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1.1 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

1.1 INTRODUÇÃO 
 

Este memorial visa descrever o Projeto Executivo das Instalações Elétricas para 
desmembramento do sistema de alimentação atual que usa a rede de média tensão 
interna da Companhia de Docas do Pará - CPD, na concepção proposta será 
instalado uma cabine primária para atendimento das cargas do Terminal da 
Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH. Tem como objetivo 
esclarecer e complementar o projeto gráfico e específico, a fim de proporcionar um 
perfeito entendimento das instalações projetadas. 

 

1.2 NORMAS TÉCNICAS 
 

Para o desenvolvimento do projeto foram observadas as seguintes normas das 
instituições, a seguir relacionadas: 

 
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

 
- Normas de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária – Equatorial 
Energia - Pará 

 
- Aneel – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 
1.3 CRITÉRIOS DE PROJETO 
1.3.1 ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 
Atualmento o Terminal Hidroviário de Belém é atendio por uma rede de média tensão 
da Companhia de Docas do Pará (CDP), no entanto faz-se necessário o 
desmembramento deste atendimento. O projeto proposto para o terminal prever um 
atendimento contendo um circuito primário trifásico na tensão 13.8 kV - 3Ø-60 Hz, 
proveniente da rede de distribuição da concessionária (Equatorial Energia). 

 
Foi previsto a construção de uma Cabine de Medição e Proteção geral próximo à 
Entrada de Energia sendo a medição em Média Tensão, utilizando um painel 
compacto de média tensão com saída para o medidor da concessionária, e para 
proteção geral um painel compacto com um disjuntor a vácuo. 
 
O encaminhamento do ramal de entrada, a partir do poste da rede pública até a o 
poste auxiliar do empreendimento, será aéreo em cabo de alumínio até os isoladores 
das cruzetas. Para-raios, chaves, muflas internas e externas e demais equipamentos 
deverão estar rigorosamente de acordo com o diagrama unifilar geral e planta de 
detalhes. O trecho de subida no poste até a cruzeta que suporta as muflas deverá 
ser de ferro galvanizado, com bitola de Ø4” e altura de 6 metros. 
 
O encaminhamento do ramal de entrada entre o poste auxiliar do empreendimento e 
a Cabine de Entrada e Medição será através de uma rede subterrânea de 13,8 KV, 
com cabo #50mm2 /12/20 kV, sendo um por fase, mais um cabo reserva, instalados 
em eletroduto de PEAD, 2xØ4", sendo um reserva, enterrado a uma profundidade 
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mínima de 80cm. 
 

1.3.2 CABINE DE ENTRADA, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO 
 

Foi prevista a instalação de uma Cabine de Entrada Medição e Proteção abrigada 
com painéis compactos de média tensão. 
 

A Cabine conterá os seguintes equipamentos de média tensão: 
 

Código Descrição 

CE Cubículo de Entrada 

CM Cubículo de Medição 

CPG Cubículo de Proteção Geral – SE’s 

 
Os encaminhamentos dos ramais em média tensão entre Cabine e as Subestações 
(SE-02 e SE-03) serão através de rede subterrânea de 13,8 KV, para a SE através 
de cabo #25 mm² /12/20 KV, sendo um por fase, instalados em eletroduto de PEAD, 
2xØ4", enterrado a uma profundidade mínima de 80cm. até a SE’s e através um 
ramal aéreo instalado na parede externa do Terminal em uma rede de tubulação em 
aço galvanizado a fogo com caixa de passagens à prova de tempo. 
 

1.3.3 SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA 
 

O projeto previu a instalação de 02 (duas) subestações abaixadoras responsáveis 
pela alimentação de todas as cargas do prédio da CPH, Subestação 02 (nova) de 
225kVA em poste e Subestação 03 (existente) de 150kVA. As subestações foram 
locadas em lodos apostos ao prédio estrategicamente posicionado para atender as 
todas cargas. 

 
Subestação 02 
A Subestação 02 em poste possuirá um transformador trifásico 225kVA-13800/220- 
127V, a óleo, responsável pela alimentação de todas as cargas do lado esquerdo 
prédio. Conforme cargas existentes do prédio. 
 
A subestação será aérea com chaves seccionadoras, para-raios e segue enterrado 
até o quadro geral de distribuição, conforme projeto. 

 
Subestação 03 
A Subestação 03 em poste é existente e possui um transformador trifásico 150kVA- 
13800/220-127V, a óleo, responsável pela alimentação de todas as cargas do lado 
direito prédio. Conforme cargas existentes do prédio. 
 
1.3.4 ATERRAMENTO 

 
Para o aterramento de energia (S/E, Para-raios, Antenas, Carcaças de 
Equipamentos, etc.), será utilizado um aterramento único, segundo NBR 5410 e 
5419. 
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O sistema deverá apresentar resistência elétrica de aterramento menor que 10 
ohms, composto por cordoalha de cobre nu e hastes de aterramento. 

 
Todas as ferragens e equipamentos na área da subestação deverão ser interligados 
à malha de equalização visando a não permitir diferença de potencial entre os 
mesmos por ocasião de curto circuito para terra. 

 
O anel de equalização do prédio será interligado a malha de aterramento da 
subestação através do BEP, conforme projetado. A interligação entre os anéis de 
equalização e malha de aterramento será feita com cabo de cobre nu #50 mm². 
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2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

2.1 OBJETIVO 
 

A presente sessão tem por finalidade apresentar as especificações gerais dos 
equipamentos e materiais a serem utilizados no Projeto Executivo das Instalações 
Elétricas do Terminal da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará - CPH. 

 

2.2 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
 

2.2.1 TRANSFORMADOR 
 

O transformador deverá ser fornecido completo com todos os acessórios e materiais, 
bem como os não expressamente especificados, mas necessário ao perfeito 
funcionamento. O fornecimento deverá incluir as peças sobressalentes, ferramentas 
e aparelhos especiais que o fabricante julgar necessários para manutenção. 

 
O transformador em questão deverá ser projetado, construído e ensaiado de acordo 
com as prescrições na norma NBR 10295 da ABNT, exceto quando especificado de 
outra forma. 

 
Características Elétricas 

 

• Transformador trifásico, em óleo mineral isolante, fabricados segundo a norma 

NBR5356; 

• Primário em delta 13800/13200/12600/12000/11400V, secundário em estrela 

aterrado 220/127V, 60Hz. Potência de 225 kVA; 

• Núcleo confeccionado em chapa de aço-silício de grãos orientados; 

• Caixa confeccionada em aço carbono, com tratamento de superfície através de 

jateamento abrasivo, proteção anticorrosiva com aplicação de primer e pintura 

eletrostática; 

• Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolítico com 99,99% de pureza. 
 

Acessórios 
 

• Visor de nível de óleo; 

• Orelha para suspensão; 

• Placa de identificação; 

• Terminal de aterramento; 

• Válvula de drenagem e retirada do óleo; 

• Comutador de tapes externos em AT na lateral. 
 

O fabricante/fornecedor deverá entregar os seguintes documentos à fiscalização: 

• Relatório dos ensaios em forma de certificado de testes; 

• Desenhos de contorno com listagem de componentes, dimensões e peso; 
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• Placa de identificação; 

• Diagrama de conexões dos dispositivos de proteção; 

• Informações para montagem; 

• Instrução para ligação e energização; 

• Descrição dos instrumentos e acessórios. 
 
 

Ensaios de Rotina / Especial 
 

• Resistência elétrica dos enrolamentos; 

• Relação de tensões; 

• Resistência do isolamento; 

• Polaridade; 

• Deslocamento angular e sequência de fases; 

• Perdas (em vazio e em carga); 

• Corrente de excitação; 

• Impedância de curto circuito; 

• Tensão aplicada; 

• Tensão induzida; 

 
Embalagem 

 
A embalagem deverá ser de inteira responsabilidade do fornecedor, própria para 
transporte rodoviário, adequada para evitar danos durante o transporte e para 
resistir (suportar) a manipulação. 

 
O transformador deverá ser envolvido com um material impermeável, engradado 
com madeira de boa qualidade e com tábuas de espessura mínima de 20 mm e 
largura compatíveis com o peso do equipamento. 

 
 

Até 15 dias do aceite da ordem de compra, o fornecedor deverá fornecer em caráter 
certificado, por e-mail, os seguintes documentos: 

 

• Desenho dimensional; 

• Desenho da placa de identificação diagramática; 

• Desenho do circuito de proteção térmica. 
Juntamente com cada transformador, o fabricante deverá fornecer, em uma via : 

 

• Manual de operação e manutenção; 

• Protocolos dos ensaios realizados; 
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2.2.2 PARA-RAIOS 
 

As características dos para-raios serão as seguintes: 
 

• Capacidade de interrupção: 10kA; 

• Classe de tensão: 15 kV; 

• Tensão nominal: 12kV. 

 
 

2.2.3 PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO – CLASSE 15KV 
 

NORMAS APLICÁVEIS: 
 

Os cubículos, que vão compor os painéis de média tensão, deverão satisfazer as 
condições exigidas das normas abaixo listadas: 

 

• Conjunto de Manobra e Controle de Alta Tensão em Invólucro Metálico para 
Tensões Acima de 1kV até 52kV - IEC 62271-200 – NBR IEC 62271-200 

• Chaves Seccionadoras de Alta Tensão em Corrente Alternada de 1 até 52kV - 
IEC 62271-103 

• Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos – IEC 60529 – 
NBR IEC 60529 

• Sistemas de Indicação de Presença de Tensão - High-Voltage Prefabricated 
Switchgear and Controlgear Assemblies - Voltage Presence Indicating 
Systems – IEC 61958 

• Chave de Aterramento – IEC 62271-102 

• Chaves Seccionadoras e de Aterramento em Corrente Alternada - IEC 62271- 
102 – NBR IEC 62271-102 

• Cláusulas Comuns a Equipamentos Elétricos de Manobra de Tensão Nominal 
Acima de 1kV - IEC 60694 – NBR IEC 60694 

• Combinação Chave-Seccionadora Fusíveis de Média Tensão em Corrente 
Alternada - IEC 62271-105 (antiga 60265) 

• Disjuntores de Alta Tensão em Corrente Alternada - IEC 62271-100 – NBR 
IEC 62271-100 

• Fusíveis Limitadores de Corrente de Alta Tensão - IEC 60282-1 – NBR 8669 
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• Transformadores de Corrente - IEC 60044-1 – NBR 6856 

• Transformadores de Potencial - IEC 60044-2 – NBR 6855 

• Transdutores de Corrente de Baixa Potência – IEC 60044-8 

• Transformadores de Força - NBR 10295 

• Relés de Proteção – IEC 60255 

• Compatibilidade Eletromagnética – IEC 61000 

• Compatibilidade Eletromagnética para Medição e Controle de Processos 
Industriais - IEC 60801 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
Os painéis deverão ser do tipo compactos, classe LSC2A-PI-IAC-AFL, conforme 
descrito na norma NBR IEC 62271-200, compostos de células modulares, 
compartimentadas, em invólucro metálico, uso interno (grau de proteção IP2XC), 
equipados com aparelhagens fixas (seccionadora) e desconectáveis (disjuntores), 
com saída e entrada de cabos preferencialmente pela parte inferior e com acesso 
totalmente frontal, através de tampas intertravadas com o circuito de força, de forma 
que somente com o circuito aberto e aterrado, seja possível acesso seguro aos 
compartimentos energizados. 

 
 

Os cubículos devem ser instalados encostados na parede. As dimensões estruturais 
de cada cubículo compacto, devem seguir as seguintes dimensões padrões: 

 

• Largura dos cubículos seccionadores/seccionadores-fusíveis: 375 mm 

• Largura dos cubículos seccionadores-fusíveis com pára-raios: 500 mm 

• Largura dos cubículos disjuntores: 750 mm 

• Altura dos cubículos (sem caixa de baixa tensão): 1600 mm 

• Profundidade máxima dos cubículos: 1220 mm 

 
Os equipamentos que compõem os cubículos (seccionador e chave de terra) 
deverão ser preenchidos com gás SF6 e selados, portanto, sem manutenção, 
conforme recomendação da NBR IEC 62271-200. O disjuntor deverá ser a vácuo. 

 
Para segurança do usuário os painéis deverão possuir: 

 
Além das indicações normais dos equipamentos, quanto às suas posições 
ligado/desligado, devem ser providos de divisores capacitivos que indiquem a 
presença de tensão nas três fases através de lâmpadas de néon nos cubículos de 
entrada e saída. 

 
Sinótico animado no frontal do painel, ligado diretamente no eixo da seccionadora, 
garantindo assim a visualização de aberto ou fechado. 

 
Intertravamentos naturais que evitem falsas manobras e acessos inadequados ao 
painel, isto é, todas as tampas frontais de fechamento deverão ser providas de 
intertravamentos mecânicos que impeçam o acesso ao interior dos cubículos sem 
que antes se desligue e aterre a chave seccionadora. 
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As seccionadoras que compõem as células disjuntoras deverão ser providas de 
bloqueio mecânico impedindo a sua operação sob carga sem o desligamento do 
disjuntor. A opção de intertravamentos “kirk”, permitindo uma sequência de 
manutenção correta. 

 
A opção de travamentos com cadeados, que impeçam o acesso não autorizado ou 
manobra perigosa. Deve ser possível travar por cadeados as chaves seccionadoras, 
na situação aberta e/ou aterrada. 

 
A transição entre células deverá ser feita obrigatoriamente por barramento de cobre 
eletrolítico e, em nenhum caso, através de cabos ou conexões especiais do tipo 
“plug-in”, aumentando-se, assim, a disponibilidade do sistema. 

 
Os cubículos deverão estar preparados para receber ligações através de terminais 
para cabos de força do tipo termo-contrátil compacto. Não serão aceitos terminais do 
tipo “plug-in”. 

 
Os painéis deverão possuir resistências de aquecimento de 50W para 
desumidificação, evitando-se assim o favorecimento de arcos internos e descargas 
parciais. 
A estrutura do cubículo deverá ser constituída de chapas de aço carbono, formando 
um sistema rígido e de grande resistência mecânica, padronizado, modular, que 
garanta, dessa forma, ampliações sem a necessidade da execução de um novo 
projeto. 

 
Deverão ser previstos dispositivos próprios no rodapé, para fixação dos cubículos 
por chumbadores rápidos. 

 
As tampas de fechamento dos cubículos deverão ser em chapa de aço carbono. As 
tampas laterais deverão ser com do tipo aparafusas. 

 
A base para passagem de cabos deverá ser executada em chapas metálicas 
amagnéticas, preferencialmente de alumínio. 

 
Os cubículos deverão ser providos de tampa de alívio de pressão interna da 
seccionadora, na parte traseira, garantindo assim a segurança dos operadores e 
pessoal do manutenção. 

 
Para os cubículos de média tensão, com combinação chave seccionadora e fusíveis, 
é obrigatório a utilização de dispositivo do tipo “stricker-pin”, que garante a abertura 
da seccionadora a montante do circuito, quando da ocorrência de fusão de um ou 
mais fusíveis de média tensão, garantindo, assim, que o sistema não opere com 
uma ou duas fases, somente. 

 
Os painéis deverão permitir expansão futura, em caso de aumento de cargas. 

 
Os painéis devem ser ensaiados para suportar o arco interno, conforme a NBR IEC 
62271-200. 
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TRATAMENTO E PINTURA DOS CUBÍCULOS 
 

As ferragens e chapas constituintes dos cubículos deverão ser protegidas contra 
corrosão. 

 
As superfícies visíveis externas sem pintura deverão ser executadas com chapas de 
aço eletrozincadas. 

 
As superfícies pintadas deverão ser limpas e fosfatizadas, e em seguida deverá ser 
aplicada uma camada de tinta a pó, a base de resina poliéster, na cor RAL 9002, 
com uma espessura mínima de 80µ. 

 
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS 

 
Os painéis deverão atender a um sistema elétrico com as seguintes características: 

 

• Tensão de isolação: 15 kV 

• Tensão de operação: 13.8 kV 

• Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): 34 kV 

• Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): 95 kV 

• Corrente nominal do barramento horizontal: 630 A 

• Corrente simétrica de curto-circuito: 20 kA 

• Frequência: 60 Hz 

• Potência instalada: Conforme diagramas elétricos 

• Isolação dos barramentos: Ar 

 
Os barramentos deverão ser de cobre eletrolítico, com pureza de 99,9%, com cantos 
arredondados e deverão ser isolados a ar. Não serão aceitos cubículos totalmente 
isolados a gás, com barramento envolto em SF6. 

 
Os barramentos deverão ser dimensionados de modo a apresentarem uma ótima 

condutividade, alto grau de isolamento, dificultar ao máximo a formação de arcos 
elétricos, além de resistir aos esforços eletrodinâmicos resultante de curto-circuitos. 

 
A instalação do jogo de barras deverá ser na parte superior dos cubículos e a 
montagem das três fases deverá ser sempre paralela, evitando assim erros de 
montagem. 

 
As ligações dos transformadores de corrente e de potencial deverão ser realizadas 
com barras isoladas, não podendo ser feitas por cabos isolados e ou uso de terminal 
“plug-in”. 

 
Deverá ser prevista uma barra de aterramento de cobre nú, ao longo de cada 
cubículo, com um conector de terra em cada extremidade, próprio para cabo de 70 
mm2. 
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Os cubículos deverão ser fornecidos com toda a fiação de comando, entre os 
equipamentos e entre esses e os bornes conectores, executada e testada. Nenhuma 
emenda nos cabos será permitida. 

 
A fiação deverá ser feita com cabos de cobre flexível, de diâmetros adequados a 
corrente, porém com seção não inferior a 1,5 mm2 para circuitos de comando a 
tensão e não inferior a 2,5 mm2 para circuitos de corrente. Os cabos deverão ter 
isolamento em PVC na cor preta, 70°C - 750V 

 
Todos condutores deverão ser identificados através de anilhas brancas com 
caracteres numéricos, indicando sempre o numero do terminal do equipamento ou 
do borne conector. 

 
Todas as conexões entre equipamentos serão feitas com conectores terminais de 
cobre estanhado com proteção de PVC do tipo a compressão (não soldado). 

 
Todos os cabos de comando ou força que se destinam a interligação com 
equipamentos externos ao painel, serão reagrupados em barras de bornes terminais 
devidamente numeradas de forma seqüencial (sempre que possível com os mesmo 
número do cabo). 

 
As interligações internas ou externas dos TCs e TPs com os instrumentos deverão 
ser feitos com bornes específicos para esta finalidade, tipo blocos de aferição. 

 
Os bornes conectores deverão ser de material termo-rígido, com características de 
alta resistência mecânica e alta rigidez dielétrica. Deverá apresentar também grande 
estabilidade térmica e propriedades anti-chama. 

 
As réguas dos bornes deverão ser instaladas no compartimento de baixa tensão ou 
compartimento frontal do cubículo. Não será permitida a conexão de mais de dois 
fios por terminal do borne ou do equipamento. 

 
EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS 

DISJUNTORES DE MÉDIA TENSÃO 

O disjuntor deverá ser tripolar com isolamento e interrupção a vácuo , atendendo as 
especificações da norma IEC 56 e NBR-7118. O disjuntor deverá ser para uso 
interno com execução extraível. 

 
O disjuntor deve ser instalado em compartimento isolado a ar, permitindo 
manutenção sem a perda da segurança e das propriedades dielétricas e de 
isolamento do painel. 

 
O disjuntor deverá ser para uso interno, montagem desconectável (fixo sobre 
chassis dentro do painel). 
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O acionamento deverá ser por mola rearmáveis por motor e manualmente. O 
comando deverá ser local e a alavanca de carregamento das molas não deve sair do 
disjuntor. 

 
Características do Disjuntor: 

• Tensão nominal: 15 kV 

• Tensão de operação: 13.8 kV 

• Corrente nominal a 40ºC: 630 A 

• Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): 34 kV 

• Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): 95 kV 

• Frequência nominal: 60 Hz 

• Tempo de abertura: 50 à 70 ms (+/- 3 ms) 

• Tempo de interrupção: 65 à 85 ms (+/- 3 ms) 

• Tempo máximo de fechamento: 60 à 90 ms 

• Corrente de interrupção simétrica a 15kV: 20 kA 

• Corrente de estabelecimento: 50 kA 

• Motorização consultar unifilar 

• Isolação dos pólos: vácuo  
 
SECCIONADORA DE MÉDIA TENSÃO 

A seccionadora deverá ser tripolar com isolamento a gás SF6, do tipo selado para 
vida, a baixa pressão, atendendo as especificações da norma IEC 62271-102, 
devendo atender à expectativa de 1.000 operações mecânicas ou 100 operações 
elétricas à corrente de nominal. 

 
A seccionadora deverá ser para uso interno, montagem fixa, três posições (ligado- 
desligado e aterrado), sendo impossível passar diretamente à condição de 
seccionadora “fechada” para seccionadora “aterrado” e vice-versa. 

 
Os comandos das seccionadoras deverão seguir o conceito de engraxados a toda 
vida, isto é, sem necessidade de manutenção, e deverão ter a possibilidade de 
serem motorizados. 

 

• Tensão nominal: 15 kV 

• Tensão de operação: 13.8 kV 

• Corrente nominal a 40ºC: 630 A 

• Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): 34 kV 

• Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): 95 kV 

• Frequência nominal: 60 Hz 

• Isolação: gás SF6 

• Motorização: consultar unifilar 

TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 

Os transformadores de potencial deverão estar de acordo com a NBR 6855 ou IEC 
60044-2. 
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Os TP’s devem ser do tipo seco encapsulado em resina epóxi, próprio para 
instalação interna e com as seguintes características elétricas: 

 

• Tensão nominal: 15 kV 

• Tensão Primária: 13.8 kV 

• Tensão Secundária Nominal: a confirmar 

• Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): 34 kV 

• Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): 95 kV 

• Frequência nominal: 60 Hz 

• Classe de exatidão : 0,5% - 50 VA 

• Potência térmica: 500 VA 

• Grupo de ligação: 1 

TRANSFORMADORES DE CORRENTE 

Os transformadores de corrente deverão estar de acordo com a NBR 6856 ou IEC 
60044-1. Deverão ser a seco, encapsulados em resina epoxi, para instalação 
interna, com as seguintes características elétricas: 

 

• Classe de tensão: 15 kV 

• Tensão aplicada a frequência industrial 60Hz/1min (TAFI): 34 kV 

• Nível básico de impulso 1,2/50microssegundos (NBI): 95 kV 

• Frequência: 60 Hz 

• Corrente primária nominal : Conforme diagramas unifilares 

• Fator térmico nominal: 1,2 In 

• Corrente secundária nominal: 5 A 

• Classe de exatidão: a confirmar 

• Potência de exatidão: a confirmar 

RELÉS DE PROTEÇÃO MULTIFUNÇÃO 

Os relés de proteção deverão ser do tipo microprocessado, trifásico, fornecido em 
caixa para instalação semi embutida à prova de pó com conexões traseiras. 

 
As proteções do relé deverão ser: Sobrecorrente Trifásica(50/51), Terra(50/51N), 
Sobretensão(59), Subtensão(27), falha de Disjuntor(50/62BF), Função de 
Bloqueio(86), trifásicas com proteção de falta a terra. 

 
Deverá ser possível a escolha dos tipos de curvas (tempo definido DT, tempo normal 
inverso SI, tempo muito inverso VI, e extremamente inverso EI), funções 
temporizadas e instantânea. 

 
Os relés devem possuir certificação UL, CSA, ISO9001 e ISO14000 em suas últimas 
versões. 

 
A alimentação auxiliar do relé deve estar compreendida na faixa de 24 a 250Vcc e 
110 a 240Vac sem a necessidade de inserção ou troca de acessórios. 
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O equipamento de proteção deve permitir que os transformadores de corrente (TCs) 
sejam curto circuitados automaticamente no momento de substituição do relé ou 
quando se realizar algum ensaio nos TC’s ou relé. 

 
Com relação à segurança de operação, o relé de proteção deve possuir função de 
auto-supervisão, que indique defeitos internos, tanto de hardware quanto de 
software, através de um contato de saída permitindo que o operador possa 
identificar o defeito e, assim, possa, manter a integridade e operacionalidade do 
sistema de proteção. 

 
Os relés devem contemplar pelo menos dois grupos de ajuste de tal forma que seja 
possível comutar de um grupo para o outro no momento em que ocorrer um 
aumento considerável de carga no sistema. Tal mudança pode ser executada 
localmente ou remotamente via um sistema de supervisão e controle. 

 
Os relés devem sinalizar em sua face frontal a mensagem da respectiva função de 
proteção que ocasionou o disparo do disjuntor, com a respectiva indicação de data e 
hora da ocorrência do evento. 

 
As unidades de proteção e controle devem possuir a capacidade de medir as 
seguintes grandezas: 

 
Valores eficazes True RMS, das três correntes de fase; 

 

• Corrente residual; 

• Medição da corrente média e máxima que circulam nos condutores do 
alimentador; 

• Medição de correntes de disparo em cada fase; 

• Medições das tensões de fase e de linha (quando o relé dispuser de entradas 
de corrente e de tensão); 

• Medições de freqüência, potência, energia e freqüência (quando o relé 
dispuser de entradas de corrente e de tensão). 

 
A unidade de proteção e controle deve possuir display frontal, com possibilidade de 
instalá-lo remotamente. Tais displays devem permitir a leitura de grandezas 
elétricas, as mensagens de operação, de “trip” e as mensagens de manutenção. 

 
As mensagens indicadas, avisos e/ou alarmes devem ser disponibilizadas na língua 
Portuguesa (Brasil), devendo possuir no mínimo duas linhas de texto. 

 
Sinalizações de alarmes e status do disjuntor devem ser disponibilizados através de 
LEDs que podem ser configurados de forma simples, rápida e eficaz. 

 
As unidades de proteção e controle devem permitir o ajuste frontal dos ajustes de 
proteção, através do display/IHM. Deve ainda ser provido de senha, de tal forma que 
apenas pessoas tecnicamente habilitadas possam manusear estas funções do 
equipamento. 
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As unidade de proteção devem possuir no mínimo 4 saídas digitais a relé, podendo 
ser expandida através módulos de expansão. A instalação de módulos adicionais, 
quando solicitado, visa permitir: 

 
Comandar a abertura e o fechamento do disjuntor de forma automática utilizando a 
bobina de abertura e fechamento. 

 
Enviar ordens de disparo para o disjuntor com sinal proveniente de outro relé 
secundário e de menor capacidade, via entrada digital (Trip externo). 

 
Realizar a supervisão do circuito de trip, permitindo que o operador tome as ações 
corretivas com antecedência, caso haja algum defeito no circuito de comando 
associado ao disparo do disjuntor, tais como fio rompido ou bobina queimada. 

 
Indicar se a mola do disjuntor está carregada, bem como o respectivo tempo de 
carregamento do motor associado. 

 
PÁRA-RAIOS 

 
Os para-ráios deverão ser de óxido de zinco para instalação interna com as 
seguintes características elétricas: 

 
Tensão nominal ............................................................................................................. kV 
Tensão de ruptura ......................................................................................................... kV 
Corrente nominal de descarga ................................................................................ 10 KA 

 
GARANTIA 

 
Todos os componentes e o conjunto completo de equipamentos fornecidos, deverão 
ser garantidos pelo fabricante durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a partir 
do seu início de funcionamento, ou de 18 (dezoito) meses, a partir da data de 
recebimento por parte da compradora. 

 
A garantia se estende para qualquer defeito de fabricação ou funcionamento. 

 
A proposta técnico-comercial, de venda dos equipamentos, deve conter as seguintes 
informações: 

 

• Especificação técnica detalhada dos painéis e outros equipamentos. 

• Catálogos ou folhetos técnicos dos equipamentos que compõem os painéis. 

• Dimensões aproximadas do conjunto. 

• Peso aproximado de cada conjunto. 

• Preço, impostos incidentes e tipo de embalagem. 

• Prazo de entrega máximo. 

• Condições de fornecimento. 
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• Garantia. 

• Lista de desenhos que serão apresentados para aprovação. 

 

2.2.4 ATERRAMENTO 
 

Os materiais (hastes, acessórios de fixação, barras condutoras, cabos, etc.) deverão 
atender ao memorial descritivo, aos desenhos de projeto e às prescrições da norma 
NBR-5419, 

 
Os cabos de cobre nu serão de cobre, têmpera meio mole, nas bitolas indicadas em 
projeto, conforme mostrado nos desenhos de projeto. 

 

As hastes de aterramento serão de aço cobreado de alta camada, no diâmetro 3/4”, 
comprimento 3m. 

 
Para a confecção de emendas entre cabos e entre cabos e ferragens para o sistema 
de aterramento deverão ser utilizados conectores de aterramento apropriados para 
cada caso específico. O fabricante dos materiais deverá garantir para a conexão 
uma capacidade de condução de corrente igual à do condutor. 

 
 
 
 

______________________________ 

Rogério José de Sousa Melo 

CREA-PA nº 151946865-2 
 
 



20 
 

ANEXO A - AJUSTE DO RELÉ 

 
1 - Ajuste do relé de interface com a concessionária. 

 
Níveis de curto-circuito no ponto de entrega para a SE 375 kVA 

 Correntes de Curto-Circuito (A): 

• Icc Fase - Terra com Impedância = 0,197 kA 

• Icc Fase - Terra = 4,575 kA 

• Icc Trifásico = 5,674 kA 

• Icc Fase -  Fase =  4,914 kA 

• Impedância acumulada 

Z(+) = 0,28 + j 1,37 

Z(0) = 0,39 + j 2,39 

 

Ajustes do Relé da Concessionária (A): 
 

• RELÉ 

Ajuste de Fase Função 50 Pickup = Bloqueado 
Função 51 Pickup = 600 A 
Curva = C2 (IEC VI) 
Índice = 0,18 

 

• RELÉ 

Ajuste de Neutro Função 50N Pickup = Bloqueado 
Função 51N Pickup = 120 A 
Curva = C2 (IEC VI) 
Índice = 0,48 

 

2 - Dados da Instalação CPH-BELÉM 

 
• Potência Total instalada em Transformador: 375kVA (1x150kVA + 1x225kVA) 

• Potência demandada: 280,00 kVA 

 

 
3 - Cálculo da corrente primaria do relé (In). 

 
A corrente primária do relé (In) deve ser calculada a partir da potência instalada 
da SE 375kVA. 

𝐼𝑛 = 
𝑆 

= 
√3𝗑𝑉𝐿(𝐾𝑣) 

338, 18 
 

 

√3𝗑13, 8 
= 14, 15 𝐴 
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Onde: 

• S – Potência demandada em kVA. 

• 𝑉𝐿 – Tensão de Fornecimento 

 

4 – Dimensionamento dos TC’s para proteção. 
 

A corrente primária do TC deverá ser maior que a máxima corrente de curto- 
circuito dividida por 20, para que os TC’s não entrem em saturação. 

 

 

 
Onde: 

 

𝐼𝑃𝑇𝐶 > 
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝗑 

20 

• 𝐼𝑃𝑇𝐶 −Corrente Primária do TC 

• 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝗑 – Corrente de curto-circuito máxima (Trifásico Assimétrico) 
 

 

𝐼𝑃𝑇𝐶  > 
 

 
Será adotado TC’s 300/5 A. 

5674 

20 
→ 𝐼𝑃𝑇𝐶 > 283,70 

𝐼𝑃𝑇𝐶 > 283,70 

 

5 – Avaliação da carga nominal imposta no secundário dos TC’s. 
 

Utilizando um TC com relação de transformação de 300/5 A, classe de exatidão 
10%, um conjunto de condutores com bitola 2,5mm² e comprimento 
aproximado de 3 metros e ainda um relé eletrônico, temos, que a carga 
imposta no secundário do TC é igual: 

𝑍𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 𝑍𝐹𝐼𝐴ÇÃ𝑂 + 𝑍𝑅𝐸𝐿É + 𝑍𝑇𝐶 

 
• Impedância dos cabos de ligação (𝑍𝐹𝐼𝐴ÇÃ𝑂) 

 
Com base na tabela do fabricante para condutores de cobre, bitola 
#2,5mm², temos: 

𝑍 = 8, 87 + j0, 16 

𝑍𝐹𝐼𝐴ÇÃ𝑂 =  |8, 87 + j0, 16|𝗑 0, 003 = 8, 87 𝗑 0, 003 
𝑍𝐹𝐼𝐴ÇÃ𝑂 = 0, 0266 Ω 

 
• Impedância do relé (𝑍𝑅𝐸𝐿É) 

O relé a ser sugerido para utilização foi o FEEDER 625, Fab. ABB Ref. 
615, digital, multifunção, com registro de corrente, corrente nominal de 
5A, consumo 0,175 VA e impedância de entrada de 0,007 Ω. 

𝑍𝑅𝐸𝐿É =  0, 007 Ω 
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• Impedância imposta pelo secundário do TC (𝑍𝑇𝐶) 

 
A impedância do TC pode ser obtida junto ao fabricante, na falta desta 
informação a impedância será obtida pela fórmula. 
Ztc = (0.00234 x RTC) + 0.0262, sendo 
Ztc = (0.00234 x 40) + 0.0262 = 0.1198 
Ztc = 0.1198 Ω 

𝑍𝑇𝐶 = 0, 1198 Ω 
 

Assim, a carga total imposta no secundário do TC é: 

 
𝑍𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 0, 0266 + 0, 007 + 0, 1198 

𝑍𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 0, 1534 Ω 

 
 

Sendo a corrente máxima de curto-circuito da concessionária de 5.674A 
(𝐼𝑐𝑐 𝑡𝑟i𝑓𝑎𝑠i𝑐𝑜), e o TC de 13,8 KV com relação 300/5 A e a carga total imposta 
no secundário do TC (carga do relé, secundário do TC e cabos de conexão) é 
igual a 

 

 
Temos: 

𝑍𝐶𝐴𝑅𝐺𝐴 = 0, 1534 Ω 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝗑 5674 
𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟i𝑜𝑇𝐶 =  (  

𝑅𝑇𝐶  
) 𝗑𝑍𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑇𝐶 = 𝗑 0, 1534 = 21, 75𝑉 

40 
𝑉𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟i𝑜𝑇𝐶 = 21, 75 𝑉 < 100𝑉 

 
Considerando os dados utilizados no dimensionamento, estabelecemos um TC 
com relação de transformação de 300/5 A e classe de exatidão de 10B250 
como satisfatória para a aplicação. 

 

5.1 Especificação dos TCs e TPs. 
 

TC: 

 
a) Relação de Transformação: 300/5 A 
b) Classe de tensão de isolamento: 17,5kV 
c) Frequência nominal: 60hz 
d) Classe de exatidão: 10% 
e) Fator térmico: 1,2 
f) Nível Básico de Isolamento: 95 KV 

 
 
 

TP: 
 

a) Classe de tensão de isolamento: 15kV 
b) Relação de Transformação: 13.800-0,115/RAIZ(3)V 
c) Frequência nominal: 60Hz 
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d) potência térmica: 1.000VA 
e) Exatidão: 0,6P75 
f) Nível Básico de Isolamento: 95kV 

 
 

5.2 Corrente de magnetização do transformador. (Imag) 

 
• Potência demandada – 375 kVA (In=15,68A) 

• 𝐼𝐼𝑁𝑅𝑈𝑆𝐻𝑇𝐸𝑂𝑅𝐼𝐶𝐴 = 10 𝗑 15, 68𝐴 = 156, 89𝐴 

 
6 – AJUSTE DO RELÉ DE PROTEÇÃO FEEDER 625, FAB. ABB REF.615 SE 
375kVA 
6.1 – Cálculo do tape da unidade temporizada de fase (ANSI51). 

 

 
 

 
Onde: 

 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝐹 = 
𝐹𝑠 𝗑 𝐼𝑁 

 
 

𝑅𝑇𝐶 

𝐹𝑠 = Fator de segurança (Fs=30%) 
𝐼𝑁 = corrente primaria nominal do relé 
𝑅𝑇𝐶 = 40 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝐹 = 
1, 3 𝗑15,68 

= 0, 51 
40 

 

Ajuste da faixa do relé (0,25...16,0) 
 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝐹 = 0, 51 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜) 
𝐼𝑃i𝑐𝑘𝑢𝑝_𝐹𝑎𝑠𝑒 = 𝑇𝑎𝑝𝑒𝐹 𝗑 𝑅𝑇𝐶 = 0, 51 𝗑 40 = 20, 4𝐴 

 
6.2 – Cálculo do tape da unidade temporizada de neutro (ANSI51N). 

 

 

 
Onde: 

 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝑁 = 
𝐹𝑑 𝗑 𝐼𝑁 

 
 

𝑅𝑇𝐶 

𝐹𝑑 = Fator de desequilíbrio presumível (Fd=0,1 a 0,3) 
𝐼𝑁 = corrente primaria nominal do relé 
𝑅𝑇𝐶 = 40 

 

 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝑁 = 

 
Ajuste da faixa do relé (0,15...6,5) 

0, 3 𝗑 15, 68 
= 0, 117 

40 

 

𝑇𝑎𝑝𝑒𝑁 = 0, 12 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜) 
𝐼𝑃i𝑐𝑘𝑢𝑝_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 = 𝑇𝑎𝑝𝑒𝑁 𝗑 𝑅𝑇𝐶 = 0, 12 𝗑 40 = 4, 8𝐴 
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6.3 – Ajuste do dial de tempo (Dial de Fase). 

 

• Curva adotada – MI (Muito Inversa) 

• Dial de Tempo Adotado – DT=0,1seg. 
 

𝐾 𝗑 𝐷𝑇 
𝑇𝐹𝐴𝑆𝐸 = 

(M𝑎 − 1) 
 
 

Onde: 
α = 1 
K = 13,5 
M = Múltiplo de Corrente 

 

𝐼𝑐𝑐3Ø𝐹 5. 674 
𝑀𝐹𝐴𝑆𝐸 = 

𝑅𝑇𝐶 𝗑 𝑇𝑎𝑝𝑒  
= 

40 𝗑 0, 51 
= 278, 13

 
 

Então: 
 

13, 5 𝗑 0, 1 1, 35 
𝑇𝐹𝐴𝑆𝐸 = 

(278, 131 − 1) 
= 

(277, 13) 
= 0, 005𝑠𝑒𝑔

 

6.4 – Ajuste do Dial de Tempo (Dial de Neutro) 

 

• Dial de Tempo Adotado – DT=0,016seg. 
 

𝐾 𝗑 𝐷𝑇 
𝑇𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 = 

(M𝑎 − 1) 

Onde: 
α = 1 
K = 13,5 
M = Múltiplo de Corrente 

 

𝐼𝑐𝑐1Ø𝐹 − 𝑀𝐼𝑁 197 

 
Então: 

𝑀𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 = = = 41, 04 
𝑅𝑇𝐶 𝗑 𝑇𝑎𝑝𝑒 40 𝗑 0, 12 

 

13, 5 𝗑 0, 12 1, 62 
𝑇𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 = 

(41, 041 − 1) 
= 

(40, 04) 
= 0, 04𝑠𝑒𝑔

 

6.5 – Ajuste da unidade Instantânea de fase (ANSI50) 

𝐼𝑚𝑎𝑔 < 𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝐹𝐴𝑆𝐸 < 𝐼𝑐𝑐2𝐹 <  𝐼𝑐𝑐3𝐹  

156,89< 𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝐹𝐴𝑆𝐸 < 4.914 < 5.674 
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𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝐹𝐴𝑆𝐸 = 200𝐴 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜 ) 

 

 

𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝐹𝐴𝑆𝐸 = 
200 

= 5, 00𝐴 
𝑅𝑇𝐶 

 

6.6 – Ajuste da unidade Instantânea de neutro (ANSI50) 
 

𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 <  𝐼𝑐𝑐𝐹𝑇_𝑀𝐼𝑁 

 
𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 <  197𝐴 

197 
𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 <  

40 
 

𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 <  4, 92𝐴 
 

𝐼i𝑛𝑠𝑡_𝑁𝐸𝑈𝑇𝑅𝑂 = 5, 0 (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑜𝑡𝑎𝑑𝑜) 
 

7 – AJUSTE DO RELÉ DE PROTEÇÃO GERAL. 
 

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO - OAP 

EQUIPAMENTO 
 

TENSÃO 
 

RTC 
CORRENTE CÓDIGO AJUSTE DE PROTEÇÃO TEMPORI 

OU LT (KV) (A) DE ANSI  
PROTEÇÃO 

 
TIPO 

GRADUAÇÃO - 

PROTEGIDO   PICK-UP 
(A) 

 TAPE CURVA INST (A) ZAÇÃO 

  
13,8 

 
300/5 

 
20,4 

 
50/51 

 
FASE 

URPE 
7140 

 
0,51 

 
0,005 

5,00  
M.I t=0,00 

seg. 

 
13,8 

 
300/5 

 
4,80 

 
50/51N 

 
NEUTRO 

URPE 
7140 

 
0,12 

 
0,04 

5,0  
M.I t=0,00 

seg. 
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8 – CURVAS DE AJUSTE DO RELÉ 

8.1 – Curva de Ajuste do Relé - Fase 
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8.2 – Curva de Ajuste do Relé - Neutro 
 
 
   

 
 
 
 

______________________________ 

Rogério José de Sousa Melo 

CREA-PA nº 151946865-2 

 


