
CONCEITOS E SISTEMATIZAÇÃO 



Definição 

Uma subestação elétrica pode ser definida 
como um conjunto de condutores, 
aparelhos e equipamentos destinados a 
modificar as características de energia 
elétrica (corrente e tensão), permitindo a 
sua distribuição aos pontos de consumo 
em níveis adequados de utilização. 



Definição 

São instalações elétricas e civis destinadas a 
alojar medição, proteção e transformação. É 
formada por um conjunto de equipamentos que 
devem atender às necessidades de fornecimento 
de energia elétrica das instalações por ela 
alimentadas, permitindo sempre a flexibilidade de 
manobras, a acessibilidade para manutenção, a 
confiabilidade quanto à proteção e à operação. E 
a segurança tanto para os equipamentos quanto 
para o pessoal envolvido 



Funções 

Uma subestação pode ter a função de 
•manobrar,
•transformar,
•seccionar e
•distribuir.
1.Uma única pode ter todas estas funções ou ter algumas apenas.
2.Pra todas as funções, sua operação deve garantir máxima
segurança à todo o sistema
3.Parte defeituosa ou sob falta deve ser desligada imediatamente
4.O reestabelecimento da energia elétrica deve ser o mais breve.



Classificação 

Quanto ao sistema 
•Central de transmissão
•Receptora de transmissão (ETT)
•Subtransmissão (ETD)
•De consumidor
Quanto à instalação
•Abrigada (instalação interior)

– De alvenaria
• Ramal de entrada

subterrâneo
• Ramal de entrada aéreo

– Modular metálica
•Ao tempo (instalação exterior)

– Aérea em plano elevado
– De instalação no nível do solo

Quanto ao nível de tensão 
•Baixa tensão: até 1KV
•Média tensão: entre 1KV e 66KV
•Alta tensão: entre 69KV e 230KV
•Extra alta tensão: entre 231KV e
800KV
•Ultra alta tensão: acima de 800KV



Subestação central de transmissão 

• É aquela normalmente construída ao lado
das usinas geradoras de energia elétrica,
cuja finalidade é elevar o nível de tensão
fornecido pelos geradores para transmitir
a potência gerada aos grandes centros de
consumo



Subestação central de transmissão 



Subestação central de transmissão 



Subestação receptora de transmissão (ETT) 

• É aquela construída próxima aos grandes
blocos de carga e que está conectada,
através de linhas de transmissão, à
subestação central de transmissão ou a
outra subestação receptora intermediária



Subestação de subtransmissão (ETD) 

• É aquela construída em geral, no centro
de um grande bloco de carga, alimentada
pela SE receptora e de onde se originam
os alimentadores  de distribuição
primários, suprindo diretamente  os
transformadores  de distribuição e/ou SE
de consumidor



Subestação de subtransmissão (ETD) 



Subestação de subtransmissão (ETD) 



Subestação de consumidor 

• É aquela construída em propriedade particular suprida através de
alimentadores de distribuição primários, originados das SEs de
subtransmissão, que suprem os pontos finais de consumo.

• A resolução nº 414 de 2010 da ANEEL diz que a tensão de fornecimento
aos consumidores deve obedecer o que segue:

1. tensão secundária em rede aérea: quando a carga instalada na unidade
consumidora for igual ou inferior a 75 kW;

2. tensão secundária em sistema subterrâneo: até o limite de carga instalada
conforme padrão de atendimento da distribuidora;

3. tensão primária de distribuição inferior a 69 kV: quando a carga instalada
na unidade consumidora for superior a 75 kW e a demanda a ser
contratada pelo interessado, para o fornecimento, for igual ou inferior a
2.500 kW; e

4. tensão primária de distribuição igual ou superior a 69 kV: quando a
demanda a ser contratada pelo interessado, para o fornecimento, for
superior a 2.500 kW.



Sistema simplificado de geração, 
transmissão e distribuição de 
energia elétrica 


