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SEÇÃO 01.05.00
CONDIÇÕES GERAIS

1 – Introdução
O fornecimento de energia elétrica em média tensão (MT) na área de concessão da Light é feito através de
subestações construídas pelo interessado, em conformidade com esta Regulamentação, com as normas de
segurança e com as normas técnicas brasileiras.

Ao sistema de distribuição da Light somente serão conectadas subestações e equipamentos de fabricantes
que tenham seus produtos previamente homologados.

O sistema da Light é aterrado por impedância, objetivando a redução das correntes de curto circuito
monofásicas, todavia fica condicionado a sobretensões ocasionados por curto circuito nas linhas adjacentes
ou manobras nos alimentadores, sendo assim a tensão fase neutro poderá atingir valores até 1,73 vezes
maiores. Portanto, pelo exposto, de responsabilidade do responsável técnico do projeto, o dimensionamento
dos equipamentos observando as condições do sistema.

2 - Terminologia e definições
2.1 – Consumidor
Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o
fornecimento, a contratação de energia elétrica ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo
as obrigações decorrentes deste atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto
nas normas e contratos.

2.2 – Instalação de entrada
Conjunto de equipamentos e materiais formando uma estrutura elétrica de manobra, medição e
proteção, instalado junto ao limite de propriedade com a via pública para permitir a conexão da carga
com a rede da Light.
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2.3 – Unidade consumidora
Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e
acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo
recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada,
correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades
contíguas.

2.4 – Subestação de Consumidor
Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão,
com funções de manobra, medição, proteção e transformação.

2.5 – Subestação intermediária
Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão,
com funções de manobra, medição e proteção. É empregada nos casos em que a transformação fica
localizada distante e fora do compartimento da medição e proteção geral, e também quando da
existência de rede de MT interna com transformação distribuída.

2.6 – Subestação compartilhada
Instalação elétrica através da qual é efetivado o fornecimento de energia elétrica em média tensão com
funções de manobra, medição e proteção. É empregada nos casos em que mais de uma unidade
consumidora de média tensão ocupe a mesma estrutura civil em ambientes diferentes e fisicamente
segregados sem comunicação elétrica entre eles. É caracterizada por uma entrada de MT única, com
os conjuntos de manobra e proteção ocupando o mesmo local físico.

2.7 – Ponto de entrega
O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e, por
definição regulamentar, situa-se no limite de acesso principal da propriedade com a via pública onde
esteja localizada a unidade consumidora, com exceção dos casos estabelecidos no Artigo 14 da
Resolução 414/10.
Em consonância com as atuais diretrizes da Light, será considerado como ponto de entrega o ponto de
conexão das terminais do ramal no barramento da subestação blindada, devendo a SE estar
rigorosamente situada junto ao limite de propriedade com a via pública, considerando o acesso
principal, ou no máximo 3,0 (três) metros desse limite.
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Nota:
O consumidor é responsável pela infraestrutura interna a partir do limite de propriedade (caixa de
passagem e linha de dutos) para receber o ramal de entrada, bem como pelos equipamentos e
instalações necessárias para manobra, proteção, transformação da tensão e outros.

2.8 – Carga instalada
Somatório das potências nominais de todos os equipamentos elétricos e de iluminação existentes na
unidade consumidora, definida em múltiplos de VA.

2.9 – Ramal de ligação
Conjunto de condutores e acessórios instalados pela Concessionária entre o ponto de derivação da
rede da Light e a caixa de passagem no limite externo da propriedade com a via pública.

2.10 – Ramal de entrada
Conjunto de condutores e acessórios instalados pela Concessionária entre a caixa de passagem no
limite externo da propriedade com a via pública e o ponto de conexão das terminais do ramal no
barramento da subestação de entrada (ponto de entrega).

2.11 – Capacidade Transformadora
É o somatório de todas as potências nominais das unidades de transformação existentes na instalação
consumidora.

2.12 – Cliente Livre
É aquele que traça estratégias e negocia livremente condições comerciais de contratação da sua
energia, tendo possibilidade de escolher preço, prazo, indexação e ter flexibilidade quanto ao montante
de consumo, escolhendo o seu fornecedor que pode ser um Gerador ou um agente Comercializador.

2.13 – Cliente Cativo
É aquele que compra energia elétrica da Concessionária que tem a concessão para fazer o serviço de
distribuição, não tendo possibilidade de negociar preço, ficando sujeito às tarifas de fornecimento
estabelecidas pela ANEEL.
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2.14 – Cliente Autoprodutor
Pessoa física ou jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização
para produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo, podendo eventualmente, com
autorização da ANEEL, comercializar o excedente de energia elétrica gerada.
Nesse caso o Cliente poderá realizar o paralelismo momentâneo ou permanente com o Sistema de
Distribuição da Concessionária.
Nota:
Os Clientes que optarem em realizar paralelismo momentâneo ou permanente com o sistema de
distribuição da Light, deverá atender a Norma interna de arranjos construtivos e de proteções inerentes
ao sistema (IT-DAP001/04 de Junho de 2004).

3 – Dispositivos legais, regulamentares e normativos
O fornecimento de energia elétrica deve estar em conformidade com os seguintes dispositivos legais,
regulamentares e normativos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei n.º 8078, de 11/09/1990 – CDC;
Lei 5194 / 66 , do CONFEA;
Decreto n.º 24.643, de 10/07/1934;
Decreto n.º 41.019, de 26/02/1957;
Decreto n.º 73.080, de 05/11/1973;
Decreto Nº 97.280, de 16/12/1988
Decreto n.º 62.724, de 17/05/1968;
Decreto n.º 75.887, de 20/06/1975;
Decreto n.º 98.335, de 26/10/1989;
Resolução ANEEL 414/2010, de 09/09/2010 e suas atualizações;
Resoluções do sistema CONFEA / CREA’s;
NBR 14039 da ABNT e suas atualizações;
NBR 5410 da ABNT e suas atualizações;
RECON - MT - Regulamentação para fornecimento de energia em MT da Light e suas
atualizações;
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro e suas atualizações;
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST,
quando aplicáveis;
Norma Regulamentadora - NR 10 – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM
ELETRICIDADE, e suas atualizações e
Lei Estadual n.º3373 de 24/03/1999.
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Nota:
Nenhuma ligação nova ou religação será realizada em unidades consumidoras que possuam em sua
subestação transformadores com meio isolante através de óleo do tipo Askarel ou similares nocivos ao
meio ambiente.

4 – Tensões e limite de demanda de atendimento

4.1 – Tensões nominais (TN)
As tensões nominais (TN) padronizadas pela Light são 13,8 kV e 34,5 kV.
Nota:
A Light, na sua área de concessão, pratica no seu sistema de distribuição as tensões nominais 6,3 kV,
13,8 kV , 25 kV e 34,5 kV.
Os Consumidores que forem atendidos em 6,3 kV deverão ter suas instalações de entrada, inclusive as
unidades transformadoras e tap´s atinentes, projetados visando à conversão futura para 13,8 kV.

Os consumidores atendidos em 25kV, considerando o padrão de equipamentos normalizados para
operação nesse nível de tensão, deverão ter suas subestações de entrada projetadas e construídas
para a classe 36,2kV. Entretanto, por conveniência técnica exclusiva do Cliente, poderão ser
utilizadas unidades transformadoras com tap´s apenas para a tensão de atendimento em 25kV, não
sendo obrigatórios, na ocasião da ligação, tap´s para operação no sistema futuro em 34,5kV.
Outrossim, havendo no futuro a ocorrência de conversão do sistema de 25kV para 34,5kV, caberá
exclusivamente ao consumidor a responsabilidade pelas adequações necessárias e ônus
atinentes, incluindo a substituição das unidades transformadoras e outros, por equipamentos
compatíveis para a nova tensão de atendimento em 34,5kV
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4.2 – Tensões de atendimento (TA) ou Tensão de Conexão

Valor eficaz de tensão no ponto de conexão, obtido por meio de medição, podendo ser classificada em
adequada, precária ou crítica, de acordo com a leitura efetuada, conforme tabela a seguir:

Classificação da Tensão de Atendimento
(TA)

Faixa de variação da Tensão de Leitura (TL)
em relação à Tensão de Referência (TR)

Adequada

0,93 TR ≤ TL ≤ 1,05 TR

Precária

0,90 TR ≤ TL < 0,93 TR

Crítica

TL < 0,90 TR ou TL >1,05 TR

4.3 – Tensão de Referência (TR)

Valor de tensão utilizado como referência para comparação com os valores de tensão de leitura,
devendo ser equivalente à tensão contratada pelas unidades consumidoras.
As tensões de contrato estabelecidas pela Light, em geral, são: 6,3kV, 13,2 kV, 25kV ou 34,5 kV,
todavia esses valores serão avaliados, independentemente, em cada contrato de fornecimento.

4.4 – Limite de demanda de atendimento

O limite de demanda contratada por entrada consumidora a ser conectada ao sistema de distribuição da
Light é de 2500 kW, consideradas as tensões de atendimento em 13,2 kV e 25 kV, em observância ao
artigo 12, inciso IV, da Resolução 414 / 2010 da ANEEL, que estabelece: caso a demanda a ser
contratada seja superior a 2.500 kW, a tensão primária de atendimento ao consumidor deve ser igual ou
superior a 69 kV.

Na área de concessão da Light essa tensão é de 138 kV.
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5 – Circuito auxiliar de combate a incêndio
No caso de instalação alimentada através de subestação particular (MT) e com a necessidade de um
circuito exclusivo de BT para a alimentação do sistema de combate a incêndio, este circuito deverá ser
derivado antes do disjuntor geral de BT, diretamente na saída do(s) transformador (es) da subestação
particular. Os comandos dos disjuntores (o geral de BT, bem como o do sistema de combate a incêndio e/ou
serviço), deverão estar localizados na portaria de entrada da edificação e devidamente posicionados e
sinalizados conforme as recomendações estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de
Janeiro. É de inteira responsabilidade do consumidor a aprovação final do referido circuito junto ao Corpo de
Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

6 – Solicitação de fornecimento de energia elétrica
A solicitação de fornecimento de energia elétrica deve ser sempre precedida por estudo para definição das
condições técnicas e comerciais do atendimento, em conformidade com as condições do sistema de
distribuição na área do atendimento.

6.1 – Pedido de estudo de viabilidade técnica de fornecimento

Antes do pedido de fornecimento definitivo, o interessado deverá apresentar à Light, a carga pretendida,
planta de localização simplificada com endereço da instalação e o nível de tensão de atendimento
pretendido, para fim de definição pelo Planejamento da Light, das condições adequadas de
atendimento, que permitam a perfeita definição das características técnicas das instalações de entrada.

6.2 – Documentação a ser apresentada à Light quando da solicitação de fornecimento de energia
elétrica (pedido de ligação e alteração de carga).
a - Carta de credenciamento assinada pelo proprietário ou seu representante legal, apresentando profissional
(Eng.º eletricista) ou empresa de engenharia, habilitados pelo CREA-RJ, contratados como responsáveis
técnicos e autorizados para tratar das questões técnicas e comerciais atinentes ao processo de solicitação de
fornecimento de energia elétrica e o devido documento ART quitado junto ao CREA/RJ.
b - Formulários de cadastramento fornecidos pelos órgãos comerciais da Light, devidamente preenchidos,
constando todos os dados da carga instalada e demanda avaliada.

c - Certidões e documentos públicos e particulares, eventualmente solicitados pelos órgãos comerciais da Light.
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d - Planta de situação cotada (4 vias), com indicação exata do imóvel destacando o ponto de entrega, a
localização da subestação em relação ao limite de propriedade, o posicionamento e numeração do poste mais
próximo na via pública (ligações aéreas) e/ou o posicionamento das linhas de dutos e das caixas de inspeção
(CI’s) faceando com o limite externo de propriedade (ligações subterrâneas), além da localização de eventuais
postos de transformação internos.
e - Planta de localização (4 vias) do imóvel (escala 1:1000), com localização exata e endereço completo do imóvel
(bairro, logradouro, número do imóvel etc.).
f - Diagrama unifilar completo (4 vias), contendo indicação e identificação de todos os equipamentos da
subestação. Nas respectivas figuras indicadas nas Seções 2 e 3 desta Regulamentação, são apresentados
exemplos de diagramas básicos padronizados pela Light, que devem ser obedecidos na montagem das
subestações.
g - Diagramas funcionais (4 vias) de proteção, de intertravamento de geração particular, de transferência de carga
e de autoprodução quando for o caso, incluindo os unifilares e detalhamentos que se fizerem necessários além
das respectivas descrições de funcionamento.
h - Nos casos específicos de Consumidor com DTAC ou autoprodução de energia, este deverá apresentar um
descritivo operacional detalhado, mostrando as condições de funcionamento de todos os componentes do
conjunto blindado integrados ao sistema de automação ou autoprodução. Este descritivo deverá fazer parte
integrante do manual de operação da blindada por ocasião do fornecimento, bem como estar afixado no corpo
do conjunto blindado.

Notas:
1 - Após o término da análise e respectiva aceitação pela Light da documentação apresentada,
deverão ser fornecidos, por meio magnético (em CD), todos os documentos envolvidos no processo
devidamente atualizados.

2 - Durante a fase de análise e aceitação pela Light do projeto apresentado, o representante do
Consumidor, em tempo hábil e quando solicitado, deve colocar a disposição da Light um representante
técnico capaz de prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, relativos aos desenhos e
documentos apresentados. Eventuais atrasos no processo de análise e aceitação, pelo não
atendimento desta condição, serão de inteira responsabilidade do Consumidor.

16
RECON – MT - Até Classe 36,2kV – Março de 2016

3 - A aceitação/aprovação dos desenhos pela Light, não exime o Consumidor da plena
responsabilidade quanto ao funcionamento correto de suas instalações, bem como de eventuais
anomalias provocadas no sistema de distribuição da Light, oriundas de falha técnica ou operacional em
suas instalações.

6.3 – Informações fornecidas pela Light

a - Tensão de contrato (tensão de referência);
b - Níveis de curto-circuito no ponto de entrega;
c - Tipo de ramal de ligação (aéreo ou subterrâneo);
d - Prazo para atendimento;
e - Valor da participação financeira do Consumidor, quando houver;
f - Tarifação.

6.4 – Validade da solicitação de fornecimento

Após as condições de fornecimento ser confirmada junto ao interessado e verificada a conformidade do
projeto da subestação particular de acordo com esta Regulamentação, o prazo máximo aceitável para
se estabelecer a ligação será de 18 (dezoito) meses. Após esse prazo, a solicitação de fornecimento
estará automaticamente cancelada, devendo o Consumidor, se assim desejar, fazer nova solicitação
de fornecimento, para a qual a Light avaliará a possibilidade de validar ou não as condições de
fornecimento anteriormente estabelecidas, podendo exigir a adequação da instalação para novos
padrões eventualmente elaborados nesse período.

6.5 – Ligações provisórias
Ligação destinada ao fornecimento provisório de energia elétrica (de caráter não definitivo) para
viabilização de obras e construções.

O prazo máximo permitido para esse tipo de ligação é de 12 (doze) meses, podendo ser renovável por
igual período.
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6.6 – Ligações temporárias
Ligação destinada ao fornecimento provisório de energia elétrica por curto período de tempo (de
caráter não definitivo), com a finalidade de atendimento a eventos populares, feiras e exposições,
parques, atendimentos de emergência etc.

O prazo máximo permitido para esse tipo de ligação é de 6 (seis) meses, podendo ser renovável
devendo a Light ser consultada.

6.7 – Religação

Para qualquer pedido de religação, a unidade consumidora deverá atender às condições mínimas de
segurança e ao padrão adotado pela Light.
Quando necessário poderá ser solicitada a adequação da instalação ao padrão vigente.

7 – Tipos de subestações

7.1 – Subestação simplificada
Arranjo simples com proteção por fusíveis no primário, transformação em poste ou em pedestal,
destinada a alimentar pequenas cargas, sobretudo as instalações temporárias ou provisórias.

O sistema de medição, definido previamente pela Light, pode ser na MT ou na BT, dependendo das
condições da área de atendimento.

Neste arranjo a potência nominal trifásica de transformação está limitada entre 75 kVA e 300 kVA,
podendo ser utilizado um único transformador trifásico, ou bancos com dois trifásicos em paralelo ou
três monofásicos em paralelo, desde que não ultrapassem ao limite máximo de 300 kVA.

A tensão nominal (TN) praticada para esse tipo de subestação está limitada em 13,8 kV.
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7.2 – Subestação blindada

Arranjo eletromecânico cujos elementos de manobra, medição e proteção são montados em
compartimentos metálicos blindados. Pode ser convencional ou compacto, isolado a ar ou a gás. É
indicado como padrão para atendimento de instalações de caráter definitivo.

7.2.1 – Subestação blindada convencional
Arranjo

eletromecânico

previamente

homologado

pela

Light,

onde

são

montados

em

compartimentos blindados, elementos de manobra, medição e proteção.
Possui sistema de isolamento a ar, normalmente utilizando chaves seccionadoras tripolares de
operação sob carga isoladas a ar e disjuntores gás (SF6) ou a vácuo com relés de proteção
secundários independente da potência instalada. Os transformadores de potência poderão ocupar o
mesmo espaço físico do conjunto de manobra, medição e proteção ou ser instalados em outros
compartimentos.

7.2.2 – Subestação blindada compacta
Arranjo

eletromecânico

previamente

homologado

pela

Light,

onde

são

montados

em

compartimentos blindados compactos, elementos de manobra, medição e proteção.

Utiliza chaves seccionadoras tripolares de operação sob carga isoladas à gás (SF6) e disjuntores à
gás (SF6) ou à vácuo com relés de proteção secundários. Os transformadores de potência poderão
ocupar o mesmo espaço físico do conjunto de manobra, medição e proteção ou ser instalados em
outros compartimentos.

7.2.3 – Subestação blindada compartilhada compacta ou convencional
São arranjos nas mesmas características no item 7.2, destinadas ao fornecimento de energia a
instalações compostas por mais de uma unidade consumidora (shoppings, centros comerciais e
outros).
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Notas:

1 - Somente será aceita na área de concessão da Light a utilização de subestações blindadas de
fabricantes

e

modelos

previamente

homologados.

As

subestações

referenciadas

nessa

regulamentação se destinam a instalação abrigada.

2 - Nos casos onde os transformadores estiverem instalados em ambientes diferentes da
subestação blindada de MT, será obrigatória a instalação de chave seccionadora de abertura sob
carga, com posição de aterramento voltado para o lado da carga, fisicamente após o disjuntor de
proteção geral.

3 - Para os casos de instalações que possuam transformadores localizados no mesmo ambiente da
subestação blindada, poderá ser dispensada a chave seccionadora de saída na subestação
blindada, desde que exista uma chave no lado primário do transformador.

8 – Fornecimento a cargas especiais
A Light exigirá, a qualquer tempo, dentro de prazo por ela estabelecido, o estudo de interferência no sistema
de distribuição e a instalação de equipamentos destinados a corrigir e resguardar o sistema de distribuição
contra flutuações, cintilações, desequilíbrios e distorções harmônicas advindas de cargas especiais da
instalação particular, cabendo ao Consumidor a total responsabilidade pelo estudo de interferência e pelo
fornecimento, montagem e custeio dos equipamentos de correção necessários.

Para avaliação das perturbações e dos índices de qualidade, devem ser observados os limites legais
estabelecidos pelas regulamentações e procedimentos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Nota:
Para casos de Clientes com Autoprodução, Cogeração, Micro/Mini Geração serão objetos de
tratamento por Normas/Procedimentos Técnicos específicos junto à Light, em cada caso.
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9 – Instalação de bancos de capacitores
A todas as instalações, cuja característica da carga instalada venha requerer a instalação de banco de
capacitores para a correção do fator de potência, recomenda-se que seja previsto, por ocasião da
realização do projeto da subestação, local para a instalação do mesmo.

A fim de evitar problemas com a elevação da corrente de partida (inrush), os bancos de capacitores deverão
ser instalados de forma automática e controlados, pelo menos, por relés de tensão e/ou corrente associados
a funções temporizadas. Portanto não são aceitas instalações “fixas” de bancos de capacitores.

Os bancos de capacitores deverão ser instalados sempre após a proteção geral de entrada.

10 – Localização e afastamento da subestação
A subestação deve ser localizada junto ao limite de propriedade com a via pública, sendo admitido um
afastamento interno desse limite de no máximo 3,0 (três) metros.

A subestação deve ser localizada no pavimento térreo (piso ao nível da rua), em ambiente seco e em
condições que permita o livre acesso da Light a qualquer tempo, não sendo permitida, instalação em
subsolos ou em locais passíveis de inundação. Todavia, de acordo com avaliação prévia e autorização da
Light, poderá ser instalada em superfície do primeiro andar (mezanino), desde que respeitada a distância
máxima aceitável a partir do limite de propriedade.

A fim de viabilizar a ligação de equipamentos temporários para serviços de manutenção, aferição etc., deve
ser disponibilizada no ambiente físico da subestação, pelo menos, uma tomada de 20 A – 127 V.

Em subestação existente localizada em subsolo, independentemente do padrão utilizado, qualquer
solicitação de serviço que implique na necessidade de intervenção física na instalação, deverá ser
promovida a remoção da subestação para o pavimento térreo ou mezanino, mantidos os afastamentos
máximos permitidos. Entretanto, exclusivamente nesse caso e considerando a total impossibilidade de
remoção da subestação, esta poderá ser mantida no subsolo desde que seja instalada no pavimento térreo
a 3 (três) metros da porta principal de acesso da edificação, um dispositivo de seccionamento sob carga
interrompendo o ramal de ligação. Esse dispositivo deve ser equipado com bobina de disparo comandada
por, pelo menos, 2 (duas) chaves bóia distantes entre si de, no mínimo, 2(dois) metros, localizadas no
interior da subestação existente.
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11 – Condições não permitidas
a - Conexão de subestação simplificada com transformador em poste, quando se tratar de sistema de
distribuição subterrâneo ou área de conversão.

b - Medição única para mais de uma unidade consumidora.

c - Paralelismo de gerador particular com o sistema de distribuição, sem o conhecimento prévio e
autorização da Light. No caso de utilização de geração particular de emergência, deverá ser apresentado
previamente à Light, para análise e aprovação, o diagrama de proteção e intertravamento, incluindo uma
descrição operativa da separação entre os circuitos alimentados pelo sistema da Light e os alimentados
pela geração particular, bem como declaração assinada pelo representante técnico e pelo Cliente
informando da impossibilidade de paralelismo entre as fontes.
d - Conexão de bancos de capacitores, filtros ou quaisquer dispositivos de correção de fator de potência,
sem o conhecimento prévio e autorização da Light.

e - Alteração da capacidade transformadora instalada, das características técnicas dos equipamentos, bem
como da configuração física da instalação, sem o conhecimento prévio e autorização da Light.
f - Alteração dos ajustes da proteção geral de entrada sem a autorização da Light.

g - Interferência ou violação dos selos, lacres e dispositivos de segurança existentes tanto nos módulos a
montante do conjunto de medição inclusive, quanto nos próprios equipamentos de medição e relés de
proteção.

h - Ligação de propriedades não delimitadas por paredes de alvenaria ou cercas metálicas que não sejam
devidamente identificadas por placa numérica, cujas delimitações físicas estejam devidamente registradas e
declaradas pela autoridade municipal, de forma a evitar interligações elétricas entre propriedades distintas.

i - Localização de subestações em subsolos ou em locais passíveis de inundação.

j - Utilização de subestações blindadas, equipamentos e materiais não homologados pela Light;

k - Utilização dos elementos “TP” e “TC” de medição de faturamento com duplo enrolamento, objetivando
utilização também na medição de qualidade, ou mesmo em qualquer outra aplicação.
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l - Ligação de cliente em MT em área atendida através do sistema subterrâneo reticulado.

m – Ligação de subestação simplificada em MT no nível 25/34,5 kV.

n – O cabo de saída para a carga deve estar em linhas de dutos absolutamente independente, não devendo
haver cruzamento com o cabo de entrada.
o – Interligação elétrica entre propriedades distintas.

12 – Ramal de ligação
O ramal de ligação em média tensão, pode ser aéreo ou subterrâneo, dependendo, entretanto, do sistema
de distribuição local e da conveniência técnica da instalação.

12.1 – Ramal de ligação aéreo

O ramal de ligação aéreo compreende o trecho até o primeiro ponto de ancoragem situado no limite ou
no máximo a 3,0 (três) metros, da via pública com a propriedade particular.

É de responsabilidade da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de
ligação aéreo até o ponto de entrega junto ao limite de propriedade com a via pública. Contudo, caberá
ao Consumidor à participação financeira no custeio relativo aos condutores, materiais, acessórios,
mão-de-obra etc. utilizados no ramal de ligação referente ao trecho citado acima, conforme disposto na
legislação vigente.

Os condutores do ramal de ligação, além dos afastamentos na estrutura fixados nas figuras constantes
na Seção 02 desta Regulamentação, devem atender também as seguintes condições mínimas,
conforme ABNT NBR 15688 de 06/04/2009:

a - O ramal de ligação não deve passar sobre edificações e terrenos de terceiros;

b - 6,0 metros sobre ruas, avenidas e entradas de veículos;

c - 5,5 metros sobre ruas e vias exclusivas de pedestres;
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d - 1,0 ou 1,2 metros do limite de propriedade de terceiros (na projeção horizontal), quando em 13,8 ou
25/34,5 kV respectivamente;
e - 1,0 ou 1,2 metros de paredes de edificações (na projeção horizontal), quando em 13,8 ou 25/34,5
kV respectivamente;

f - 1,5 ou 1,7 metros de janelas, sacadas, marquises, escadas etc. (na projeção horizontal), quando em
13,8 ou 25/34,5 kV respectivamente;

g - 3,0 ou 3,2 metros acima do piso de sacadas, marquises e terraços (na projeção vertical), quando
em 13,8 ou 25/34,5 kV respectivamente;

h - 1,0 ou 1,2 metros abaixo do piso de escadas, marquises e terraços (na projeção vertical), quando
em 13,8 ou 25/34,5 kV respectivamente.

No ponto de entrega, os afastamentos mínimos devem ser:
i - 0,5 ou 0,7 metro entre os condutores de fases diferentes (centro a centro), quando nas tensões
nominais de operação 13,8 ou 25/34,5 kV respectivamente;

j - 0,3 metro do centro dos condutores fase até qualquer ponto de neutro ou terra;

k - o afastamento mínimo entre os circuitos com tensão primária e circuitos de comunicação deve ser
de 1,5 ou 1,8 metros, quando nas tensões nominais de operação 13,8 ou 25/34,5 kV respectivamente.

Nota:
Quando por conveniência técnica ou estética do Consumidor, o fornecimento vier a ser efetivado
através de ramal de ligação subterrâneo derivado de rede de distribuição aérea, o ponto de entrega é
na conexão do ramal de ligação com a rede da Light. Nesse caso, a Light também fará a instalação do
ramal de ligação, todavia o custeio da instalação será integralmente do Consumidor, incluindo
materiais e mão-de-obra, conforme disposto na legislação vigente. As características técnicas do ramal
em questão serão as mesmas definidas no item a seguir desta Regulamentação.
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12.2 – Ramal de ligação subterrâneo

Quando o Consumidor for alimentado a partir de rede de distribuição subterrânea, o ramal de ligação
será sempre subterrâneo, utilizando cabos isolados de média tensão, conforme características
técnicas definidas pela Light de acordo com a Norma Técnica Light – NTL 37 (Cabo com isolação de
borracha Etileno – Propileno (EPR) ou Polietileno Reticulado (XLPE) para as tensões de 12/20kV e
20/35kV).

É de responsabilidade da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de
ligação até o ponto de entrega situado na caixa de passagem particular junto ao limite de
propriedade com a via pública. Contudo, caberá ao Consumidor à participação financeira no custeio
relativo aos condutores, materiais, acessórios, mão-de-obra etc. do ramal de ligação referente ao
trecho citado acima, conforme disposto na legislação vigente.

Para a instalação do ramal de ligação subterrâneo e se tratando de área de conversão do sistema
aéreo para subterrâneo, o Consumidor deverá disponibilizar a estrutura civil necessária definida pela
Light por ocasião da análise do processo de ligação, que deverá ser composta por caixa de
passagem no limite externo da propriedade com a via pública e um banco de dutos de acordo com
a necessidade dos circuitos que vierem a compor o respectivo ramal de ligação, contemplando, pelo
menos, um (01) duto vago como reserva técnica, por circuito alimentador. O banco de dutos em
questão deverá ter profundidade mínima de 1,0 (um) metro e espaçamento entre dutos de 5,0 (cinco)
centímetros, podendo ser construído com eletroduto rígido em PVC ou com eletroduto flexível em
POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE e, independentemente do tipo de eletroduto, deverá ser
envelopado em concreto. Esse banco de dutos deverá interligar, diretamente, o ponto de entrada dos
cabos na base da blindada a uma caixa de passagem construída no limite externo da propriedade
com a via pública, nas dimensões adequadas ao conjunto de cabos do referido ramal de ligação.

12.3 – Cessão de espaço físico e infraestrutura para equipamentos de manobra

Em se tratando de área de atendimento através de rede de distribuição aérea com previsão de
conversão para subterrâneo, ou áreas já atendidas por sistema subterrâneo, poderá ser necessária,
pelo cliente, a cessão de espaço físico bem como a devida infraestrutura para instalação de
equipamentos de manobra da Light conforme detalhes abaixo:

1.

O compartimento poderá ser construído em via pública dependendo da anuência dos órgãos
públicos ou, interno a propriedade, com a devida formalização da cessão de espaço pelo
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Consumidor, sendo a definição estabelecida de comum acordo entre as partes na ocasião da
solicitação de fornecimento de energia elétrica;

2. Quando o compartimento for construído em área interna a propriedade o mesmo deve estar
localizado no limite da propriedade com a via pública, no pavimento térreo, em local de livre e fácil
acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança de acordo com as
dimensões e especificações técnicas estabelecidas pela Light.

3. A definição das dimensões do espaço a ser cedido pelo Cliente, bem como as características
técnicas da infraestrutura necessária serão informadas pela Light após o estudo de ligação.

4. Após as informações fornecidas, o interessado deverá apresentar a Light o projeto de toda a
infraestrutura para aprovação.

13 – Ramal de entrada
O ramal de entrada sempre será subterrâneo.

É de responsabilidade da Light, a instalação e o fornecimento dos condutores e materiais do ramal de
entrada, cabendo ao Consumidor toda a infraestrutura civil necessária para o recebimento do ramal de
entrada (linha de dutos e caixa de passagem).
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O ramal de entrada é derivado diretamente da rede da Concessionária a partir de uma chave de faca com para-raios.

13.1. Ramal de entrada derivado de sistema aéreo
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gás, instalada na propriedade particular em área cedida pelo Cliente para essa finalidade.

Nas áreas de atendimento através de sistema subterrâneo da Concessionária, o ramal de entrada será derivado de chave de manobra a

13.2. Ramal de entrada derivado de sistema subterrâneo
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14 – Medição de faturamento de energia elétrica

Todos os equipamentos fornecidos e instalados pela Light a fim de permitir a realização da medição de
faturamento, serão sempre de propriedade da Light. Portanto, o Consumidor deverá zelar e manter em
condições técnicas e de segurança adequadas todas as instalações, bem como os respectivos
equipamentos do sistema de medição de faturamento. Também é de responsabilidade do Consumidor a
guarda e a conservação de todos os selos, lacres e dispositivos de segurança instalados pela Light na sua
subestação particular.

Nos casos de subestações blindadas o módulo de medição deverá ser projetado prevendo a instalação de
medição a três elementos (3 TC e 3 TP).

14.1 – Subestação simplificada com transformador em poste ou em pedestal
A medição de faturamento de energia elétrica é normalmente efetivada no lado secundário do
transformador, com medidor de energia, transformadores de corrente (TC) e demais componentes,
instalados pela Light, no interior de caixa tipo CMPS fornecida e montada pelo Consumidor conforme
instruções contidas na Seção 02 desta Regulamentação. Todavia, dependendo das características da
região de atendimento, a Light poderá optar por efetivar a medição na média tensão. A informação
sobre o tipo de medição deverá ser obtida previamente pelo interessado na ocasião da solicitação do
pedido de fornecimento de energia elétrica.

14.2 – Subestação blindada
A medição de faturamento de energia elétrica será efetiva sempre no lado de média tensão, com
medidor, transformadores de corrente (TC) e demais componentes, instalados pela Light. O sistema de
medição será instalado em módulo (cubículo) metálico blindado, padronizado especialmente para esse
fim, devidamente homologado pela Light sob os aspectos eletromecânicos e de segurança. O módulo
de medição deve estar localizado a montante da proteção geral de entrada da subestação, entre
chaves com posição de aterramento voltada para o lado da carga. Os arranjos mostrados na Seção 03
desta Regulamentação exemplificam a posição do módulo de medição.
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15 – Medição de qualidade de energia elétrica (Autoprodutores de energia com paralelismo
permanente ou momentâneo com o Sistema Light)
Todos os Consumidores que desejarem se estabelecer como autoprodutores de energia elétrica,
especificamente em relação à medição de qualidade exigida pela Light de acordo com o Anexo C (IT –
DDE), deverão disponibilizar na blindada mais um módulo destinado a medição de qualidade, nas mesmas
condições físicas e de segurança exigidas para a medição de faturamento, instalado ao lado e
imediatamente após, física e eletricamente, do módulo de medição de faturamento, estando os cubículos de
medição de faturamento e de medição de qualidade instalados entre chaves com posição de aterramento
voltada para o lado da carga.

Na impossibilidade de instalação do referido cubículo no mesmo ambiente da subestação de entrada, ou
não sendo possível visualizar as chaves a montante e a jusante do conjunto de medição, é necessário à
instalação do mesmo conjunto de seccionamento exigido para medição de faturamento, no ambiente onde
será alocado o cubículo de medição de qualidade.
Notas:
1. No caso de previsão futura de instalação de geração com paralelismo, é aconselhável a aquisição
de blindada contemplando o respectivo cubículo de medição de qualidade, mesmo que esse venha
a ser equipado futuramente, uma vez que a dificuldade para inclusão de um novo módulo na
blindada, após a ligação, poderá inviabilizar o projeto de Autoprodução.
2. A medição de qualidade será sempre efetivada em sistema a três elementos (3 TC e 3 TP).

16 – Medição de Cliente Livre
Nas ligações novas as quais o Cliente opte por ser faturado no Ambiente de Contratação Livre – ACL,
atendidos os critérios regulatórios, esta informação deve ser formalizada à área Comercial da Light S.E.S.A,
através de seu Gerente de Contas. Este, por sua vez, disponibilizará os documentos necessários para início
do processo para preenchimento, e informará os prazos aplicáveis.

Nestes casos o prazo para ligação é diferenciado.

O padrão de ligação do Sistema de Medição para Faturamento é a 3 elementos, com 2 medidores (principal
e retaguarda) e sistema de comunicação, conforme requisitos descritos no Módulo 12 do Procedimento de
Rede do ONS e padrão desta concessionária.
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17 – Proteção Geral de Entrada
A proteção geral de entrada das subestações consumidoras, deverá ser assegurada exclusivamente por
equipamentos e dispositivos devidamente homologados pela Light, contemplando obrigatoriamente as
funções de sobrecorrentes (50/51 e 50/51N).

Deverá ser prevista pelo Consumidor a adoção de medidas próprias, junto às cargas, que garantam a
proteção contra subtensões e sobretensões, em conformidade com o estabelecido nas normas NBR-14039
e NBR-5410 da ABNT, consideradas as suas atualizações.

17.1 – Proteção contra sobrecorrentes
17.1.1 – Subestações simplificadas com transformadores em poste ou tipo pedestal
Nos casos de subestações com montagem de transformador em poste, a proteção geral de entrada
contra sobrecorrentes é efetivada através de chaves e elos fusíveis no lado de MT e disjuntor
tripolar no lado de BT em caixa padronizada.

Nas subestações tipo pedestal, com transformador autoprotegido, a proteção geral é parte
integrante do módulo, efetivada por fusíveis internos na MT e por disjuntor tripolar na BT.

Considerando a necessidade de proteção do trecho entre o ponto de conexão com a rede aérea e o
transformador do Consumidor, devem ser instaladas chaves-fusíveis conforme ANEXO – 2A.
Os detalhamentos técnicos estão contidos na Seção 02 desta Regulamentação.

17.1.2 – Subestações blindadas
Nos casos de subestações blindadas, convencional ou compacta, a proteção geral de entrada
contra sobrecorrentes é efetivada exclusivamente através de relés secundários eletrônicos
digitais de sobrecorrente com funções 50 e 51 de fases e de neutro, acionando disjuntor tripolar
na MT localizado a jusante da medição. Estes relés devem possibilitar o ajuste mínimo para
corrente de 20 A na unidade temporizada de neutro.
Nota:
Não será aceita, em qualquer hipótese, a utilização de CLP (controlador lógico programável)
para a função de proteção bem como relés primários na proteção de entrada.
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O cubículo destinado à proteção, bem como o próprio relé, deverá contemplar dispositivos para
aplicação de selos ou lacres que impeçam, sem a prévia autorização da Light, eventuais mudanças
nos ajustes.

Os detalhes técnicos e arranjos estão contidos na Seção 03 desta Regulamentação.

17.2 – Proteção contra sobretensão
A ocorrência de sobretensões em instalações de energia elétrica e de sinal, não deve comprometer a
segurança de pessoas e a integridade de instalações e equipamentos.

A proteção contra sobretensões deverá ser proporcionada, basicamente, pela adoção de dispositivos
de proteção contra surtos (pára-raios poliméricos) de tensão nominal e características técnicas
compatíveis para a tensão do atendimento, bem como pela equalização de potencial e demais
recomendações complementares, em conformidade com as exigências contidas nas normas da ABNT,
consideradas as suas atualizações.

Deve ser proporcionada a segurança de pessoas, animais, instalações e equipamentos, contra tensões
induzidas e/ou transferidas, elevação de potencial oriundos de faltas a terra no lado de maior tensão da
própria instalação ou das configurações elétricas próximas.

A condição de utilização de pára-raios, bem como suas características técnicas, estão contidas nas
respectivas Seções 02 e 03 desta Regulamentação.

17.3 – Proteção contra subtensão

Instalações elétricas de energia e de sinal não devem ser submetidas à subtensão em nível capaz de
comprometer a segurança operativa e a integridade de pessoas, animais, sistemas e equipamentos
elétricos.

Nos casos de instalações com dupla alimentação e sistema de transferência de carga, bem como
instalações de autoprodutores, a utilização de relés de subtensão ou outros dispositivos de proteção
deverão ocorrer somente após estudo prévio e autorização da Light.
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18 – Aterramento

Nos casos de subestações consumidoras, deverão ser construídas duas malhas de aterramento
independentes e distantes entre si de suas áreas de influência. A primeira malha com a finalidade interligar
os respectivos pára-raios, a(s) carcaça(s) do(s) transformador(es) e partes metálicas associadas ao lado de
média tensão (MT). A segunda malha com a finalidade de interligar o(s) neutro(s) do(s) transformador(es),
bem como as partes metálicas associadas ao lado de baixa tensão (BT).
Notas:
1 - O condutor de descida do aterramento dos pára-raios deve ser exclusivo, e instalado em eletroduto
de proteção em PVC no trecho de descida, protegendo o condutor em, pelo menos, 3 (três) metros a
partir do nível do solo.

2 - Maiores detalhes sobre as condições de aterramento, bem como suas características técnicas,
estão contidas nas respectivas Seções 02 e 03 desta Regulamentação.

3 – O condutor de aterramento de interligação da barra de neutro à primeira haste de aterramento
deverá ter bitola superior ou igual à metade da bitola do condutor de fase.
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Aterramento de subestação blindada com transformação MT/MT
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Aterramento de subestação blindada com transformação MT/BT (220/127V)

•

SEÇÃO 02.05.00
PADRÃO DE ENTRADA
SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA

19 – Equipamentos e materiais em subestação simplificada
Somente será permitida a utilização de equipamentos, materiais e acessórios de fabricantes homologados
pela Light, cujas características mínimas são apresentadas abaixo.
19.1 - Transformador
•

Potências nominais: 75 a 300 kVA.

•

Tipo: trifásico ou monofásico em banco trifásico.

•

Tensão máxima do equipamento: 15 kV

•

Frequência: 60 Hz.

•

Tensão suportável de impulso (TSI): 95 kV (Crista).

•

Impedância de curto-circuito: de acordo com a ABNT NBR5440 vigente e suas atualizações.

•

Perda total (W): valor máximo estabelecido pela ABNT.

•

Perda em vazio (W): valor máximo estabelecido pela ABNT.

•

Deslocamento angular e diagrama vetorial: O deslocamento angular nos transformadores
trifásicos ligados em triângulo-estrela aterrada é de 30º, com fases de tensão inferior atrasadas
em relação às correspondentes da tensão superior (ligação Dyn 1), de acordo com o diagrama
vetorial da figura abaixo.

X2
H2
X1

H1

X0

H3
X3

Diagrama Vetorial
•

Derivações primárias (TAP’s): Para subestações a serem inicialmente ligadas no sistema 6,3
kV, considerando que este sistema será convertido oportunamente para 13,8 kV, as derivações
mínimas disponíveis no transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,9 / 12,6 / 12 / 6,9 / 6,6 / 6,3 /
6,0 / 5,7 kV. Entretanto, para subestações a serem definitivamente ligadas no sistema 13,8 kV,
as derivações mínimas (TAP’s) disponíveis no transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12
kV.
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•

Tensão nominal secundária: 220/127 V, 380/220 V ou 440/254 V.
Notas:

1 - Nos casos de ligações através de transformadores do tipo pedestal, esses, além de atender
a todas as características técnicas anteriores, devem ser do tipo autoprotegido por fusíveis
internos no primário e disjuntor tripolar no secundário.

2 - Os transformadores empregados no sistema em tensão nominal de operação 13,8 kV,
devem vir ligados na derivação (TAP) de 13,2 kV e os do sistema em tensão nominal 6,3 kV na
derivação (TAP) de 6,3 kV.

3 - As buchas primárias, para condições ambientais normais, devem ser para 25,8 kV, com
distância de escoamento, mínima, de 450 mm. Para condições ambientais agressivas (industrial
ou salina), devem ser para 36,2 kV, com distância de escoamento mínima de 700 mm.

4 - A bucha secundária do neutro deve ser isolada da carcaça do transformador.

19.2 – Chave fusível
•

Tensão máxima do equipamento: 15 KV.

•

Corrente Nominal: 100 A.

•

Tensão Suportável de Impulso (TSI): 95 KV.

•

Capacidade de Interrupção: 10 kA (assimétrico).

•

Tipo da base: “C” com cartucho cinza.

•

Material: Porcelana ou Polimérica.

19.3 – Elo fusível
•

Tipo: botão.

•

Material do elemento fusível: Prata 99%.

•

Corrente nominal: conforme respectivas tabelas contidas nos ANEXOS 1E e 2C desta Seção
02.

Nota: Com tubinho de fibra vulcanizada na parte interna.
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19.4 – Pára-raios
•

Tipo: polimérico, sem centelhador e equipado com dispositivo de desligamento automático e
suporte tipo “L”.

•

Material do invólucro: polímero resistente a UV e trilhamento (Silicone).

•

Material do componente ativo: óxido de zinco (ZnO).

•

Corrente de descarga: 10 kA.

•

Tensão máxima do equipamento: 15 KV.

•

MCOV (Máxima tensão de operação contínua): 12,7 KV.

19.5 – Isoladores
•

Tipo:

a – Disco (suspensão) D-45-1, padrão Light ou NBR 7109.
b – Bastão NBR 15122.

•

Material do corpo (saia): a – Disco: porcelana ou vidro temperado.
b – Bastão: polimérico resistente a UV e trilhamento (Silicone).

•

Tensão máxima do equipamento: 15 kV.

•

Tensão suportável de impulso atmosférico: 95 KV (crista).

•

Tensão suportável a 60 Hz sob chuva: 34 KV.

•

Distância de escoamento mínima por peça: 180 mm para porcelana e 380 mm para bastão
polimérico.

•

Distância de escoamento total da cadeia: 320 mm (mínimo).

19.6 – Cruzetas
•

Tipo: Preferencialmente Polimérica ou Metálica.

Opcionalmente poderão ser utilizadas cruzetas de madeira de acordo com a NBR-8458
Cruzetas de Madeira para Rede Aéreas de Distribuição de Energia Elétrica – Especificação e
com a NBR-8459 Cruzetas de Madeira – Dimensões / Padronização.
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19.7 – Postes
•

Tipo: circular de concreto, de acordo com a NBR - 8451 - Postes de Concreto Armado para
Redes de Distribuição de Energia Elétrica – Especificação e com a NBR - 8452 – Postes de
Concreto Armado para Redes de Distribuição de Energia Elétrica – Dimensões / Padronização
ou Polimérico de acordo com o Padrão Light.

Para ramal de ligação aéreo:
•

Altura: 10 m (rede do mesmo lado), ou 12 metros em casos especiais de travessia.

•

Carga nominal: 600daN.

Nota:
O vão máximo entre o poste do Consumidor e o primeiro poste da Light, não deve ser superior
a 40 (quarenta) metros.

Para ramal de ligação subterrâneo derivado de rede aérea:
•

Altura: 9,0 metros (mínimo).

•

Carga nominal: 300 daN.

19.8 – Eletrodutos
•

Tipo: rígido em PVC ou flexível em Polietileno de Alta Densidade;

•

Diâmetro interno: 100 mm ou 150 mm dependendo do comprimento do lance e da seção do
cabo.

Nota:
A linha (banco) de dutos deve ser construída na formação 1 x 2, com espaçamento de 5 cm
entre dutos, devidamente envelopada em concreto, a uma profundidade mínima de 1 (um)
metro quando em arruamento ou 70 (setenta) centímetros quando em calçadas ou ambientes
internos, interligando a base do poste com transformador ou a base do transformador pedestal
à base do poste da Light.
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20 – Proteção geral de entrada
•

Subestações simplificadas com transformador em poste:
São protegidas através de chaves fusíveis tipo “C” no primário, com elos fusíveis tipo botão
(itens 19.2 e 19.3), conforme nota 1 do ANEXO 1E.

Quando o ramal de ligação, por conveniência do Consumidor, for em cabos isolados, a escolha
dos fusíveis no ponto de derivação da rede aérea ocorrerão a critério da Light.

•

Subestações simplificadas com transformador tipo pedestal:

Nesses casos os transformadores são do tipo autoprotegidos, equipados com fusíveis internos
no primário (MT) e disjuntor no secundário (BT). A proteção do lado de BT está localizada na
caixa de proteção geral do Consumidor.

21 – Aterramento
21.1 – Detalhes das malhas de terra

Cada malha de terra, de forma independente, deve ser composta de hastes de aço cobreadas, com
diâmetro de ⅝” e 2,4m (dois metros e quarenta centímetros) de comprimento mínimo, sendo essas
hastes interligadas entre si através de condutor de cobre nu de seção 25 mm² (mínimo). As malhas
devem ser construídas distantes entre si de suas áreas de influência, conforme definido nos ANEXOS
1D, 2D, 2D1 e 2D2, desta Seção 02.

21.2 – Condutores de aterramento (interligação às malhas):

a - Para a malha de terra relativa ao aterramento dos pára-raios, carcaça do transformador e
partes metálicas associadas ao lado de média tensão (MT): o condutor deve ser de cobre, isolado
com PVC preto, 70º C, com classe de isolamento de 0,6/1 KV, seção mínima de 25 mm², devendo
estar protegido mecanicamente no caso de descida ser externa junto ao poste, por meio de eletroduto
rígido de PVC, com altura mínima de 3,0 (três) metros em relação ao piso;
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b - Para a malha de terra relativa ao aterramento do neutro do transformador e das partes
metálicas associadas ao lado de baixa tensão (BT): o condutor deve ser de cobre, isolado com PVC
preto, 70º C, com classe de isolamento de 0,6/1 KV, seção mínima de 25 mm², devendo estar protegido
mecanicamente no caso de descida ser externa junto ao poste, por meio de eletroduto rígido de PVC,
com altura mínima de 3,0 (três) metros em relação ao piso;
Observações:

a - Cada malha deve estar enterrada a uma profundidade não inferior a 30 cm.

b - Para as conexões, devem ser utilizados conectores de bronze ou liga de cobre, adequados à
conexão típica de aterramento. Somente será permitido o uso de solda branca (estanho-chumbo), em
conjunto com terminações através de amarração mecânica.

Notas:

1 - O projeto das malhas de terra, por depender das características do solo, é objeto de plena
responsabilidade do projetista da instalação, mesmo sendo utilizado o modelo de configuração mínimo,
apresentado nesta Regulamentação.
2 - O projeto das malhas de terra deve prever autossuficiência, de modo a garantir as condições
operacionais e de segurança, no que tange a manutenção dos valores de potencial de passo e de
toque dentro dos limites adequados, independentemente, da ocorrência de interligação da mesma ao
eventual neutro da Light.
3 - Na primeira haste de cada malha deve ser prevista uma caixa de inspeção, que poderá ser em
alvenaria ou em polímero, resistente a intempéries, UV etc.
4 - A resistência total de cada malha de terra, medida isoladamente, deve ser igual ou inferior a 10
Ohms.
5 - Ao Consumidor cabe a responsabilidade pela realização de inspeção e medição, no mínimo anual,
de forma a verificar e manter o aterramento sob condições adequadas de segurança.
6 - Quando, por limitações físicas, o aterramento não puder ser efetivado através da malha composta
por hastes em linha (ANEXO 1D), poderá ser adotada uma outra alternativa desde que aprovada pela
LIGHT e que estejam garantidas todas as demais exigências estabelecidas acima.
7 - Todos os materiais devem estar de acordo e aprovados pelas Normas Brasileiras em vigor.
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22 – Detalhes da medição de faturamento em subestação simplificada

Os equipamentos, de propriedade da Light, que formam o sistema de medição de faturamento (medidor,
TC, e demais equipamentos), são instalados no interior de uma Caixa de Medição e Proteção para
Subestação Simplificada – CMPS (ver ANEXOS 4A, 4B e 5 desta Seção 02).

A caixa CMPS deverá ser montada internamente a um gabinete de alvenaria junto ao poste, de forma
sobreposta, conforme ANEXOS 1A e 5 desta Seção 02.

No interior da CMPS deve ser instalado o disjuntor de proteção geral da instalação. Esta proteção deve ser
definida de acordo com a tabela do ANEXO 3.

Quando necessário, deve ser instalada uma caixa de proteção geral (CPG) no gabinete de alvenaria para
instalação do disjuntor de serviço, que terá sua alimentação derivada antes do disjuntor de proteção geral
da instalação (ver ANEXO 5).

O aterramento dos transformadores de corrente (TC) deverá ser conectado na barra de neutro existente na
CMPS.

Somente serão aceitas caixas de fabricantes homologados pela Light.
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ANEXO – 1A
Padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM POSTE
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ANEXO – 1B
Lista de materiais do padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM POSTE
ITEM
1
2

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Poste de concreto circular (Ver item 19.7 desta Regulamentação)
Cruzeta polimérica, metálica ou de madeira de 2 metros (Padrão LIGHT ou
NBR 8458)

UNIDADE
pç

QUANT.
01

pç

04

3

Mão francesa plana tipo I (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

08

4

Cinta para poste circular Ø200mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

5

Parafuso de cabeça abaulada Ø 16x45mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

6

Isolador de disco D-45-1 (Padrão LIGHT ou NBR 7109)

pç

06

7

Manilha-sapatilha (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

03

8

Gancho-olhal (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

03

9

Porca-olhal (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

03

10

Sela de cruzeta (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

11

Parafuso de cabeça abaulada Ø 16x140mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

12

12

Arruela quadrada (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

12

13

Parafuso de rosca dupla Ø 16x500mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

14

Adaptador estribo de compressão (Padrão LIGHT)

pç

03

15

Conector derivação de linha viva (Padrão LIGHT)

pç

03

16

Fio ou cabo de cobre 16 mm , isolação 0,6/1 kV – PVC 70 ºC preto,

kg

2,115

17

Fio nu de cobre recozido 10mm² ( 2,0m x 0,089kg/m)
Conector de parafuso fendido de cobre estanhado (10mm² x 16mm² e 16mm² x
25mm²)

kg

0,178

pç

04

19

Chave-fusível 15kV, 100 A, 10kA, com suporte “L”

pç

03

20

Pára-raios polimérico, 15kV, 10kA, MCOV de 12,7kV, com suporte “L”

pç

03

21

Parafuso de cabeça sextavada Ø 16x38mm (Padrão LIGHT)

pç

04

22

Transformador aéreo de distribuição (Padrão LIGHT)

pç

01

23

Suporte para transformador (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

02

24

Elo-fusível tipo botão (Ver nota 1 do ANEXO 1E)

pç

03

25

Cabo de cobre 25mm² coberto com PVC preto 70ºC

m

14,50

26

Conector terminal tipo compressão p/ BT do transformador

pç

04 ou 08

27

Parafuso para fixação dos terminais com arruelas de pressão e planas

cj

08

28

Cabo nu de cobre 25mm² (16,0m x 0,228kg/m)

kg

3,648

29

Eletroduto de PVC preto Ø 4”

pç

Variável

30

Eletroduto de PVC preto Ø 3/4” x 3,0m

pç

03

31

Arame de ferro zincado Ø 12BWG (3 voltas)

m

Variável

32

Conector para haste de aterramento

pç

06

33

Haste de aterramento de aço-cobre Ø16x2,4m

pç

06

34

Luva de PVC preto para eletroduto de Ø 4”

pç

06

35

Curva de PVC preto 90º de Ø 4”

pç

02

36

Bucha de PVC preto para eletroduto de Ø 4”

pç

02

37

Arruela de PVC preto para eletroduto de Ø 4”
Luva de PVC preto para eletetroduto (A seção dependerá dos condutores de
alimentação de serviço)
Curva de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)

pç

02

pç

02

pç

01

18

38
39

2
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ANEXO – 1B
Lista de materiais do padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM POSTE
(Continuação)

ITEM

UNIDADE

QUANT.

pç

01

pç

03

pç

03

CMPS Caixa para Medição e Proteção de Simplificada – ANEXO 5

pç

01

CPG

pç

01

40
41
42

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Eletroduto de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação
de serviço)
Bucha de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)
Arruela de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)
Caixa de Proteção Geral – ANEXO 5

Observação: Quanto às NBR’s, considerar sempre as últimas revisões.
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ANEXO – 1C
Caixa de inspeção dos aterramentos – TRANSFORMADOR EM POSTE
•

Alvenaria:

•

Polimérica:

Notas:
1 - As caixas de inspeção de aterramento podem ser em alvenaria ou em polímero resistente as
intempéries, UV, etc., respeitando, aproximadamente as dimensões mostradas nos desenhos acima.
2 - As caixas de inspeção poliméricas devem ser homologadas pela LIGHT e conter gravado na tampa a
inscrição “ELETRICIDADE”, em alto ou baixo relevo.
3 - Podem ser quadradas ou cilíndricas.
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ANEXO – 1D
Malha de aterramento em subestação simplificada – TRANSFORMADOR EM POSTE

•

Diagrama elétrico ilustrativo dos aterramentos:

Notas:
1 - A cobertura de PVC somente deve ser retirada a partir deste ponto da conexão com a 1ª haste de
aterramento;
2 - A instalação das hastes de aterramento deve permitir acesso para medição, a fim de assegurar a
manutenção dos níveis de segurança.
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ANEXO – 1E
Notas relativas ao padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM POSTE
Notas:
1 - Elo-fusível a ser instalado na chave-fusível (Ver item 24 da lista de materiais)
Transformador (kVA)

Elo fusível
6,3kV
13,8kV

75

8K

5H

112,5

10K

6K

150

12K

6K

225

20 K

10K

300

25 K

12K

Observação:
Para proteção de SE’s simplificadas ligadas no sistema aéreo em 6,3 kV, nas potências de 225 e 300
kVA, estudo de seletividade e coordenação poderá indicar a necessidade de proteção através de um
seccionalizador, instalado na derivação do ramal de ligação.

2 - Diagrama unifilar

3 - Conectar o cabo relativo ao aterramento do neutro e do sistema de medição (cobre coberto com PVC
70ºC, 25mm²) diretamente no terminal Neutro do Transformador.

4 - O Neutro do transformador não pode estar interligado a carcaça do mesmo. Caso haja uma ligação
intencional, deve-se retirá-la.

5 - Aplicar produto vedante de forma a inibir a entrada de água.

6 - Aplicar calor nas partes indicadas dos eletrodutos de PVC, a fim de moldá-los, de forma que os
eletrodutos que descem pelo poste, se encaixem devidamente na CMPS através das luvas.
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ANEXO – 2A
Padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM PEDESTAL
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ANEXO – 2B
Lista de materiais do padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM PEDEDESTAL
ITEM
1
2

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Poste de concreto circular (Ver item 19.7 desta Regulamentação)
Cruzeta polimérica, metálica ou de madeira de 2 metros (Padrão LIGHT ou NBR
8458)

UNIDADE
pç

QUANT.
01

pç

02

3

Mão francesa plana tipo I (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

4

Cinta para poste circular Ø 200mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

04

5

Parafuso de cabeça abaulada Ø 16x45mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

02

6

Bloco suporte de madeira

pç

01

7

Barra 38x3mm

pç

01

8

Parafuso de cabeça sextavada Ø 3/8” x 3 ½”

pç

02

9

Terminal moldado - 12/20kV

pç

03

10

Sela de cruzeta (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

02

11

Parafuso de cabeça abaulada Ø 16x150mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

06

12

Arruela quadrada (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

06

13

Parafuso de rosca dupla Ø 16x500mm (Padrão LIGHT ou NBR 8159)

pç

02

14

Adaptador estribo de compressão (Padrão LIGHT)

pç

03

15

Conector derivação de linha viva (Padrão LIGHT)

pç

03

16

Fio nu de cobre 16mm² (9,50m x 0,141kg/m)

kg

1,339

17

Fio nu de cobre recozido 10mm² ( 1,0m x 0,089kg/m)
Conector de parafuso fendido de cobre estanhado (10mm² x 16mm² e 16mm² x
25mm²)

kg

0,089

pç

04

19

Chave faca 15kV, 100 A, 10kA, com suporte “ANGULAR”

pç

03

20

Pára-raios polimérico, 15kV, 10kA, MCOV de 12,7kV, com suporte “L”

pç

03

21

Cabo subterrâneo de MT – 12/20kV

m

Variável

22

Transformador Subterrâneo Pedestal de Distribuição (Padrão Radial LIGHT)

pç

01

23

Terminal desconectável cotovelo – 12/20kV

pç

03

24

Cabo de BT de PVC preto – 0,6/1kV

m

Variável

25

Conector terminal tipo compressão p/ BT do transformador

pç

08 ou 16

26

Parafuso para fixação dos terminais com arruelas de pressão e planas

cj

08 ou 16

27

Cabo nu de cobre 25mm² (16,0m x 0,228kg/m)

kg

3,648

28

Eletroduto de PVC preto Ø 4”

pç

Variável

29

Eletroduto de PVC preto Ø 3/4” x 3,0m

pç

01

30

Arame de ferro zincado Ø 12BWG (3 voltas)

m

Variável

31

Conector para haste de aterramento

pç

03

32

Haste de aterramento de aço-cobre Ø 19x3,0m

pç

03

33

Luva de PVC preto para eletroduto de Ø 4”

pç

02

34

Curva de PVC preto 90º de Ø 4”

pç

02

Cinta ajustável tipo “BAP”
Luva de PVC preto para eletroduto (A seção dependerá dos condutores de
alimentação de serviço)
Curva de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)
Eletroduto de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)

pç

01

pç

02

pç

01

pç

01

18

35
36
37
38
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ANEXO – 2B
Lista de materiais do padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM PEDEDESTAL
(Continuação)

ITEM
39
40

DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Bucha de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)
Arruela de PVC preto (A seção dependerá dos condutores de alimentação de
serviço)

CMPS Caixa para Medição e Proteção de Simplificada – ANEXOS 4A e 4B.
CPG

UNIDADE

QUANT.

pç

03

pç

03

pç

01

Caixa de Proteção Geral – ANEXO 5

pç

01

Cabo nu de cobre 70mm² (0,6195kg/m) (ANEXO 2D-1)

kg

Variável

Haste de aterramento de aço-cobre Ø 19x3,0m (Figuras do ANEXO 2D)

pç

Variável

Observação: Quanto às NBR’s, considerar sempre as últimas revisões.
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ANEXO – 2C
Notas relativas ao padrão de montagem – TRANSFORMADOR EM PEDESTAL
Notas:
1 - Diagrama unifilar.

2 - Aterramento para o transformador pedestal – Ver ANEXO 2D.

3 - Aplicar produto vedante de forma a inibir a entrada de água (exemplo: cimento).

4 - Todos os materiais listados para a Simplificada, bem como para o aterramento do transformador
pedestal devem correr por conta do Consumidor.

5 - O lançamento dos cabos de MT e BT devem ser realizados pela Light e o custo deve correr por conta
do Consumidor.
6 - Aterramento dos Pára-raios na rede aérea da Light.

7 - Transformador Pedestal: O mesmo deve ser do tipo para alimentadores radiais.
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ANEXO - 2D
Aterramento do transformador pedestal alimentado por rede aérea

Nota:
Para dimensionamento de material seguir Tabela A - DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO.
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ANEXO - 2D1
Detalhes da malha de aterramento para pedestal derivado de rede aérea
O arranjo dimensional da figura em planta mostra a malha de aterramento, onde a parte pontilhada
representa o transformador pedestal que deve ser posicionado com as portas voltadas para o lado em que
a malha é acrescida em 60 cm de cordoalha, a fim de que seja garantida a tensão de toque com as portas
abertas.

Para a construção da malha de aterramento, devem ser utilizadas hastes de aço cobreada de ¾“ de
2

diâmetro com 3,0 m de comprimento e cordoalha de interligação em cobre com seção mínima de 70 mm .
Como todas as conexões estão enterradas, recomenda-se que estas sejam do tipo amarração soldada a
fim de se evitar mau contato.

54
RECON – MT - Até Classe 36,2kV – Março de 2016

ANEXO - 2D2

Nota:
No caso de transformadores pedestais derivados da rede exclusivamente subterrânea, não há
necessidade da malha em linha para o aterramento independente do neutro. Nesse caso utilizar somente a
primeira malha aterrando carcaça, terminais desconectáveis (TDC’s) e neutro do transformador inclusive.
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ANEXO – 2E
Base para transformador pedestal
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ANEXO – 3
SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA
DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE BAIXA TENSÃO
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ANEXO – 4A
Dimensional da CMPS - transformador em poste

Nota:
O material a ser utilizado para fabricação das caixas (CMPS e a CPG) deve ser de aço nº 16, zincado
por imersão a quente e a sua pintura deve ser por processo eletrostático. Os fabricantes dessas caixas
devem garantir a qualidade do produto, tanto na especificação da chapa utilizada para fabricação, como
também no processo da sua pintura.
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ANEXO – 4B
Dimensional da CMPS - transformador em pedestal
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ANEXO - 5
Gabinete de alvenaria + CMPS + CPG + Base

•

Base para montagem da CMPS:

Dimensões em mm.

Nota: A base deve ser construída
em concreto, envelopando os dois
eletrodutos.
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ANEXO – 6
Detalhes da Barra Z

Nota:
Os diâmetros das furações são orientativos, já que podem ser alterados em função do tamanho do
3

disjuntor, bem como do tipo de terminal utilizado, com parafuso /16” devem conter rosca soberba.
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•

SEÇÃO 03.05.00
PADRÃO DE ENTRADA
SUBESTAÇÃO BLINDADA
CONVENCIONAL E COMPACTA

23 – Subestação blindada
a - É estabelecida como padrão Light para o atendimento de instalações consumidoras de caráter definitivo
e está definida como um arranjo eletromecânico, cujos elementos de manobra, controle, medição e
proteção, são montados em compartimentos metálicos (módulos) blindados. Pode ser de dois tipos:
a1 - blindada compacta: utiliza chaves seccionadoras tripolares de operação sob carga e
disjuntores isolados à gás (SF6) ou a vácuo formando arranjos modulares compactos.
a2 - blindada convencional: utiliza normalmente chaves seccionadoras tripolares de operação
sob carga e isoladas a ar e disjuntor à gás (SF6) ou a vácuo, formando arranjos modulares
blindados não compactos.
b - São de inteira responsabilidade do Consumidor os custos de aquisição e manutenção da blindada. Os
custos associados ao Consumidor, pertinentes ao processo de ligação, devem atender à legislação vigente.
Também nos casos de instalações com medição de qualidade obrigatória em função da condição de
autoprodução de energia elétrica, todos os custos serão de responsabilidade do Consumidor, incluindo
transformadores de potencial (TP), transformadores de corrente (TC), medidor de qualidade etc. A Light se
responsabilizará apenas pelo fornecimento e instalação do medidor de faturamento e respectivos
transformadores de potencial e de corrente.

c - Conforme já informado na Seção 01 – item 7 desta Regulamentação, em todo e qualquer processo de
ligação, somente serão aceitas subestações blindadas de fabricantes com modelos previamente
homologados pela Light, conforme relação disponibilizada no site.

d - As superfícies metálicas da blindada devem ser convenientemente tratadas contra corrosão, de acordo
com as normas da ABNT, a fim de resistirem às condições ambientais.

e- É obrigatória a instalação de resistores para aquecimento no interior dos compartimentos, isolados a ar,
da subestação blindada, com chave seletora liga-desliga e termostato.
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f- Caberá ao Consumidor as adequações necessárias da parte primária da medição de faturamento quando
solicitada pela Light.

24 – Detalhes da medição de faturamento em subestação blindada
a - O módulo de medição deve ser construído em condições que permita a instalação de sistema de
medição a 3 (três) elementos, ou seja, 3 (três) transformadores de corrente (TC) e 3 (três) transformadores
de potencial (TP).

b - Eletricamente, o módulo de medição de faturamento deve estar localizado a montante da proteção geral
de entrada da subestação, sendo que o este módulo de medição deve estar montado entre chaves
seccionadoras tripolares de três posições (ABERTA, FECHADA e ATERRADA - ver item 28.4).
c - Nas subestações blindadas de unidades consumidoras caracterizadas como “Consumidores livres”, o
conjunto blindado deve apresentar um módulo para instalação de sistema de medição de faturamento, em
conformidade com as especificações técnicas contidas no sub-módulo 12.2 dos PROCEDIMENTOS DE
REDE do OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA (ONS), que trata dessa modalidade de fornecimento,
cabendo ao Consumidor a responsabilidade pelas adequações em sua subestação necessárias à
implantação do Sistema de Medição para Faturamento e pelos custos do sistema de comunicação e do
medidor retaguarda. Mesmo nessa condição, o Consumidor está sujeito a aprovação prévia pela Light, que
informará, na oportunidade, quanto aos procedimentos técnicos específicos e exigências legais a serem
cumpridas, atinentes a essa modalidade de atendimento.

Nota:
Cabe ao Consumidor à responsabilidade pela guarda e conservação dos selos e dos dispositivos de
segurança instalados pela Light, no referido sistema de medição na subestação particular, bem como todos
os equipamentos e acessórios do sistema de medição.

25 – Detalhes dos circuitos auxiliares de “controle” e “proteção” em subestação blindada

25.1 – Subestações blindadas – entrada simples – carga única
Toda a alimentação do sistema de proteção (relé, bobinas do disjuntor, sistema de alarme etc) e
dispositivos de controle e alarme, deverá ser exclusiva, obtida através de fonte auxiliar em corrente
contínua composta por conjunto de baterias de alto desempenho e carregador flutuador.
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O circuito em VCA para alimentação do carregador flutuador e das baterias poderá ser derivado do
secundário do transformador de potência ou de um transformador de serviço local (TSL), quando estes
estiverem localizados no mesmo ambiente físico da SE Blindada.
Nos casos em que o transformador de potência estiver localizado fora do ambiente da SE, o circuito em
VCA deverá ser derivado de secundário de TP auxiliar instalado à jusante da proteção geral ou conectado
entre o TC e o disjuntor geral da SE de entrada.

Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resistores de aquecimento, exaustão, iluminação
ambiente e outras, deverão ser alimentadas através de circuito próprio para essas finalidades, podendo ser
derivado do transformador de potência, do transformador de serviço local (TSL) ou de outro TP auxiliar
dedicado.

25.2 – Subestações blindadas – entrada dupla com DTAC – carga única

No caso de subestação blindada que contemple dupla alimentação com transferência automática de
carga, todo o circuito de controle do DTAC, incluindo relés auxiliares, contatores, transformadores para
instrumentos, fiação e outros, deve estar eletricamente derivado antes da medição de faturamento,
preferencialmente instalados no interior de módulo do conjunto de entrada dos cabos da Light.
O módulo blindado do dispositivo de transferência deverá prever a aplicação de lacres e dispositivos de
segurança, de forma a impedir o acesso a qualquer um de seus componentes.

Toda a alimentação do sistema de proteção (relé, bobinas do disjuntor, sistema de alarme etc) e
dispositivos de controle e alarme, deverá ser exclusiva, obtida através de fonte auxiliar em corrente
contínua composta por conjunto de baterias de alto desempenho e carregador flutuador.
O circuito em VCA para alimentação do carregador flutuador e das baterias poderá ser derivado do
secundário do transformador de potência ou de um transformador de serviço local (TSL), quando estes
estiverem localizados no mesmo ambiente físico da SE Blindada.

Nos casos em que o transformador de potência estiver localizado fora do ambiente da SE, o circuito em
VCA deverá ser derivado de secundário de TP auxiliar instalado à jusante da proteção geral ou conectado
entre o TC e o disjuntor geral da SE de entrada.
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Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resistores de aquecimento, exaustão, iluminação
ambiente e outras, deverão ser alimentadas através de circuito próprio para essas finalidades, podendo ser
derivado do transformador de potência, do transformador de serviço local (TSL) ou de outro TP auxiliar
dedicado.

25.3 – Subestações blindadas – entrada simples – carga compartilhada
Os equipamentos de proteção geral (disjuntores) que compõem a SE Blindada, considerando-se o
disjuntor de proteção do barramento principal, quando houver, bem como os disjuntores de proteção geral
das unidades consumidoras compartilhadas derivadas do barramento principal, deverão possuir fontes
auxiliares absolutamente independentes.
Toda a alimentação do sistema de proteção (relé, bobinas do disjuntor, sistema de alarme etc) e
dispositivos de controle e alarme, deverá ser exclusiva, obtida através de fonte auxiliar em corrente
contínua composta por conjunto de baterias de alto desempenho e carregador flutuador.

O circuito em VCA para alimentação do carregador flutuador e das baterias poderá ser derivado do
secundário do transformador de potência ou de um transformador de serviço local (TSL) associado ao
disjuntor geral atinente, quando o transformador (Potência ou TSL) estiver localizado no mesmo ambiente
físico da SE Blindada.
Nos casos em que o transformador de potência estiver localizado fora do ambiente da SE, o circuito em
VCA deverá ser derivado de secundário de TP auxiliar conectado à jusante do disjuntor de proteção geral
específico ou entre o TC e este disjuntor geral.

Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resistores de aquecimento, exaustão, iluminação
ambiente e outras, deverão ser alimentadas através de circuito próprio para essas finalidades, podendo ser
derivado do transformador de potência, do transformador de serviço local (TSL) ou de outro TP auxiliar
dedicado.

25.4 – Subestações blindadas – entrada dupla com DTAC – carga compartilhada
No caso de subestação blindada que contemple dupla alimentação com transferência automática de
carga, todo o circuito de controle do DTAC, incluindo relés auxiliares, contatores, transformadores para
instrumentos, fiação etc devem obrigatoriamente estar antes da medição de faturamento,
preferencialmente instalados no interior de módulo do conjunto de entrada dos cabos da Light.
O módulo blindado do dispositivo de transferência deverá prever a aplicação de lacres e dispositivos de
segurança, de forma a impedir o acesso a qualquer um de seus componentes.
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Cada componente de proteção geral (disjuntores) que compõem a SE Blindada, considerando-se o
disjuntor de proteção do barramento principal, quando houver, bem como os disjuntores de proteção geral
das unidades consumidoras compartilhadas à jusante, deverão possuir fontes auxiliares absolutamente
independentes.
Toda a alimentação do sistema de proteção (relé, disjuntor etc.) e dispositivos de controle, deverá ser
obtida através de fonte auxiliar em corrente contínua composta por conjunto de baterias de alto
desempenho e carregador flutuador.

O circuito em VCA para alimentação do carregador flutuador e das baterias poderá ser derivado do
secundário do transformador de potência ou de um transformador de serviço local (TSL) associado ao
disjuntor geral atinente, quando o transformador (Potência ou TSL) estiver localizado no mesmo ambiente
físico da SE Blindada.
Nos casos em que o transformador de potência estiver localizado fora do ambiente da SE, o circuito em
VCA deverá ser derivado de secundário de TP auxiliar conectado à jusante do disjuntor de proteção geral
específico ou entre o TC e este disjuntor geral.

Outras cargas auxiliares tais como, motor do disjuntor, resistores de aquecimento, exaustão, iluminação
ambiente e outras, deverão ser alimentadas através de circuito próprio para essas finalidades, podendo ser
derivado do transformador de potência, do transformador de serviço local (TSL) ou de outro TP auxiliar
dedicado.

Notas:
- Todos os componentes do sistema de proteção e controle deverão ser previamente homologados pela
Light.
– Não é aceito em hipótese alguma equipamentos do tipo No Break como fonte de tensão auxiliar para
os serviços de controle, proteção e sinalização da subestação blindada.

26 – Detalhes do TC de proteção em subestação blindada
Os transformadores de corrente (TC) de proteção deverão ser obrigatoriamente instalados a montante do
disjuntor de proteção geral de entrada.
As características elétricas dos transformadores de corrente (TC) estão definidas no item 28.2.
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27 – Detalhes de aplicação dos Indicadores de defeito – ID’s
a - Os ID’s não deverão permitir o acesso externo à condição de normalização. Apenas deverão estar
sujeitos à normalização automática e sem interferência externa.
b - A indicação da falha (luminosa, digital ou analógica) deverá estar disponível para visualização no corpo
da blindada no respectivo módulo conforme Figuras de 1 a 5 desta Seção 03. Entretanto, é necessária que
seja disponibilizado também uma indicação luminosa intermitente de intensidade compatível, localizada
na fachada do prédio junto à portaria de entrada, com a indicação do número da EC (Estação Consumidora)
correspondente e no caso de dupla alimentação, a identificação de cada circuito, visualizada da via pública.

c - Todos os ID’s deverão disponibilizar, pelo menos, um contato NA e outro NF.

Nota:
Sempre que houver a atuação de um dos ID’s localizados junto ao cabo de entrada, registrando a
ocorrência de falha, mesmo que ocorra a transferência para o outro alimentador, o Consumidor deverá se
comunicar imediatamente com a Light informando o ocorrido.

28 – Equipamentos e materiais em subestação blindada
Somente será permitida a utilização de equipamentos e materiais de fabricantes homologados previamente
pela Light, cujas características mínimas são apresentadas abaixo.
Notas:
1 - Em locais com níveis de poluição acima do normal (áreas próximas ao mar, mineradoras, indústrias
etc.), os isolamentos e características dos equipamentos e materiais constantes da subestação blindada
devem ser adequados para operação nas condições ambientais.

2 - Independente do nível de curto calculado no ponto de entrada da unidade consumidora, todos os
equipamentos devem ser projetados para o nível de curto circuito de 12,5kA para Seccionadoras e
Disjuntores.
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28.1 – TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (Exclusivo para a proteção de entrada e DTAC)
Sistema de distribuição

Classe 15kV

Tipo

Classe 36,2kV

Trifásico ou monofásico

Isolamento
Tensão máxima do equipamento
Tensão suportável de impulso
(TSI)
Relação de transformação

EPOXI
15kV

36,2kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)

13.200 / 120V

34.500 - 25.000 / 120V

28.2 – TRANSFORMADOR DE CORRENTE (Exclusivo para a proteção de entrada e DTAC)
Sistema de distribuição

Classe 15kV

Tipo
Isolamento
Tensão máxima do equipamento
Tensão suportável de impulso
(TSI)
Relação de transformação

Classe 36,2kV
Trifásico
EPOXI

15kV

36,2kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)

Conforme a “carga” e a Corrente de Curto Circuito (Icc)

Corrente Térmica mínima (Ith)

8kA

Corrente Dinâmica mínima (Idin)

12kA

Fator térmico

1,2

28.3 – DISJUNTOR

Sistema de distribuição

Classe 15kV

Tipo / Isolamento
Tensão máxima do equipamento
Tensão suportável de impulso
(TSI)
Corrente nominal mínima
Capacidade de interrupção
mínima

Classe 36,2kV
Gás SF6 e Vácuo

15kV

36,2kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)
630A
12,5 kA Simétricos

Nota:
Na placa de identificação do disjuntor deve constar o nome do fabricante, tipo do disjuntor, número e
data de fabricação, tensão e correntes nominais, tensão suportável de impulso (TSI), tipo de isolante e
capacidade de interrupção.
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28.4 – CHAVE SECCIONADORA DE ABERTURA SOB CARGA (À AR OU GÁS – SF6)
Sistema de distribuição
Tipo

Classe 15kV

Classe 36,2kV

Tripolar com 3 posições (ABERTA, FECHADA e ATERRADA)

Tensão máxima do equipamento
Tensão suportável de impulso
(TSI)

15kV

36,2kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)
200A

Corrente nominal mínima
Capacidade de interrupção
mínima

12,5 kA Simétricos

Notas:
1. A condição de aterramento da chave deverá ser sempre a jusante, ou seja, para o lado da carga.
Não será aceita, em nenhuma hipótese, posição de aterramento a montante, ou seja, para o lado da
rede da Light.

2. Na placa de identificação da chave seccionadora, deve constar o nome do fabricante, tipo de chave,
número e data de fabricação, tensão e correntes nominais, tensão suportável de impulso (TSI),
condição de operação sob carga, tipo de isolante e capacidade de interrupção.

Observação:
A condição de operação, sob carga, deve estar bem identificada, não só na placa de identificação, mas
também no próprio corpo da chave, de forma bem visível.
28.5 – PÁRA-RAIOS
Sistema de distribuição

Classe 15kV

Classe 36,2kV

Tipo

ZnO (Óxido de Zinco) com desligador automático

Corrente de descarga

10kA

Material do corpo
Tensão máxima do equipamento
Tensão máxima de operação
contínua (MCOV)
Tensão suportável de impulso
(TSI)

Polimérico
15kV

27kV

12,7kV

22kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)

Notas:

1. Na placa de identificação do pára-raios devem constar o nome do fabricante, tipo, número e data de
fabricação, tensões nominais e MCOV, classe, tensão suportável de impulso (TSI), tipo de isolante.
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2. No caso de ligações através de ramal subterrâneo em zona de distribuição aérea por conveniência
técnica ou estética (com descida do cabo no poste da Light), devem ser instalados pára-raios no
interior da subestação, quando o comprimento do cabo, do terminal externo até o terminal interno,
exceder a 15 metros. Essa condição também é recomendada no caso de ramal de ligação aéreo até
o poste particular do Consumidor, porém com transição em cabo isolado, excedendo a 15 metros de
comprimento, a partir desse referido poste até o terminal interno da blindada, devendo instalar páraraios tanto no ponto de transição aéreo/subterrâneo, quanto no terminal interno da blindada.

28.6 – TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
Sistema de distribuição

Classe 15kV

Classe 36,2kV

Potência nominal

Depende da demanda

Tipo

Trifásico

Frequência
Impedância de curto circuito
(Zcc %)
Tensão máxima primária do
equipamento
Tensão suportável de impulso
(TSI)
Tensão suportável a frequência
industrial
Derivações primárias mínimas
(TAPs)

60Hz

Deslocamento angular
Diagrama vetorial

Conforme padrão da ABNT
15kV

36,2kV

95kV (Crista)

170kV (Crista)

38kV

70kV

Ver Notas 1 e 1.2

Ver Notas 1 e 1.1
Ver Nota 5

Notas:
1.

Com relação às derivações disponíveis no enrolamento primário do transformador destinado ao
atendimento de unidade consumidora localizada na área de concessão da Light, devem ser
obedecidas as seguintes condições:

1.1. Para as subestações a serem inicialmente ligadas no sistema de 25kV, considerando que
este sistema será convertido oportunamente para 34,5kV, as derivações mínimas (TAP´s)
disponíveis no transformador devem ser 36,2 / 35,35 / 34,5 / 33,65 / 32,8 / 27,3 / 26,45 / 25,6 /
24,75 / 23,9 kV.
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Entretanto, havendo conveniência técnica exclusiva do Cliente, poderão ser utilizadas unidades
transformadoras com tap´s apenas para a tensão de atendimento em 25kV (27,3 / 26,45 / 25,6 /
24,75 / 23,9 kV), não sendo obrigatórios, na ocasião da ligação, tap´s para operação no
sistema futuro em 34,5kV. Não havendo indicação diferente por parte da Light, o tap a ser
adotado na unidade transformadora é 25,6kV.

Havendo no futuro a ocorrência de conversão do sistema 25kV para 34,5kV, caberá
exclusivamente ao consumidor a responsabilidade pelas adequações necessárias e
ônus atinentes, incluindo a substituição das unidades transformadoras e outros
equipamentos compatíveis para a nova tensão de atendimento em 34,5kV.

1.2. Para subestações a serem ligadas em 13,8 kV, as derivações mínimas (TAP’s) disponíveis
no transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12 kV sendo que caso não exista indicação
diferente da Light o tap a ser adotado é o de 13,2 kV.
1.3. Para subestações a serem inicialmente ligadas no sistema 6,3 kV, considerando que este
sistema será convertido oportunamente para 13,8 kV, as derivações mínimas disponíveis no
transformador devem ser 13,8 / 13,2 / 12,9 / 12,6 / 12 / 6,9 / 6,6 / 6,3 / 6,0 / 5,7 kV.

2. Os transformadores devem ser ligados na derivação (TAP) indicada pela Light, conforme a classe
de tensão de contrato (TC).

3. A bucha secundária do neutro deve ser isolada da carcaça do transformador.

4.

O deslocamento angular nos transformadores trifásicos ligados em triângulo-estrela aterrada é de
30º. Os transformadores deverão ser ligados obrigatoriamente com o lado de delta voltado para a
concessionária e o secundário em estrela aterrada, com o deslocamento angular de 30º, com fases
de tensão inferior atrasadas em relação às correspondentes da tensão superior (ligação Dyn 1), de
acordo com o diagrama vetorial da figura a seguir.
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X2
H2
X1

H1

X0

H3
X3

Diagrama Vetorial

5. Quaisquer características não evidenciadas neste item devem atender às normas pertinentes da
ABNT.

6. Não será permitida em hipótese alguma a utilização de autotransformador.

28.7 – Identificador de defeito - ID

Os equipamentos utilizados para o sistema de Identificação de defeitos deverão ser previamente
homologados pela Light, e ser sensíveis para correntes da ordem de 20 A para unidade temporizada de
neutro.

Os sensores para o sistema de identificação de defeito devem ser instalados nos cubículos de entrada
dos alimentadores, a montante das terminais.

Além da identificação de estado, normal ou atuado, nos painéis de entrada dos alimentadores, deverá
ser instalada coluna luminosa, em ponto visível externamente à edificação do cliente.

A coluna luminosa deve possuir placa com a identificação do número da EC (estação consumidora), bem
como identificação do alimentador respectivo.
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29 – Arranjos de montagem para subestação blindada
A seguir são apresentados os arranjos básicos que deverão ser obedecidos durante o processo de
fabricação de uma subestação blindada. Estes arranjos focam apenas o conjunto de medição de
faturamento e medição de qualidade quando for o caso, destacando também as condições de manobra e
proteção geral, além da condição de transferência automática de carga, dando ênfase ainda, a condição de
atendimento com medição exclusiva e o atendimento com medição em estrutura compartilhada. Portanto, a
parte referente aos transformadores não é mostrada, já que a transformação poderá estar no mesmo
ambiente do conjunto blindado ou não.

Cabe destacar, contudo, que só serão aceitos transformadores trifásicos e, mesmo quando estes estiverem
instalados fora do ambiente do conjunto blindado de medição, o respectivo acesso às suas localizações
deverá ser permitido à Light sempre que solicitado.

Para os casos de atendimento com dupla alimentação, torna-se obrigatório a instalação do sistema de
transferência automática de carga conforme descrito nesse documento.
Notas:
1. A distância mínima da terminal de entrada ao piso deverá ser de 70 cm, tendo em vista que a
terminal não poderá sofrer esforços mecânicos.

2. As barras para conexão das terminais de entrada deverão apresentar dupla furação.
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29.1 – Entrada simples com carga única

Composta de indicador de defeitos (ID), chave, medição de faturamento, medição de qualidade (quando
necessária), chave, disjuntor de proteção geral, chave(s). A Figura 1 a seguir representa esse arranjo.

Figura 1

Nota:
Para os casos de Clientes que possuem geração de energia com paralelismo momentâneo ou
permanente (Autoprodutores), a chave de saída CH3 não deverá possuir a posição de aterramento.
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29.2 – Entrada simples com carga compartilhada
Composta de indicador de defeitos (ID), chave geral, chaves, medição de faturamento, medição de
qualidade (quando necessária), chaves, disjuntor de proteção geral, chave(s). A Figura 2 a seguir
representa esse arranjo.

Figura 2
Notas:
1. O cubículo referente à Medição de Qualidade deve ser instalado apenas na unidade consumidora,
isto é, na unidade, onde será prevista a instalação de geração própria com paralelismo momentâneo
ou permanente com a rede da concessionária.
75
RECON – MT - Até Classe 36,2 kV – Março de 2016

2.

Para os casos de Clientes que possuem geração de energia com paralelismo momentâneo ou
permanente (Autoprodutores), a chave de saída CH3 não deverá possuir a posição de aterramento.

29.3 – Entrada dupla com transferência automática (DTAC) com carga única

Composta de indicadores de defeitos, dispositivo de transferência automática de carga (DTAC), chave,
medição de faturamento, medição de qualidade (quando necessária), chave, disjuntor de proteção geral,
indicadores de defeitos, chave(s). A Figura 3 a seguir representa esse arranjo.
Esta opção de atendimento deve ser obrigatória para Consumidores que optarem por atendimento a
partir de dois alimentadores distintos.

Figura 3
Nota:
Os DTAC´s não deverão apresentar dispositivo de aterramento na sua saída.
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29.4 – Entrada dupla com transferência automática (DTAC) com carga compartilhada
Composta de indicadores de defeitos, dispositivo de transferência automática de carga (DTAC), chave
geral, chaves, medição de faturamento, chaves, disjuntor de proteção geral, chave(s). A Figura 4 a seguir
representa esse arranjo.

Figura 4

Notas:
1. O cubículo referente à Medição de Qualidade deve ser instalado apenas na unidade
consumidora, isto é, na unidade, onde será prevista a instalação de geração própria com
paralelismo momentâneo ou permanente com a rede da concessionária.
2. Os DTAC´s não deverão apresentar dispositivo de aterramento na sua saída.
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30 – Detalhes do dispositivo de transferência de carga em subestação blindada
Todas as subestações blindadas para entrada dupla, devem ser equipadas com intertravamento
eletromecânico entre os disjuntores ou chaves à gás (SF6) que compõem o sistema de transferência
automática, de forma a impedir o fechamento em paralelo das 2 (duas) vias de alimentação (normal e
reserva).

Somente serão aceitos DTAC´s compostos por disjuntores à gás (SF6) ou à vácuo ou seccionadoras
tripolares de operação sob carga isoladas a gás (SF6).

As subestações blindadas com entrada dupla devem obedecer as condições operativas descritas no
ANEXO A desta Seção 03.

O dispositivo de transferência deve ser concebido de forma que tenha inicialmente a abertura completa do
elemento seccionador do circuito alimentador e posterior fechamento do elemento seccionador do outro
circuito. Caso esta condição não seja inerente à concepção do dispositivo a mesma deve ser assegurada
por meio de intertravamento eletromecânico e/ou elétrico sendo que neste último caso deve ser prevista
redundância de contatos.

Uma vez iniciada a abertura ou fechamento dos seccionadores o curso dos mesmos deve ser completado
sem depender de energia fornecida pelo circuito de comando.

Entende-se por elementos seccionadores, as seccionadoras tripolares motorizadas de abertura em carga à
gás (SF6) ou disjuntores tripolares em MT.

Devem disponibilizar pelo menos um contato NF e outro NA, em cada uma das vias (preferencial e reserva).
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30.1 – Dispositivo de transferência “automática” de carga - DTAC

a - As definições das opções de automatismo estão estabelecidas no ANEXO A, desta Seção 03.

b - Especificamente para as blindadas com dispositivo de transferência automática de carga (DTAC), as
condições operativas deste dispositivo devem atender aos critérios estabelecidos no ANEXO B desta
Seção 03.

c - Também para o dispositivo de transferência automática de carga (DTAC), em nenhuma hipótese,
durante a operação de transferência, poderá ocorrer um estágio intermediário permanente na posição
aberta que mantenha os dois alimentadores desenergizados. Condição válida tanto para o atendimento
com medição exclusiva, quanto com medições em estruturas compartilhadas.

d - A condição de proteção do DTAC, a ser utilizada visando o respectivo bloqueio da transferência de
alimentador quando da ocorrência de curto-circuito a jusante (lado da carga), deverá ser a mesma
definida nos itens 17.1.2 e 25 desta Regulamentação. Lembrando, portanto, que também não é
permitida, em qualquer hipótese, a utilização de CLP (controlador lógico programável) para essa função
de proteção.

31 – Detalhes da aplicação de pára-raios em subestação blindada
a - Quando a rede primária da Light for aérea será obrigatória a instalação de pára-raios a montante do
ponto de abertura da chave de entrada (conectados junto aos terminais de entrada do cabo primário),
conforme indicado nas figuras de 1 a 4 desta Seção 03.

b - Quando a rede primária da Light for subterrânea, NÃO serão utilizados pára-raios na blindada do
Consumidor. Nos casos de insistência do Consumidor para a instalação de pára-raios, estes só poderão ser
instalados a jusante do disjuntor de proteção geral, ou seja, no lado do barramento e a critério do
Consumidor.

c – Conforme descrito na nota 2 do item 28.5 ( para-raios).
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32 – Detalhes da identificação operativa e de segurança em subestação blindada
a - As blindadas deverão disponibilizar em cada módulo identificações claras de faseamento e de regime
operativo (ligado - vermelho ou desligado - verde e aterrado), que permitam sua operação com total
segurança.
b - Cada módulo/coluna da SE blindada deverá apresentar o diagrama sinótico com todos os elementos
que o compõe, pintados de forma indelével na porta ou na tampa frontal.

A blindada deverá apresentar as placas indicadoras dos sinais luminosos e sonoros dos dispositivos de
controle e de proteção.

Também deverá possuir uma placa contendo as características dos valores de Tensão Nominal (kV),
Capacidade de Interrupção de Curto Circuito (kA), Potência Nominal (kVA), Corrente Nominal (A), Tensão
Suportável de Impulso (kV), Frequência (Hz), Data de Fabricação e a informação do que se trata de uma
subestação para uso abrigado.

c - No ambiente da SE blindada deverá apresentar um diagrama unifilar ou trifilar, completo e atualizado,
fixado na parede e de forma de fácil visibilidade, contendo todos os equipamentos da SE principal como
chaves, transformadores com as respectivas características elétricas, geradores etc.

d - Todos os dispositivos de seccionamento devem possuir, no painel do respectivo módulo, indicação
sinótica da posição dos contatos (aberto, fechado e aterrado).

e - As instalações devem estar de acordo com que estabelece a Norma Regulamentadora - NR 10 –
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE e ABNT NBR14039.

33 – Detalhes de fixação dos módulos blindados em subestação blindada
Todos os módulos da blindada deverão ser fixados ao piso através de parafusos e chumbadores.
Dependendo do processo construtivo, também deverão ser instalados com a parte traseira afastada de, no
máximo, 20 cm da parede fixa.
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34 – Detalhes dos dispositivos de impedimento ao acesso aos módulos de energia não
medida em subestação blindada
a - Todos os módulos da blindada, principalmente aqueles destinados aos trechos de energia não medida,
sejam as chaves de entrada a montante da medição (chave geral e chave 1 mostradas nas figuras de 1 a 4
desta Seção 03), o módulo de medição de faturamento e o módulo de medição de qualidade (quando for o
caso), não devem permitir o acesso ao seu interior por pessoas não autorizadas pela Light, em qualquer
hipótese. Portanto não devem possuir parafusos ou porcas externas que possibilitem o acesso frontal,
superior, inferior, lateral ou traseiro. Para isso é importante que todas as chapas de fechamento dos
módulos possuam seus parafusos de fixação soldados por dentro, sem nenhuma saliência ou indicação
externa, a fim de não permitirem qualquer tipo de violação.
b - Os demais módulos a jusante da medição de faturamento (chaves, disjuntores etc.) não devem permitir o
acesso aos módulos de energia não medida, ou seja, por dentro da blindada.
c - No caso de portas frontais com dobradiças, estas deverão ser do tipo interna. Não serão aceitas
dobradiças externas.

d - As portas de acesso frontal de todos os módulos, até o módulo de medição inclusive (figuras de 1 a 4
desta Seção 03), independentemente do sistema de fechamento /fixação disponibilizado pelo fabricante,
deverão apresentar 2(dois) dispositivos de segurança conforme figura 5 a seguir, além de dispositivo com
furação de 3mm para a instalação de lacre padrão Light.

Dimensões em mm.

Figura 5
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35 – Detalhes de seccionamento e isolamento físico de segurança em subestação blindada
Seja na “entrada com alimentação simples” ou na “entrada com alimentação dupla”, tanto o dispositivo
de transferência automática de carga – DTAC, quanto as chaves imediatamente a montante dos respectivos
módulos de medição (chave geral e chave 1 indicadas nas figuras de 1 a 4 desta Seção 03), não poderão
ser operadas pelo Consumidor e, para isso, deverão permitir a instalação de cadeado mecânico padrão
3

Light (gancho de fixação do cadeado com /8” de diâmetro) e selo de segurança nos acessos às
operações sob carga e de aterramento, tanto nas condições manuais de operação (abertura, fechamento e
aterramento por alavancas ou por botoeiras de disparo), quando na condição de automatismo (caso do
DTAC).

36 – Dimensões em subestação blindada
A determinação do dimensionamento da blindada fica a critério de cada fabricante. Entretanto, o módulo de
medição deverá apresentar as dimensões mínimas necessárias que permitam a instalação dos
transformadores de potencial (TP) e transformadores de corrente (TC) especificados pela Light, destinados
à medição de faturamento. O espaço físico interno do módulo de medição deve comportar um sistema de
medição a 3 (três) elementos.

Além do mais, o compartimento destinado à instalação do medidor de energia elétrica também deve
disponibilizar espaço suficiente para a instalação dos equipamentos destinados ao dispositivo de telemetria
e chave de aferição.

Em relação à ventilação da blindada, considerando as diversas disponibilidades tecnológicas no processo
de fabricação, com possibilidade inclusive de ser compacta ou convencional, o Fabricante deverá garantir
condições ideais de ventilação e umidade sem prejuízo para o bom desempenho de todos os componentes
da blindada, de acordo com cada ambiente e dimensões civis utilizadas, incluindo também neste contexto
todos os transformadores que ocuparem o mesmo espaço físico da blindada.
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37 – Detalhes dos módulos de medição de faturamento e de proteção em subestação
blindada

a - O módulo de medição de faturamento deverá disponibilizar uma porta ótica com condições de ser
selada, conforme desenho OTED 121.551 (figura 6 desta Seção 03), a fim de permitir a instalação de um
conector DB9 para leitura e aquisição dos dados de medição para o faturamento.
b - No módulo de proteção, dependendo do tipo de relé de proteção utilizado, o compartimento destinado à
instalação do relé deverá disponibilizar uma porta deslizante em dimensões adequadas, em policarbonato
transparente, permitindo a visualização da indicação de atuação do relé de proteção. Esta porta tem por
objetivo selar o acesso ao dispositivo de ajuste, permitindo apenas o rearme do relé.
Nota:
As dimensões mínimas dos compartimentos de medição de faturamento e qualidade são apresentadas
nos itens abaixo.

•

Classe de tensão 15kV:
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•

Classe de tensão 36,2kV:
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Figura 6
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ANEXO – A
DEFINIÇÕES DAS OPÇÕES, ADMISSÍVEIS NOS DISPOSITIVOS DE
TRANSFERÊNCIA DE CARGA UTILIZADOS EM CONSUMIDORES ATENDIDOS COM
DUPLA ALIMENTAÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

Transferência Automática
Operação de abertura e/ou fechamento da via correspondente, atendidas as definições do sistema de
comando, mudando, por exemplo, do alimentador preferencial (desenergizado repentinamente) para o
reserva e COM retorno automático ao alimentador preferencial quando do seu restabelecimento,
respeitando-se as respectivas condições operativas definidas no ANEXO B desta Seção 03.

Transferência Semi-automática
Operação de abertura e/ou fechamento da via correspondente, atendidas as definições do sistema de
comando, mudando, por exemplo, do alimentador preferencial (desenergizado repentinamente) para o
reserva e SEM retorno automático ao alimentador preferencial quando do seu restabelecimento, ou seja,
só deve promover uma transferência para o preferencial na ocorrência de falta do reserva, estando o
preferencial energizado, respeitando-se as respectivas condições operativas definidas no ANEXO B desta
Seção 03.

Observação:
A condição de operação a ser praticada pelo Consumidor, se automática ou semi-automática, deverá ser
definida em comum acordo com o Departamento de Planejamento da Light, obedecendo às condições
estabelecidas no contrato de fornecimento de energia.

88
RECON – MT - Até Classe 36,2kV – Março de 2016

ANEXO - B
CONDIÇÕES OPERATIVAS DO “DTAC”
a - No DTAC, possibilitar com fácil acesso, recursos através de chaveamento para a escolha da condição de
transferência, automática ou semi-automática

(DTAC). A opção eletromanual ou manual é permitida

excepcionalmente, nos casos de manobras de emergência.

b - O DTAC, quando em operação de emergência na condição eletromanual ou manual, não poderá permitir
o paralelismo dos alimentadores, mesmo momentâneo, através de intertravamento eletromecânico.

c - O DTAC em operação de emergência na condição eletromanual ou manual, não poderá permitir a
transferência para qualquer dos alimentadores quando este estiver desenergizado.
d - No DTAC, para fins de transferência automática ou semi-automática, um alimentador deve ser
considerado desenergizado se sua tensão for inferior a 50% da tensão de contrato..

e - Não permitir ao DTAC qualquer tipo de operação quando da desenergização simultânea dos dois
alimentadores, mantendo-se na mesma posição que se encontrava antes da referida ocorrência.

f

-

Permitir

no

DTAC

a

inclusão

de

retardos

intencionais

de

até

60

segundos

para

o

processamento/coordenação nos ciclos de transferência automática e semi-automática, inclusive quando do
retorno ao alimentador preferencial.

g - No DTAC em operação de emergência na condição eletromanual ou manual,

mesmo estando o

mecanismo de controle de transferência desativado (fora de serviço), poderá ser permitido o chaveamento
(transferência) da carga por sistema manual de alavanca, para qualquer dos alimentadores. Todavia
mantendo, por questões de segurança, a condição de impedimento mecânico para fechamento das duas
vias simultaneamente.

Observação:
Esse sistema deverá permitir o respectivo bloqueio da operação através de cadeado padrão Light e selo
de segurança, inclusive.

h - Promover automaticamente no DTAC o bloqueio quando da ocorrência de falhas entre fases e/ou entre
fase(s) e terra a jusante do DTAC. Quando da atuação do relé de bloqueio, sua normalização deve sempre
depender de comando manual.
i - Possibilitar, no DTAC, recursos para contagem de operação em cada via do dispositivo de transferência
automática de carga (CHAVE(s) PRIMÁRIA(s) ou DISJUNTOR(es)).
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j - Possibilitar, no DTAC, recursos para a escolha de qualquer um dos alimentadores como preferencial.
k - O DTAC, não deve permitir que, em qualquer hipótese, durante a operação de transferência, ocorra um
estágio intermediário permanente na posição aberta que mantenha os dois alimentadores desenergizados.
l - Permitir a condição de proteção contra curto-circuito a jusante do DTAC (lado da carga), enxergando
curtos-circuitos monofásicos, bifásicos e trifásicos, com respectivos ajustes, sendo o ajuste para a
corrente de neutro, pelo menos, a partir de 20 A, atendendo ao nível mínimo de curto-circuito trifásico de 8
kA simétricos. Esta condição de proteção deverá atuar, exclusivamente, com a função de bloqueio do
DTAC, ou seja, promovendo o impedimento da transferência de carga para o outro alimentador em caso de
falha (curto-circuito) a jusante (lado da carga).
Nota:
Todas as lógicas do circuito de automação do dispositivo de transferência automática de carga é de
responsabilidade do Fabricante do DTAC. Todavia, considerando que a condição de sobrecorrente pode
ocorrer tanto por curto-circuito, quanto por inrush (magnetização/partida), a Light sugere que para a
condição de bloqueio ou não quando da ocorrência de sobrecorrente, o DTAC admita as seguintes
lógicas:
1. Quando este estiver atendendo a carga por um dos alimentadores, havendo sobrecorrente nesse
alimentador e não havendo tensão (ocorrência de falta de tensão por desligamento do disjuntor da
Light), que fique caracterizado curto-circuito e que, nesse caso, o DTAC após o respectivo ajuste
de tempo promova o imediato bloqueio da transferência, a fim de não provocar o desligamento do
segundo alimentador.
2. Quando este estiver atendendo a carga por um dos alimentadores, havendo sobrecorrente nesse
alimentador e mantido o nível de tensão (não houve o desligamento do disjuntor da LIGHT), que
fique caracterizado inrush e que, nesse caso, o DTAC não promova o bloqueio da transferência, se
mantendo em condições normais de funcionamento.
OBSERVAÇÃO:
A aceitação/aprovação pela Light dos desenhos apresentados, por ocasião do processo de solicitação
do fornecimento, não exime o Consumidor da plena responsabilidade quanto ao funcionamento correto
do referido dispositivo de transferência de carga.
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ANEXO - C
INFORMAÇÃO TÉCNICA DDE
REQUISITOS MÍNIMOS PARA CLIENTES AUTOPRODUTORES COM PREVISÃO DE
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE QUALIDADE
1. Objetivo
A presente informação técnica estabelece os requisitos mínimos necessários para o sistema de medição de
qualidade de energia para Clientes Autoprodutores de energia elétrica em paralelo com a rede de
distribuição primária da Light SESA.

2. Campo de Aplicação
A aplicação desta Informação técnica abrange todas as áreas da Light SESA envolvida com conexões de
Clientes Autoprodutores interessados no acesso ao sistema elétrico em tensão primária de distribuição
(13,8 e 25/34,5kV) ou em Baixa Tensão localizadas nas áreas de concessão da Light SESA.

3. Diretrizes de projeto
A medição de qualidade deverá estar localizada imediatamente após o cubículo de medição de faturamento,
tanto fisicamente quanto eletricamente.

Para casos em que não seja possível a instalação da medição de qualidade fisicamente após o cubículo de
medição de faturamento, é necessária apreciação prévia pela Light para verificar a disposição do mesmo.

O Cliente Autoprodutor deverá disponibilizar um cubículo de medição independente e nas mesmas
condições físicas e de segurança utilizados no cubículo de medição de faturamento, a fim de abrigar o
medidor de qualidade e a instalação de 3 transformadores de potencial (TP) e 3 transformadores de
corrente (TC).

A disponibilização de dois cubículos independentes, um para a medição de faturamento e outro para a
qualidade é obrigatória, independentemente de o Cliente Autoprodutor possuir medição externalizada ou
não.

As características eletromecânicas e de securização do cubículo de medição de qualidade, tanto do
compartimento dos TIs quanto do compartimento do medidor, deverão obedecer às mesmas exigências,
para o cubículo de medição de faturamento, fixadas nos itens 24 e 37 desta Regulamentação.
Na impossibilidade de instalação do referido cubículo no mesmo ambiente da subestação de entrada, ou
não sendo possível visualizar as chaves a montante e a jusante do conjunto de medição, é necessário à
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instalação do mesmo conjunto de seccionamento exigido para medição de faturamento, no ambiente onde
será alocado o cubículo de medição de qualidade.

O Cliente Autoprodutor além da aquisição do medidor de qualidade e dos três transformadores de potencial
(TP) e três transformadores de corrente (TC) para a sua ligação, será também responsável pela sua
instalação e manutenção, bem como a infraestrutura necessária para comunicação remota.

As especificações técnicas do medidor de qualidade, como dos TP e TC estão descritos nos itens 4.1, 4.2 e
4.3, deste Anexo.

Na documentação referente à medição de qualidade deverão conter as seguintes informações:
•

Características técnicas dos transformadores de potencial e de corrente, conforme itens 4.2 e
4.3, deste Anexo.

•

Diagrama unificar e trifilar do sistema de medição de qualidade.

•

Diagrama de ligação da alimentação auxiliar utilizada pelo medidor de qualidade e pelo Modem
(quando utilizado).

•

Planta baixa e de localização para visualizar o posicionamento do cubículo de medição de
qualidade, em referência a subestação de entrada, com os respectivos cortes e vistas.

•

Lista de material.

O equipamento Transformador de Potencial (TP) e Transformador de Corrente (TC) utilizados no cubículo
de medição de qualidade é de uso exclusivo para o medidor de qualidade, não sendo permitida sua
utilização compartilhada para outros sistemas, como o de proteção por exemplo.

A alimentação do medidor de qualidade e do Modem (caso utilizado) deverá ser realizada através sistema
de corrente contínua, conjunto carregador flutuador e banco de baterias, para que eventuais perturbações
no sistema de distribuição e de transmissão não afetem a monitoração. É proibida a sua alimentação
através de no-break.

As informações aquisitadas e registradas pelo medidor de qualidade são de uso exclusivo da Light, sendo
vetada ao Cliente acesso ao respectivo medidor. Qualquer necessidade de informações da base de
medição da memória de massa do medidor devera ser requisitada diretamente à Light.

Após a aprovação do projeto do sistema de medição de qualidade pela Light o Cliente deverá encaminhar o
medidor de qualidade e o Modem (caso utilizado) para a Concessionária para a sua parametrização.

Os equipamentos parametrizados serão devolvidos para o cliente providenciar a devida instalação.
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As instalações dos transformadores de corrente (TC) e dos transformadores de potencial (TP) e suas
fiações, bem como do medidor de qualidade e infraestrutura para comunicação remota, deverão ser
realizadas por empresa contratada pelo Cliente. Sugerimos que quaisquer dúvidas que surjam com relação
a esta instalação sejam dirimidas com a Light.

A Light deverá ser comunicada após a montagem de todo o sistema de medição de qualidade para a
realização dos testes de comunicação remota. Apenas após o estabelecimento da comunicação remota
entre o medidor de qualidade e o Centro de Análise da Qualidade da Light, será permitido o agendamento
do comissionamento da instalação.

Após o Comissionamento da instalação, a Light realizará a selagem do cubículo de medição de qualidade
com selos de segurança, visando manter a integridade das instalações e dos equipamentos nele contido,
sendo de responsabilidade do Cliente em manter as instalações em perfeitas condições de utilização e de
segurança.

O Cliente deverá permitir o livre acesso da Light ao cubículo de medição de qualidade para a realização de
inspeções, aquisições de dados através do medidor de qualidade.

4. Especificações técnicas
4.1. Medidores de qualidade
Atualmente estão homologados pela Light para utilização no sistema de medição de qualidade os
seguintes equipamentos:

Fabricante
Schneider Eletric

Modelo
ION 7650

Electro Industries

NEXUS 1252

Notas:
1. Os equipamentos deverão ser adquiridos com os seguintes acessórios:
•

Programa computacional para comunicação e parametrização do medidor,

•

Display para leitura das grandezas elétricas, caso o medidor não possua o mesmo incorporado,

•

Cabo/ interface de comunicação e

•

Manuais de programação e operação.
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2. No caso de Autoprodutores alimentados por redes primárias de média tensão, estes deverão
disponibilizar sistema de condicionamento de sinais para o medidor de qualidade da energia,
composto de 3 (três) TP e 3 (três) TC, com ligação a quatro fios e três elementos.

4.2. Transformadores de Potencial (Exclusivo para Medição de Qualidade)

Abaixo são definidas as características dos equipamentos:
Características
Tensão máxima de operação (kV – eficaz)
Frequência (Hz)
Tensão primária nominal (V)

Classe de tensão
Classe 15kV
Classe 36,2kV
15kV
36,2kV
60Hz
13.800 / √3

Tensão secundária nominal (V)

34.500 / √3–25.000 / √3 V
115

Relação nominal

120 : 1

Classe de exatidão
Potência térmica nominal (VA)

0,3P75
500 VA

Polaridade

Subtrativa

Tipo de isolamento

Epoxi

Uso
Grupo de ligação
Tensão suportável de
impulso atmosférico (kV) – NBI
Tensão suportável à
frequência industrial (kV) – TAFI
Número de enrolamentos

Interno

Interno / Externo
3 (Fase – Neutro)

110kV

170kV

34kV

70kV
1

Os Transformadores de Potencial deverão ser de Fabricantes metrologicamente certificados de acordo com
as Normas da ABNT atinentes.
Deverá ser fornecida à Light cópia dos relatórios dos ensaios com informações completas contendo todos
os detalhes necessários à sua perfeita compreensão, tais como: número de série do transformador
ensaiado, método de ensaio, ligações e instrumentos utilizados, medições intermediárias e finais efetuadas,
valores calculados, classe de temperatura do material utilizado, curvas, etc.

Entretanto, havendo conveniência técnica exclusiva do Cliente, poderão ser utilizados transformadores de
potencial com tap apenas para a tensão de atendimento em 25kV, não sendo obrigatórios, na ocasião da
ligação, tap para operação no sistema futuro em 34,5kV.

Havendo no futuro a ocorrência de conversão do sistema 25kV para 34,5kV, caberá exclusivamente
ao consumidor a responsabilidade pelas adequações necessárias e ônus atinentes, incluindo a
substituição do transformador de potencial e outros equipamentos compatíveis para a nova tensão
de atendimento em 34,5kV.
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4.3 Transformadores de Corrente (Exclusivo para Medição de Qualidade):

Abaixo são definidas as características dos equipamentos:
Características
Tensão máxima de operação (kV – eficaz)

15kV
15kV

Classe de tensão
36,2kV
36,2kV

BT
0,6kV

60Hz

Frequência (Hz)
Corrente secundária (A)

5A
100:5 (*)
150:5
200:5
300:5
600:5
1.200:5

Relação nominal

400:5
1000:5
2.000:5
4.000:5
0,3C50

Classe de exatidão

50

Carga Nominal (VA)
Fator térmico

1,5

2,0

Polaridade

Subtrativa

Tipo de isolamento

Seco

Uso
Valor de crista nominal da corrente
suportável

Interno

Interno / Externo

Interno

150 In

187In

100In

Corrente suportável de curta duração
Tensão suportável nominal de impulso
atmosférico cort. (kV – crista)
Tensão suportável nominal de impulso
atmosférico (kV – crista) – NBI
Tensão suportável nominal à frequência
nominal durante 1 (um) minuto (kV – crista)
- TAFI

60 In

75In

40In

105kV

220kV

-

95kV

200kV

-

34kV

70kV

4kV

Observação (*):
A relação de transformação 100:5 só será aceita somente se a corrente suportável de curta duração for
igual ou superior a 80 In.

Os Transformadores de Corrente deverão ser de Fabricantes metrologicamente certificados de acordo com
as Normas da ABNT atinentes.
Deverá ser fornecida à Light cópia dos relatórios dos ensaios com informações completas contendo todos
os detalhes necessários à sua perfeita compreensão, tais como: número de série do transformador
ensaiado, método de ensaio, ligações e instrumentos utilizados, medições intermediárias e finais efetuadas,
valores calculados, classe de temperatura do material utilizado, curvas, etc.
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5. Informações Gerais
•

Instalação de TC e TP para Medição de Qualidade: Os equipamentos deverão ser instalados em
cada fase, nos mesmos barramentos onde estão aqueles destinados à medição de faturamento. No
caso específico dos TP, a ligação dos mesmos deverão ser Y / Y, aterrados em ambos os lados.

•

Local de instalação da medição de qualidade: Neste local deverá ser instalado um cubículo, com os
mesmos padrões construtivos do cubículo de medição de faturamento, e instalado junto ao mesmo,
onde deverão constar os sinais de tensão e de corrente, bem como o próprio medidor de qualidade.

•

Este cubículo deverá possuir pontos para colocações de lacres e parafusos de segurança, conforme
recomendações para os cubículos de medição de faturamento.

•

Para proteção do TP de medição de qualidade, é recomendada a utilização de um fusível de 0,5A.

•

O Transformador de Potencial (TP) deverá possuir obrigatoriamente um único enrolamento.

6. Sistema de Telemedição
Os Clientes Autoprodutores deverão disponibilizar de meios de comunicação para a realização de
telemedição para a Concessionária, software de leitura, bem como a interface para leitura local do Medidor
por microcomputador (porta RS232 e/ou Ethernet).

Para a realização da telemedição a Light adotará os seguintes meios de comunicação:
•

Discada via Modem com linha dedicada.

•

Ethernet – Rede VPN (Preferencialmente).

6.1. Comunicação via Modem:
O Cliente Autoprodutor deverá disponibilizar Modem digital e linha telefônica de voz e dados dedicada
para a comunicação remota.
Antes da aprovação do sistema de comunicação via Modem deverão ser realizados testes de
comunicação pela Gerência de Planejamento da Expansão e Engenharia da Distribuição.
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Citamos abaixo os modelos de modem apropriado para cada tipo de equipamento de medição a ser
escolhido pelo Cliente:
Medidor de qualidade
Fabricante
Modelo
ION
7650
Schneider Eletric
Electro Industries

NEXUS 1252

Modem associado
Marca
Modelo
Digitel
DT34GB
UsRobotics

56k Fax/Modem V.92

6.2. Comunicação via Ethernet:
Caso o Cliente Autoprodutor opte em utilizar a comunicação via porta Ethernet, preferencialmente
adotada pela Light, tendo em vista as restrições de velocidade da linha discada, o mesmo deverá
atender aos requisitos de configuração e de segurança preconizados pela Gerência de TI da Light
conforme tópicos abaixo:
•

Existir infraestrutura de rede de dados no mesmo ambiente do painel de medição de Qualidade.
Deverá existir um ponto de rede disponível dentro do painel.

•

Este ponto de rede deverá ser configurado conforme o padrão da porta Ethernet do medidor de
qualidade (Ex.: Interface 10 Mbps ou interface 100 Mbps, Full Duplex ou Half Duplex, etc).

•

O medidor de qualidade deverá receber um endereço de rede (IP) fixo da rede do Cliente, pois a
configuração do sistema da Light obriga o acesso através de um IP e Porta de comunicação
conhecidos. A Equipe Técnica do Cliente deverá conhecer e configurar os acessos via NAT
(Network Address Translation).

•

Por questões relacionadas à Segurança para ambas as Empresas (Light e Cliente), a rede de dados
(ethernet) do Cliente deverá ser interligada à rede de dados da Light através de uma VPN (Virtual
Private Network). Neste caso, o Cliente deverá possuir todos os equipamentos, softwares e
profissionais de Segurança da Informação para a configuração desta VPN. O acesso da Light ao
Medidor deverá ser restritivo por protocolo de comunicação, IP e Porta de acesso, conforme o
padrão e modelo do Medidor.

Observação:
Antes da aprovação do sistema de comunicação via porta Ethernet, deverão ser realizados testes de
configuração e de segurança entre a Gerência de TI da Light e testes de comunicação pela Gerência de
Planejamento da Expansão e Engenharia da Distribuição.
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ANEXO – D
DETALHAMENTO DA CAIXA DE PASSAGEM PARA RAMAL DE ENTRADA

Notas:

1 – A caixa de passagem é construída pelo Consumidor e caracteriza fisicamente o ponto de entrega da
Concessionária.

2 – A referida caixa deve estar localizada a 10 cm (dez centímetros) do limite de propriedade do Cliente.

3 – Após a instalação dos cabos do ramal de entrada, pela Concessionária, a caixa de passagem deverá
ser tampada com tampa de concreto, calafetada e nivelada na calçada.

4 – É dada a opção ao Consumidor da execução da obra da infraestrutura civil entre a caixa de
passagem até a base do poste. Entretanto para tal, competência a Light deverá ser consultada
previamente.

5 – Conforme informado no item 13 (Ramal de entrada) desta Regulamentação a Light realizará a
passagem dos cabos do ramal de entrada até o barramento da subestação de entrada, cabendo ao
Consumidor à participação financeira pertinente à ligação.

6 – As dimensões de 0,80 x 0,80 x 0,80 metros, correspondem às medidas internas da caixa de
passagem.
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