outros  fatores  específicos  do local.  (ANELL,

2012)
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Os  principais  componentes  das  linhas  de  transmissão  elétrica  de  alta

tensão e instalações associadas incluem:

 Torres de transmissão

 É o componente mais visível do sistema de transmissão de energia. Sua

função é manter os condutores de alta tensão (linhas de força) como mostra a

figura abaixo, separados dos arredores e uns dos outros. Existe uma variedade

de projetos de torre que geralmente empregam um trabalho de treliça aberta ou

um monopolo, mas geralmente eles são muito altos (uma torre de 500 kv pode ter

150 pés de altura com cruzetas de até 100 pés de largura), estruturas metálicas.

(GRIGSBY, 2012)

Figura 7 - Torres de transmissão

. 

                                             Fonte: Grigsby (2012)

 Condutores 
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Condutores são linhas de energias que transportam a eletricidade para e

através  da  rede  para  os  consumidores. Geralmente,  vários  condutores  são

amarrados  em  uma  torre  para  cada  circuito  elétrico. Os  condutores  são

construídos principalmente de fios de metal trançado, mas os condutores mais

novos podem incorporar fibras cerâmicas em uma matriz de alumínio para maior

resistência com menor peso. (GRIGSBY, 2012)

 Subestações 

As tensões muito altas usadas para transmissão elétrica são convertidas

para  tensões  mais  baixas  para  uso  do  consumidor  em subestações. As

subestações  variam  em  tamanho  e  configuração,  mas  podem  cobrir  vários

acres; eles são limpos de vegetação e tipicamente emergem com cascalho. Eles

são  normalmente  cercados  e  são  alcançados  por  uma  estrada  de  acesso

permanente. Em geral,  as  subestações  incluem uma  variedade  de  estruturas,

condutores, cercas, iluminação e outros recursos que resultam em uma aparência

Industrial. (ANELL, 2012)

Figura 8 - Subestações

Fonte: ANELL (2012)

 Direito de caminho 
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O  direito  de  passagem  para  um  corredor  de  transmissão  inclui terras

reservadas para  a  linha de transmissão e instalações associadas,  necessárias

para  facilitar  a  manutenção  e  para  evitar  o  risco  de  incêndios  e  outros

acidentes. Ele fornece uma margem de segurança entre as linhas de alta tensão e

as  estruturas  e  vegetação  adjacentes. Alguma limpeza  da  vegetação pode  ser

necessária por razões de segurança ou acesso. Um ROW geralmente consiste de

vegetação  nativa  ou  plantas  selecionadas  para  padrões  de  crescimento

favoráveis  (crescimento lento e baixas alturas maduras). No entanto, em alguns

casos,  as  estradas  de  acesso  constituem  uma  parte  do  resto  do  mundo  e

proporcionam acesso mais conveniente para os veículos de reparo e inspeção. A

largura de uma fila varia de acordo com a classificação de voltagem da linha de

50 pés a aproximadamente 175 pés ou mais para linhas de 500 kv.  (ZANETTA,

2003)

Figura 9 - Linha de transmissão
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Fonte: Salari filho (2006)

 As rotas de acesso 

As estruturas de linhas de transmissão para construção e manutenção de

linhas  são  normalmente  necessárias  e  podem  ser  pavimentadas  ou  de

cascalho. Limpeza de vegetação ou recontorno de terra podem ser necessárias

para  a  construção  de  estradas  de  acesso. Estradas

temporárias adicionais também  podem  ser  necessárias  durante  as  fases  de

construção  e  descomissionamento  de  um  projeto  de  linha  de  transmissão.

(SALARI, 2006)

 Bancos Reguladores 

Encontrará bancos reguladores localizados ao longo da linha, no subsolo

ou no ar. Bancos reguladores acima do solo parecem com três transformadores

do tamanho de latas de lixo sustentados por dois postes. Eles regulam a tensão

na linha para evitar condições de subtensão e sobretensão. O banco regulador

trabalha para manter uma constante de 7.200 volts correndo pela vizinhança em

três fios (com um quarto fio terra mais baixo no poste). (FUCHS, 1997)
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A maioria das casas e empresas só precisa de energia monofásica, então

normalmente você verá três fios correndo pela estrada principal  e batendo nas

ruas laterais. As torneiras em postes de serviço público podem ser configuradas

para  fornecer  energia  monofásica  ou  bifásica  para  residências  e  edifícios

comerciais.

Figura 10 - Bancos Reguladores

                                  Fonte: Salari filho (2006)

E finalmente estamos no fio que traz energia para sua casa! Uma casa

típica passa por um conjunto de postes com uma fase de energia (a 7.200 volts) e

um fio terra (embora às vezes haja duas ou três fases no poste, dependendo de

onde  a  casa  está  localizada  na  rede  de  distribuição). Em  cada  casa,  há

um tambor de transformador preso ao poste. (SALARI, 2006)

Em muitos bairros suburbanos, as linhas de distribuição são subterrâneas e

existem caixas de transformadores verdes em cada casa ou duas.
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Toda  indústria  que  necessita  de  energia  elétrica  para  realizar  suas

operações, necessita também de uma cabine primária para reduzir a tensão desta

energia entregue pela concessionária. Dessa maneira, ele se mostra de particular

importância no estudo da distribuição de energia elétrica, uma vez que todos os

tópicos, nele desenvolvido, são muito bem descritos, mostrando inclusive fotos

específicas dos componentes abordados. 

A energia elétrica é um recurso fundamental ao ser humano, já que está

diretamente relacionada com o cotidiano, tanto na geração e transmissão quanto

no consumo da mesma. Desde o surgimento da energia elétrica, o homem vem

melhorando os meios de geração e distribuição. A geração pode ser tanto por

meios  renováveis  (como  a  energia  solar  ou  eólica)  ou  não  (como  as

termelétricas), influenciando assim no meio ambiente. Atualmente dispomos de

grandes estruturas de geração e distribuição, que regidas por rigorosas normas

garantem a segurança e eficiência do produto final em consumo.
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Caro Aluno
O seu trabalho está indo no caminho certo, entretanto você precisa ainda realizar
alguns ajustes importantes. 
Segue anexo o  arquivo  com as orientações para  você realizar  todos os  ajustes
necessários. Não deixe de realiza-los.  
As correções foram feitas no modo de revisão do Word, para verifica-las, por favor,
habilite  a  opção “TODA A MARCAÇÃO” na guia “REVISÃO”.  Verifique todos os
comentários. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Att, 

Carlos
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