
TENSÃO INFERIOR A 69 KV 
SUBESTAÇÃO DE CONSUMIDOR 



Subestação de consumidor < 69 kV 

• É alimentada em tensão primária de distribuição
• Destinada a alojar medição e proteção,

facultativamente, proteção
• Deve ser construída no limite da propriedade com

a via pública, preferencialmente próximo à entrada
principal da unidade consumidora para facilitar o
acesso  dos representantes da distribuidora

• Todas as partes condutoras não destinadas a
conduzir eletricidade devem estar
equipotencializadas ao terra



Subestação de consumidor < 69 kV 

• Estão divididas em:

Tipo da subestação e características Tipo 
construtivo 

Entrada 

Simplificada 
•Medição na BT
•Proteção da AT por fusível
•Somente 1 trafo de potência máxima de 300
kVA

Alvenaria Aérea ou 
subterrânea 

Blindada Subterrânea 

Poste Aérea ou 
subterrânea 

Alvenaria Aérea ou 
subterrânea 

Blindada Subterrânea 



Subestação simplificada 
Instalação em poste  

• A sua montagem é externa a qualquer
construção e feita em poste de concreto com
cruzeta ou outros elementos de fixação para o
ramal de entrada, chave fusível, para-raios,
transformador e eletrodutos para o ramal de
alimentação secundário



Subestação simplificada 
Instalação em poste  



Subestação simplificada 
Instalação em poste  

• No compartimento de medição devem ser fixados o
medidor e os TCs (quando necessários) fornecidos pela
distribuidora e a barra de equipotencialização terra e
neutro. Esse compartimento pode ser embutido em
parede de alvenaria levantada sobre o nível do solo ou
embutido em espaço próprio nos postes



Subestação simplificada 
Instalação em poste  

• No compartimento de proteção deve ser
instalado o disjuntor ou a chave com
fusível



Subestação simplificada 
Instalação em poste  

• No nível do solo deve estar a caixa de
ligação quando saída é subterrânea e o
aterramento



Subestação simplificada 
Instalação em alvenaria 

• Pode ser construída uma edificação
específica para a SE ou pode ser montada
no interior de outra edificação no nível do
solo. Em pavimento abaixo ou acima deve
ser consultada a concessionária

• Todo material deve ser incombustível, as
paredes de alvenaria, o teto de laje de
concreto

• Possui um único cubículo que abriga todos
equipamentos. Os equipamentos de AT são
cercados por tela



Subestação simplificada 
Blindada 

• Para essa SE, seu projeto devem ser homologadas previamente na
distribuidora

• Apresentam equipamentos e montagens eletromecânicas alojadas
em cubículo construído de chapa metálica, com seu ramal de
entrada subterrâneo

• Devem impedir o acesso de animais no seu interior
• Possui os seguintes compartimentos:
1. De entrada
2. De proteção primária
3. De transformação
4. De medição
5. De proteção secundária
• Podem ser instaladas em recinto ou ao tempo
• Existem SEs blindadas que em vez de ar, utilizam SF6 para garantir

a isolação entre fases e entre fases e carcaça.



Subestação convencional 

• Podem ter um ou mais trafos trifásicos
• Medição na AT
• Proteção geral através de disjuntor com

desligamento automático e acionado através de
relés

• A unidade transformadora pode estar na SE
primária ou em SEs secundária

• Devem estar dividas em cubículos
• Se o transformador instalado for do tipo imerso

em óleo e possuir potência igual ou superior a 500
kVA deve haver um sistema de drenagem e
contenção



Subestação convencional 
Em alvenaria 

• Construída o mais próximo da entrada principal
• Ramal de entrada aéreo ou subterrâneo. Caso a SE esteja

recuada do limite da propriedade, deverá ser subterrâneo
• Na área entre e SE e a via pública não deverá ter qualquer

edificação ou ser utilizada para qualquer fim
• Preferencialmente deve ser construída no nível do solo. Para

ser construída em pavimento acima ou abaixo, deverá
justificar à concessionária

• Dividida em compartimentos. Todos os compartimentos
devem ser protegidos por anteparos (telas, grades etc) e
devem ser dimensionados suficientemente para abrigar os
equipamentos, garantir a remoção e a circulação de pessoas
durante a manutenção.



Subestação convencional 
Blindada 

• Para essa SE, seu projeto devem ser homologadas previamente na
distribuidora

• Apresentam equipamentos e montagens eletromecânicas alojadas
em cubículo construído de chapa metálica, com seu ramal de
entrada subterrâneo

• Devem impedir o acesso de animais no seu interior
• Possui os seguintes compartimentos:
1. De entrada
2. De proteção primária
3. De transformação
4. De medição
5. De proteção secundária
• Podem ser instaladas em recinto ou ao tempo
• Existem SEs blindadas que em vez de ar, utilizam SF6 para garantir

a isolação entre fases e entre fases e carcaça.


