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RESUMO 

 
 

Neste trabalho são avaliadas alternativas para a compactação de projetos de 

subestações da alta tensão isoladas a ar. Os projetos de subestações devem atender 

a diversos critérios normativos que, em geral, seguem os padrões conservadores já 

estabelecidos há anos em relação aos arranjos, equipamentos e distâncias elétricas 

adotados. Desta forma, identifica-se que há oportunidades de se otimizar estes 

projetos com relação, principalmente, às suas dimensões. A compactação de 

subestações é de interesse das concessionárias transmissoras de energia, uma vez 

que a disponibilidade de áreas (terrenos) é escassa e os custos envolvidos para 

aquisição destas são bastante significativos no montante de investimentos iniciais para 

a construção ou ampliação das subestações. O objetivo geral da compactação de 

subestações é a redução no custo global da construção destes empreendimentos, 

desde que os requisitos mínimos de confiabilidade sejam atendidos. As principais 

alternativas identificadas para a compactação de subestações isoladas a ar são a 

redução das distâncias elétricas entre partes vivas (fase-fase e fase-terra), a utilização 

de equipamentos híbridos (que agregam mais de uma funcionalidade em um único 

invólucro) e a adoção de arranjos de barramentos não convencionais. Com base na 

avaliação das principais alternativas para compactação identificadas são propostas as 

ações necessárias para implementação de cada uma delas. Por fim, é apresentado 

um estudo de caso da compactação de subestações típicas de 230 kV considerando 

a alternativa de compactação através da utilização de equipamentos híbridos, a qual 

não implica em redução de confiabilidade no projeto por não alterar as distâncias 

elétricas (fase-fase e fase-terra) entre condutores entre si e partes aterradas. No 

estudo de caso realizado, conseguiu-se uma redução de 34,5% na área e de 19,6 % 

no comprimento longitudinal da subestação, com a instalação de equipamentos 

híbridos. 

 
Palavras-chave: Subestações isoladas a ar. Compactação. Equipamentos híbridos. 

Alta tensão. 



ABSTRACT 

 
 

In this work, alternatives for the compaction of air-insulated high voltage substations 

projects are evaluated. Substation projects must meet several normative criteria that, 

in general, follow the conservative standards already established for years in relation 

to the arrangements, equipment and electrical distances adopted. In this way, it is 

identified that there are opportunities to optimize these projects in relation, mainly, to 

their dimensions. The compaction of substations is of interest to energy transmission 

concessionaires, since the availability of areas (land) is scarce and the costs involved 

in acquiring these are quite significant in the amount of initial investments for the 

construction or expansion of substations. The general objective of compacting 

substations is to reduce the overall cost of building these projects, provided that the 

minimum reliability requirements are met. The main alternatives identified for the 

compaction of air-insulated substations are the reduction of electrical distances 

between live parts (phase-phase and phase-ground), the use of hybrid equipment 

(which aggregate more than one functionality in a single enclosure) and the adoption 

of unconventional bus arrangements. Based on the evaluation of the main alternatives 

for compaction identified, the necessary actions to implement each one of them are 

proposed. Finally, a case study of the compaction of typical 230 kV substations is 

presented, considering the alternative of compaction through the use of hybrid 

equipment, which does not imply in a reduction of reliability in the project because it 

does not change the electrical distances (phase-phase and phase-ground) between 

conductors and grounded parts. In the case study carried out, a reduction of 34.5% in 

the area and of 19.6% in the longitudinal length of the substation was achieved, with 

the installation of hybrid equipments. 

 
 

Keywords: Air-insulated substations. Compactation. Hybrid equipment. High voltage. 
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1 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONTEXTO 
 

Os projetos de subestações de energia elétrica isoladas a ar no Brasil seguem 

as diretrizes estabelecidas nos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do 

Sistema Elétrico – ONS, submódulo 2.3 “Requisitos mínimos para subestações e seus 

equipamentos (ANEEL, 2017). Estes procedimentos foram elaborados com base em 

normas nacionais e internacionais, como a IEC (2010) que apresenta regras comuns 

para o projeto e a construção de instalações de energia elétrica em sistemas com 

tensões superiores a 1 kV CA e a IEEE (2010) que corresponde a um guia com 

recomendações de distâncias e níveis de isolação para subestações de energia 

elétrica isoladas a ar. Também há a ABNT NBR (2018) que especifica o procedimento 

para escolher as tensões suportáveis normalizadas para isolação fase-terra, isolação 

fase-fase e isolação longitudinal dos equipamentos e instalações utilizados em 

sistemas com tensão superior a 1 kV. 

Embora os procedimentos e normas a serem adotados nos projetos de 

subestações de alta tensão isoladas a ar sejam revisados ao longo dos anos, em geral, 

não são observadas alterações no que diz respeito à definição de novos critériospara o 

estabelecimento das distâncias elétricas mínimas e à adoção de novastecnologias de 

arranjos ou equipamentos. A exceção é a revisão do Guia de Recomendações para 

Distâncias Elétricas e Níveis de Isolamento em Subestações Isoladas a Ar (IEEE, 

2020) que está em processo de revisão, na qual um dos objetivos é considerar 

possibilidades de compactação dos projetos de subestações. Assim, pode-se dizer 

que ainda são utilizadas tecnologias conservadoras para o projeto de subestações 

com o intuito de reduzir o risco de ocorrência de falhas, as quais podemacarretar 

prejuízos físicos e materiais significativos à população e às instalações dos 

empreendimentos. 

Entre os principais limitadores para as distâncias a serem utilizadas em 

projetos de subestações estão os níveis de isolamento e à exposição a campos 

eletromagnéticos, e tais distâncias impactam na área necessária para a construção 

da subestação. Neste contexto, atualmente a busca por áreas disponíveis e o custo 

envolvido para a aquisição destas, principalmente próximas aos centros urbanos, é 

um desafio para as empresas transmissoras de energia elétrica. O custo para 



aquisição de um espaço físico para construção de uma subestação convencional pode 

chegar a 47,5% do valor total da sua implantação (GONÇALVES & KAJIKAWA, 2008). 

Assim, o cenário para as concessionárias de transmissão é de alta concorrência, com 

diversas empresas disputando contratos, na qual a empresa que ganha o direito de 

executar uma obra, e receber por isso, é aquela que oferece o menor preço nos leilões 

de transmissão realizados pelo Governo Federal através da ANEEL. 

Diante deste cenário, a COPEL (Companhia Paranaense de Energia) é 

atualmente proponente de um projeto de pesquisa e desenvolvimento no âmbito do 

programa de PD ANNEL (PD 06491-0449/2017 ANEEL “COMPACTAÇÃO DE 

SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO ISOLADAS A AR”), que tem como executor o 

LACTEC (Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento), no qual o objetivo principal 

é o desenvolvimento de uma metodologia de otimização multicritério para 

compactação de subestações de modo a propiciar a redução dos custos no projeto e 

construção destas. Com o intuito de corroborar para o objetivo do PD este trabalho 

apresenta a avaliação de alternativas de compactação de subestações isoladas a ar. 

Ainda, a utilização de novas tecnologias existentes para a elaboração de 

projetos também pode trazer ganhos de produtividade e redução de custos. Entre 

estas tecnologias, destaca-se a BIM (Building Information Modeling) que possibilita a 

gestão do ciclo de vida completo de um empreendimento de qualquer natureza. A 

aplicação BIM tem como finalidade a realização de anteprojetos, projetos rápidos, 

elaboração de documentação detalhada, além de permitir a atualização e expansão 

de projeto (NUNESA e LEÃOA, 2018). Esta tecnologia já é consolidada em projetos 

das áreas de saneamento, estruturas civis, entre outras, porém, no setor elétrico a 

mesma ainda não é uma prática comum (ZHU et al, 2018). Na criação de um projeto 

de subestação de energia elétrica utilizando a tecnologia BIM é possível a criação de 

um “gêmeo digital” da subestação em ambiente tridimensional, a partir do qual uma 

avaliação completa do empreendimento pode ser realizada. Esta visão global do 

projeto de subestações possibilitada pela tecnologia BIM permite ao projetista, por 

exemplo, a identificação de gargalos de projeto e pontos de otimização que podem 

refletir em redução dos custos no empreendimento (CARDOSO, 2019). 

Desta forma, neste trabalho pretende-se realizar uma avaliação dealternativas 

para a compactação de subestações de energia elétrica de AT (alta tensão) através 

da redução das distâncias nos projetos considerando que nos últimos anos há 

disponibilidade de novas tecnologias de equipamentos (LINS, 2021) e 



arranjos para subestações (ALBANO et al., 2018), além de proposições de novos 

valores para as distâncias elétricas mínimas. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 
1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar alternativas para a compactação de subestações de AT isoladas a Ar 

através da redução das distâncias em projetos considerando a possibilidade de 

redução das distâncias elétricas mínimas, a utilização de novas tecnologias de 

equipamentos e adoção de novos arranjos. 

 
1.2.2 Objetivos Específicos 

Entre os objetivos específicos deste projeto estão: 

● Avaliar normas e procedimentos de projeto e construção de 

subestações; 

● Investigar os critérios utilizados atualmente em projetos de 

subestações com relação às topologias e distâncias mínimas 

necessárias para atendimento aos requisitos técnicos de operação e 

manutenção; 

● Buscar novas tecnologias disponíveis de equipamentos e arranjos de 

SEs; 

● Realizar um estudo de caso de compactação de subestações 

considerando novas tecnologias de equipamentos mantendo os 

aspectos de segurança para a operação destas. 

 
 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 
As distâncias entre equipamentos de subestações de energia elétrica 

definidas em projeto estão relacionadas ao nível básico de isolação e podem afetar a 

operação, a proteção, a comunicação e ainda outros sistemas existentes e essenciais 

para o funcionamento adequado do sistema elétrico. Desta forma, em função da 

segurança oferecida, a opção por projetos consagrados de subestações com os 



mesmos princípios básicos de dimensão, arranjos e equipamentos é adotada há anos 

por projetistas engenheiros. 

Contudo, atualmente, existem ferramentas computacionais e novas 

tecnologias que podem propiciar a realização de projetos de subestações mais 

compactas (que ocupem uma menor área) e consequentemente redução de custos 

para as concessionárias transmissoras de energia elétrica. 

A restrição da disponibilidade de terrenos pode sugerir uma aplicação mais 

ampla de subestações isoladas a gás (GIS). No entanto, apesar da redução de espaço 

muito eficiente das GIS, fortes pressões ambientais tornam esta opção menos 

atraente devido ao efeito estufa do gás isolante SF6. Uma subestação isolada a ar 

suficientemente compacta pode oferecer uma boa relação custo benefício em muitos 

casos onde são encontradas restrições de disponibilidade de área. 

Assim, a busca por subestações compactas tem vários motivadores, como por 

exemplo a escassez de terrenos em áreas urbanas, a necessidade de ampliação do 

sistema em área reduzida, e devido às questões ambientais no sentido de eliminar o 

uso de SF6. 

Desta forma, a avaliação da viabilidade da redução de distâncias a serem 

consideradas nos projetos de subestações de energia elétrica isoladas a ar proposta 

neste trabalho, de modo que as condições de segurança sejam mantidas, deve 

contribuir para o alcance de avanços na temática. 

 
 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

O trabalho está apresentado em 8 capítulos. 

No capítulo 2 é descrita a fundamentação teórica do tema, abordando os 

conceitos de coordenação de isolamento em projetos de subestações de energia 

elétrica. 

No capítulo 3 é realizada a revisão bibliográfica referente à compactação de 

subestações, abordando os seguintes aspectos principais: normas e procedimentos 

adotados para a definição das distâncias elétricas em projetos de subestações, 

tecnologias de equipamentos híbridos e proposição de novos arranjos para 

subestações. 

O capítulo 4 apresenta a metodologia do trabalho, com a descrição dos 

materiais e métodos. 



No capítulo 5 é apresentada a avaliação das principais alternativas para 

compactação de subestações de alta tensão isoladas a Ar: redução das distâncias 

elétricas, utilização de equipamentos híbridos e adoção de novos arranjos de 

barramentos. E no capítulo 6 é apresentado um estudo de caso da compactação de 

um projeto típico de subestação de 230 kV da COPEL (Companhia Paranaense de 

Energia) através da utilização de equipamentos híbridos. 

E por fim no capitulo 7 são descritas as conclusões do trabalho e no capítulo 

8 indicados os trabalhos futuros. 



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Subestações de energia elétrica (SE) correspondem a um conjunto de 

instalações elétricas em média ou alta tensão que agrupa os equipamentos, 

condutores e acessórios, destinados à proteção, medição, manobra e transformação 

de grandezas elétricas no Sistema Elétrico de Potência (SEP). Funcionam como um 

ponto de controle e transferência, direcionando e controlando o fluxo energético e 

transformando os níveis de tensão (MAMEDE, 2021). 

Os equipamentos de transformação permitem a conexão de circuitos com 

níveis de tensão diferenciados, os equipamentos de manobra são responsáveis pela 

distribuição do fluxo de potência através dos diversos circuitos conectados à 

subestação e os equipamentos de proteção tem a função de garantir a segurança de 

pessoas e equipamentos e restringir a abrangência da área afetada do SEP em 

situações de falha (ELETROBRÁS, 1982). 

Na Figura 1 pode-se verificar a imagem de uma subestação de energia 

elétrica. 

FIGURA 1 – SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

Fonte: MAMEDE (2021). 
 

Segundo MAMEDE (2021), as principais classificações de subestações de 

energia elétrica são em relação ao nível de operação, tipos de instalação e tipos 

construtivos, da seguinte forma: 



• Nível de tensão de operação: 

o Baixa tensão (BT) – tensões até 1000 V; 

o Média tensão (MT) – tensões de 1000 V a 35 kV; 

o Alta Tensão (AT) – tensões de 35 kV a 230 kV; 

o Extra alta tensão (EAT) – tensões de 230 kV a 800 kV; 

o Ultra alta tensão (UAT) – tensões acima de 800 kV. 

• Tipos de instalação: 

o Desabrigada ou ao tempo subestações – instaladas ao ar livre; 

o Abrigada – instalada em edificações; 

o Móvel – instalada em um veículo que permite a sua locomoção. 

• Tipos construtivos: 

o Convencional – instaladas ao tempo onde a isolação elétrica 

entre os equipamentos é realizada pelo ar (Subestações 

Isoladas a Ar ou Air Insulated Substations – AIS); 

o Isoladas a gás – instaladas em edificações onde a isolação entre 

os equipamentos é realizada pelo gás SF6 (Hexafluoreto de 

Enxofre) (Subestações Isoladas a Gás ou Gas Insulated 

Substations – GIS); 

o Híbridas – onde há presença de ambos os tipos de isolação de 

equipamentos. 

Na Figura 2 pode-se verificar o corte de uma subestação classificada como 

de extra alta tensão. 

FIGURA 2 – CORTE DE UMA SUBESTAÇÃO DE EXTRA ALTA TENSÃO DE 500 KV 

 

Fonte: Adaptado de MAMEDE (2021). 



A composição básica de SEs pode ser descrita através dos seus bays, ou 

vãos, que são conjuntos de equipamentos que possuem uma finalidade específica. 

Usualmente, existem os seguintes vãos com seus respectivos equipamentos 

(DUALIBE, 1985): 

• Entrada e saída de linha: para-raios, transformador de corrente, chaves 

seccionadoras e disjuntor; 

• Barramentos de alta e de média tensão: para-raios, transformador de 

potencial e disjuntor de barra; 

• Vão de transformação: para-raios, transformadores, chaves 

seccionadoras e disjuntores de alta e de média tensão; 

• Vão de regulação: bancos de capacitores, disjuntores e chaves 

seccionadoras; 

• Vão de transferência: disjuntor de transferência e chaves 

seccionadoras. 

As subestações são dotadas de barramentos nos quais são conectados tanto 

os circuitos de entrada como os circuitos de saída, incluindo-se os transformadores de 

potência, banco de capacitores etc. A configuração do barramento de uma subestação 

influi significativamente no custo do empreendimento, na flexibilidade de recursos 

operacionais, na perda de carga durante a manutenção da subestação etc. Existem 

vários tipos de arranjo de barramentos primários e secundários sendo que cada um 

desses arranjos deverá ser selecionado em função das características da carga, do 

nível de confiabilidade e continuidade desejado, do nível de flexibilidade de manobra e 

recomposição da subestação. Os principais tipos de arranjo de barramentos são 

(FRONTIN, 2013): 

• Barramento simples; 

• Barramento principal e de transferência; 

• Barramento duplo, 1 disjuntor a 2, 4 ou 5 chaves; 

• Barramento duplo, 2 disjuntores a 4 chaves; 

• Barramento duplo e disjuntor e meio; 

• Barramento em anel. 

No Brasil, para subestações de AT ou EAT o Operador Nacional do Sistema 

– ONS (2021) estabelece os Procedimentos de Rede, em específico o sub-módulo 2.6 



Requisitos Mínimos para Subestações e seus Equipamentos, segundo o qual devem 

ser adotados: 

(a) barramentos de tensão igual a 230 kV: arranjo barra dupla com disjuntor 

simples a quatro chaves; ou 

(b) barramentos de tensão igual ou superior a 345 kV: arranjo barra dupla com 

disjuntor e meio. 

Na Figura 3 pode-se verificar o diagrama unifilar do arranjo barra dupla, com 

disjuntor simples a quatro chaves. 

FIGURA 3 – ARRANJO BARRA DUPLA, 1 DISJUNTOR (SIMPLES) A 4 CHAVES 
 
 

Fonte: MAMEDE (2021) 



De acordo com a Figura 3 pode-se ter as seguintes opções de operação para 

o arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves (MAMEDE, 2021): 

• Operação normal Chaves abertas: (E), (F), (C), (D), (G), (I) e as chaves 

numericamente correspondentes. Chaves fechadas: (A), (B), (H), (J) e 

as chaves numericamente correspondentes. 

• Operação com a perda do barramento (1) Chaves abertas: (B), (B1), 

(C), (C1), (E), (F), (H), (I) e as chaves numericamente correspondentes. 

Chaves fechadas: (A), (D), (G), (J) e as chaves numericamente 

correspondentes. 

• Perda do disjuntor de alta tensão da linha de transmissão (1) Chaves 

abertas: (A), (B), (D), (G), (I) e as chaves numericamente 

correspondentes. Chaves fechadas: (C), (F), (E), (H), (J) e as chaves 

numericamente correspondentes. 

• Perda do disjuntor associado a uma das chaves (H), (J) Chaves abertas: 

(C), (D), (G), (H), (J) e as demais chaves permanecem na posição 

normal. Chaves fechadas: (A), (B), (E), (F), (I) e as demais chaves 

permanecem na posição normal. 

As principais vantagens do arranjo barra dupla com disjuntor simples a quatro 

chaves são: continuidade do fornecimento aumentada; facilidade operacional de 

transferência de circuitos de um barramento para o outro; defeito em qualquerdisjuntor 

dos circuitos secundários interrompe temporariamente a carga associada; qualquer 

equipamento pode ser retirado e substituído; sem a interrupção do fornecimento da 

carga associada e a perda de um barramento não afeta as cargas aele conectadas, já 

que podem ser transferidas para o outro barramento. Entre as desvantagens pode-se 

destacar: maior exposição a falhas devido à grande quantidade de chaves e conexões 

e investimento elevado (MAMEDE, 2021). 

 
2.1.1 Equipamentos convencionais 

As SEs são constituídas por equipamentos de disrupção, de transformação e 

de proteção. Os primeiros possuem a função de interrupção de correntes, bem como 

realização de seccionamento e isolamento dos circuitos e compreendem os 

disjuntores e chaves seccionadoras (MAMEDE, 2019). 

Os disjuntores têm por sua principal função a interrupção e desligamentos dos 

circuitos em condições anormais, como em situações de ocorrência de correntes de 



falta, garantido a proteção dos circuitos sequentes. Esses equipamentos são 

fabricados e especificados para a atuação sobre carga. Em sua operação normal, o 

disjuntor permanece fechado, permitindo que a potência flua normalmente entre os 

circuitos a ele conectados. Já quando uma falta ocorre, a eliminação da falta pelo 

disjuntor se dá na supressão do arco elétrico que se forma quando da abertura de 

seus contatos durante um curto-circuito, após o comando recebido pelo relé de 

acionamento. O modo como o disjuntor vai extinguir o arco elétrico, isto é, recuperar 

a rigidez dielétrica do meio, é uma de suas principais características e métodos de 

classificação, que são: no ar (natural ou comprimido), a vácuo, a óleo (grande ou 

pequeno volume) ou a gás hexafluoreto de enxofre (SF6) (LIMA, 2010). 

As chaves seccionadoras operam com intuito de isolar os equipamentos e 

circuitos para a realização de manutenções em segurança. Define-se, segundo a 

ABNT NBR 6935 (2006), como “um dispositivo mecânico de manobra capaz de abrir 

e fechar um circuito elétrico quando uma corrente de intensidade desprezível é 

interrompida ou restabelecida. Também é capaz de conduzir correntes sob condições 

normais do circuito e, durante um tempo especificado, correntes sob condições 

anormais, como curto-circuito“. 

Os equipamentos do grupo de transformação podem ser representados pelos 

transformadores de força, transformadores de corrente, e transformadores de 

potencial indutivos e capacitivos. Os transformadores de potência são considerados 

os mais importantes nas instalações de subestações elétricas de potência, quando 

utilizados, por terem um alto valor de custo e também por possuírem a função de 

elevação e redução de tensão, especificadas de acordo com as necessidades de 

projeto. Além da função de transformação são responsáveis por isolar eletricamente 

circuitos de alta e média tensão. Os transformadores de potencial (TP) e corrente (TC), 

chamados de transformadores de instrumentação, possuem a função de diminuir a 

tensão e corrente para níveis factíveis para a realização de medições e atuações em 

relés de proteção e controle (OLIVEIRA et. al, 2018). 

Em relação aos equipamentos de proteção de uma SE de alta potência, estes 

podem ser resumidos em 3 grupos: para-raios, relés de proteção e fusíveis. O para- 

raios é um equipamento de proteção que tem por finalidade limitar os valores dos 

surtos de tensão transiente que, de outra forma, poderiam causar sérios danos aos 

equipamentos elétricos. Para um dado valor de sobretensão, o para-raios, que antes 

funcionava como isolador, passa a ser condutor e descarrega parte da corrente, 



reduzindo a crista da onda a um valor que depende das características desse 

equipamento. A tensão máxima, à frequência nominal do sistema a que o para-raios 

poderá ser submetida, sem que se processe a descarga da corrente elétrica através 

do mesmo, é denominada de tensão disruptiva à frequência nominal (MAMEDE, 

2019). 

 
2.1.2 Equipamentos híbridos 

Como alternativa aos equipamentos convencionais, há disponibilidade no 

mercado de tecnologias de equipamentos híbridos. Os equipamentos híbridos são 

comumente denominados de PASS (Plug na Switch System) e o termo híbrido se 

refere ao fato de que todas as partes vivas, excluindo-se as buchas, são encapsuladas 

em um tanque preenchido com o gás pressurizado, ou seja, é um equipamento que 

possui as características de GIS relativamente aos equipamentos de AT e de AIS no 

que tange à conexão dos barramentos através das buchas aéreas (ARCON et. al, 

2017). 

Assim, o módulo híbrido é um equipamento de comutação de AT do tipo 

combinado e multifuncional, que equivale a um vão de alta tensão (no caso, uma 

entrada de linha ou o lado de alta tensão do vão de transformação), cujas partes vivas, 

exceto barramento e transformador de corrente, estão encapsuladas em um tanque 

de liga metálica aterrado e preenchido por gás hexafluoreto de enxofre (SF6) 

pressurizado. Esse gás configura-se como meio de extinção do arco elétrico e meio 

de isolamento. (PINGGAO, 2018). 

Assim, os módulos híbridos são equipamentos que combinam vários 

componentes de alta tensão em um único módulo, visando garantir a compactação da 

área útil ocupada pelos equipamentos de seccionamento, manobra e medição das 

subestações. De uma maneira geral, os módulos híbridos possuem o disjuntor, as 

chaves seccionadoras e de aterramento, o transformador de corrente (TC) e buchas 

de isolamento. Todos esses equipamentos, com exceção dos dois últimos, ficam 

enclausurados em um ambiente pressurizado a gás SF6, que é um gás não tóxico, 

mais pesado que o ar e apresenta excelentes propriedades dielétricas e é largamente 

utilizado no setor elétrico como meio isolante e extintor de arco elétrico. As buchas 

possuem SF6 internamente, não ficando abrigadas, mas sim em contato externo com 

o ambiente. A região onde os componentes ficam enclausurados recebe o nome de 

“câmara”. As câmaras de SF6 apresentam duas funções: extinguir o arco elétrico 



internamente ao equipamento durante as manobras de abertura/fechamento do 

disjuntor e isolar as partes internas sob tensão do meio externo, protegendo inclusive 

as pessoas próximas ao equipamento (ABB, 2016). 

Outra característica bastante marcante nos módulos híbridos é sua 

flexibilidade: os fabricantes oferecem modelos para instalação em barramentos 

simples ou em barramento duplo. A Figura 4 e a Figura 5, mostram, respectivamente, 

a composição dos módulos híbridos mais comumente adquirido pelas 

concessionárias, respectivamente para barramento simples e duplo. 

FIGURA 4 - COMPONENTES DO MÓDULO HÍBRIDO PARA BARRAMENTO SIMPLES 
 

Fonte: adaptado de CERVIDI (2015). 

 
 

FIGURA 5 – COMPONENTES DO MÓDULO HÍBRIDO PARA BARRAMENTO DUPLO 



 

 

Fonte: adaptada de PINGGAO (2018). 

O equipamento PASS pode conter as seguintes funções em um mesmo módulo 

(ARCON, 2007): 

• Conjunto de buchas aéreas para barra simples ou barra dupla; 

• Disjuntor; 

• Chaves seccionadoras (à montante e/ou à jusante do disjuntor), podendo ter a 

função de chave de terra simulataneamente; 

• Conjunto de TCs de buchas; 

• Conjunto de TPs (opcional); 

• Conjunto de para-raios. 

A Figura 6 mostra o esquema unifilar de um bay de uma subestação 

convencional com barra dupla e o respectivo módulo PASS equivalente para as seis 

funções requeridas. 



FIGURA 6 – MÓDULO PASSA PARA BARRA DUPLA 
 

 
Fonte: ARCON (2007). 

 
 
 

2.2 COORDENAÇÃO DE ISOLAMENTO 
 

A coordenação de isolamento é um método para fornecer margem de proteção 

adequada de suportabilidade do isolamento para os equipamentos, barramentos e 

isoladores frente aos níveis de tensões que podem surgir na subestação. Em um nível 

básico, a coordenação de isolamento torna-se uma seleção da suportabilidade do 

isolamento dos principais equipamentos e conjuntos de barramento da subestação a 

impulsos, os quais são divididos em duas categorias: atmosféricos e de manobra 

(HILEMAN, 1999). 

A ABNT NBR 6939 (2018) define os Níveis Básicos de Isolamento – NBI frente 

a Impulso Atmosférico (Basic Impulse Lightning – BIL) e frente a Impulso de Manobra 

ou Basic Switching Level – BSL) que correspondem a um conjunto de tensões 

suportáveis e que caracterizam a suportabilidade dielétrica da isolação. Os 

equipamentos são ensaiados em laboratório, de forma que as várias solicitações 

dielétricas a qual o equipamento pode ser submetido sejam avaliadas. As solicitações 

padronizadas que os equipamentos podem ser submetidos são apresentadas Figura 

7. 



 

 
FIGURA 7 – CARACTERÍSTICAS DOS IMPULSOS ATMOSFÉRICOS E DE MANOBRA 

 

 
FONTE: Adaptado pelo autor de ABNT (2018) 

A margem de proteção para uma dada tensão suportável BIL / BSL é 

diretamente ligada à classe do para-raios empregado, ou seja, a escolha do para-raios 

possibilita o alcance de níveis mais baixos de BIL / BSL, os quais podem reduzir custos 

de implantação (IEEE, 2010). De forma simplificada, coordenação de isolamento é a 

seleção da suportabilidade do isolamento coerente com as sobretensões esperadas, 

obtendo um risco de falha aceitável (IEEE, 2011). Ainda, a norma nacional define que 

coordenação de isolamento é a seleção da suportabilidade dielétrica (nível de 

isolamento normalizado) dos equipamentos em função das tensões que podemocorrer 

no sistema ao qual estes equipamentos serão ligados, levando em consideração as 

condições em que serão operados e as características dos dispositivos de proteção 

disponíveis (ABNT, 2018). 

A metodologia completa de coordenação do isolamento é complexa e 

probabilística por natureza e muitas vezes envolve estudos analógicos ou simulações 

computacionais do sistema proposto. No guia IEEE 1427 (2010) uma abordagem 

simplificada para os estudos de coordenação de isolamento é apresentada. Uma 

descrição detalhada dos métodos disponíveis está descrita nas normas IEEE (2011) 

C62.82. 1TM - Padrão para Coordenação de Isolamento - Definições, Princípios e 

Regras e IEEE (1999) Std 1313.2TM - Guia IEEE para a Aplicação de Coordenação 

de Isolamento. 



De forma sucinta, a coordenação do isolamento da subestação compreende 

as seguintes atividades (IEEE, 2010): 

a) Seleção da classificação de tensão máxima de operação contínua (MCOV) 

do para-raios e estabelecimento dos requisitos mínimos de margem de proteção. 

b) Seleção dos níveis de BIL / BSL que fornecem a margem de proteção 

necessária. 

c) Estabelecimento das distâncias elétricas com base nos níveis BIL / BSL. 

 
 

2.2.1 Margens de proteção e tensão máxima de operação contínua dos para-raios 

Historicamente, as margens mínimas de proteção foram estabelecidas em 

15% para o BSL e 20% para o BIL. No entanto, com a utilização de para-raios de óxido 

de metal, margens de proteção de 50% ou maiores passaram a ser consideradas. A 

quantidade e a localização dos para-raios dentro da subestação também são 

importantes, desta forma a seleção do BIL / BSL deve levar em consideração tanto o 

nível de tensão quanto a distância de separação entre os para-raios e equipamentos. 

Quando os para-raios estão distantes dos equipamentos pode ser necessário 

aumentar as margens de proteção (IEEE, 2010). 

A escolha da classe do para-raios é baseada na menor classe para a qual o 

para-raios irá suportar as sobretensões previstas no sistema. No caso de para-raios 

para sistemas de 230 kV (ou superiores) as sobretensões provenientes de descargas 

atmosféricas e manobras são mais relevantes nesta escolha, mas sobretensões em 

regime (60 Hz) também devem ser levadas em consideração (IEEE, 2010). 

 
2.2.2 Seleção dos níveis de BIL / BSL 

Os níveis básicos de isolamento a impulsos atmosféricos (BIL) e de manobra 

podem ser determinados de forma convencional ou estatística (IEEE, 2010): 

a) BIL convencional: O valor de crista de um impulso atmosférico/manobra 

padrão para o qual o isolamento não deve exibir descarga disruptiva quando 

submetido a um número específico de aplicações deste impulso sob condições 

especificadas, que são aplicáveis especificamente a isolamentos não auto 

restauráveis. 

b) BIL estatístico: Os valores de crista de um impulso atmosférico/manobra 

padrão para o qual o isolamento exibe um 90% de probabilidade de resistir (ou 10% 



de probabilidade de falha) sob condições especificadas, que é aplicável 

especificamente a isolamentos auto restauráveis. 

O BIL estatístico geralmente é utilizado para o estabelecimento inicial dos 

níveis de isolação para um sistema de determinado nível de tensão e para projetos 

específicos (incomuns). Assim, o critério de desempenho para a definição do nível 

básico de isolamento de impulso (BIL) é baseado em uma probabilidade aceitável de 

falha de isolamento e é determinado pela consequência de falha, nível exigido de 

confiabilidade, vida útil esperada do equipamento, economia e requisitos operacionais. 

O critério é geralmente expresso em termos de uma taxa de falha aceitável (número 

de falhas por ano, anos entre falhas, risco de falha, etc.) da configuração de isolamento 

(IEEE, 2010). 

Para projetos convencionais de subestações, em geral, são utilizados valores 

padronizados (Tabela 1) de BIL e BSL que correspondem àqueles determinados de 

forma convencional, histórica e conservativa pela IEEE (2010) e pela IEC (2013). 

Quando outras considerações são incorporadas, eventuais reduções no BIL podem 

ser possíveis (compactação de SEs). 

TABELA 1 – NÍVEIS DE ISOLAMENTO PADRONIZADOS 
 

Nível de 
Tensão (kV) 

BIL – IEEE 
(kV) 

BSL-IEEE 
(kV) 

BIL – IEC 
(kV) 

BSL-IEC 
(kV) 

242 650 
750 
825 
900 
975 
1050 

275 
325 
360 
395 
480 

650 
750 
850 
950 
1050 

275 
325 
360 
395 
460 

550 1300 
1425 
1550 
1675 
1800 

1175 
1300 
1425 
1550 

1175 
1300 
1425 
1550 

950 
1050 
1175 

 
FONTE: Adaptado pelo autor de IEEE (2010) e IEC (2010) 

 

 
2.2.3 Distâncias elétricas 

As distâncias elétricas apropriadas são importantes para o projeto, a 

construção e a operação de subestações. As distâncias elétricas em subestações 

isoladas a ar, do ponto de vista operacional, estão intimamente ligadas aos níveis de 

isolamento das subestações. O estabelecimento das distâncias operacionais 

recomendadas exige uma compreensão do processo de coordenação de isolamento 



e dos níveis de isolamento selecionados para uma determinada tensão do sistema. 

No guia da IEEE 1427 (2010) as principais distâncias elétricas recomendadas, em 

relação às isolações nas subestações, as quais incorporam distâncias de projeto para 

operação e segurança são definidas como: 

● Fase-terra: isolação entre parte energizada e neutro ou terra; 

● Fase-fase: isolação entre duas fases de condutores ou parte energizadas. 

De acordo com a IEC 61936-1 (2013) as distâncias são classificadas de 

acordo com a configuração do eletrodo e o respectivo fator de gap (isolação do ar) Na 

Figura 8 pode-se verificar algumas configurações de eletrodos e os respectivos fatores 

de gap. Independente da norma utilizada como referência, a coordenação de 

isolamento em SEs adequada deve considerar a isolação do ar (gap) de todo o projeto 

do sistema necessária para alcançar a confiabilidade desejada e design econômico, 

com aspectos de segurança para manobras e descargas atmosféricas, variações de 

altitude, poluição, variáveis climáticas e requisitos de manutenção. As características 

de resistência do ar (gap) variam amplamente com a distância entre os eletrodos, 

formato dos eletrodos, e a polaridade, duração e forma de onda da tensão aplicada. 

 
FIGURA 8 – FATORES DE GAP PROPOSTOS DE ACORDO COM AS CONFIGURAÇÕES DE 

ELETRODOS 

 

 

Fonte: Adaptado de HILEMAN (1999) 

 
A sobretensão crítica de flashover (CFO), determinante para a definição das 

distâncias elétricas é a tensão na qual os flashes no gap ocorrem mais de 50% do 

tempo sob ensaio de tensão suportável a impulso atmosférico e de manobra. O 



flashover no gap depende da densidade do ar e das formas geométricas das partes 

energizadas e aterrada (IEC, 2013). 

 
2.2.3.1 Cálculos das distâncias baseadas nas condições de impulsos atmosféricos 

As distâncias fase-terra são calculadas dividindo a tensão de crista mais 

elevada equivalente para a forma de onda de impulso de 1,2 / 50 µs de polaridade 

negativa pelo gradiente de rompimento da isolação do ar. Este gradiente crítico é 

função da configuração do gap (fator de gap kg) e de acordo com os testes 

apresentados pela AIEE (1954) varia de cerca de 540 kV/m a 750 kV/m. 

As distâncias mínimas fase-terra são baseadas em um gradiente de tensão 

crítica de flashover (CFO) de 605 kV/m o qual representa a geometria típica de 

subestações isoladas a ar (IEEE, 2014). Este valor pode ser reduzido (para até 500 

kV/m) dependendo do conservadorismo do usuário. A equação para determinação da 

distância está apresenta na Equação 1 (IEEE, 2010). 

 
 

Onde: 

𝑆 = 
𝑉𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓−𝑡 

𝐶𝐹𝑂 
(1) 

 

𝑆 – distância entre as partes de metal em metros; 

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓−𝑡 – tensão em kV; 

𝐶𝐹𝑂 – gradiente critico de flashover em kV/m. 

Sendo que o 𝐵𝐼𝐿 pode ser obtido pela Equação 2 (IEEE, 2010). 

𝐵𝐼𝐿 = 
𝑉𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓−𝑡 

1,15 

 
 
 
 
 

 
(2) 

 

𝐵𝐼𝐿 – em kV; 

1,15 – constante (adimensional) obtida quando consideradas altitudes de até 

1000 m em relação ao nível do mar. 

Conforme procedimento descrito na IEEE (2010), para altitudes maiores que 

1000 m há alteração no valor da constante de 1,15, pois é necessário levar em 

consideração um fator de correção. 

Então isolando 𝑉𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑓−𝑡 na Equação 2 e substituindo na Equação 1, o cálculo 

da distância pode ser reescrito como na Equação 3 (IEEE, 2010) para o 𝐶𝐹𝑂𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 de 

605 kV/m (o qual representa a geometria típica de subestações isoladas a ar (IEEE, 

2014). 

𝑆 = 𝐵𝐼𝐿×1,15 = 𝐵𝐼𝐿 [𝑚] (3) 

605 526 



 
 

Para as distâncias fase-fase, em geral, a tensão de impulso fase-fase no ponto 

atingido das estruturas é menor que a tensão de impulso fase-terra. Desta forma, as 

distâncias mínimas fase-fase em função de impulsos atmosféricos consideradas 

podem ser iguais às distâncias fase-terra. Entretanto, na prática segundo o guia IEEE 

1427 (2010) recomenda-se que as distâncias entre fases sejam superiores em 10 % 

àquelas fase-terra para garantir que o flashover ocorra para a terra (na maioria dos 

casos). 

 
2.2.3.2 Cálculos das distâncias baseadas nas condições de impulsos de manobra 

Para isolamentos auto restauráveis, a probabilidade de flashover pode ser 

descrita por uma curva característica de resistência de isolamento que tem dois 

parâmetros básicos: 

a) O 𝐶𝐹𝑂 [𝑘𝑉⁄𝑚] correspondendo a 50% de probabilidade de flashover para 

uma aplicação de impulso único. 

b) O desvio padrão 𝜎𝑓 ou o coeficiente equivalente de variação 𝜎𝑓/𝐶𝐹𝑂. 

Esta característica é modelada por uma função de distribuição gaussiana 

cumulativa e é considerada válida para pelo menos 4 desvios padrão abaixo do 𝐶𝐹𝑂. 

O ponto de truncamento real, abaixo do qual nenhum flashover pode ocorrer, não é 

conhecido. A característica de resistência de isolamento pode ser estimada por teste 

estatístico estabelecido por diferentes métodos. O 𝐵𝑆𝐿 [𝑘𝑉] estatístico, refletindo a 

probabilidade de 10% de flashover, é matematicamente definido pela Equação 4 

(IEEE, 2010). 

𝐵𝑆𝐿  =  𝐶𝐹𝑂 − 1,28 × 𝜎𝑓   = 𝐶𝐹𝑂 × [1 − 1,28 × ( 
𝜎𝑓 

)] (4) 

 
𝐵𝑆𝐿 – em kV; 

𝐶𝐹𝑂 – gradiente critico de flashover em kV/m. 

𝐶𝐹𝑂 

Para impulsos de manobra em subestações o coeficiente 𝜎𝑓 utilizado está 

entre 0,06 ou 0,07. Considerando o coeficiente de variação de 0,07 para 𝜎𝑓/𝐶𝐹𝑂 a 

Equação 5 (IEEE, 2010) apresenta o cálculo do 𝐵𝑆𝐿. 

𝐵𝑆𝐿 = 0,9104 × 𝐶𝐹𝑂 (5) 

Com base no trabalho de Gallet et. al (1975), foi mostrado que a relação entre 

o entre o rompimento da isolação do ar (flashover) e as distâncias fase-terra para 



várias configurações de gap de até pelo menos 30 m se mantém e é dada pela 

Equação 6 (IEEE, 2010). 

 

 
Onde: 

8 
𝑆 = 3400×𝑘𝑔×𝛿𝑚 

−1 
𝐶𝐹𝑂 

(6) 

 

𝑆 – distância entre os eletrodos de metal em metros; 

𝑘𝑔 – fator de gap (adimensional); 

𝛿𝑚 – fator de correção de altitude (até 1000 m 𝛿𝑚 = 1, acima de 1000 m 𝛿𝑚 < 1 

determinado conforme procedimento apresentado em IEEE (2010)); 

𝐶𝐹𝑂 – tensão crítica de flashover em kV. 

As constantes numéricas 8 e 3400 (adimensionais) são obtidas através das 

interpretações de testes em laboratório realizados por Gallet et al. (1975) e Hileman 

(1999). Os fatores de gap para suportabilidade da isolação frente a impulsos de 

manobra são apresentados na Figura 8. 

Assim como para impulsos atmosféricos, as distâncias fase-fase para 

impulsos de manobras são associadas às distâncias fase-terra. A tensão fase-fase 

máxima é relacionada à máxima tensão fase-terra de impulso de manobra (BSL) 

através de uma razão que varia de 1,5 a 1,7, dependendo dos níveis de impulso e dos 

níveis de tensão do sistema. 

 
2.2.3.3 Estabelecimento das distâncias elétricas de projeto 

Em geral, as distâncias elétricas recomendadas são frequentemente 

padronizadas em valores específicos com base nos níveis nominais de tensão do 

sistema e os níveis de BIL e BSL (IEEE, 2010) (IEC, 2013). Desse modo, a partir da 

seleção do nível básico de isolamento pode-se determinar as distâncias mínimas 

recomendadas, conforme os procedimentos de cálculos apresentados na seção 

2.1.3.3 e 2.1.3.4. 

A 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2 e a Tabela 3 mostram as distâncias mínimas recomendadas fase- 

terra e fase-fase pelo IEEE (2016) para impulsos atmosféricos e de manobra, 

conforme testes de laboratório apresentados na AIEE (1954). 



 
 
 
 
 
 

 

TABELA 2 – DISTÂNCIAS MÍNIMAS IEEE - BIL 
 

Nível de Tensão 
(kV) 

BIL – 
IEEE 
(kV) 

Fase-Terra 
(mm) 

Fase-Fase 
(mm) 

242 650 

750 
825 
900 
975 
1050 

1235 

1425 
1570 
1710 
1855 
2000 

1360 

1570 
1725 
1880 
2040 
2200 

550 1300 

1425 
1550 
1675 
1800 

2470 

2710 
2950 
3785 
3420 

2720 

2980 
3240 
3500 
3765 

Fonte: IEEE (2016). 

TABELA 3 – DISTÂNCIAS MÍNIMAS IEEE - BSL 
 

Nível de Tensão 
(kV) 

BSL-IEEE 
(kV) 

Fase-Terra (mm) 
kg=1,3 

Fase-Terra (mm) 
kg=1,0 

Fase-Fase 
(mm) kg=1,3 

242 275 
325 
360 
395 
480 

- - - 

550 1175 
1300 
1425 
1550 

3300 
3820 
4385 
5010 

4895 
5795 
6825 
8025 

4640 
5475 
6420 
7840 

Fonte: IEEE (2016). 

Ainda, as normas IEEE (2010) e IEC (2013) apontam que as distâncias 

elétricas mínimas entre as partes vivas de diferentes tensões devem ser definidas com 

base considerando a tensão mais elevada. No caso de barramentos paralelos no 

mesmo nível de elevação a distância mínima entre os condutores de diferentes 

tensões deve ser a soma de distâncias mínimas fase-terra para cada tensão. Esta 

regra resulta em uma distância maior entre os circuitos do que entre as fases e permite 

a distinção entre os circuitos. Outras considerações que podem resultar na 

necessidade maior distanciamento são (IEEE, 2010): 

● O arco resultante da operação de disjuntores a ar; 

● O gap de ar resultante da presença de anéis de corona, capacitores de 

buchas e outros acessórios; 



● O efeito de elevadas altitudes; 

● A presença de contaminação; 

● A presença de animais nos condutores energizados; 

● O efeito da elevada corrente de falta e o estresse mecânico em 

barramentos próximos; 

● Áreas com elevado índice ceráunico; 

● Restrições de operação; 

● Restrições de manutenção; 

● A localização dos para-raios. 



3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Em relação dos principais trabalhos encontrados na bibliografia, identificou-se 

que o conhecimento dos parâmetros de projeto de subestações isoladas a ar, em 

geral, é bastante consolidado no setor elétrico. Nos últimos anos, subestações mais 

compactas, como subestações híbridas a ar e, em especial com isolamento a gás SF6 

(GIS) têm sido alvo de interesse. Porém, as AIS ainda são o tipo mais comum, com 

estimativa de serem 70% de todas as subestações do mundo, com vida útil de 

aproximadamente 50 anos (KAWAKITA, 2019). 

Muito tem sido debatido a respeito das vantagens e desvantagens entre GIS e 

AIS. Dentre as vantagens da AIS podem ser listadas: menor custo de construção e 

produção, investimentos de design e executivo inferiores em relação à GIS, baixo 

impacto no meio ambiente, por, entre outros motivos, não utilizar gás SF6, que 

contribui 23000 vezes mais que o CO2 para o aquecimento global. Outros fatores que 

as AIS se destacam em relação a GIS são: facilidade para manutenção e serviços, 

possibilidade de expansão, segurança operacional. AIS são mais adaptáveis para 

áreas rurais, não são projetos de alta complexidade, a manutenção é mais fácil, fácil 

reposição de peças, e não necessita de pessoal extremamente especializado (ROZGA 

et al., 2021). 

Em se tratando da compactação de subestações de AT isoladas a Ar alguns 

trabalhos podem ser destacados. No trabalho de Thanasaksiri (2014) são analisados 

os níveis de isolamento e as distâncias entre barramentos e equipamentos em uma 

subestação isolada a ar de 230 kV. Para esta análise é calculado o nível básico de 

isolamento atmosférico (BIL) a partir de métodos de equações padrões tirados do 

IEEE Std. 1313.2 e IEEE Std. 1427 e os valores são comparados com os resultados 

obtidos via simulação digital utilizando modelos simplificados no EMTP-ATP. Para os 

cálculos e simulação foi estudado um circuito com 2 linhas de 230 kV e foram 

considerados valores padrões de isolamento para equipamentos categorizados pelo 

IEEE como Classe I (15 kV a 242 kV). Para o cálculo do BIL foram necessários os 

valores de tensão de crista para cada equipamento analisado, levando-se em conta 

os efeitos da elevação do nível do mar que afetam o nível do BIL. Foi calculado 

também o nível básico de isolamento para manobras (BSL), onde foram considerados 

os valores de sobretensão por comutação para os cálculos das distâncias entre fase- 

terra e fase-fase. Como conclusão, para o sistema estudado a 2000 m de altitude em 



relação ao nível do mar, foram definidos os valores tendo em conta os cálculos de BIL 

e BSL de 1,67 m fase-terra e 1,97 m fase-fase. 

Como sequência destes estudos THANASAKSIRI (2016) compara os cálculos 

de níveis de isolação e distâncias elétricas para subestações 230 kV isolados a ar 

baseado nos padrões IEEE 1427 e IEC 61936-1. Além dos cálculos, a ferramenta de 

simulação, EMTP, conforme apresentado no IEEE Std. 1313.2 pode ser útil para 

estimar as tensões de crista em qualquer localização na subestação. De acordo com 

o trabalho os níveis de isolação e as distâncias elétrica não apresentam diferenças 

significativas quando aplicadas as duas normas. 

Albano et al. (2008) tem como objetivo analisar possíveis reduções no 

tamanho de subestações de transmissão utilizando modelos isolados a ar. Para tal, 

foi proposto um modelo de subestação compacta de 400 kV com arranjo do tipo barra 

simples onde foram investigadas, por meio de simulações utilizando o EMTP, as 

seguintes opções para compactação: a adoção do nível básico de isolamento 

atmosférico (BIL) e de isolamento para manobras (BSL) recomendado pela IEC 

60071, ou seja, a menor distância entre equipamentos e barramentos, utilizando 

dispositivos de proteção de sobretensão modernos; novas propostas de compactação 

através da introdução de equipamentos inovadores de alta tensão, como uma junção 

de disjuntor e seccionador. Além disso, foram também realizadas simulações para 

verificar o desempenho da suportabilidade aos impulsos atmosféricos e de manobra 

na subestação estudada utilizando diferentes locais e classificações de para-raios. 

Por fim, foi realizada uma comparação entre as soluções propostas, considerando as 

distâncias normativas padronizadas pela IEC, onde se concluiu que a adoção das 

medidas avaliadas pode chegar a uma redução de 52% do tamanho da área utilizada. 

Na mesma linha Albano et al. (2018) avaliam a origem das distâncias de 

segurança adotadas para subestações de 275 e 400 kV, no Reino Unido, e propõem 

novos valores. Ainda, os autores fazem a avaliação de novos equipamentos, com 

novas tecnologias que podem contribuir para a redução do tamanho das subestações 

isoladas à ar. Os autores fazem um estudo de caso da proposição de dois novos 

arranjos (para a configuração do tipo barra simples) não horizontais (delta e vertical) 

considerando as distâncias mínimas estabelecidas na IEC 60071 (IEC, 2006), 

conforme mostrado na Figura 9. Para os arranjos propostos foram realizadas 

simulações de campo elétrico e a avaliação de transitórios relacionados à surtos de 

manobra e surtos atmosféricos. O estudo além de indicar possíveis arranjos de 



barramentos, mostra a influência da alocação de para-raios quanto aos níveis de 

sobretensão. As reduções obtidas no estudo foram da ordem de 70%. 

FIGURA 9 – NOVOS ARRANJOS (NÃO HORIZONTAIS) PROPOSTOS POR ALBANO ET. AT: 
DELTA (ESQUERDA) E VERTICAL (DIREITA) 

 

 

Fonte: Albano (2018). 

 
Em 2020 a IEEE (2020) publicou um esboço de revisão do Guia de 

Recomendações para Distâncias Elétricas e Níveis de Isolamento em Subestações 

Isoladas a Ar na qual um dos objetivos é considerar possibilidades de compactação 

dos projetos de subestações. Ao realizar a comparação entre a última versão 

publicada do Guia (IEEE, 2016) e o esboço de revisão não são identificados grandes 

avanços, no esboço de revisão há apenas a ressalva de que para subestações com 

projetos específicos as distâncias elétricas podem ser determinadas através de 

estudos detalhados de coordenação de isolamento com simulações digitais em função 

da configuração do sistema, níveis de surto, para-raios, recuperação transitória de 

tensão, ressonância, etc. Um dos pontos indicados no guia em revisão diz respeito a 

aceitação da comunidade quanto do potencial aumento dos níveis de ruído quando a 

redução das distâncias deve ser considerada, uma vez que projetos compactos podem 

resultar em aumento relacionado à corona audível ou RIV. A aceitabilidade de 



certos níveis de ruído é depende de políticas da empresa, aceitação da comunidade, 

relações com o cliente e assim por diante (IEEE, 2013). 

Na linha de equipamentos Takahi et. al (2002) publicaram um trabalho no qual 

apresentam um novo conceito desenvolvido pela Toshiba de comutadores integrados 

isolados a ar de 145 kV. Esse mecanismo de comutação é composto por um disjuntor 

a gás do tipo tanque vivo, seccionador do tipo tanque vivo e seccionador de 

aterramento. Dessa forma, foi desenvolvido um mecanismo de acionamento hidráulico 

de múltiplas comutações para integrar o disjuntor e os seccionadores. Para este 

projeto foi desenvolvido um novo tipo de equipamento que utiliza o gás SF6 integrado 

com isolamento a ar (I-AIS). Esta solução proposta tem como vantagem uma menor 

utilização do espaço utilizado pelo disjuntor de 145 kV, tornando possível a redução 

de cerca de 67% do seu tamanho quando comparado a um projeto convencional. 

Quinta & Marín (2015) apresentam uma análise sobre a possível aplicação de 

módulos híbridos compactos em subestações, levando em consideração os layouts 

mais comuns aplicados em subestações de transmissão. Ao final da análise são 

apresentadas as vantagens da utilização destes equipamentos em comparação com 

os convencionais. Entre as principais considerações apontadas no trabalho estão: os 

módulos híbridos podem ser usados em qualquer arranjo de subestação de 

transmissão, há redução significativa da área da subestação e há impacto em diversos 

conceitos das partes eletromecânicas, civis e de recursos humanos na implementação 

de subestações com esta tecnologia. Na Figura 13 e na Figura 14 pode-se verificar a 

comparação da utilização de equipamentos convencionais e módulos híbridos para, 

respectivamente, os arranjos do tipo barra principal e auxiliar em 230 kV e disjuntor e 

meio em 400 kV. Nestes casos, o estudo indica que houve uma redução de 18,5 m 

para o nível de tensão de 230 kV e 50 m para 400 kV. 



FIGURA 10 – SE DE TRANSMISSÃO COM ARRANJO PRINCIPAL E AUXILIAR EM 230 KV 
 

Fonte: Adaptado pelo autor de Quintana& Marín (2015). 

 
FIGURA 11 – SE DE TRANSMISSÃO COM ARRANJO DISJUNTOR E MEIO EM 400 KV 

 

Fonte: Adaptado pelo autor de Quintana& Marín (2015). 

 
Recentemente Lins et al. (2021) publicaram um trabalho que aponta as 

vantagens e desvantagens da utilização de módulos híbridos do fabricante Asea 

Brown Boveri (ABB) em subestações da Companhia Hidroelétrica do São Francisco 

(CHESF). No artigo á apresentado o conceito da tecnologia híbrida, são destacadas 

suas aplicações e aspectos técnicos. do tipo barra dupla com um disjuntor de 

interligação de barras a três chaves. Entre as vantagens destacadas para a aplicação 

dos módulos híbridos, com base em estudos de caso apresentados pelo fabricantes 

dos equipamentos, está a redução do espaço físico e das conexões elétricas (65% 

para um arranjo barra simples) (ABB, 2017), redução de custos financeiros (20% no 

valor de implantação para um arranjo barra simples), maior rapidez e simplificação na 

instalação e comissionamento dos equipamentos (16h para um arranjo barra simples) 

(ABB, 2013) e maior confiabilidade dos equipamentos de seccionamento. Entre as 

desvantagens apontadas, merecem destaque: a impossibilidade de transferência de 



evento (bypass) e de desenergização dos módulos híbridos. Por fim, o trabalho sugere 

como trabalho futuro um estudo de caso para os equipamentos que foram implantados 

na CHESF com a finalidade de verificar se os benefícios dos módulos híbridos 

apresentados pela ABB realmente se traduzem em resultados financeiros à 

Companhia e a avalição da viabilidade técnica e financeira, visando a implantação de 

melhorias que permitam o “by pass” dos módulos híbridos, bem como a possibilidade 

de isolá-los eletricamente do barramento e transformadores das subestações, bem 

como das linhas. 

Segundo Anderson et. al (2004) como tradicionalmente os disjuntores são 

equipamentos que requerem manutenção mais frequente que os demais 

equipamentos em subestações de A, no caso dos módulos híbridos, em função da 

utilização do SF6 a taxa de falhas e a manutenção são menores. 

Em relação aos aspectos regulatórios, a utilização de equipamentos com 

tecnologia híbrida está amparada no Brasil através do submódulo 2.6 (item 3.1.2) dos 

Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que diz que 

arranjos de barramento alternativos podem ser utilizados, inclusive os de tecnologia 

com isolamento em SF6, desde que comprovem desempenho igual ou superior ao dos 

arranjos de barramentos com isolamento a ar (ONS, 2021). 

Inovações no âmbito de estruturas e materiais também podem ser encontradas 

na literatura atual. Diante disso, subestações construídas por moldes pré-fabricados 

podem ser uma alternativa para diminuir o tempo de construção, reduzindo os custos 

com materiais. Esta técnica possui alta adaptabilidade, permitindo que no canteiro de 

obras as partes modulares possam ser movidas, separadas e unidas em módulos 

fechados (LI, GUO, et al., 2021). Uma solução para sapatas de concreto reforçado 

descreve um protótipo modular em 5 partes com encaixes para receber uma viga de 

ferro, que podem ser unidas entre si para formar uma fundação completa 

(BELLOFATTO, 2019). Estudos semelhantes focados em paredes, muros (LI, GUO, 

et al., 2021)., casas de controle, entre outros (LI, WANG, et al., 2021) também tem 

sido alvo de interesse. A China possui um incentivo governamental para construções 

com esse formato, e pesquisas com materiais além do concreto têm sido 

consideradas, entre eles metal com preenchimento com fibra de bambu, cimento e liga 

de alumínio-magnésio-manganês (LI, WANG, et al., 2021). 

Adicionalmente, com o intuito de propiciar avanços na elaboração de projetos 

de subestações e consequentemente o alcance na redução de custos, nos últimos a 



metodologia BIM vem ganhando destaque. A metodologia BIM em projetos de 

subestações de energia elétrica possibilita melhor coordenação de equipes, 

visualização de projeto e documentação, para permitir uma interoperabilidade entre as 

multidisciplinas envolvidas (DE ANDRADE, 2009). A proposta da integração da 

metodologia BIM para construção de subestações de energia elétrica torna-se 

atraente, uma vez que esta metodologia apresenta facilidades na gestão de grandes 

projetos trazendo consigo um modelo tridimensional associado a atributos e 

informações construtivas, o que pode resultar na redução do custo com os 

empreendimentos de subestações de energia elétrica (CARDOSO, 2019). À vista 

destas vantagens, o Governo Federal instituiu no Decreto Nº 9.377 de 17 de Maio de 

2018 que tem como objetivo disseminar o BIM. Onde a partir de 2021 seria exigida a 

metodologia BIM na elaboração dos modelos de projetos de diversas áreas, entre as 

quais a elétrica (BRASIL, 2018). 

Segundo Liu e Ying (2013) a metodologia BIM, apresenta-se como uma 

ferramenta mais eficiente e adequada para projetos realizados por diversas vertentes, 

uma vez que possibilita o compartilhamento e a atualização das informações 

referentes aos modelos, aliada à sua respectiva visualização gráfica. Ademais, essa 

metodologia se sobressai do CAD, uma vez que, possibilita a coordenação entre 

diferentes segmentos do projeto, evitando incompatibilidades entre os produtos 

modelados, e também permite a simulação multidimensional do produto, a qual torna- 

se cada vez mais viável à medida que o projeto e seus segmentos tornam-se mais 

complexos. No contexto da metodologia BIM Kokorus (2016) desenvolveu um software 

baseado em um modelo hospedado BIM, contendo todas as informações dos 

equipamentos. Há suporte de se trabalhar na estrutura completa do modelo em CAD 

e em nível de banco de dados. Como resultado, conclui-se que o tempo de projeto da 

subestação é reduzido consideravelmente e o processo de projeto é simplificado e 

lógico quando utilizada a metodologia BIM. 

 
3.1 CONSIDERAÇÕES 

 

Com base na revisão bibliográfica realizada, foram identificados três artigos 

com maior correlação aos objetivos pretendidos neste trabalho. Na Tabela 4 são 

apresentados problema/método abordado, os resultados obtidos e as lacunas 



identificadas nos trabalhos correlatos identificados como de maior relevância para 

este trabalho. 

 
TABELA 4 – ARTIGOS CORRELATOS AO TRABALHO 

 

 Compactação de SEs com base  O   estudo   de   caso   foi 

 na adoção nas menores  realizado tendo como base 

 distâncias recomendadas,  uma SE convencional com 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 
 

4.1 MATERIAIS 
 

Os materiais a serem utilizados neste trabalho estão listados a seguir: 

● Normas técnicas aplicadas a projetos de subestações de energia 

elétrica: 

o NBR 6939 – Coordenação de isolamento – Procedimento, 2018; 

o IEEE 1427 – IEEE Guide for Recommended Electrial Clearances 

and Insulation Levels in AIS, 2010; 

o IEC 61936-1. Power installations exceeding1kV a.c. - Part1: 

Common rules, 2013. 

o Procedimento de Rede – Submódulo 2.6 (ONS, 2021) 

● Softwares de projeto de subestações de energia: 

o AUTOCAD – Computer Aided Design (CAD) ou desenho 

auxiliado por computador - criado e comercializado pela 

Autodesk, Inc. desde 1982. Versão AutoCAD MAP 2021. 

o  PRIMTECH - software de engenharia para o projeto, construção 

e documentação de subestações externas – criado e 

comercializado por Primtech. Versão Primtech 18. 

● Catálogos de equipamentos híbridos para subestações: 

o ABB. ABB Power Products High Voltage. Italy, 2016. Disponível 

em: https://new.abb.com/docs/librariesprovider78/eventos/abb- 

high-voltage-customer-day2017/abb-power-grids- 

hv.pdf?sfvrsn=3a389612_2; 

o GE Grid Solutions HYpact – Hybrid Compact Switchgear 

Assembly, 2017. Disponível em: 

https://www.gegridsolutions.com/products/brochures/grid-ais-l3- 

hypact-0124-2017_03-en.pdf; 

o Hitashi High Voltage Products PASS – Plug And Switch System, 

2021. Dissponível em: 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2 

GJA708398&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=La 

unch. 

https://new.abb.com/docs/librariesprovider78/eventos/abb-high-voltage-customer-day2017/abb-power-grids-hv.pdf?sfvrsn=3a389612_2
https://new.abb.com/docs/librariesprovider78/eventos/abb-high-voltage-customer-day2017/abb-power-grids-hv.pdf?sfvrsn=3a389612_2
https://new.abb.com/docs/librariesprovider78/eventos/abb-high-voltage-customer-day2017/abb-power-grids-hv.pdf?sfvrsn=3a389612_2
https://www.gegridsolutions.com/products/brochures/grid-ais-l3-hypact-0124-2017_03-en.pdf
https://www.gegridsolutions.com/products/brochures/grid-ais-l3-hypact-0124-2017_03-en.pdf
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2GJA708398&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2GJA708398&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2GJA708398&LanguageCode=en&DocumentPartId&Action=Launch


 

 

4.2 MÉTODO 
 

O fluxograma da Figura 12 apresenta o método utilizado nesta dissertação. 

FIGURA 12 – FLUXOGRAMA DE ENCADEAMENTO DO MÉTODO 
 

Fonte: O Autor (2022). 

 
Conforme apresentado no fluxograma da Figura 12 o método proposto neste 

trabalho inicia com a Etapa 1 de avaliação de alternativas de compactação de SEs. 

Para esta avaliação é realizado um levantamento dos principais aspectos que 

permitem reduzir a área de construção de SEs e dos requisitos de confiabilidade para 

o projeto de subestações com base nas normas NBR 6939 (2018), IEEE 1427 (2010) 

e IEC 61936-1 (2013). Com base nos aspectos que podem permitir a compactação de 

SEs são propostas as tomadas de ações para possibilitar a compactação. Tais ações 

são confrontadas com os requisitos de confiabilidade levantados e as alternativas são 

classificadas em relação ao grau de complexidade de elaboração do projeto (maior ou 

menor). No fluxograma da Figura 13 pode-se verificar esses passos seguidos na Etapa 

1 – Avaliação das alternativas de compactação de SEs do método proposto. 

Avaliação de alternativas de compactação de SEs. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Implementação da proposição de ações para a compactação 
de SEs através da adoção de equipamentos híbridos 

Etapa 3 

Análise de resultados da compactação de SEs através da 
adoção de equipamentos híbridos. 



FIGURA 13 – FLUXOGRAMA DA ETAPA 1 DO MÉTODO 
 

Fonte: O Autor, 2022 

 
Na Etapa 2 do método, de acordo com a avalição de alternativas realizada na 

Etapa 1, é escolhida uma alternativa para a implementação da proposição de ações 

para a compactação de SEs. Neste caso, a alternativa escolhida é a adoção de 

equipamentos híbridos no projeto de SEs e esta escolha é dada em função da 

alternativa não implicar na redução da confiabilidade (coordenação de isolamento) no 

projeto da SE e desta forma corresponder à de menor complexidade do ponto de vista 

de projeto de acordo com a classificação proposta na Etapa 1. 

Assim, na Etapa 2 do método é realizado o levantamento do projeto 

convencional de uma subestação de AT de 230 kV e alterada a utilização de 

equipamentos convencionais por equipamentos híbridos com o intuito de avaliar a 

compactação da subestação. O arranjo típico de SEs 230 kV no Brasil é barra dupla 

com disjuntor, em conformidade com o Procedimento de Rede – Submódulo 2.6 (ONS, 

2021). Na Figura 14 pode-se verificar a planta e o corte do projeto típico das SEs de 

230 kV. 



FIGURA 14 – PLANTA E CORTE DO PROJETO TÍPICO DE SUBESTAÇÃO DE 230 KV 
 

Fonte: COPEL (2022). 



Para a modelagem do equipamento híbrido foi realizada uma pesquisa nos 

catálogos dos principais fabricantes: ABB (2016), GE (2017) e Hytashi (2021). Dentre 

os equipamentos híbridos existentes o nível de tensão de 242 kV é o adequado para 

utilização na subestação de 230 kV. Em geral, dois principais tipos de módulos 

híbridos estão disponíveis no mercado: para utilização em arranjos do tipo barra 

simples e do tipo barra dupla. Os módulos híbridos para arranjos do tipo barra simples 

possuem um terminal de entrada e um terminal de saída por fase, já para os arranjos 

do tipo barra dupla existe um terminal de entrada e dois terminais de saída por fase. 

Esta diferença deve-se ao fato que no caso de arranjos do tipo barra dupla é 

necessária a existência de um segundo terminal de saída por fase para possibilitar as 

manobras de transferência entre barras (by pass). 

Em relação às dimensões dos módulos híbridos nenhum fabricante apresenta 

em seus catálogos os valores exatos, desta forma foi realizada uma avaliação das 

informações disponíveis e definiu-se os dimensionais para a modelagem de um 

módulo híbrido de 242 kV para barra dupla (um terminal de entrada e dois terminais 

de saída) e para barra simples (um terminal de entrada e um terminal de saída). Na 

Figura 15 e na Figura 16 pode-se verificar as vistas lateral e superior do módulo híbrido 

de 242 kV, respectivamente, para arranjo barra dupla e barra simples modelados. 

FIGURA 15 – VISTA LATERAL E SUPERIOR DO MÓDULO HÍBRIDO DE 242 KV PARA ARRANJO 
BARRA DUPLA MODELADO 

 
 

 

Fonte: O Autor (2022). 



FIGURA 16 – VISTA LATERAL E SUPERIOR DO MÓDULO HÍBRIDO DE 242 KV PARA ARRANJO 
BARRA SIMPLES MODELADO 

 
 

 

Fonte: O Autor (2022). 

 
Os módulos híbridos considerados para a modelagem “padrão” agregam em 

um único equipamento as seguintes funcionalidades: 

● TCs; 

● TPs; 

● Chaves seccionadoras; 

● Disjuntor. 

Após a modelagem do módulo híbrido é realizado o estudo para a elaboração 

do projeto de SE de 230 kV com arranjo do tipo barra dupla com disjuntor simples a 

quatro chaves com a utilização do módulo híbrido em substituição aos equipamentos 

presentes no projeto típico convencional e avaliada a compactação obtida. 

Na Etapa 3 é realizada a análise de resultados da compactação de SEs 

através da adoção de equipamentos híbridos considerando dois parâmetros: área e 

comprimento longitudinal. Adicionalmente, é realizada uma análise econômica em 

para esta alternativa de compactação. 



5 AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS DE COMPACTAÇÃO DE SES 
 

De acordo com as normas consultadas, as principais alternativas para a 

obtenção da compactação de subestações correspondem a adoção de novos critérios 

de distâncias elétricas (fase-fase e fase-terra), a adoção de novos equipamentos, ou 

seja, equipamentos que agregam mais de uma funcionalidade, e ainda à adoção de 

novos arranjos de barramento. Em suma, as estratégias de compactação são as 

seguintes: 

● Distâncias elétricas mínimas; 

● Novos arranjos de barramentos; 

● Adoção de equipamentos híbridos (disjuntor com chave seccionadora, 

TCs e TPs). 

Para todas as alternativas identificadas para a compactação de SEs os 

requisitos de confiabilidade estão relacionados principalmente à coordenação de 

isolamento e devem ser atendidos quanto à suportabilidade do isolamento para os 

equipamentos, barramentos e isoladores frente aos níveis de tensões que podem 

surgir na subestação. 

 
 

5.1 REDUÇÃO DAS DISTÂNCIAS ELÉTRICAS 
 

Um aspecto identificado como de grande influência no dimensionamento da 

subestação é relacionado às distâncias entre partes energizadas e partes aterradas, 

o qual está diretamente associado à coordenação do isolamento. As normas 

consultadas contêm as principais diretrizes que devem ser seguidas no sentido de 

garantir a coordenação do isolamento. Pela avaliação realizada, os fatores 

identificados que influenciam direta ou indiretamente no cálculo das distâncias 

elétricas podem ser visualizados na Figura 17. 



 

 
FIGURA 17 – FATORES QUE INFLUENCIAM AS DISTÂNCIAS ELÉTRICAS 

 

Fonte: O Autor (2022). 

De acordo com a Figura 17 pode-se verificar que as distâncias elétricas 

dependem diretamente dos valores de básicos de suportabilidade a impulsos 

atmosféricos ou de manobra, os quais podem ser determinados de forma convencional 

ou estatística. No caso, pela forma convencional são determinados valores 

padronizados, mas que possuem uma margem (faixa) de nível de tensão e conforme 

a escolha deste implicará na adoção de distâncias mais ou menos conservadoras para 

o projeto de SEs. Pelo cálculo estatístico podem ser consideradas as características 

mais específicas do projeto (localização, condições ambientais, relevo, etc.) e 

consequentemente distâncias mais ou menos conservadores também podem ser 

obtidas. Outro fator que influencia diretamente o valor das distâncias elétricas é o 

gradiente de tensão crítica de rompimento da isolação do ar (CFO) que depende do 

fator de gap (kg) e que por sua vez depende da configuração dos eletrodos. Ou seja, 

este fator está relacionado à geometria da subestação e dos seus equipamentos. 



Assim, como alternativa para a compactação de subestações através da 

redução das distâncias elétricas de projeto deve-se definir níveis de BIL e BSL e/ou 

considerar configurações de eletrodos que resultem em distâncias menos 

conservadoras (distâncias mínimas). No caso das configurações de eletrodos é 

possível optar por aquela que acarreta em um fator de gap menos conservador dentre 

aqueles propostos nas normas, ou ainda, poderia se realizar uma avaliação mais 

recente dos fatores de gap através de ensaios laboratoriais de AT, uma vez que tais 

fatores foram definidos há muitos anos. Quanto à escolha de níveis de BIL e BSL 

menos conservadores a utilização de simulações computacionais de transitórios 

eletromagnéticos é necessária. Em ambos os casos seria necessário confirmar que 

os critérios mínimos de confiabilidade da subestação fossem mantidos. Nos 

diagramas da Figura 4 e da Figura 5 pode-se verificar os fluxos para a alternativa de 

compactação de subestações através da redução de distâncias elétricas. 

FIGURA 18 – FLUXO PARA COMPACTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES POR REDUÇÃO 
DAS DISTÂNCIAS ELÉTRICAS: FATORES DE GAP 

 

Fonte: O Autor (2022). 



 

 
FIGURA 19 - FLUXO PARA COMPACTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES POR REDUÇÃO DAS 

DISTÂNCIAS ELÉTRICAS: NÍVEIS DE BIL E BSL 
 

 
Fonte: O Autor (2022). 

 
Assim, uma vez que as distâncias elétricas mínimas sejam selecionadas tem- 

se uma redução do espaçamento entre condutores ou entre condutores e partes 

aterradas da subestação o que implica na redução da suportabilidade frente a surtos. 

Desta forma, a suportabilidade mínima deve ser atendida, conforme descrito. Uma 

alternativa ainda para que a suportabilidade seja atendida é a adição ou o 

reposicionamento de para-raios no projeto da subestação. 

 

 
5.2 ADOÇÃO DE NOVOS ARRANJOS DE BARRAMENTOS 

 

O arranjo de SEs é selecionado para cada projeto com o intuito de se obter o 

nível desejado de segurança de fornecimento. O número de barramentos, disjuntores 

e seccionadoras são uma função do arranjo selecionado e, consequentemente, da 

área de cobertura da subestação. Além disso, é necessária uma área significativa para 

a instalação de transformadores de instrumentos. 

Em alta tensão, em geral, identifica-se que os arranjos consideram a 

disposição sequencial dos equipamentos de forma horizontal, o que oferece uma 

configuração geométrica de fácil construção, acesso mais seguro para manutenção e 

permite a padronização das estruturas de suporte. No entanto, o layout horizontal 



requer uma área significativa para a construção das subestações e, principalmente, 

novas instalações pode restringir a construção das subestações. 

Assim, verifica-se como oportunidade para a compactação de subestações a 

adoção de arranjos não horizontais, como os do tipo delta ou vertical propostos por 

Albano (2018). Ainda, outras opções de arranjos também podem ser estudadas com 

o intuito de compactar os projetos de subestações, por exemplo, arranjos com 

sobreposição de equipamentos que, em geral, são utilizados para níveis de tensão 

mais baixos. 

De forma geral, a opção por novos arranjos para compactação de subestações 

é viável, porém ainda é necessário confirmar que os critérios mínimos de confiabilidade 

da subestação sejam mantidos. No diagrama da Figura 20 pode-se verificar o fluxo 

para a alternativa de compactação de subestações através da adoção de novos 

arranjos. 

FIGURA 20 – FLUXO PARA COMPACTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES POR ADOÇÃO DE NOVOS 
ARRANJOS 

 

Fonte: O Autor (2022). 

 
 

 
5.3 ADOÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMPACTOS 

 

Nos últimos anos, com o avanço da tecnologia, novas opções de 

equipamentos de alta tensão foram disponibilizadas ao mercado. Neste sentido, entre 

os equipamentos que possibilitam a compactação de subestações foram identificados 



como opção os que contemplam mais de uma funcionalidade em uma mesmaunidade, 

chamados de módulos híbridos. 

De forma a ilustrar o ganho de espaço com a utilização desse tipo de 

tecnologia, na Figura 11 é apresentada a comparação do layout em corte de uma 

subestação com e sem a utilização de equipamentos híbridos. Este caso corresponde 

a uma subestação de 132 kV com arranjo de barramento simples e a utilização do 

módulo híbrido PASS da ABB. Pode-se verificar pela análise da Figura 21 que a 

redução no layout em corte foi de aproximadamente 50% para o caso apresentado 

pelo fabricante (ABB, 2016). 

FIGURA 21 – LAYOUT EM CORTE DE UMA SUBESTAÇÃO CONVENCIONAL AIS (ACIMA) X 
HÍBRIDA (ABAIXO) 

 

 

Fonte: ABB (2016). 

 
Outros fabricantes também possuem opções de módulos híbridos. A GE 

(General Eletric) também apresenta opções de módulos híbridos para subestações 

que podem resultar em uma dedução superior a 50% na área da subestação em 



relação a um projeto com equipamentos convencionais. Na Figura 12 pode-se verificar 

a substituição de cinco equipamentos convencionais (TP, Chave seccionadora, TC, 

Disjuntor e Chave Seccionadora) pelo módulo híbrido da GE que contempla todas as 

mesmas funcionalidades. Neste caso a redução da distância longitudinal é de 10 m 

que representa 75% do comprimento da solução convencional. 

FIGURA 22 – SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONVENCIONAIS PELO MÓDULO HÍBRIDO 
DA GE 

 

 
 

Ainda, na linha de equipamentos compactos existem transformadores com 

para-raios integrados, nos quais os para-raios são instalados próximos às buchas do 

transformador. Além de proporcionar um arranjo compacto, esta solução oferece um 

melhor desempenho de proteção contra sobretensão devido à curta distância entre o 

para-raios e o transformador. 

Outra opção identificada de equipamentos que possibilitam a compactação de 

subestações é a utilização de transformadores de instrumentos (TCs e TPs) ópticos, 

uma vez que possuem dimensões significativamente menores que os convencionais. 

Esta tecnologia ainda oferece benefícios em relação à precisão das medições a não 

apresentam risco de incêndio em comparação com os equipamentos convencionais 

preenchidos com óleo. 

Desta forma, identifica-se que a utilização de equipamentos híbridos pode 

resultar na compactação de subestações e quantificar esta redução depende do 

arranjo da subestação e do equipamento a ser utilizado. No caso da utilização desta 

alternativa, uma vez que não há alteração nas distâncias elétricas (fase-fase e fase- 

terra), não é essencial a realização de estudos de coordenação de isolamento. Em 

geral, a confiabilidade da SE deve aumentar em função da utilização de equipamentos 

com isolação a SF6. No diagrama da Figura 23 pode-se verificar o fluxo para a 



alternativa de compactação de subestações através da adoção de equipamentos 

híbridos. 

 
FIGURA 23 – FLUXO PARA COMPACTAÇÃO DE SUBESTAÇÕES POR UTILIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS 
 

 
Fonte O Autor (2022). 



6 ANÁLISE DE RESULTADOS DA COMPACTAÇÃO DE SES ATRAVÉS DA 

ADOÇÃO DE EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS 

Na Figura 24 pode-se verificar a planta, na Figura 25 o corte, e na Figura 26 

o projeto tridimensional propostos para as subestações de 230 kV com arranjo barra 

dupla com disjuntor simples a quatro chaves utilizando equipamentos híbridos. 

FIGURA 24 – PLANTA DA SE DE 230 KV COM EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS PARA O ARRANJO 
BARRA DUPLA COM DISJUNTOR SIMPLES A QUATRO CHAVES 

 

 
Fonte: O Autor (2022). 

 
FIGURA 25 – CORTE DA SE DE 230 KV COM EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS PARA O ARRANJO 

BARRA DUPLA COM DISJUNTOR SIMPLES A QUATRO CHAVES 

 



Fonte: O Autor (2022). 

 
FIGURA 26 – PROJETO TRIDIMENSIONAL DA SE DE 230 KV COM EQUIPAMENTOS HÍBRIDOS 

PARA O ARRANJO BARRA DUPLA COM DISJUNTOR SIMPLES A QUATRO CHAVES 

 

 
 

 
 

Fonte: O Autor (2022). 



De acordo com o estudo realizado (ver Figura 24 a Figura 26), para cada 

entrada de linha da SE são necessários dois módulos híbridos com chave by-pass (um 

terminal de entrada e dois de saída por fase), que considerando as duas entradas de 

linha do projeto totalizam 4 equipamentos híbridos com chave by-pass e 

adicionalmente um módulo híbrido sem chave by-pass (um terminal de entrada e um 

terminal de saída por fase) para interligamento das barras. O estudo manteve as 

distâncias elétricas do projeto convencional, o que não acarreta em reduções nos 

critérios de confiabilidade da subestação. Em função do mantenimento das distâncias 

elétricas identificou-se que há a necessidade da alocação de isoladores pedestais 

entre os equipamentos para manter a distância fase-terra considerando as flechas e 

também para dar suporte mecânico aos esforções provenientes dos pesos dos 

condutores. 

Em relação às distâncias longitudinais (corte) pode-se verificar na Figura 14 

que o corte do projeto típico da SE de 230 kV convencional tem 107 m de comprimento 

e no projeto com a utilização de equipamentos híbridos o comprimento obtido foi de 

86 m (Figura 25). Ou seja, houve uma redução de 21 m no comprimento longitudinal 

da subestação. Em relação à área da subestação pode-se verificar nas plantas da SE 

230 kV típica convencional (Figura 14) e da SE 230 kV com módulos híbridos (Figura 

24) que são, respectivamente, de 5875 m2 e 3850 m2, o que representa uma redução 

de 2025 m2. Assim, verifica-se que na comparação entre os projetos convencional de 

SE típica de 230 kV e do projeto proposto com a utilização de módulos híbridos, que 

a utilização dos módulos híbridos propiciou uma compactação de aproximadamente 

19,6 % no comprimento longitudinal e de 34,5 % de área para a SE. 

 
 

6.1 CONSIDERAÇÕES 
 

O projeto de compactação de subestações apresentado propiciou uma 

redução de 34,5 % na área necessária para a construção de uma SE de 230 kV. As 

principais considerações que podem ser apontadas em relação ao projeto proposto 

são: 

● A alternativa de compactação utilizada foi a utilização de módulos híbridos; 

● O projeto foi elaborado de modo a permitir as manobras de transferência entre 

barras (by-pass); 



● O arranjo considerado foi barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves – 

em geral, os estudos de caso apresentados na bibliografia nos quais reduções 

de até 50 % de área são obtidas são para arranjos com barra simples; 

● Os barramentos utilizados são do tipo flexíveis – a utilização de barramentos 

rígidos é ainda uma alternativa para maior compactação; 

● As distâncias elétricas fase-fase foram mantidas em relação ao projeto 

convencional e desta forma foi necessária a instalação de isoladores pedestais 

com o intuito de manter as distâncias fase-terra (considerando a flecha) – a 

adoção de distâncias elétricas entre partes vivas reduzidas é ainda uma 

alternativa para maior compactação. 

 
 

6.2 ANÁLISE ECONÔMICA 
 

Considerando o custo para aquisição de área para construção de uma SE de 

47,5 % do valor total da sua implantação (GONÇALVES & KAJIKAWA, 2008) e a 

compactação da SE proposta de 34,5 % de redução de área pode-se realizar a 

seguinte análise econômica: 

• Espaço inicial: Ei = 100 %; 

• Custo do espaço inicial: 𝐶𝐸𝑖 = 47,5 % ; 

• Custos outros: 𝐶𝑂 = 52,5 % 

• Custo total inicial: 𝐶𝑇𝑖 = 𝐶𝐸𝑖 + 𝐶𝑂 = 47,5 % + 52,5 % = 100 % 

• Espaço com compactação: 𝐸𝑐 = 65,5 %; 

• Custo do espaço com compactação: 𝐶𝐸𝑐 
= 

𝐶𝐸𝑖𝑥𝐸𝑐 = 31,1 %; 
100 

 

• Custo total com compactação: 𝐶𝑇𝑐 = 𝐶𝐸𝑐 + 𝐶𝑂 = 31,1 % + 52,5 % = 83,6 % 

Ou seja, a compactação proposta impactaria em uma redução de 16,4 % no 

valor total da implantação considerando apenas a alteração de custos com a aquisição 

de espaço físico para a construção da SE. Entretanto, para uma avaliação econômica 

global de implantação da SE seria necessário o conhecimento do percentual de 

representatividade dos custos com equipamentos na SE, o valor percentual agregado 

aos equipamentos híbridos em relação aos equipamentos convencionais e demais 

custos que poderiam sofrer alterações (p.ex. obras civis, materiais para fundações, 

etc.). Uma avalição ainda mais completa de viabilidade econômica também deveria 



considerar, além da análise econômica de implantação, as análises econômicas de 

operação e manutenção das SEs considerando a utilização dos módulos híbridos. 



7 CONCLUSÃO 
 

A compactação de subestações isoladas à ar pode ser obtida por diversos 

métodos, seja pelo uso de novos equipamentos, pelo uso de novos arranjos e também 

pela adoção de novos critérios. A busca por subestações compactas tem vários 

motivadores, como por exemplo a escassez de terrenos em áreas urbanas, a 

necessidade de ampliação do sistema em área reduzida e redução de impactos 

ambientais. 

Pela avaliação das normas foi possível verificar que as distâncias elétricas 

adotadas são baseadas em premissas de modo a generalizar o problema de 

coordenação do isolamento, com o intuito de se obter um procedimento simples para 

o posicionamento dos componentes dentro da subestação. Assim, o aspecto 

conservador da recomendação para as distâncias elétricas mínimas é uma grande 

oportunidade no sentido de diminuir as distâncias entre as partes vivas, principalmente 

porque as distâncias existentes atualmente foram obtidas em sua maioria a partir de 

extrapolações conservadoras, ainda mais devido à natureza estatística do fenômeno 

da descarga disruptiva elétrica. Entretanto, é importante ressaltar que para a adoção 

de distâncias elétricas reduzidas deve-se garantir a confiabilidade do projeto através 

da realização de simulações computacionais ou testes de laboratório. 

Quanto aos novos arranjos, foram identificas algumas opções, porém também 

se vislumbra que estudos adicionais possam propor mais opções. Neste sentido, 

arranjos de barramentos que não considerem exclusivamente a disposição sequencial 

de forma horizontal dos equipamentos, adotada há muitos anos, tem potencial para 

propiciar a compactação de subestações. 

Quanto aos módulos híbridos, verificou-se que possibilitam a utilização de 

menor espaço para a construção da subestação, o que acarreta em redução das obras 

de infraestrutura (civis); o menor número de componentes para instalação leva à 

redução de materiais necessários para a construção da subestação, com consequente 

redução do impacto sobre o meio ambiente; e ainda o menor número de contatos 

elétricos implica em diminuição da possibilidade de pontos quentes. Outro aspecto 

identificado diz respeito à taxa de falhas e a frequência de manutenção dos módulos 

híbridos que é menor do que a combinação da instalação convencional de disjuntores 

e seccionadores, reduzindo assim os custos operacionais da subestação. 



No estudo de caso realizado foi proposto o projeto para uma subestação 

compacta de 230 kV isolada a Ar com a utilização de equipamentos híbridos. Foi 

obtida uma redução de 34,5 % na área necessária para a construção da subestação 

em comparação com um projeto convencional de SE com as mesmas características. 

Conforme análise econômica, tal percentual de redução acarreta diretamente em 

redução de custos com terreno e ainda pode reduzir custos globais de implantação, a 

depender da alteração nos demais custos envolvidos (principalmente de aquisição dos 

equipamentos) e reduzir custos operacionais. Uma compactação maior poderia ser 

avaliada considerando em conjunto as outras alternativas apontadas no trabalho que 

possibilitam a redução de distâncias em projetos de subestações. 

Dentre as várias estratégias que podem ser adotadas para a compactação de 

subestações tem-se diferentes cenários que necessitam ser avaliadas em relação às 

variáveis como custo inicial da solução, custos operacionais, desempenho da solução, 

flexibilidade de manutenção, risco de falha, fatores ambientais, etc. De forma geral, 

independentemente da alternativa a ser adotada para a compactação de subestações, 

sejam a redução das distâncias elétricas, arranjos de barramento alternativos, ou a 

utilização de equipamentos de tecnologia híbrida com isolamento em SF6, deve-se ter 

como objetivo a redução no custo global da solução e o atendimento dos requisitos 

mínimos de confiabilidade. Ainda, a solução de compactação com a utilização de 

equipamentos híbridos é viável tecnicamente e dependendo dos demais custos 

envolvidos na implantação pode ser viável economicamente. 



8 TRABALHOS FUTUROS 
 

Conforme descrito na seção 3 deste trabalho (revisão da literatura) a 

metodologia BIM tem potencial para trazer vantagens na elaboração de projetos de 

subestações de energia através de uma melhor análise de custos; redução de 

retrabalho devido a erro de união de projetos; quantificação de material mais precisa; 

aprimoramento da documentação e planejamento de manutenções preventivas e 

preditivas. Neste sentido, pretende-se como trabalhos futuros a elaboração do projeto 

completo da subestação compacta proposta na metodologia BIM e avaliar se a 

utilização da metodologia BIM agregada à ferramenta computacional Primtech pode 

também, além dos benefícios já conhecidos, possibilitar a otimização da compactação 

de SEs. 
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