
Equipamentos da rede de distribuição:
como atuam as estruturas que permitem
o fornecimento da eletricidade para casas,
escolas e comércio?

Extra Alta Tensão (EAT):
Média e Baixa
tensão (MT/BT): 

Postes

Níveis de Tensão

Converte a eletricidade de tensões 
mais altas para as utilizadas pelos 
clientes (220V ou 127V). É possível 
observar que nem todos os postes 
possuem esse equipamento, pois são 
colocados em locais estratégicos. 

Como o próprio nome sugere, tem a 
função de isolar a rede e impedir que 
a energia vá para o poste, garantindo 
a segurança do equipamento. Além 
disso, ele oferece sustentação do 
cabo no poste. 

Dispositivo de segurança, monitora 
a rede e, caso tenha alguma 
intercorrência, isola a área e 
interrompe o fornecimento de 
energia de forma a evitar maiores 
danos. Isso é útil no caso de queda 
de árvores, por exemplo, que pode 
ocasionar em quedas de cabos. 

Complementar à chave fusível, o 
religador atua de forma semelhante: 

protege o sistema no caso de 
interrupção no fornecimento de 

energia e isola determinado trecho, 
evitando que toda a região fique sem 

eletricidade por conta da 
intercorrência. 

Os cabos de TV e telefonia são aqueles que 
ficam na posição mais baixa do poste. 

Periodicamente, a distribuidora convoca as 
empresas de telecomunicação a realizarem 

ordenamento dos fios, de forma a manter 
a segurança da rede. 

Para manter a qualidade da energia 
uma das possibilidades é transportá-la 
em altos níveis de tensão. Por isso,
a energia que é obtida nas centrais
de geração (ex: usinas hidrelétricas)
é transportada até subestações nos 
centros urbanos em tensões acima
de 230kV*. Essa energia é transportada 
pelas linhas de Transmissão e seus 
“postes”, aqui conhecidos como torres.

Alta Tensão (AT):

O deslocamento da energia 
dessas subestações que 
recebem energia em EAT até
as subestações de distribuição, 
dentro dos centros urbanos,
é feita pela Subtransmissão, 
que transporta energia entre 
69kV e 230kV. 

Energia que vem da subestação de 
distribuição com intensidade que 
pode variar de 13,8 kV a 37,5 kV. 
Esses são os postes menores, de 
Distribuição, que recebem os 
transformadores de energia, 
reduzindo a tensão para a que será 
entregue nas residências e 
estabelecimentos, em 220V ou 127V.

Religador

Rede de telecomunicação

Isolador 
Nós vemos postes todos os dias mas 
são poucos os que sabem como 
funcionam. Separamos curiosidades e 
informações sobre o funcionamento 
de um poste para vocês:

Transformador 

Chave fusível 

São estruturas mais 
robustas e preparadas 
para sustentar os cabos 
que conduzem maiores 
tensões de energia.

Os postes
podem ser feitos
de concreto ou
fibra de vidro. 

São as estruturas essenciais
para a existência do sistema
de distribuição de energia,
tendo, em média, 
11 metros de altura

e cerca de
40 metros 
de distância 
entre um e outro. 

Esses números são
referentes à rede
de Distribuição,
além desses postes,
outros modelos são
utilizados na rede
da Subtransmissão
e Transmissão. 


