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INTRODUÇÃO 

 

O presente documento tem por objetivo descrever serviços e materiais a serem 

utilizados na subestação de transformação de 300 kVA, localizada na área não alfandegada do 

Porto de Imbituba, com proteção em média tensão com duas baias para a instalação de um 

futuro transformador em paralelo, bem como critérios adotados na confecção do projeto. As 

recomendações aqui apresentadas têm o objetivo de orientar a execução do projeto elétrico 

quanto à funcionalidade e segurança. Todavia, não implicam em qualquer responsabilidade do 

projetista com relação à qualidade da instalação executada por terceiros e discordância com as 

normas aplicáveis. 
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1 SOBRE O PROJETO 

 

A Subestação 04 do Porto de Imbituba fornecerá energia para os prédios 

administrativos, sede de engenharia, edificação do arrendatário (oficina e banheiros), sala de 

segurança, ANTAQ e ANVISA, manutenção elétrica, iluminação externa e o futuro auditório e 

data center da SCPar Porto de Imbituba. 

O presente projeto propõe a proteção em média tensão em uma subestação de 

transformação, atendendo as novas recomendações da NBR 14039, bem como a substituição 

dos quadros de distribuição dos ramais alimentadores em sala separada junto à subestação. A 

entrada será subterrânea até a subestação, com derivação da rede da interna de distribuição 

do Porto. A saída até os quadros de gerais de baixa tensão alocados nos prédios será 

igualmente subterrânea. A subestação utilizará um transformador à seco de 300 kVA, cujas 

propriedades serão inseridas e trabalhadas neste projeto. 

Por ter uma capacidade instalada superior a 300 kVA, a proteção geral na média 

tensão deve ser realizada exclusivamente por meio de um disjuntor acionado através de relés 

secundários com as funções 50 e 51, fase e neutro (neutro fornecido), de acordo com o Item 

5.3.1.2 da NBR 14.039. O sistema geral de proteção da unidade deve permitir a coordenação 

com o sistema de proteção da concessionária, ser dimensionado e ajustado de modo a 

permitir adequada seletividade entre os dispositivos de proteção da instalação. Todas as 

localizações estarão indicadas nos desenhos do projeto. 
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2 NORMAS E CRITÉRIOS 

 

O projeto elétrico atende os requisitos aplicáveis das normas: 

 

• Decreto nº 41.019 de 26/01/57 – Regulamenta os serviços de energia elétrica; 

• Decreto nº 98.335 de 26/01/86 – Alterações do decreto supracitado; 

• NT 01 / NT 03 (DPSC) – Normas de entrada de energia para instalações 

consumidoras – CELESC; 

• Adendo 02 da CELESC – Adequação das Normas Técnicas NT-01-AT, NT-03; 

• ABNT NBR 5460 – Sistemas elétricos de potência; 

• NBR 5414 – Execução de instalações elétricas de alta tensão de 0,6 a 15 kV; 

• NBR 14039 – Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV; 

• NBR 5410 – Instalações elétricas em B.T.;  

• NBR 5356 – Transformadores de potência; 

• NBR 5416 – Aplicação de cargas em transformadores de potência: procedimento; 

• NBR 8186 – Guia de aplicação de coordenação de isolamento; 

• NBR 15751 – Sistemas de aterramento de subestações; 

• NBR 13571 – Haste de aterramento aço-cobreada e acessórios: especificação; 

• NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas; 

• NBR 11790 – Ensaio em isolador suporte de porcelana ou vidro, uso interno ou 

externo, para tensões acima de 1.000 V; 

• NBR 8158 – Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia 

elétrica: especificação; 

• NBR 8159 — Ferragens eletrotécnicas para redes aéreas de distribuição de energia 

elétrica: padronização; 

• NBR IEC 60529 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos; 

• NBR 6323 – Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido; 

• NBR 5598 – Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e 

rosca BSP: requisitos; 

• NBR 8371 – Ascarel para Transformadores e Capacitores – Características e riscos; 

• NR 10 – Segurança em instalações e serviços com eletricidade; 

• NR 12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos; 

• NR 17 – Ergonomia; 

• NR 26 – Sinalização de segurança; 

• NR 29 – Segurança e saúde no trabalho portuário; 

• NR 35 – Segurança e Saúde no Trabalho em Altura; 

• Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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3 ENTRADA DE ENERGIA 

 

O ramal de ligação será aéreo com derivação da rede particular e deverá possuir 

afastamento mínimo de 0,60 m entre as fases. Não deve ser acessível e seus condutores ou 

suas projeções devem distar, horizontalmente, no mínimo, 1,50 m para classe 25 kV. Os 

condutores do ramal de ligação devem ser instalados de forma a ter uma distância mínima de 

6,00 m em relação ao solo, medidos na vertical. Os condutores do ramal de ligação devem ser 

cabos, observando a seção mínima de 2 AWG (25 mm²) para o condutor CA fase e neutro. Não 

serão permitidas emendas nos condutores do ramal de ligação.  

O ramal de entrada de energia será subterrâneo em média tensão (13,8kV), com 

derivação do poste da rede particular. Os condutores de fase do ramal de entrada de energia 

devem ser com seção de 35 mm² XLPE 25 kV. Além dos condutores principais para fase, deve 

ser instalado um cabo reserva para ser utilizado na ocorrência de eventuais defeitos. Também 

deverá ser passado junto com os condutores de AT um condutor 25 mm² HEPR 0,6/1 kV para 

conexão do neutro contínuo da rede de distribuição com a malha de aterramento da cabine. A 

ligação à rede de distribuição será efetuada através de um conjunto de três chaves 

seccionadoras unipolares, classe 25 kV – 400A, protegida por elo fusível de 12K. A posição para 

instalação das chaves fusíveis será definida conforme projeto.  

Os cabos de média tensão do ramal de entrada serão conectados na rede de 

distribuição utilizando muflas do tipo termocontráteis, uso externo, isolação 25 kV. Serão 

instalados a uma altura mínima de 6,00 m (seis metros) em relação ao nível do solo ou piso, 

fixado em cruzeta adicional por meio de abraçadeiras adequadas (com anel de borracha 

interno para não danificar o isolamento do cabo), não devendo ficar somente pendurado na 

chave fusível. A montagem das muflas e terminações deverão ser feitas conforme 

determinação do fabricante, devendo ser interligado a malha de aterramento a blindagem 

metálica dos condutores.  

Os cabos do ramal de entrada serão protegidos junto ao poste por eletroduto de ferro 

galvanizado pesado de diâmetro 4” (conforme NBR 5597 e 5598), com altura mínima de 5 m 

(cinco metros) em relação ao solo ou piso e fixado junto ao poste com cinta galvanizada ou de 

inox de 3/4"x 1,1 mm. A passagem dos condutores até a cabine será subterrânea passando por 

caixas de passagem de 85x65x80 cm com tampa de ferro fundido com inscrição “ALTA 

TENSÃO”, sendo a primeira a 70 cm do poste e as demais conforme desenho anexo. Os 

eletrodutos subterrâneos deverão ser de PVC rígido, de PEAD reforçado ou aço-carbono, seção 

mínima de 2xØ4”, sendo 1 (um) reserva, diretamente enterrado a uma profundidade mínima 

de 70 cm. No caso de travessia de pista de rolamento, os condutos elétricos deverão ser 

enterrados a 100 cm e protegidos por envelopamento de concreto se forem de PVC rígido ou 

PEAD, devendo a equipe técnica ser chamada para vistoria durante a execução. Todos os 

condutos elétricos enterrados deverão ser sinalizados ao longo de toda a sua extensão por um 

elemento de advertência (por exemplo, fita colorida) não sujeito à deterioração, situado, no 

mínimo, a 20 cm (vinte centímetros) acima dos mesmos. 

O eletroduto da entrada de serviço, junto ao poste, deverá ser aterrado por meio de 

condutor de cobre, com isolação verde ou verde-amarela, seção mínima 10 mm², protegido 
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por eletroduto de PVC rígido de seção mínima 3/4”, conectado à haste de aterramento no 

interior da caixa de passagem e à malha de aterramento da instalação consumidora 

(equipotencializados). A conexão do condutor com o eletroduto metálico deverá ser feita por 

uma braçadeira galvanizada e com conector adequado. Deverá ser escrito no eletroduto, junto 

ao poste, o número da subestação, por meio de pintura indelével. 

 

3.1 GENERALIDADES 

a) Nas instalações expostas ao tempo, inclusive junto ao poste, o eletroduto deve ser rígido 

de aço-carbono, galvanizado a fogo, classe "média", "pesada" ou "extra" com diâmetro 

mínimo de 100 mm e espessura mínima da parede de 4,25 mm, conforme NBR 5597 e 

5598 e junto ao poste deve ter uma altura de 5 m ou de alumínio. Nas regiões carboníferas 

e litorâneas, deve ser utilizado eletroduto de alumínio-liga tipo pesado; 

b) Nas travessias de pistas de rolamento e entrada de veículos pesados, devem ser utilizados 

eletrodutos rígidos de aço-carbono galvanizado a fogo, devendo ser previsto 2 (dois) 

eletrodutos, sendo 1 de reserva. Podem ser utilizados eletrodutos de PVC rígido ou 

flexível, ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD), envelopados em concreto com 

dimensões mínimas de 200x200 mm, exceto nos casos com cabo reserva classe de isolação 

15/25 kV em que as dimensões mínimas do envelope devem ser de 250x250 mm.  

c) O diâmetro nominal dos eletrodutos deve ser no mínimo de 100 mm. 

d) A profundidade mínima da parte superior do eletroduto em relação ao nível do solo é de 

0,70 m e em travessia de pista de rolamento deverão ser enterrados a pelo menos 100 cm; 

e) No passeio público e nas travessias de pista de rolamento, a existência dos eletrodutos 

deve ser sinalizada com uma fita indicativa de "condutor de energia elétrica". No passeio 

público a 0,15 m e nas travessias de pista de rolamento a 0,30 m acima do eletroduto, em 

toda a sua extensão; 

f) Na caixa junto ao poste, deve ser prevista uma reserva mínima de 2,50 m por cabo. Essa 

caixa deve ficar a uma distância de 0,70 m do poste; 

g) Toda mudança de direção em via pública deve ser feita em caixa de passagem, observando 

o ângulo de 90°. Não são permitidas curvas com raio inferior a quinze vezes o diâmetro 

externo dos cabos. As curvas somente devem ser realizadas dentro das caixas de 

passagem;  

h) A distância máxima entre caixas de passagem é de 30 m; 

i) Os eletrodutos devem ter declividade adequada de no mínimo 1%, para facilitar o 

escoamento das águas de infiltração. 
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4 PROTEÇÕES (CURTO-CIRCUITO, SURTOS ATMOSFÉRICOS, SOBRECARGA) 

 

A proteção para sobre tensões será realizada através de um conjunto de para-raios de 

distribuição em corpo polimérico, com resistores não-lineares de óxido de zinco, tensão 

nominal de 12 kV e corrente de descarga nominal de 10 kA, instalados no poste de derivação 

da rede particular. Este tipo de para-raios é provido de desligador automático que indica 

quando inoperantes. 

A proteção do ramal de serviço será feita sempre na estrutura de derivação da rede de 

distribuição, através de chaves para abertura sob carga, e elos fusíveis de 12K. 

Na cabine será obrigatório o uso de disjuntor de acionamento automático, com 

capacidade de interrupção simétrica mínima de 250 MVA, corrente nominal de 350 A, 

destinado à proteção geral em alta tensão. Para desligamento automático do disjuntor, será 

instalado relé de proteção secundário com as funções 50 e 51 (fase e neutro), calibrados 

conforme memorial de cálculo de proteção que poderá ser solicitado sempre que necessário.  

 

4.1 RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIO 

a) Deve ser garantida uma fonte de alimentação de reserva, com autonomia mínima de 2 h, 

que garanta a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à memória de registro dos 

relés, nos casos de falta de energia. 

b) Os transformadores para instrumentos conectados aos relés secundários devem ser 

instalados sempre a montante (antes) do disjuntor ou chave a ser atuado (a), garantindo 

assim a proteção contra falhas do próprio dispositivo; 

c) Para qualquer tipo de relé, deve ser instalado um dispositivo exclusivo que garanta a 

energia necessária ao acionamento da bobina de abertura do disjuntor, que permita teste 

individual. Recomenda-se o uso de fonte capacitiva; 

d) O sistema geral de proteção de unidade consumidora deve permitir coordenação com o 

sistema de proteção da concessionária, ser dimensionado e ajustado de modo a permitir 

adequada seletividade entre os dispositivos de proteção da instalação. 

5 CABINE DE TRANSFORMAÇÃO COM PROTEÇÃO EM MÉDIA TENSÃO 

 

A cabine de transformação será construída para abrigar os equipamentos de medição 

e proteção geral de média tensão e o transformador de força industrial de até 300 kVA, 

conforme características construtivas em planta e especificações deste memorial.  

Não serão instalados equipamentos de medição na alta tensão por tratar-se de uma 

subestação rebaixadora e a medição do cliente se encontrar em cabine de medição apropriada 

próxima da entrada da rede particular. Somente serão feitas medições setorizadas na Baixa 

Tensão no QGBT junto da subestação, que será detalhado no memorial de baixa tensão. 

Dentro da cabine, o barramento geral de média tensão conforme carga instalada será 

de vergalhão de cobre eletrolítico de 3/8”. O mesmo deverá ser apoiado sobre isoladores de 

pedestal tipo prensa com isolação de 25 kV. Os barramentos devem ser pintados com as cores 

padronizadas conforme NBR 14039: 
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• Fase A – vermelha;  

• Fase B – branca;  

• Fase C – marrom.  

 

As conexões dos cabos de média tensão dentro da cabine de medição devem ser feitas 

através de terminais termocontráteis com conectores de compressão, bimetálicos, com dupla 

compressão. As muflas internas deverão ser montadas em suportes metálicos conforme 

desenhos em anexo.  

Todas as conexões entre barras, ou barras/equipamentos, serão feitas com conectores 

específicos tipo borne, de aperto, garantindo assim um perfeito contato elétrico e boa 

resistência mecânica. 

Na cabine será obrigatório o uso de disjuntor de acionamento automático, com 

capacidade de interrupção simétrica mínima de 250 MVA, corrente nominal mínima de 350 A, 

destinado à proteção geral em alta tensão. Para desligamento automático do disjuntor, será 

instalado relé de proteção secundário com as funções 50 e 51 (fase e neutro), tipo 

microprocessado digital, auto-alimentado através de uma fonte capacitiva ou nobreak, com 

autonomia mínima de duas horas, garantindo assim a energia necessária ao acionamento da 

bobina de abertura do disjuntor, bem como, a sinalização dos eventos ocorridos e o acesso à 

memória de registro dos relés. Os TC’s e o TP serão ligados ao sistema elétrico a montante do 

disjuntor ou chave seccionadora a ser atuado (a). O sinal de comando para o relé será feito 

através dos equipamentos de proteção: 

 

• 1 (Um) transformador de potencial (TP), classe 15kV, 13.800/115V, mínimo 400 VA;  

• 3 (Três) transformadores de corrente (TC), classe 15 kV, relação 100/5A, precisão 

10B50 e F.T de 1,20.     

 

Para seccionamento geral do barramento de alta tensão será instalada antes do 

disjuntor geral uma chave seccionadora tripolar, do tipo abertura sem carga, classe 25 kV, 

corrente nominal de 400 A e comando simultâneo por punho de manobra. 

A cabine deverá possuir iluminação natural, sempre que possível, bem como 

iluminação artificial com 3 luminárias a prova de explosão, com lâmpadas de 100 W. A 

iluminação artificial deverá estar localizada em local adequado (área de circulação de 

profissionais habilitados), nunca sobre locais destinados aos equipamentos principais da 

cabine. Será obrigatória a instalação de luminárias de emergência, do tipo refletor a LED ou 

com lâmpada de 12 V, com autonomia mínima de 2 horas, sendo alimentado pelo TP 

(transformador de Potencial) de proteção. 

Deverá ser fixada na(s) porta(s) da cabine e na grade do cubículo de medição uma 

placa de advertência (dimensões mínimas: 280 x 180 mm) escrito: "PERIGO DE MORTE - ALTA 

TENSÃO”, com pintura de fundo amarelo e caracteres pretos conforme desenhos em projeto. 

Junto ao comando das chaves seccionadoras, deverá ser fixada uma placa de advertência com 

os dizeres “NÃO OPERE SOB CARGA”. 

A cabine deve estar provida de extintor de incêndio junto à porta de acesso adequado 

para o uso em eletricidade (CO2, pó químico ou areia seca), conforme norma específica do 

Corpo de Bombeiros da localidade. 
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Deve ser afixado o diagrama unifilar completo e com legenda (emoldurado), em local 

visível dentro da cabine, o mais próximo possível do(s) equipamento(s) de manobra. Também 

deverão ser deixados dentro da cabine EPI’s e EPC’s conforme NR10, observando os seguintes 

equipamentos mínimos:  

• Capacete, óculos de segurança, luvas, detector de tensão, botas e estrado ou 

tapete isolante.  

 

Nota 1 – No pedido de vistoria da esquipe técnica deverá ser entregue uma cópia da 

chave da cabine de medição. 

Nota 2 – A subestação deve ser localizada de forma a permitir fácil e livre acesso por 

parte da equipe de manutenção, sem obstrução de muros ou cerca. 

 

5.1 GENERALIDADES (PROTEÇÃO ELÉTRICA DA CABINE DE MEDIÇÃO) 

a) Toda instalação deve ter proteção geral contra curto-circuito e sobrecarga; 

b) A instalação de chaves seccionadoras e chaves fusíveis devem ser feitas de forma que seu 

fechamento não ocorra pela ação da gravidade e, quando abertas, as partes móveis não 

fiquem energizadas; 

c) Devem ser instaladas chaves seccionadoras tripolares, de uso interno, sem fusíveis, de 

operação manual, dotadas de alavanca de manobra; 

d) Toda chave seccionadora deve ter dispositivo que impeça a sua abertura ou fechamento 

acidental (travamento mecânico); 

e) As chaves seccionadoras que não possuem características adequadas para a operação em 

carga devem ter o seguinte aviso colocado de modo bem visível e próximo do dispositivo 

de operação: "ESTA CHAVE NÃO DEVE SER MANOBRADA EM CARGA"; 

f) Todas as chaves seccionadoras devem estar intertravadas eletricamente com o disjuntor 

geral de BT ou MT; 

g) No local de cada chave seccionadora deverá ter um tapete no piso de proteção isolante de 

15 kV; 

h) Não é permitido que o disjuntor de MT seja equipado com bobina de mínima tensão. 

Recomenda-se a utilização de proteção de mínima tensão na BT; 

i) Não é permitida a utilização dos transformadores de medição de energia para o 

acionamento dos dispositivos de proteção ou para outros fins; 

j) Quando houver mais de um transformador, devem ser instaladas chaves seccionadoras 

tripolares com fusíveis, antes dos mesmos, dimensionados segundo norma da CELESC. 

 

5.2 ASPECTOS CONSTRUTIVOS DA CABINE DE TRANSFORMAÇÃO 

A cabine de transformação deverá seguir as orientações dos desenhos em projeto e 

orientações da NBR 14039 da ABNT, devendo as paredes, o teto e o piso serem construídos 

com materiais incombustíveis. As paredes internas da cabine de medição deverão ter, no 

mínimo, 10 cm de espessura, se forem de concreto e 15 cm, no caso de tijolos ou blocos. As 

paredes externas deverão possuir, no mínimo, 20 cm incluindo o reboco. A cobertura deverá 



 

11 
 

ser construída de laje de concreto armado e impermeabilizada, com 12 cm de espessura e 

deverá possuir desnível conforme indicado nos padrões construtivos e telhado de acordo com 

projeto arquitetônico. A laje do piso deve ter uma espessura mínima de 10 cm quando em 

contato com o solo e 15 cm quando em pavimento superior e paredes rebocadas, exceção a 

concreto e tijolo à vista. As paredes internas e o teto devem ser pintados de branco e o piso 

deve ser de cimento alisado ou cerâmico de alta resistência mecânica e à abrasão. Fazer 

impermeabilização de todo o baldrame com argamassa polimérica, com aplicação de três 

demãos da mesma em sentidos cruzados na parte externa, superior e interna das paredes do 

baldrame. 

As ferragens devem ter tratamento anticorrosivo, com galvanização a fogo tipo 

pesada, não poderão existir soldagens, cortes ou alterações nestas ferragens, caso ocorra 

devem ser retiradas e serem galvanizadas em sua totalidade da peça que sofreu alteração ou 

processo de corte/emenda/solda. Quando forem utilizadas portas e janelas de alumínio de 

classe pesada para suportar eventuais ventos fortes na região litorânea, devem ser observadas 

a resistência mecânica e as conexões de aterramento adequadas. 

As telas de proteção dos cubículos deverão ser fixadas por meio de parafusos ou pinos 

de encaixe, devendo as mesmas possuir dispositivos para lacre. No quadro de tela de proteção 

do cubículo de medição deverá ser prevista uma porta de acesso, com dimensões 60 x 195 cm, 

provida de dispositivo para lacre. As molduras dos quadros de tela serão construídas com 

cantoneiras de perfil L, nas dimensões 38,1 x 38,1 x 4,76 mm (1.1/2” x 1.1/2” x 3/16”) e a tela 

deverá ser de arame zincado nº 12 BWG, com malha 20x20 mm.  

A(s) porta(s) da cabine deverá(ão) ser de material incombustível (metálica), abrir para 

fora, com venezianas, trincos e fechaduras com chave e de dimensões 120 x 210 cm para 

permitir a entrada e/ ou retirada de quaisquer equipamentos.  

A cabine de medição deverá no mínimo possuir 2 (duas) aberturas para ventilação de 

70 x 130 cm, convenientemente dispostas, situadas uma na parte superior (para saída de ar 

aquecido) e uma na parte inferior das paredes (para entrada de ar exterior). Todas as 

aberturas deverão ser construídas em forma de chicana. A(s) abertura(s) inferior(es) 

deverá(ão) situar-se, no mínimo, a 20 cm acima do piso exterior para evitar a entrada de chuva 

e deverá(ão) possuir venezianas e telas de proteção do lado externo, com malha mínima de 5 

mm e máxima de 13 mm, de arame galvanizado n.º 12 BWG. No topo da abertura superior 

deverá situar-se, no máximo, a 50 cm do teto. As janelas devem ser fixas. 

Os corredores de controle e manobra e os locais de acesso devem ter dimensões 

suficientes para que haja espaço livre mínimo de circulação de 0,80 m, com todas as portas 

abertas, na pior condição, ou equipamentos extraídos em manutenção. Havendo 

equipamentos de manobra, deve ser mantido o espaço livre em frente aos volantes e 

alavancas, conforme NBR vigente. Em nenhuma hipótese, esse espaço livre pode ser utilizado 

para outras finalidades. 

Telha cerâmica francesa, rendimento de 16 un/m²: telha cerâmica, com inclinação de 

27°, seguindo o padrão das edificações existentes. Cumeeira cerâmica esmaltada, chumbada 

com argamassa traço: 1:2:9, rendimento de 3 un/m: cumeeira cerâmica esmaltada, seguindo 

o padrão da edificação existente, para a devida vedação da região da cobertura que será 

reformada e no mesmo padrão da telha cerâmica. 
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5.2.1 Generalidades (aspectos construtivos) 

a) Quando for prevista a utilização de caixas metálicas em paredes ou suspensas na laje do 

teto, as mesmas devem possuir tampas em módulos, com dobradiças, dispositivo para 

lacre e placa de advertência “Perigo de Morte”; 

b) Os cabos devem ser protegidos ao longo de paredes, quando em instalações abrigadas 

aparentes, por meio de eletroduto rígido de aço-carbono, zincado, com espessura de 

parede classe "média", "pesada" ou "extra”, com acabamento nas extremidades ou 

eletrocalha fechada com material de mesma característica do eletroduto. Nos pavimentos 

em que os eletrodutos forem instalados paralelos às vigas, apoiados e protegidos pelas 

mesmas, pode ser utilizado eletroduto de PVC rígido; 

c) Não pode haver dutos aparentes de água, esgoto ou outros, dentro da cabine de medição, 

bem como utilizar-se para armazenar materiais no interior da cabine de medição. 

 

5.3 SUBESTAÇÃO 

A subestação de transformação abrigada terá como capacidade instalada 1 (um) 

transformador à seco de 300 kVA.  

 

5.3.1 Transformador 

 

O Transformador deverá ter as seguintes características: 

• Potência: 300 kVA; 

• Norma de Fabricação: NBR 5356/93; 

• Refrigeração: ANAN - Ar Natural, Ar Natural; 

• Atmosfera: Não é Agressiva; 

• Proteção: IP20; 

• Classe do Material Isolante (155°C) F; 

• Classe de Tensão (kV): 15 kV; 

• Tensão Primária: 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4 kV; 

• Tensão Secundária: 380/220 V; 

• Primário: Triângulo (delta); 

• Secundário: Estrela com neutro acessível; 

• Deslocamento Angular: 30°; 

• Frequência nominal: 60 Hz; 

• Perdas totais: Sob Consulta; 

• Corrente de excitação: 1,2%; 

• Impedância a 75° C: 6 %; 

• Comprimento (C) : 1200 mm; 

• Largura (L) : 1000 mm; 
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• Altura (A) : 1650 mm; 

• Olhal de suspenção/içamento; 

• Dispositivo de conexão de aterramento; 

• Placa de identificação; 

• Pintura resistente à ação de atmosferas salinas; 

• Ser instalado sobre rodas, sendo, pelo menos, duas do tipo giratórias; 

• Garantia de fábrica de, no mínimo, 2 anos; 

• Laudo de testes de isolamento elétrico; 

• Certificado de calibração dos equipamentos utilizados para realização dos ensaios 

exigidos pela norma NBR5356. 

 

A ABNT através na Norma NBR 8371 – Ascarel para Transformadores e Capacitores – 

Características e riscos, e todas suas referências normativas, estabelece orientações para seu 

manuseio, acondicionamento, rotulagem, armazenamento, transporte, procedimentos para 

equipamentos em operação e eliminação. Esta norma deverá ser seguida integralmente 

durante todo o processo de desativação dos equipamentos bem como de sua destinação final 

para os transformadores já existentes no local da subestação a ser desativada. 

A retirada do transformadores existentes, transporte e destinação final dos resíduos, 

deverão ser programados, e serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. Os serviços 

seguirão de acordo com liberação prévia pelo setor de Engenharia. Ainda, a CONTRATADA se 

responsabilizará pela emissão de todos os documentos pertinentes ao transporte, destinação e 

remoção, sejam eles de transito municipal, estadual ou nacional incluindo questões 

ambientais. 

5.3.2 Generalidades (proteção elétrica da subestação) 

a) Toda instalação deve ter proteção geral contra curto-circuito e sobrecarga; 

b) A instalação de chaves seccionadoras e chaves fusíveis devem ser feitas de forma que 

seu fechamento não ocorra pela ação da gravidade e, quando abertas, as partes 

móveis não fiquem energizadas; 

c) Em subestação abrigada não é permitida a utilização de fusíveis tipo expulsão de gases 

(cartucho de fenolite). Somente devem ser usados fusíveis de alta capacidade de 

ruptura (tipo HH); 

d) No caso de paralelismo de transformadores, as chaves seccionadoras tripolares com 

fusíveis devem ser dotadas de dispositivo de abertura simultânea por queima de 

fusível de qualquer uma das fases e intertravadas eletricamente com os disjuntores de 

BT; 

e) No lado secundário, o transformador deve ter um disjuntor para proteção contra 

sobrecargas e curtos-circuitos; 

f) O dimensionamento da capacidade de interrupção em curto-circuito do disjuntor de 

BT deve ser feito a partir do maior valor encontrado no cálculo das correntes de curto-

circuito. 
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6 ATERRAMENTO 

 

O aterramento da cabine será feito por uma malha de aterramento com no mínimo 6 

hastes cobreadas do tipo Copperweld Ø5/8”x2,40m, de alta camada 254 µm, circundando a 

cabine e interligadas com cabo de cobre nu 95 mm², distanciadas entre si de 3 metros. Esta 

malha será conectada ao BEP com cabo de cobre nu 95 mm² protegido por eletroduto de PVC 

Rígido ou PEAD flexível de Ø1” da descida da caixa do BEP até a primeira haste de terra situada 

na caixa de inspeção de aterramento.  

O eletroduto metálicos junto aos postes, os marcos e as tampas de ferro fundido das 

caixas de passagem deverão ser aterrados por meio de condutor de cobre, com isolação PVC 

750 V verde ou verde-amarela, seção mínima 10 mm², conectados a uma haste cobreada do 

tipo Copperweld Ø5/8”x2,40m, de alta camada 254 µm, na caixa de passagem, ou a malha de 

aterramento da cabine de medição. O condutor de aterramento do eletroduto de ferro 

galvanizado deverá ser protegido por eletroduto de PVC rígido de seção Ø3/4”. A conexão do 

eletroduto de ferro galvanizado e o condutor de aterramento deverão ser feita por meio de 

braçadeira galvanizada e conector terminal reto de cobre ou latão em local visível para 

inspeção. 

Para aterramento dos para-raios de distribuição nos postes de derivação será feita 

uma malha de aterramento para cada sistema com no mínimo de 3 hastes cobreadas do tipo 

Copperweld Ø5/8” x 2,44 m, de alta camada 254 µm, dispostas em linha e interligadas com 

cabo de cobre nu 25 mm². A descida do condutor de aterramento dos para-raios até a caixa de 

inspeção de aterramento dos para-raios será feita com cabo de cobre nu 25 mm² por dentro 

de eletroduto de PVC rígido rosqueável, amarrado junto ao poste com fita de aço galvanizado 

ou inox de 3,4” x 1,1 mm. Interligar a malha de aterramento dos para-raios com a malha de 

aterramento da cabine com cabo de cobre nu de 25 mm². 

As conexões da malha de aterramento deverão ser feitas através de solda exotérmica, 

conector tipo cunha ou parafuso fendido de cobre. 

 

6.1 BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIAL PRINCIPAL – BEP 

A cabine de transformação terá um barramento de equipotencialização principal (BEP) 

de cobre seção mínima de 95 mm² instalado dentro da cabine de medição em uma caixa 

metálica dimensões mínimas 30 x 30 cm. Ao barramento serão interligados os seguintes cabos 

aterramentos com cabo de cobre nú:  

 

• Malha de terra da cabine: 95 mm²;  

• Aterramento da cabine, neutro e carcaça do transformador e QGBT: 95 mm²; 

• Neutro contínuo: 25 mm²; 

• Partes metálicas da construção e ferragens diversas: 25 mm².  
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6.2 GENERALIDADES 

a) As características e a eficácia dos aterramentos devem satisfazer as prescrições de 

segurança das pessoas e funcionais da instalação; 

b) O valor da resistência de aterramento não pode ultrapassar a 10 ohms em qualquer 

época do ano; 

c) A distância mínima entre hastes, quando necessário utilizar mais de uma, é de 3 

metros. As mesmas devem ser interligadas por meio de condutores de cobre nu com 

secção mínima igual ao condutor de aterramento de maior seção;  

d) Os condutores de aterramento devem ser contínuos, isto é, não devem ter em série 

nenhuma parte metálica da instalação; 

e) Os condutores de aterramento devem ser protegidos, em sua descida ao longo das 

paredes ou postes de concreto, somente por eletroduto de PVC rígido rosqueável; 

f) Conexões mecânicas embutidas no solo devem ser protegidas contra corrosão através 

de caixa de inspeção com dimensões mínimas de 30 x 30 x 40 cm que permita o 

manuseio de ferramenta. Esta exigência não se aplica a conexões entre peças de cobre 

ou cobreadas, com solda exotérmica; 

g) O neutro do transformador deve ser aterrado, solidamente, o mais próximo possível. A 

ligação do mesmo ao sistema de aterramento deve ser através de condutor de cobre 

de 95 mm². Quando forem utilizados condutores de seções diferentes para 

aterramento, a interligação deve ser feita com o condutor de maior seção; 

h) As partes metálicas dos transformadores, disjuntores, chaves e quaisquer outras 

partes metálicas sujeitas à energização, que não são destinadas à condução de 

corrente, devem ser aterradas. A ligação entre cada uma delas e o sistema de 

aterramento deve ser feita através de um único condutor de cobre nu e bitola mínima 

de 25 mm²; 

i) A Quando forem utilizados condutores de seções diferentes para aterramento, a 

interligação deve ser feita com o condutor de maior seção; 

j) A ligação entre os para-raios e o sistema de aterramento deve ser feita através de 

condutor de cobre nu independente e seção mínima de 25 mm². Este condutor deve 

ser tão curto quanto possível e sem emendas; 

k) Recomenda-se interligar as malhas de terra de diferentes subestações de uma mesma 

edificação, visando a obter a equipotencialização de toda a instalação, conforme 

normas NBR 5410 e NBR 5419. 
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7 QUADRO PARA DISJUNTOR E RELÉ DE PROTEÇÃO DE ALTA TENSÃO 

7.1 GENERALIDADES 

Os quadros deverão ser fabricados com pintura epóxi, grau de proteção IP44, 

dimensões mínimas conforme indicadas nos diagramas unifilares e confeccionado em chapa 

de aço carbono com espessura mínima 18MSG, em um único módulo sem soldagem na parte 

traseira. Deverá possuir placa de montagem tipo removível, executada em chapa de aço com 

espessura mínima 14MSG, a fim de facilitar a montagem dos componentes internos. 

A montagem e instalação dos quadros deve seguir os diagramas unifilares e 

especificações mínimas em projeto, atendendo os níveis de desempenho e segurança exigidos 

na NBR 5410 e NR 10 e equivalentes aos definidos na ABNT NBR IEC 60439-1. Devem ser 

respeitadas as seguintes distâncias mínimas: 

a) Entre partes vivas nuas de polaridades distintas: 10 mm; 

b) Entre partes vivas nuas e outras partes condutivas (massas, invólucros): 20 mm. 

 

Nota 3: A distância especificada em b) deve ser aumentada para 100 mm quando os 

invólucros possuírem aberturas cuja menor dimensão esteja entre 12 mm e 50 mm. 

 

Os dispositivos de proteção, manobra e comando devem ser instalados e ligados 

segundo as instruções fornecidas pelo fabricante. Nos quadros deve haver uma barreira 

isolante com placa de policarbonato ou chapa de aço com pintura epóxi que impeça o contato 

acidental das pessoas com partes condutivas. Essa barreira só pode ser removida com o uso de 

ferramenta. Nenhuma parte condutiva poderá ser acessível sem proteção. 

Nos quadros de distribuição deve ser deixado espaço de reserva para ampliações 

futuras, com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado. 

Deverão ser deixadas furações reservas nos barramentos com parafusos, porca e arruelas 

como previsão de ampliações futuras. 

Os barramentos dos quadros deverão ser de cobre eletrolítico com pureza mínima de 

99%, com capacidade de condução de corrente de acordo com a proteção geral. Deverão ser 

isolados, pintados ou etiquetados respeitando a seguinte padronização de cores: 

• Fases R/S/T: Preto/Branco/Vermelho; 

• Neutro: Azul claro; 

• Terra: Verde ou verde-amarelo 
 

Todos os quadros e os dispositivos de proteção deverão ser providos de identificação 

através de placa de acrílico com escrita na cor branca e fundo preto com tamanho legível e de 

difícil remoção, seguindo indicações dos diagramas unifilares ou quando inexistente da 

instalação existente. A identificação dos disjuntores deverá ser afixada na placa de 

policarbonato do quadro. 

Deverá ter na porta além da identificação do quadro, etiqueta adesiva com 

advertência de risco de choque elétrico, nível de tensão, fabricante, corrente de interrupção, 

grau de proteção e demais itens de identificação necessários. Na parte interna do quadro 

deverá ter porta documento e deve ser deixado o diagrama unifilar respectivo de cada quadro. 

A porta dos quadros deverá ter fecho tipo lingueta com fechadura com chave.  
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Todos os quadros de distribuição deverão ser entregues com a seguinte placa de 

advertência fixada na porta do quadro: 

ADVERTÊNCIA 

 

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a 
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal 
de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de maior 
corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou 
fusível por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por 
outros de maior seção (bitola).  

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra 
choques elétricos (dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. 
Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a 
chave não tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica 
apresenta anomalias internas, que só podem ser identificadas e corrigidas por 
profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A 
ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA 
PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO. 

 

Todas as partes metálicas não condutoras da estrutura do quadro como portas, chassis 

de equipamentos, etc., deverão ser interligadas à barra de terra.  

8 EXECUÇÃO 

 

A execução dos serviços deverá seguir rigorosamente as especificações do projeto 

anexo, primando sempre pela boa técnica, segurança na execução dos mesmo e bom 

acabamento. 

Qualquer alteração a ser introduzida nas especificações deste projeto deverá ser 

encaminhada aos responsáveis pela execução por escrito, e ter prévia concordância em tempo 

hábil. Dúvidas de projeto e especificações que eventualmente surgirem deverão ser 

esclarecidas antecipadamente com a fiscalização da obra, sendo que qualquer serviço 

executado baseado em interpretações errôneas de desenho e especificações será de inteira 

responsabilidade do empreiteiro. 

Qualquer detalhe omisso neste memorial ou nos projetos anexos deverá atender as 

normas da CELESC e ABNT, devendo os serviços serem executados por pessoal técnico 

especializado 

 

8.1 MATERIAIS EMPREGADOS 

Os materiais a serem utilizados deverão ser de primeira linha, bem como satisfazer a 

todas as exigências das normas. Somente serão aceitos na obra materiais com a marca de 

conformidade do INMETRO. 
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8.2 IDENTIFICAÇÃO 

Todos os componentes das instalações tais como condutores, dispositivos de proteção, 

controle e manobra deverão ser identificados de modo a permitir o reconhecimento da área 

de atuação. A instalação dos condutores deverá obedecer à codificação por cores existente no 

local. Caso não haja, a seguinte codificação deverá ser obedecida: 

• Fases R/S/T: Marrom, branca ou cinza e vermelha; 

• Neutro: Azul claro;  

• Terra: Verde ou verde amarelo; 

• Retorno: outras cores; 

 

8.3 ENSAIOS E TESTES 

Após a conclusão dos serviços deverão ser efetuados, no mínimo, os seguintes testes: 

• Continuidade dos condutores de proteção, ao menos nos trechos em que não 

forem acessíveis à verificação visual ou à verificação mecânica; 

• Resistência de isolamento entre condutores vivos (inclusive neutro) e em relação à 

terra e entre cada condutor de fase em relação ao neutro; 

• Medição da resistência dos eletrodos de aterramento e emissão do laudo com os 

valores encontrados; 

• Medição da impedância do caminho de falta; 

• Em caso de instalações ou equipamentos, cujas características específicas exijam 

outros ensaios, poderão ser realizados aqueles previstos na NBR-5410 ou na 

norma respectiva.  

9 POSTEAMENTO DE FIBRA 

 

Os postes deverão ser fabricados de material compósito de resina termoestável 

reforçada com fibra de vidro ou outras fibras na quantidade e orientação adequada de modo a 

atender ou ultrapassar aos requisitos de desempenho especificados nas normais nacionais e 

internacionais. A superfície exterior dos postes poderá ser texturizada ou com acabamento liso 

pintados na cor verde até a altura de 5 m. 

Os postes devem apresentar resistência ao ataque de agentes naturais físicos e 

biológicos (radiação  ultravioleta, tempestades, umidade, variações de temperatura, ação de 

insetos, ave, roedores, fungos e apresentar: 

• Superfícies lisas, sem fendas ou fraturas e planas na seção circular; 

• Topo e base fechados, com possibilidade de fácil retirada; 

• Furos de passagem devem ser cilíndricos, perpendiculares ao eixo do poste e 

tamponados de maneira que este tampão seja facilmente retirado na obra; 

• Furos para permitir passagem do cabo de aterramento. 

 

Os postes devem ser identificados a través de placa com as dimensões de 100 x 50 

mm, confeccionada em aço inoxidável austenítico 316 ou superior, a fim de resistir durante 
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toda vida útil do poste. As placas de identificação devem estar fixadas a 4000 mm da base do 

poste e conter as seguintes informações de forma legível e indelével: 

a) Nome ou marca comercial do fabricante; 

b) Data de fabricação (dia, mês e ano); 

c) Comprimento nominal em metros; 

d) Carga nominal em daN; 

e) Número de série do poste; 

f) Massa bruta do poste em kg. 

10 ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED 

 

A luminária LED deverá possuir os seguintes requisitos: 

• Atender aos mesmos requisitos das luminárias convencionais já instaladas pela SCPar, 

tais como testes de vibração, carregamentos horizontal e vertical, força dos ventos e 

grau de proteção. Os requisitos são especificados para garantir a segurança, 

durabilidade dos componentes e facilidades de manutenção; 

• Serem fornecidas completamente montadas pelo fabricante, incluindo todos os seus 

componentes, acessórios e prontas para serem instaladas na rede de iluminação 

pública; 

• Possuir conjunto com driver, módulo, placa de LEDs, vidro temperado e corpo; 

• Caso a Luminária LED não possua fusíveis de proteção contra sobrecorrentes e curto 

circuitos na entrada de cada conjunto, a empresa contratada deverá instalá-los, 

conforme o indicado pela fiscalização. Todas as fases de alimentação do ponto de 

iluminação deverão possuir proteção elétrica; 

• Atender aos testes de vibração, conforme norma ANSI C136; 

• Sem tomada para relé; 

• Tensão nominal de operação 220 VCA, 60Hz e considerar a tolerância de tensão 

estabelecida pela ANEEL; 

• Grau de proteção IP66 e IK 08; 

• Corpo em alumínio injetado com espessura mínima de 3 mm ou 2 mm (quando 

injetado a alta pressão); 

• Acabamento em pintura eletrostática com resinas de poliéster em pó resistente a 

corrosão, com 2 mm de espessura mínima, com proteção contra radiação ultravioleta; 

• Equipamento auxiliar (drivers) do dispositivo deve ser montado internamente e ser 

substituível; 

• Equipamento auxiliar (drivers) deve ser acessível sem o auxílio de ferramentas; 

• Todo equipamento auxiliar, como a fonte de alimentação (driver), conexões e protetor 

contra surto, devem ser instalados internamente à luminária, com acesso livre, sem 

auxílio de ferramentas e serem substituíveis; 

• Acesso ao alojamento dos equipamentos auxiliares deverá permitir operação para 

manutenção confortável ao operador, eliminando a possibilidade de queda por 

gravidade dos componentes; 

• Caso exista, possuir todos os parafusos em aço inoxidável; 
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• Não possuir peça constituída de policarbonato; 

• Possuir massa (peso) máxima de 21 kg; 

• Possibilitar a fixação da luminária em braços com diâmetro de 60 mm; 

• As passagens dos fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliências e 

outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação da fiação. Partes 

como parafusos de rosca total sem cabeça não devem sobressair nas passagens dos 

fios; 

• Fator de Potência (FP) maior do que 0,92; 

• Taxa de Distorção Harmônica (THD) da corrente de entrada menor do que 20%; 

• Possuir imunidade a sobretensões transientes conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 

ou IEEE C.62.41-2-2002; 

• Possuir proteção contra surtos 10 kV/5 kA, conforme IEC 61000-4-4 e IEC 61000-4-5 ou 

IEEE C.62.41-2-2002; 

• IRC (Índice de Reprodução de Cor) maior ou igual a 70; 

• Temperatura de cor maior ou igual a 4.000 K; 

• Taxa de falhas inferior a 5% em 50.000 horas (mais de 11 anos funcionando 12 horas 

por dia); 

• Vida útil mínima de 50.000 horas e 12 horas de funcionamento por dia; 

• Depreciação do fluxo luminoso deverá ser de no máximo 30% do valor inicial 

(nominal), temperatura ambiente de 35ºC, até atingir a vida útil de 50.000 horas; 

• Possuir conexão para aterramento conforme normas vigentes; 

• Possuir dissipadores de calor do conjunto circuito / LEDs em alumínio injetado, vedado 

uso de ventiladores, bombas ou líquidos de arrefecimento. Não deve permitir o 

acúmulo de detritos de forma a não prejudicar a dissipação de calor; 

• A fotometria da luminária deverá ser ensaiada e certificada segundo a norma IES LM-

79; 

• O LED deverá ser ensaiado e certificado segundo a norma IES LM-80; 

• Garantia mínima de 5 anos para todos os componentes da luminária. 

 

Nota 4 – Para comprovar o limite de 30% de depreciação do fluxo luminoso, a Potência 

nominal mínima de 120W e máxima de 150W; 

11 MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts (em 

corrente alternada) ou superior a 120 volts (em corrente contínua), somente podem ser 

realizadas por trabalhador qualificado, que tenha concluído curso específico na área elétrica 

reconhecido pelo sistema oficial de ensino.  

Nos trabalhos (de construção, montagem, operação, reforma, ampliação, reparação e 

inspeção) em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao 

controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos 

e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se 

a sinalização de segurança. As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos 
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devem ser dotadas de proteção contra incêndio e explosão, conforme dispõe a NR 23 - 

Proteção contra Incêndios.  

Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de 

segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR 26 - 

sinalização de segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:  

a) Identificação de circuitos elétricos;  

b) Travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;  

c) Restrições e impedimentos de acesso;  

d) Delimitações de áreas;  

e) Sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de 

cargas;  

f) Sinalização de impedimento de energização;  

g) Identificação de equipamento ou circuito impedido.  

 

Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e 

ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as 

características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências 

externas. Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador 

iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, 

de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das 

tarefas.  

Para evitar o risco de contato (choque elétrico), as instalações elétricas dever ser 

isoladas e aterradas, ou providas de um controle à distância, manual e/ou automático. Os 

equipamentos de iluminação devem ser de tipo adequado ao local da instalação e possuir 

proteção externa adequada. Os sistemas de proteção coletiva (SPC) e os equipamentos de 

proteção individual (EPI) recomendados nos serviços com eletricidade são:  

• Isolamento físico, sinalização, aterramento provisório;  

• Vara de manobra, escadas, detectores de tensão, cintos de segurança, 

capacetes e luvas e ferramentas eletricamente isoladas.  

 

Para ensaios e vestimentas dos equipamentos de proteção individual atender o 

disposto na norma NFPA 70E - Riscos Elétricos. Os serviços de manutenção e reparos só podem 

ser executados por profissionais qualificados, treinados e com emprego de ferramentas e 

equipamentos especiais.  

Todo profissional de eletricidade deve estar apto a prestar primeiros socorros a 

acidentados, especialmente através das técnicas de realimentação cardiorrespiratória, bem 

como equipamentos de combate a incêndio (do tipo 3). 

Deverá ser prevista iluminação de emergência, com autonomia mínima de 2 horas, de 

acordo com NBR 14039, com circuito independente, localizado no quadro de distribuição geral 

do transformador principal, instalados na sala onde se encontra o transformador e disjuntor de 

média, bem como na sala onde se encontra o QGBT nas posições indicadas em projeto 

elétrico. 

Ainda deverão ser instalados extintores de CO2 com capacidade extintora de 6 kg para 

proteção da sala de transformação e do quadro geral de baixa tensão. Em casos de locação 
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externa, instalado em abrigo contra intempéries. De acordo com localização em projeto, em 

ambas as salas da subestação deverão ser instalados dispositivos para proteção dos cabos 

contra ataques de roedores mediante emissor de alta frequência, observando as faixas 

utilizadas para rádio e telemetria a fim de evitar interferências dos sinais. 

 

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os serviços que envolverem desligamento geral da eletricidade do prédio devem ser 

programados com antecedência junto à unidade de forma a não atrapalhar o andamento 

normal das atividades e nem causar algum perigo aos colaboradores. Preferencialmente, será 

realizada no domingo em data conveniente à Autoridade Portuária, definida de acordo com 

sua discricionariedade. 

 

 


