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RESUMO 

 

DE OLIVEIRA, Thiago; JESUS, Mayron Breda de; YOKOGAWA, Renan. Análise do 

desempenho de uma subestação isolada a gás em comparação a uma subestação 

convencional. 2017. 127 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia 

Elétrica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 

 

Este trabalho analisa aspectos tanto das subestações convencionais como as 

subestações que utilizam da tecnologia do isolamento a gás SF6, tratando-se de 

construção e equipamentos elétricos como transformadores, disjuntores, 

seccionadoras, para-raios, entre outros. Além de apontar as principais diferenças 

encontradas, ressalta aspectos importantes como área de implantação da subestação, 

aspectos socioambientais e aspectos técnicos. Com todos os dados levantados e com 

os custos gerais envolvidos, uma análise é feita quanto às vantagens e desvantagens 

entre os dois tipos de subestações a fim de servir como um auxílio para tomada de 

decisão sobre qual tipo de subestação implantar. 

Palavras-chave: Subestação. Gás SF6. GIS. AIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

DE OLIVEIRA, Thiago; JESUS, Mayron Breda de; YOKOGAWA, Renan. Performance 

analysis of a gas isolated substation in comparison to a conventional substation. 

2017. 127 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Curso de Engenharia Elétrica. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. 

 

This work analyzes aspects from both conventional substations and substations that use 

SF6 gas insulation technology, in case of construction and electrical equipments such as 

transformers, circuit breakers, disconnectors, surge-arresters, among others. In addition 

to pointing out the main differences found, it highlights important aspects such as 

substation implementation area, socio-environmental and technical aspects. With all the 

data collected and the general costs involved, an analysis is made about the 

advantages and disadvantages between the two types of substations in order to serve 

as an aid to decision making about what type of substation to implant. 

Keywords: Substation. SF6 Gas. GIS. AIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÔNIMOS 

A – Ampere(s) 

AIS – Air Insulated Switchgear (Subestação Isolada a Ar) 

ABB – Asea Brown Boveri 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas  

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANSI – American National Standards Institute 

AT – Alta Tensão 

BT – Baixa Tensão 

EIA – Estudo de Impacto Ambiental 

FP – Fator de Potência 

GIS – Gas Insulated Switchgear (Subestação Isolada a gás) 

IEEE – Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos 

kV – Quilovolt(s) 

MT – Média Tensão 

LT – Linha de Transmissão  

Ltda – Limitada 

RIMA – Resumo dos Impactos ao Meio Ambiente 

SE – Subestação 

SE JAM – Subestação Jardim das Américas 

SF6 – Hexafluoreto de Enxofre  

SIN – Sistema Interligado Nacional 

TC – Transformador de Corrente 

TP – Transformador de Potencial 

V – Volt(s) 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Subestação Uberaba 230 kV .................................................................................... 20 

Figura 2 - Disjuntor com Grande Volume de Óleo ..................................................................... 21 

Figura 3 - Chave Seccionadora - SE Uberaba 230 kV .............................................................. 22 

Figura 4 - Pára-raios (AIS Uberaba 230 kV) ............................................................................. 23 

Figura 5 - Chave de Aterramento intertravada com a chave do disjuntor - Uberaba 230 kV ..... 24 

Figura 6 - Transformador de Força de três enrolamentos ......................................................... 25 

Figura 7 - Transformador de Corrente ....................................................................................... 26 

Figura 8 - Transformador de Potencial de três enrolamentos .................................................... 27 

Figura 9 - Barramento Simples ................................................................................................. 28 

Figura 10 - Barramento Duplo - Duplo Disjuntor ....................................................................... 29 

Figura 11 - Barramento Principal e Barramento de Transferência ............................................. 31 

Figura 12 - Barramento Duplo - Um Disjuntor ........................................................................... 32 

Figura 13 - Barramento em Anel ............................................................................................... 33 

Figura 14 - Barramento com um Disjuntor e Meio ..................................................................... 33 

Figura 15 - Aspecto Espacial Molecular do Gás SF6................................................................. 37 

Figura 16 - Módulos e Painéis da GIS – SE JAM 69 kV ............................................................ 39 

Figura 17 - Painel dos Módulos – SE JAM 69 kV ...................................................................... 39 

Figura 18 - Representação nos Módulos - SE JAM 69 kV ........................................................ 40 

Figura 19 - Encapsulamento Monofásico .................................................................................. 41 

Figura 20 - Encapsulamento Trifásico ....................................................................................... 41 

Figura 21 - Encapsulamento Monofásico - SE Sta. Quitéria 230 kV .......................................... 42 

Figura 22 - Encapsulamento Trifásico - SE Sta. Quitéria 230 kV .............................................. 42 

Figura 23 - Disjuntor SF6 – SE Sta. Quitéria 230 kV ................................................................. 44 

Figura 24 - Chave Seccionadora – SE Sta. Quitéria 230 kV ..................................................... 47 

Figura 25 - Chave de Aterramento – SE Sta. Quitéria 230 kV ................................................... 48 

Figura 26 - Conexão SF6 - Ar – SE Sta. Quitéria 230 kV .......................................................... 50 

Figura 27 - Para-raios – SE Sta. Quitéria 230 kV ...................................................................... 51 

Figura 28 - Sistema de Controle - SE JAM 69 kV ..................................................................... 52 

Figura 29 - Monitoramento de Gás – SE Sta. Quitéria 230 kV .................................................. 53 

Figura 30 - Saída dos Alimentadores – SE JAM 69 kV ............................................................. 56 

Figura 31 - Saída dos Alimentadores – Sta. Quitéria 230 kV ..................................................... 56 

Figura 32 - Saída de 13,8 kV – SE Sta. Quitéria 230 kV ........................................................... 57 

Figura 33 - SE AIS Uberaba 230 kV .......................................................................................... 58 

Figura 34 - SE AIS Capanema 69 kV ........................................................................................ 59 

Figura 35 - SE GIS Jardim das Américas 69 kV ........................................................................ 60 

Figura 36 - SE GIS Santa Quitéria 230 kV ................................................................................ 60 

Figura 37 - Vista Geral - SE GIS JAM 69 kV ............................................................................. 63 

Figura 38 - Saída do Exaustor - SE GIS JAM 69 kV ................................................................. 64 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 – Comparativo dos Preços dos Equipamentos ............................................... 67 

Gráfico 2 – Custos de uma SE AIS de uma concessionária do PR ................................ 68 

Gráfico 3 – Comparativo de Preços AIS x GIS ............................................................... 70 

Gráfico 4 – Custos de uma SE GIS de uma concessionária do PR ............................... 71 

Gráfico 5 – Balanço de Custos Gerais ........................................................................... 78 

Gráfico 6 – Custo TOTAL ............................................................................................... 78 

 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 1 – Comparação entre os arranjos de barramentos .......................................... 34 

Quadro 2 – Relevância: Aspectos Socioambientais ....................................................... 79 

Quadro 3 – Relevância: Aspectos Técnicos ................................................................... 81 

 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Custos: Equipamentos .................................................................................. 73 

Tabela 2 – Custos: Civil e Montagem ............................................................................. 74 

Tabela 3 – Custos: Área ................................................................................................. 75 

Tabela 4 – Custos: Total ................................................................................................. 76 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1.INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 14 

1.1. TEMA ...................................................................................................................... 14 

1.1.1. Delimitação do Tema............................................................................................ 15 

1.2. PROBLEMAS E PREMISSAS ................................................................................. 15 

1.3. OBJETIVOS ............................................................................................................ 16 

1.3.1. Objetivo Geral ...................................................................................................... 16 

1.3.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 16 

1.4. JUSTIFICATIVA ...................................................................................................... 16 

1.5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ................................................................ 17 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO ................................................................................ 18 

2.SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS .................................................................................... 19 

2.1. SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS ISOLADAS A AR (AIS) ........................................... 19 

2.1.1. Equipamentos de Manobra .................................................................................. 21 

2.1.1.1. Disjuntores  ....................................................................................................... 21 

2.1.1.2. Chaves seccionadoras ...................................................................................... 22 

2.1.2. Equipamentos de Proteção .................................................................................. 22 

2.1.2.1. Para-raios .......................................................................................................... 22 

2.1.2.2. Chaves de aterramento ..................................................................................... 23 

2.1.2.3. Relés de proteção ............................................................................................. 24 

2.1.3. Equipamentos de Transformação ........................................................................ 24 

2.1.3.1. Transformadores de força ................................................................................. 24 

2.1.3.2. Transformadores de corrente ............................................................................ 25 

2.1.3.3. Transformadores de potencial ........................................................................... 26 

2.1.4. Arranjos de Barramentos ...................................................................................... 27 

2.1.4.1. Barramento simples........................................................................................... 27 

2.1.4.2. Barramento duplo – duplo disjuntor ................................................................... 29 

2.1.4.3. Barramento principal e barramento de transferência ........................................ 30 

2.1.4.4. Barramento duplo – um disjuntor ...................................................................... 31 

2.1.4.5. Barramento em anel .......................................................................................... 32 

2.1.4.6. Barramento com um Disjuntor e Meio ............................................................... 33 

2.1.4.7. Comparação entre os tipos de arranjos ............................................................. 34 

2.1.5. Aterramento .......................................................................................................... 35 

2.2. SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS ISOLADAS A GÁS (GIS) ........................................ 36 

2.2.1. Hexafluoreto de Enxofre (SF6) ............................................................................. 36 



2.2.2. Construção ........................................................................................................... 38 

2.2.3. Disjuntores ........................................................................................................... 44 

2.2.4. Transformadores de Corrente .............................................................................. 45 

2.2.5. Transformadores de Força ................................................................................... 45 

2.2.6. Chaves Seccionadoras......................................................................................... 46 

2.2.7. Chaves de Aterramento........................................................................................ 47 

2.2.8. Buchas ................................................................................................................  49 

2.2.9. Conexões SF6 – Ar .............................................................................................. 49 

2.2.10. Conexões de cabo ............................................................................................. 50 

2.2.11. Para-raios ........................................................................................................... 50 

2.2.12. Sistema de Controle ........................................................................................... 52 

2.2.13. Sistema de Monitoramento de Gás .................................................................... 53 

2.2.14. Zonas e Compartilhamentos de Gás .................................................................. 54 

2.2.15. Arranjos Elétricos ............................................................................................... 55 

2.2.16. Aterramento ........................................................................................................ 55 

2.2.17. Saída dos Alimentadores ................................................................................... 56 

3.CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS PARA A ANÁLISE COMPARATIVA ........................ 59 

3.1. ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO ................................................................................. 59 

3.1.1. AIS (Subestação Isolada a Ar) ............................................................................. 59 

3.1.2. GIS (Subestação Isolada a Gás) .......................................................................... 60 

3.2. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS ........................................................................... 62 

3.2.1. AIS (Subestação Isolada a Ar) ............................................................................. 62 

3.2.2. GIS (Subestação Isolada a Gás) .......................................................................... 63 

3.3. ASPECTOS TÉCNICOS ......................................................................................... 65 

3.3.1. AIS (Subestação Isolada a Ar) ............................................................................. 65 

3.3.2. GIS (Subestação Isolada a Gás) .......................................................................... 66 

3.4. CUSTOS DO INVESTIMENTO ............................................................................... 67 

3.4.1. AIS (Subestação Isolada a Ar) ............................................................................. 67 

3.4.2. GIS (Subestação Isolada a Gás) .......................................................................... 69 

4.ANÁLISE COMPARATIVA ......................................................................................... 73 

4.1. CUSTOS ................................................................................................................. 73 

4.1.1. Equipamentos ...................................................................................................... 74 

4.1.2. Materiais Elétricos e Eletromecânicos .................................................................. 74 

4.1.3. Manutenção .......................................................................................................... 75 

4.1.4. Civil e Montagem .................................................................................................. 76 

4.1.5. Área    ................................................................................................................... 77 

4.1.6. Total   ................................................................................................................... 78 

4.2. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS ........................................................................... 80 



4.2.1. Aspecto Visual ...................................................................................................... 80 

4.2.2. Poluição Sonora ................................................................................................... 79 

4.2.3. Poluição do Ar ...................................................................................................... 81 

4.2.4. Licença Ambiental ................................................................................................ 81 

4.3. ASPECTOS TÉCNICOS ......................................................................................... 82 

5.CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 84 

REFERÊNCIAS .............................................................................................................. 86 

ANEXO A – Orçamento GIS – SE Hauer ..................................................................... 88 

ANEXO B – Orçamento AIS – SE Bituruna ................................................................. 91 

 

 

 

 



14 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1.TEMA 

A energia elétrica para ser encaminhada desde a geração até a distribuição 

necessita ter meios de dirigi-la adequadamente, por meio de conexões, para que 

permitam manobrar as linhas de transmissão e os alimentadores de forma mais 

confiável possível. Além das manobras temos que ter meios de modificar a tensão e 

regular seus níveis visando melhor atender às necessidades dos vários 

consumidores de energia elétrica. Essa variação e regulação dos níveis de tensão 

são obtidas pelas subestações elétricas (SE) que possibilitam enviar 

adequadamente esses blocos de energia de um ponto a outro (PRAZERES, 2010). 

Historicamente as subestações elétricas têm apresentado um alto índice de 

longevidade, sendo que muitas dessas subestações não sofreram melhorias em 

relação ao seu projeto inicial. Tratando-se a respeito de subestações isoladas a gás, 

a situação descrita é ainda mais visível, já que não houve notórios avanços 

tecnológicos. A utilização do gás SF6 para isolação elétrica é uma tecnologia da 

década de 60 e 70 e após apenas 5 anos de desenvolvimento de pesquisas, seu 

uso já havia alcançado cerca de 20% na relação das novas subestações que eram 

construídas em locais limitados (MUZY, 2012). 

Situadas nos nós ou fronteiras do Sistema Elétrico de Potência, as 

subestações são responsáveis por fazer interface entre dois ou mais subsistemas 

onde atuam na regulação e chaveamento da tensão e podem ser classificadas como 

elevadoras e abaixadoras de acordo com Penteado (2011). Após a geração da 

energia as subestações elevadoras são responsáveis por elevar a tensão para a 

transmissão com perdas mínimas. Essas subestações são construídas de formas 

distintas quanto à isolação, sendo duas delas, respectivamente, as isoladas à ar 

atmosférico e as isoladas à gás SF6. 
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1.1.1.Delimitação do Tema 

O gás SF6 quando utilizado nas subestações para isolamento dos 

equipamentos como chaves seccionadores, disjuntores, transformadores, chaves de 

aterramento e para-raios, traz o benefício da compactação espacial da estrutura 

como um todo. É interessante saber quais pontos positivos se sobressaem em uma 

análise de desempenho desse tipo de gás. Devido a isso, este trabalho analisa e 

efetua um comparativo entre o sistema a gás – GIS e o sistema convencional a ar 

atmosférico – AIS, na tentativa de obter um esclarecimento para definição dos 

melhores pontos de cada sistema. 

Assim, esse trabalho exige a busca de muitas informações e conhecimento. 

Isso faz com que o tema escolhido, além de fornecer um grande conhecimento na 

área, forneça aos envolvidos um maior contato com esse ramo da engenharia. Em 

teor prático, no que se refere às visitas que foram feitas às subestações, interações 

com diversos profissionais já atuantes na área contribuíram para nossa formação 

como engenheiros eletricistas. 

 

 

1.2.PROBLEMAS E PREMISSAS 

Para a realização deste trabalho foi necessário a obtenção de informações 

teóricas sobre o assunto além das anotações obtidas na disciplina de subestações.  

Foram necessárias, também, visitas a algumas subestações do tipo GIS e AIS 

para adquirir informações, levantar dados reais e construir uma visão clara sobre o 

tema. As visitas foram realizadas em algumas subestações com o intuito de ver na 

prática os aspectos técnicos, a organização e gerenciamento das mesmas.  

Outro desafio foi estabelecer e dissertar no que se diz respeito às premissas 

fundamentais para a análise comparativa entre os dois tipos de subestações, 

levando em consideração a área disponível, a segurança, o custo, a viabilidade 

técnica, a confiabilidade e os impactos socioambientais.  
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1.3.OBJETIVOS 

 

1.3.1.Objetivo Geral 

Analisar o desempenho de uma subestação isolada a gás em relação a uma 

subestação convencional, comparando as vantagens e desvantagens dessa 

tecnologia nos aspectos técnicos, econômicos e socioambientais. 

 

1.3.2.Objetivos Específicos 

 Analisar as características (estrutura molecular, capacidade dielétrica, 

capacidade de resfriamento, auto regeneração), aplicações e problemas do gás SF6; 

 Realizar visitas técnicas a algumas subestações do tipo GIS e AIS em 

Curitiba para adquirir informações e levantar dados reais para a realização da 

comparação dos dois tipos de subestações de mesma classe de tensão; 

 Analisar esses dois tipos de subestações (GIS e AIS) fazendo um 

comparativo quanto aos aspectos de construção, desempenho e manutenção; 

 Levantar dados quanto aos custos que envolvem a construção (obras civis, 

terreno para construção e equipamentos) e a manutenção das subestações e a sua 

vida útil; 

 Fornecer uma referência eficaz para orientar a decisão de qual tipo de 

subestação construir. 

 

 

1.4.JUSTIFICATIVA 

É fato que na sociedade atual o consumo de energia é unânime e para suprir 

essa demanda gigantesca e ininterrupta de eletricidade, o sistema de fornecimento 

de energia elétrica, por meio de um grande complexo sistema de usinas, 

subestações e linhas de transmissão requer cada vez mais ser aprimorado e 

ampliado. Por se tratar de algo com uma magnitude tão importante, escolhemos tal 
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tema, para analisar o desempenho de uma Subestação Isolada a Gás (GIS) em 

comparação a uma Subestação Isolada a Ar (AIS), mostrando as vantagens e 

desvantagens dessas duas tecnologias. 

Este trabalho pode ser utilizado futuramente como uma base didática. Vale 

ressaltar que é de suma importância o conhecimento a respeito das subestações, 

pois tratam-se de uma das áreas mais importantes do Sistema Elétrico de Potência. 

Quanto ao balanço do tipo de isolação da subestação, o custo dos 

equipamentos de uma subestação isolada a gás SF6 é mais elevado do que o de 

uma subestação isolada a ar atmosférico. Entretanto, o custo de instalação da SF6 é 

inferior devido aos testes serem realizados pelos fabricantes, assim como também 

os custos relacionados à construção são menores, em virtude à área necessária ser 

menor para tal. Essas vantagens de construção de uma subestação a gás 

aumentam com o aumento da tensão do sistema, pois as subestações de alta 

tensão, isoladas a ar, tendem a ter áreas significativamente maiores por causa das 

longas distâncias necessárias para o isolamento (MUZY, 2012). 

No processo de desenvolvimento de um projeto de uma subestação, na 

situação onde procura-se saber qual o melhor tipo a ser implantada, a leitura desse 

Trabalho de Conclusão de Curso se torna importante e de grande ajuda para se 

obter a resposta sobre o desempenho dessas subestações. 

 

 

1.5.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O trabalho foi dividido em etapas de forma que ao longo do processo, os 

conhecimentos até então adquiridos sejam agrupados para possibilitar a 

comparação efetiva dos tipos de subestação tratados no trabalho. Inicialmente, o 

estudo quanto às propriedades do gás SF6 foi realizado por meio de pesquisas 

bibliográficas na literatura disponível. 

Como uma segunda etapa, foram realizadas visitas a algumas subestações 

existentes em Curitiba, como a Subestação Uberaba 230 kV (AIS), Subestação 

Jardim das Américas 69 kV (GIS) e a Subestação Santa Quitéria 230 kV (GIS), para 

se obter uma visão mais ampla e fidedigna quanto ao tema.  
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Para uma terceira etapa, com os dados obtidos, juntamente com um 

levantamento bibliográfico foi possível descrever o funcionamento e as 

características dos equipamentos na condição AIS e GIS. 

Em seguida, foi realizada uma análise comparativa entre esses dois tipos de 

subestações, levando em conta parâmetros técnicos e econômicos de suas 

instalações, tais como a área para a implantação, aspectos socioambientais, 

aspectos técnicos, custo do investimento e a sua vida útil em relação a seus 

equipamentos. 

 

 

1.6.ESTRUTURA DO TRABALHO 

O primeiro capítulo do trabalho trata da introdução do trabalho, como 

delimitação do tema, problemas e premissas e realiza a estruturação do trabalho. 

O segundo capítulo introduz o assunto de subestações apresentando as AIS 

como um todo, desde seu pleno funcionamento, tipos de arranjo, manutenção e os 

equipamentos constituintes. Ainda neste mesmo capítulo, foi discorrido sobre 

aspectos gerais do gás SF6, sua composição, comportamento, as subestações 

isoladas utilizando esse gás, seu funcionamento, tipos de arranjo, as características 

gerais dos equipamentos constituintes e suas particularidades. 

No que se refere ao terceiro capítulo são especificados e dissertados sobre os 

critérios para uma análise comparativa efetiva (área para implantação, aspectos 

socioambientais, aspectos técnicos e custos do investimento) acerca dos dois tipos 

de isolamento tratados no trabalho, aplicados às subestações.  

No quarto capítulo foi realizada uma análise comparativa do uso de ambas 

subestações levando em consideração os critérios fundamentais explicados no 

quarto capítulo. 

Por fim, no quinto capítulo foram apresentadas as conclusões do trabalho e as 

possibilidades de continuidade do mesmo.  
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2. SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS 

As subestações elétricas são partes componentes do Sistema de Transmissão 

e podem ser definidas como sendo um conjunto de equipamentos destinados a 

transformar e regular as tensões geradas ou transportadas, permitir a operação 

segura das partes componentes do sistema, eliminar ou reduzir as faltas e permitir o 

estabelecimento de alternativas para o suprimento (o mais contínuo possível) da 

energia elétrica (PRAZERES, 2010). 

Segundo Prazeres (2010, as subestações elétricas possuem, basicamente, as 

seguintes funções: 

 Transformação: alterar os níveis de tensão de modo a adequá-los às 

conveniências de transmissão, distribuição e consumo; 

 Regulação: regular os níveis de tensão de modo a mantê-los nos limites 

aceitáveis e admissíveis; 

 Chaveamento: conectar e desconectar os componentes do sistema de 

transmissão ou distribuição, para orientar o fluxo de energia e isolar partes com 

defeitos, mantendo a continuidade no suprimento de energia elétrica. 

 As subestações elétricas transformadoras também são classificadas de 

acordo com o seu nível de tensão de operação: 

 Baixa Tensão (BT): até 1 kV; 

 Média Tensão (MT): de 1 kV até 35 kV; 

 Alta Tensão (AT): de 35 kV até 230 kV; 

 Extra Alta Tensão (EAT): de 230 kV até 765 kV; 

 Ultra Alta Tensão (UAT): acima de 765 kV. 

 

 

2.1.SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS ISOLADAS A AR (AIS) 

Subestações ao tempo, chamadas de Air Insulated Switchgear (AIS), são 

subestações onde o ar atmosférico é o responsável pela isolação elétrica entre os 

equipamentos de pátio. Todos os equipamentos, com exceção do Sistema de 

Proteção, Controle e Supervisão que se encontram dentro da Casa de Comando, 

são expostos ao ar livre (HORIKAWA, 2013). 
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Segundo Muzy (2012), as subestações isoladas a ar atmosférico são 

normalmente relacionadas por normas (ABNT) baseadas na temperatura ambiente e 

nas altitudes. A temperatura ambiente é geralmente classificada em uma faixa de -

40ºC a +40ºC para os equipamentos isolados a ar, e para altitudes acima de 1000 

metros, pode-se requerer uma redução de capacidade. 

Conforme Muzy (2012), em altitudes mais elevadas, a densidade do ar diminui 

e com isso a rigidez dielétrica, que é o valor limite de campo elétrico sobre a 

espessura do material isolante também é reduzida e a classificação do equipamento, 

antes baseada em uma altura inferior, é alterada. As folgas operacionais devem ser 

aumentadas para compensar a redução na rigidez dielétrica do ar ambiente. Por 

isso, as classificações dos equipamentos pelas normas da ABNT e ANSI atuais 

geralmente diminuem em altitudes mais elevadas, devido à diminuição da densidade 

do ar, que é o meio de resfriamento usado para a dissipação do calor gerado pelas 

perdas de carga associadas aos níveis de corrente de carga. 

A fim de ter conhecimento melhor quanto ao tema, foram realizadas visitas 

técnicas às subestações elétricas de Uberaba 230 kV e Jardim das Américas 69 kV 

(GIS). No caso da primeira citada, trata-se de uma subestação AIS. A figura 1 

representa uma visão geral da subestação de Uberaba. 

 

Figura 1 - Subestação Uberaba 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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2.1.1.Equipamentos de Manobra 

 

2.1.1.1.Disjuntores 

Os disjuntores são equipamentos elétricos cuja finalidade é interromper a 

corrente elétrica. Sua operação pode ser realizada com carga e inclusive em 

condições de curto-circuito sem sofrer os danos ocasionados pelo arco voltaico. Os 

disjuntores podem ser a óleo (PVO – Volume reduzido ou GVO – Grande volume, 

conforme figura 2), a ar comprimido e a gás – SF6 (PRAZERES, 2010). 

 

Figura 2 - Disjuntor com Grande Volume de Óleo 

 
Fonte: Prazeres (2010) 

No estado ligado ou fechado, deve suportar a corrente nominal da linha, sem 

ultrapassar os limites de temperatura permitidos (PRAZERES, 2010). 

No estado desligado ou aberto, a distância de isolamento entre contatos deve 

suportar a tensão de operação, bem como as tensões internas devidas a surtos de 

manobra ou descargas atmosféricas (PRAZERES, 2010). 
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2.1.1.2.Chaves seccionadoras 

As chaves seccionadoras são dispositivos que servem para isolar um circuito 

ou equipamento, onde a principal finalidade é garantir a segurança durante as 

manutenções e também realizar as manobras no barramento principal da 

subestação (PRAZERES, 2010). 

Nas subestações, as chaves seccionadoras, conforme figura 3, geralmente 

estão intertravadas com os disjuntores e jamais podem ser manobradas com carga, 

ou seja, é necessário que o disjuntor relacionado a estas chaves esteja aberto para 

que as mesmas possam ser operadas (PRAZERES, 2010). 

 

Figura 3 - Chave Seccionadora - SE Uberaba 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

2.1.2.Equipamentos de Proteção 

 

2.1.2.1.Para-raios 

É um dispositivo destinado a proteger os circuitos e os equipamentos a eles 

ligados de descargas atmosféricas. Devido a estas características, os para-raios, 

conforme figura 4, são colocados às entradas e saídas de linhas de transmissão e 

redes de distribuição que chegam ou saem das subestações, como também na 
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entrada dos primários e saída secundários dos transformadores de força 

(PRAZERES, 2010). 

 

Figura 4 - Para-raios (AIS Uberaba 230 kV) 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

2.1.2.2.Chaves de aterramento 

São chaves de segurança, colocadas na saída de uma linha de transmissão da 

subestação, garantindo que ela seja aterrada durante uma operação de 

manutenção, conforme figura 5 (PRAZERES, 2010). 

Essa chave interliga as fases da linha à terra para que haja proteção quando a 

mesma for desligada, contra tensões que aparece devido à origem atmosféricas e 

contra os efeitos capacitivos das linhas (PRAZERES, 2010). 
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Figura 5 - Chave de Aterramento intertravada com a chave do disjuntor - Uberaba 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

2.1.2.3.Relés de proteção 

Os relés de proteção são dispositivos elétricos de detecção de anomalias em 

circuitos e são acionados eletricamente. Estes por sua vez, recebem a alimentação 

dos Transformadores de Correntes (TCs) e Transformadores de Potencial (TPs) e 

são responsáveis por detectar condições anormais de operações e, na lógica de 

proteção, irão atuar no disjuntor ou na entrada ou saída de um outro relé, através de 

comandos de aberturas (PRAZERES, 2010). 

 

2.1.3.Equipamentos de Transformação 

 

2.1.3.1.Transformadores de força 

Os transformadores de força são um dos equipamentos mais caros em uma 

subestação, podendo atingir até 25% do custo total de uma SE (HORIKAWA, 2013). 

São dispositivos empregados tanto no sistema de distribuição e transmissão de 

energia elétrica das concessionárias, como no atendimento a cargas industriais. 
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Destinam-se à transformação de tensão e corrente sem que se altere a potência 

(PRAZERES, 2010). 

Nas subestações são utilizados transformadores de dois ou três enrolamentos, 

conforme figura 6, como também reguladores de tensão e autotransformadores. 

 

Figura 6- Transformador de Força de três enrolamentos 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

2.1.3.2.Transformadores de corrente 

Esses equipamentos, vide figura 7, são considerados transformadores de 

instrumentação e possuem como principal função a medição de grandezas básicas 

como: tensão, corrente, frequência, fator de potência, potência ativa e reativa. Estas 

medidas são feitas através da redução dos valores primários das correntes e 

tensões, uma vez que medidas diretas em circuitos de alta tensão ou alta corrente 

implicariam em riscos para os operadores que estiverem nas proximidades dos 

instrumentos, imprecisão dos instrumentos devido às forças eletrostáticas e na difícil 

isolação dos instrumentos de medida de proteção (PRAZERES, 2010). 

Os transformadores de correntes podem ser do tipo bucha, que são instalados 

nas buchas dos equipamentos (transformadores, disjuntores) ou do tipo barra, cujo 
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enrolamento primário é construído por uma barra fixada através do núcleo do 

transformador (PRAZERES, 2010). 

 

Figura 7 - Transformador de Corrente 

 
Fonte: Prazeres (2010) 

 

2.1.3.3.Transformadores de potencial 

É um transformador para instrumento onde o enrolamento primário é ligado em 

derivação com o circuito elétrico e o enrolamento secundário se destina a alimentar 

bobinas de equipamentos de controle, medição e proteção, conforme figura 8 

(PRAZERES, 2010). 

Eles são empregados para alimentar instrumentos de alta impedância 

(voltímetros, bobinas de potencial de wattímetros, bobinas de potencial de 

medidores de energia, relés de tensão, etc.), a corrente secundária é muito pequena 

e, por isso, se diz que são transformadores de potencial que funcionam quase a 

vazio. Geralmente são ligados nos barramentos principais de uma subestação com 

as funções de medição, proteção e sincronismo (PRAZERES, 2010). 
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Figura 8 - Transformador de Potencial de três enrolamentos 

 
Fonte: Prazeres (2010) 

 

2.1.4.Arranjos de Barramentos 

O esquema de manobra de uma subestação apresenta o arranjo elétrico e 

físico dos equipamentos de manobra e do barramento. Denomina-se arranjo a 

configuração dos equipamentos eletromecânicos que constituem um pátio 

pertencente a um mesmo nível de tensão (PRAZERES, 2010). 

Vários fatores são impactados devido a escolha do tipo de arranjo dos 

barramentos que será implementado no momento da construção de uma 

subestação. Entre estes fatores, pode-se citar a confiabilidade na continuidade no 

fornecimento da energia, a flexibilidade requerida em termos de facilidade de 

manobras, custos de implantação e as manutenções. Neste capítulo, serão 

apresentados os principais tipos de arranjos de barramentos utilizados em sistemas 

elétricos de média, alta e extra-alta tensão (PRAZERES, 2010). 

 

2.1.4.1.Barramento simples 

Esta é a configuração mais simples, conforme o exemplo visto na figura 9, em 

uma subestação, onde possui apenas um barramento ao qual se conectam os 

circuitos por meio de um disjuntor (PRAZERES, 2010). 
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Segundo Prazeres (2010), a confiabilidade neste tipo de configuração é bem 

baixa: mesmo com as devidas proteções através dos relés, uma simples falha no 

barramento principal ou em algum transformador causará a abertura do disjuntor, 

causando o desligamento total da SE, sendo assim necessário que o operador 

identifique a unidade afetada, isole-a através das respectivas chaves seccionadoras 

e providencie o religamento do disjuntor. 

Para a manutenção dos dispositivos de manobra, é necessário o desligamento 

da linha em que eles estão conectados. No caso deste tipo de arranjo, faz-se 

necessário a transferência das cargas para subestações adjacentes (PRAZERES, 

2010). 

A maior vantagem deste tipo de arranjo é o custo reduzido, que é proporcional 

com a baixa confiabilidade que o mesmo dispõe. Por exemplo, para transferir as 

cargas para um outro circuito, novos dispositivos de manobras seriam necessários 

fora da subestação. Devido a isso, esta configuração fica limitada para instalações 

com baixo nível de carga e que possua pouca disponibilidade requerida. 

 

Figura 9 - Barramento Simples 

 
Fonte: Prazeres (2010) 
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2.1.4.2.Barramento duplo – duplo disjuntor 

Este tipo de arranjo envolve dois disjuntores e dois barramentos para cada 

circuito, conforme o exemplo da figura 10. Devido a isso, uma falha em um único 

barramento pode ser isolada sem que haja a interrupção de qualquer circuito ou 

carga, logo uma falha em um circuito não interromperá outros circuitos ou 

barramentos, fazendo com que este tipo de configuração possua uma extremamente 

alta confiabilidade, sendo utilizada para instalações que necessite continuidade de 

fornecimento (PRAZERES, 2010). 

Segundo McDonald (2006), a manutenção dos dispositivos de manobra para 

esta configuração é bem fácil, já que os mesmos podem ser tirados de operação 

conforme necessário e os circuitos continuarão operando com uma parcela das 

proteções dos relés. 

Devido ao dobro da quantidade de barramentos e dispositivos de manobras, o 

custo será consideravelmente maior quando comparado a um arranjo com um 

simples barramento. Além disso, a proteção através da coordenação dos relés é 

mais complicada e a área necessária para a instalação da subestação também será 

maior (PRAZERES, 2010). 

Figura 10 –Barramento Duplo - Duplo Disjuntor 

 
Fonte: Prazeres (2010) 
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2.1.4.3.Barramento principal e barramento de transferência 

Neste esquema utilizam-se duas barras e um disjuntor reserva, conforme o 

exemplo da figura 11. As linhas são normalmente ligadas à barra principal “BP” e, em 

caso de manutenção no disjuntor, à barra de transferência “BT”. A efetividade do 

arranjo requer a instalação de um disjuntor especial, o disjuntor de transferência, 

que é utilizado como reserva para qualquer disjuntor que esteja fora de operação. 

Com esta configuração não teremos a interrupção de energia em nenhum bay1 em 

caso de manutenção no disjuntor (PRAZERES, 2010). 

Segundo Prazeres (2010), esta configuração é parecida com a de um 

barramento simples, no sentido que, em operação normal, todos os circuitos são 

conectados a um único barramento (BP). Logo, a confiabilidade neste arranjo é 

baixa: uma falha no barramento principal irá desenergizar toda a subestação, sendo 

assim limitada para situações onde a disponibilidade requerida seja baixa  

A maior vantagem neste tipo de esquema é a melhoria no processo de 

manutenção de um disjuntor. Quando há a necessidade de se realizar uma 

manutenção em um disjuntor, as chaves seccionadoras do by-pass2 e as que estão 

ligadas ao disjuntor de transferência são fechadas e a seguir, o disjuntor de 

transferência é fechado. Feito esse processo, a linha energizada é transferida para o 

barramento de transferência, sendo assim possível a abertura do disjuntor que 

necessita da manutenção, seguido das aberturas das chaves seccionadoras ligadas 

ao disjuntor em questão (PRAZERES, 2010). 

O custo para este tipo de arranjo é maior quando comparado ao de um 

barramento simples, devido à adição de um barramento de transferência e de um 

disjuntor de transferência e todos os equipamentos relacionados a este. Além disso, 

a área necessária para a instalação é significativamente maior (MCDONALD, 2006). 

 

 

 

                                                           
1
Bay é uma seção de um barramento composta por equipamentos tais como disjuntores, chaves 

seccionadoras e transformadores. 

 
2
By-pass é um tipo de chave seccionadora que permite a manutenção no disjuntor sem interromper o 

fornecimento de energia, servindo como um caminho alternativo. 
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Figura 11 - Barramento Principal e Barramento de Transferência 

 
Fonte: Prazeres (2010) 

 

2.1.4.4.Barramento duplo – um disjuntor 

O arranjo de barra dupla é uma evolução do arranjo barra principal e 

transferência, onde os circuitos são divididos entre as duas barras, conforme o 

exemplo da figura 12. Possui uma maior flexibilidade e maior segurança quanto às 

falhas nas barras que o arranjo BP - BT, pois como a carga está dividida, mesmo 

que ocorra uma falha em uma das barras, parte da subestação continuará operando. 

No projeto é necessário considerar que as barras devem ter a mesma capacidade e, 

por sua vez, a capacidade total da subestação (PRAZERES, 2010). 

Neste tipo de arranjo o disjuntor de transferência é operado normalmente 

fechado, permitindo assim que cada circuito seja alimentado por qualquer uma das 

duas barras através de suas chaves. Com isso, aumentando a flexibilidade e a 

confiabilidade neste tipo de operação. Entretanto, uma falha no disjuntor de 

transferência poderá colocar a subestação fora de serviço. 

O custo para este tipo de configuração é mais alto em relação ao de um 

barramento simples, devido à adição de uma barra e dispositivos de manobra. A 

área necessária para a construção de uma subestação com este tipo de arranjo será 

maior. 
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Figura 12 - Barramento Duplo - Um Disjuntor 

 
Fonte: Prazeres (2016) 

 

2.1.4.5.Barramento em anel 

Como o próprio nome sugere, todos os disjuntores são conectados em forma 

de anel com os circuitos conectados entre dois disjuntores, conforme o exemplo da 

figura 13. Este arranjo garante uma alta confiabilidade, dado que, caso haja uma 

falta em uma seção do barramento, apenas os circuitos que estavam ligados na 

mesma serão interrompidos, não afetando assim nenhum outro sistema 

(MCDONALD, 2006). 

Com relação à manutenção, o sistema em anel proporciona uma grande 

flexibilidade. Um disjuntor pode ser colocado em manutenção sem que haja 

desligamento ou transferência da carga, já que um dos dois disjuntores pode 

continuar em serviço e proporcionar a proteção da linha enquanto o outro estiver em 

manutenção. 

Entre as desvantagens deste tipo de arranjo, pode-se citar a limitação da 

expansão deste tipo de configuração devido ao número de circuitos que a mesma 

suporta fisicamente. Também é necessário que haja seccionadores de isolamento 

em todas as saídas, para recompor o anel caso uma das saídas necessite ficar 

desligada por um período mais longo (MEIRELES, 2010). 
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Figura 13 - Barramento em Anel 

 
Fonte: Prazeres (2010) 

 

2.1.4.6.Barramento com um Disjuntor e Meio 

A configuração deste esquema dá-se pela presença de um circuito entre dois 

disjuntores em um alinhamento com três disjuntores e dois barramentos, conforme o 

exemplo da figura 14. 

Assim como o arranjo em anel, possui uma alta confiabilidade, sendo bastante 

utilizado no Brasil em sistemas de 500 e 765 kV, segundo Prazeres (2010). Além 

disso, possui as mesmas vantagens em relação à manutenção quando comparada à 

configuração em anel. 

O custo desta configuração é relacionado ao número de circuitos, mas é 

justificado quando se leva em consideração sua confiabilidade, flexibilidade e a 

facilidade de manutenção. 

Figura 14 - Barramento com um Disjuntor e Meio 

 
Fonte: Prazeres (2010) 
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2.1.4.7.Comparação entre os tipos de arranjos 

McDonald (2006) criou um quadro comparativo com os tipos de arranjos 

citados anteriormente, levando em consideração a confiabilidade, operação, custo e 

área necessária para cada uma delas. Considerando o fator custo, temos como base 

o arranjo de Barramento Simples possuindo o valor de 1.0 unidade de referência, 

conforme o quadro 1. 

Os parâmetros considerados por McDonald (2006) foram: 

 Cada configuração foi estimada com apenas dois circuitos de saída; 

 Tensão de 138kV; 

 Para as estimativas de preço foram levados em consideração apenas os 

barramentos, seccionadoras e disjuntores. 

 

Quadro1 – Comparação entre os arranjos de barramentos 

Configuração 
Confiabilidade/ 
Operação 

Custo Área necessária 

Barramento 
Simples 

Baixa confiabilidade 
Flexibilidade operacional 
limitada 

Menor custo (1.0) 
Menos componentes 

Menor área 
Menos componentes 

Barramento 
Duplo – Duplo 
Disjuntor 

Alta confiabilidade Alta 
flexibilidade operacional 

Alto custo (2.17) 
Dobro de componentes e 
mais material 

Maior área 
Mais componentes e 
material 

Barramento 
Principal e 
Transferência 

Baixa confiabilidade  
Boa flexibilidade para 
manutenção e operação 

Custo moderado (2.06) 
Mais material e 
componentes necessários 

Área razoavelmente 
baixa 

Barramento 
Duplo – Um 
Disjuntor 

Confiabilidade moderada 
Boa flexibilidade 
operacional 

Alto custo (2.15) 
Mais componentes e 
material 

Maior área 
Mais componentes e 
material 

Barramento em 
Anel 

Alta confiabilidade 
Boa flexibilidade para 
manutenção e operação 

Custo moderado (1.62) 
Mais componentes e 
material 

Área moderada 

Barramento 
com Um 
Disjuntor e 
Meio 

Alta confiabilidade 
Melhor flexibilidade para 
manutenção e operação 

Custo moderado (1.69) 
Custo é justificado devido 
à sua confiabilidade 

Maior área 
A área aumenta 
significativamente quanto 
maior for os níveis de 
tensão. 

Fonte: McDonald (2006) 
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2.1.5.Aterramento 

Segundo Prazeres (2010), no que tange a construção do aterramento de uma 

subestação convencional, levantamentos topográficos são necessários em prol de 

um projeto de qualidade. O levantamento planimétrico trata da indicação dos 

vértices do perímetro do terreno considerado, fixando a posição do terreno em 

relação ao norte e a uma referência fixa. O levantamento altimétrico se faz 

necessário para mostrar o relevo do terreno além de indicar declividades e 

uniformidades do terreno – importante processo para se efetuar o cálculo da 

terraplanagem do local, se necessário.  

Com um estudo completo levando em consideração esses fatores e as curvas 

de nível, para as AIS, define-se elementos importantes como o platô: que trata das 

partes mais elevadas e fora do alcance das cheias dos rios de uma subestação. 

Geralmente existem dois platôs, um para a casa de comando e outro para o restante 

da subestação, ou também, um para cada classe de tensão, posicionando a maior 

tensão no platô mais alto. Outro elemento importante é o talude que trata de um 

plano inclinado que limita um platô, onde têm a função de garantir a estabilidade do 

platô, geralmente disposta a 45 º do plano. Além desses elementos já citados, tem-

se também a Berma como um encostamento que divide o talude em duas partes de 

modo a evitar a pressão (deslize) e a infiltração de água. 

Ainda de acordo Prazeres (2010), para o sistema de aterramento é desejável 

fazer com que a resistência de terra tenha valores mínimos possíveis além de fazer 

com que os potenciais produzidos pela passagem da corrente de falta, fiquem dentro 

dos limites de segurança. Além de eliminar cargas estáticas, permite um escoamento 

seguro das correntes e também, torna os equipamentos de proteção mais sensíveis. 

Segundo Da Silva (2012) o aterramento elétrico das subestações 

convencionais é feito através de malhas de terra cujo objetivo é realizar o 

escoamento das correntes de defeito e estabelecer uma terra única para que todas 

as estruturas metálicas se encontrem ao mesmo potencial. A malha tem forma 

semelhante à de um "tapete" que engloba toda a área da subestação, usualmente a 

uma profundidade de 0,5 a 1,5 metros, constituída por condutores horizontais 

cruzados e frequentemente por eletrodos verticais. O dimensionamento é 

considerado seguro se a corrente de defeito levar a obter potenciais à superfície do 



36 

 

solo que conduzam a tensões de passo e toque inferiores aos valores toleráveis pelo 

corpo humano. De maneira geral, vários cálculos são feitos para determinação da 

resistência de aterramento. 

 

 

2.2.SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS ISOLADAS A GÁS (GIS) 

 

2.2.1.Hexafluoreto de Enxofre (SF6) 

Para a construção do trabalho e efetivamente o estudo comparativo entre uma 

SE isolada a ar atmosférico e uma SE isolada a gás SF6, é vital ter em mente todas 

as propriedades e características que fazem deste gás, útil no processo de isolação 

de equipamentos. 

No ano de 1937, a General Electric já analisava a utilidade do gás SF6 como 

material de isolação e nesse período depois da 2ª Guerra Mundial, no meio do 

século XX, sua popularidade como gás isolante cresceu rapidamente. Anos depois, 

em 1971 a primeira GIS do mundo foi inaugurada em Paris, na França e então após 

aproximadamente 5 anos de experiência, países onde espaços físicos eram 

limitados, tiveram um aumento em 20% de suas taxas de novas GIS instaladas 

(MCDONALD, 2006). 

O Hexafluoreto de Enxofre (SF6), resultado de uma reação química entre o 

enxofre e o fluoreto (este, obtido pela eletrólise de ácido fluorídrico HF) é um gás 

sintético que possui aspecto transparente, inodoro, não inflamável, inerte até 5000 

°C, comportando-se assim, como um gás nobre. Não é tóxico, quimicamente estável 

e não é perigoso de se inalar, no entanto, por ser mais denso que o ar, em 

ambientes fechados e de pouco espaço, o oxigênio é expulso devido a ação do SF6, 

podendo causar asfixia. O SF6 também pode ser utilizado como um agente que 

extingue o fogo porque é não inflamável e considerado refrescante.  

Como diz a nomenclatura, o átomo central de enxofre possui seis átomos de 

fluoreto, conforme a figura 15, dispersos ao seu redor em um arranjo simétrico, 

possuindo assim certa estabilidade, adquirindo propriedades excelentes como 
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isolante e supressor de arco elétrico. Por ser muito eletronegativo, durante um arco 

elétrico, acaba por absorver os elétrons livres, atuando como protetor do sistema. 

Segundo Muzy (2012) durante a extinção do arco elétrico, o gás SF6 é 

decomposto, porém logo se recombina e volta ao seu estado normal apresentando 

um problema de subprodutos formados com essa decomposição, como alguns 

contaminantes. Para evitar acúmulo desses resíduos indesejados, utilizam-se 

peneiras especiais, no interior das GIS, para filtragem. 

O gás SF6 chega a ser aproximadamente seis vezes mais pesado que o ar 

comum, apresentando uma densidade de 6.139 kg/m³ a 20 ºC. Possui ótima 

condutividade térmica e desde o início de 1960 passou a ser utilizado pela indústria 

de equipamentos elétricos de alta tensão como dielétrico. Tais propriedades do gás, 

possibilitam a construção de equipamentos elétricos mais compactos, utilizando 

menos material no processo, com uma boa vida útil e quase livres de manutenções, 

se consideradas condições regulares. 

 

Figura 15 - Aspecto Espacial Molecular do Gás SF6 

 
Fonte: ESTGV (2014) 

Segundo a ESTGV (2014), ainda no âmbito de sua funcionalidade na indústria 

e considerando a pressão atmosférica normal, o SF6 têm um dielétrico de 

capacidade resistiva que é cerca de 2.5 vezes melhor que a do ar e quando utilizado 

em equipamentos de energia elétrica, o gás pode ser reciclado sistematicamente e 

pode ser utilizado novamente.  

A análise de impacto ambiental do SF6 utilizado no setor eletrotécnico, feita 

com base na norma ISO 14000, apontou que o seu uso, quando comparado a outros 

isolantes tradicionais, reduz o impacto ambiental global, sendo assim um ponto 

positivo para justificar seu uso no setor elétrico, porém, segundo McDonald (2006), 

durante a conferência em Kyoto de 1997, o gás SF6 foi listado como 1 de 6 gases de 

efeito estufa cuja as emissões deveriam ser diminuídas. Embora o SF6 tenha uma 

participação muito pequena quando comparado ao total de gases estufas devido a 
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atividade humana, o gás possui uma vida muito longa na atmosfera (meia vida 

estimada em 3200 anos), logo, o efeito do SF6 na atmosfera é cumulativo e 

permanente. 

No que tange às orientações internacionais quanto ao uso do SF6 em 

equipamentos elétricos, a contribuição do gás para o aquecimento global pode ser 

mantida abaixo de 0,1%. Na última década, a taxa de emissão provinda de seu uso 

em equipamentos elétricos reduziu-se mais ainda. 

Por fim, segundo McDonald (2006), alternativas para o SF6 existem para 

equipamentos de energia elétrica de média tensão (MT), porém, nenhuma 

alternativa viável foi identificada para equipamentos de energia elétrica de alta 

tensão (AT) até os dias atuais. Escassas alternativas apresentam mais 

desvantagens que vantagens, quando se trata de reduzir o nível de efeito estufa, 

logo, o uso do SF6 continuará a ser justificado nos sistemas de energia das GIS. 

 

2.2.2.Construção 

As Subestações isoladas a Gás (GIS) possuem em sua composição os 

mesmos equipamentos elétricos que as Subestações Isoladas a Ar (AIS), 

diferenciando-se na disposição dos equipamentos (divididos em vários módulos 

conforme figura 16, e acoplados entre si conforme projeto), construção, isolação 

(SF6) e espaço. Uma visita à SE do Jardim das Américas 69 kV (JAM) foi realizada a 

fim de obter mais informações. 

Os módulos citados anteriormente acoplam os seguintes equipamentos: 

disjuntor (código 52-NY), chave de aterramento (código 57-NY) e chave 

seccionadora (código 29-NY), onde NY é a numeração dos equipamentos, como por 

exemplo: chave de aterramento 57-11 e chave seccionadora 29-12, conforme figura 

18. A figura 17 representa o diagrama de um dos módulos nos painéis. 
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Figura 16 - Módulos e Painéis da GIS – SE JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 17 - Painel dos Módulos – SE JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 18 - Representação nos Módulos - SE JAM 69 kV 

 

Fonte: Autoria Própria (2016) 

Segundo Horikawa (2013), os espaçamentos mínimos elétricos para a 

implantação de uma GIS não possuem padrão ou norma regulamentadora, tendo em 

vista que seus invólucros são totalmente desenergizados e aterrados.  

O gás SF6 na isolação dos equipamentos das GIS, geralmente utilizado a 

pressões de 400 a 600 kPa absolutos, deve ser seco o suficiente a fim de evitar 

condensação da umidade em água dentro das superfícies sólidas do suporte de 

epóxi dos isoladores justamente porque a água líquida na superfície em questão 

pode causar quebra do dielétrico. Por outro lado, se a umidade se condensar em 

gelo, a quebra de voltagem não é alterada - ou seja, os pontos do gás dentro do 

equipamento devem estar abaixo de 10 °C. Para este fim, absorventes dentro da 

GIS são utilizados para ajudar a manter o nível de umidade do gás abaixo o 

suficiente (MCDONALD, 2006). 

Segundo McDonald (2006), as GIS são constituídas em essência por módulos 

de equipamentos padrão como disjuntores, transformadores de corrente, 

transformadores de tensão, seccionadoras, para-raios e demais conexões com o 

resto do sistema elétrico. Para entender tecnicamente as dimensões típicas e formas 

dos equipamentos citados, é necessário tomar como exemplo as figuras 19 e 20, 

vista em corte, de uma GIS de 242 kV. 
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Figura 19 - Encapsulamento Monofásico 

 
Fonte: MCDONALD (2006) 

 

Figura 20 - Encapsulamento Trifásico 

 
Fonte: MCDONALD (2006) 
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Figura 21 – Encapsulamento Monofásico - SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Figura 22 –Encapsulamento Trifásico - SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Acima de 170 kV, para o sistema trifásico, as três fases são geralmente 

dispostas em um mesmo módulo. Abaixo desse valor de tensão o tamanho do 

módulo dessas três fases passa a ser muito largo para vir a ser prático, de modo 

que o sistema de uma fase para um gabinete seja mais utilizado, como visto na 
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figura 21. Não há estabelecida diferença de desempenho entre os dois modelos 

descritos.  

Alguns fabricantes usam o tipo módulo de uma fase para todos os níveis de 

voltagem, enquanto outros não optam pelo módulo de três fases devido ao solo 

desnivelado em certas partes como pode ser o caso de uma subestação de uma 

grande usina elétrica. A figura 22 mostra um módulo com as três fases juntas 

encontrado na Subestação Santa Quitéria 230 kV. 

De acordo com McDonald (2006) os módulos são unidos utilizando flanges 

desparafusados com um sistema de selo do tipo „anel‟ para o gabinete e com um 

contato móvel para plugar o condutor. Partes internas da GIS são constituídas por 

isoladores de epóxi fundido que tratam de prover uma barreira de gás entre as 

partes da GIS ou são dispostos com orifícios no epóxi de modo a permitir a 

passagem do gás de um lado para outro. 

Atualmente, tais gabinetes são convencionalmente fundidos ou soldados a 

alumínio, muito embora também seja utilizado aço onde, neste caso, os módulos são 

pintados por dentro e por fora para prevenir a oxidação do material. Para o uso do 

alumínio, os módulos são pintados para facilitar a limpeza, além de melhorar a 

aparência ou até otimizar a transferência de calor com o ambiente. 

A escolha entre o alumínio e o aço é levantada com base no custo e na 

corrente elétrica contínua a se considerar. Mesmo o aço sendo mais barato, abaixo 

de 2000 A de corrente elétrica - os módulos de aço requerem inserção de aço 

inoxidável não-magnético ou o material do módulo é trocado por puramente aço 

inoxidável ou alumínio. 

Segundo McDonald (2006) os condutores utilizados nas GIS são em grande 

maioria de alumínio. Cobre é utilizado em algumas ocasiões como condutor. 

Junções aparafusadas e contatos elétricos móveis são utilizados para unir seções 

de condutores. Em geral, esses contatos móveis possuem individualmente 

extremidades de cobre dispostas em paralelo. Um contato lubrificado é utilizado para 

garantir que as superfícies do contato móvel não gerem partículas ou se desgastem 

com o tempo - o que pode comprometer a isolação do módulo. Esse contato móvel 

permite uma fácil associação (conexão) de módulos assim como permite que o 

movimento do condutor acomode diferença de expansão térmica do condutor 
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relativo ao módulo e também – é muito utilizado em disjuntores e seccionadoras 

para transferir corrente elétrica do contato móvel para o contato estacionário. 

Tratando-se dos isoladores de sustentação para o contato entre os módulos 

constituintes da GIS, tais suportes são constituídos de resina epóxi fundida 

cuidadosamente a fim de prevenir a formação de pequenos buracos, espaços vazios 

ou até mesmo rachaduras ou fissuras. O desenvolvimento destes isoladores requer 

uma otimização em termos da distribuição do campo elétrico, força mecânica, 

resistência das superfícies do isolador em relação às descargas elétricas entre 

outras (MCDONALD, 2006). 

A vida serviço de uma GIS, utilizando a construção descrita até então, pode ser 

especulada para mais de 50 anos. A não necessidade para inspeções internas ou 

manutenções se justifica com base que o interior do gabinete é seco, o gás inerte 

presente não envelhece e não há exposição à luz solar por parte dos materiais 

internos ao gabinete. 

 

2.2.3.Disjuntores 

As GIS utilizam essencialmente o mesmo tanque de gás SF6 em disjuntores 

que as AIS, a única diferença baseia-se na presença das buchas no caso das AIS e 

já para as GIS, os disjuntores são diretamente conectados ao módulo adjacente. A 

figura 23 representa um disjuntor SF6 encontrado na Subestação de Santa Quitéria 

230 kV. 

 

Figura 23 – Disjuntor SF6 – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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2.2.4.Transformadores de Corrente 

Para estes equipamentos, nas GIS, são do tipo anel indutivo instalado tanto na 

parte de dentro do módulo como na parte de fora do mesmo. Dentro do módulo, os 

transformadores de corrente devem ser protegidos de arcos elétricos produzidos por 

condutor de alta voltagens ou altas voltagens transientes podem aparecer no 

secundário do transformador através do efeito capacitivo (MCDONALD, 2006). 

Já para transformadores de corrente dispostos por fora, tal módulo deve 

apresentar no próprio revestimento, junções isolantes a fim de dificultar correntes de 

fuga que transitam ao redor dos TC‟s. Os dois tipos de construção são utilizados.  

Transformadores de corrente mais avançados, sem núcleo magnético têm sido 

desenvolvidos visando economia de espaço e assim também a redução de custos 

de uma GIS. 

 

2.2.5.Transformadores de Força 

Segundo McDonald (2006), são equipamentos do tipo indutivos com 

enrolamento de núcleo de ferro. O enrolamento primário é envolto por uma película 

plástica isolante imersa em gás SF6. Tais transformadores devem ter uma proteção 

contra arcos elétricos entre os enrolamentos primário e secundário a fim de prevenir 

efeito capacitivo oriundo de tensões transientes e devem ser implantados de forma a 

serem facilmente removíveis, podendo ser realizados testes para análise ou 

manutenção sem causar danos ao equipamento. 

Segundo Toshiba (2016) a utilização dos transformadores isolados a gás SF6 

se justificam através das seguintes vantagens: 

 Não inflamáveis: transformadores isolados a gás, utilizando gás SF6 não 

combustível como isolamento e meio de resfriamento possibilitam a redundância de 

equipamento de combate a incêndio para a sala do transformador; 

 Prevenção contra explosão do tanque: o tanque pressurizado possibilita a 

resistência contra a elevação da pressão no caso de falha interna; 

 Compacidade: por ser diretamente acoplado com aparelhagem isolada a gás, 

o espaço da subestação pode ser minimizado como resultado de instalações 

compactas; 
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 Fácil instalação: não é necessário processo de purificação de óleo ou líquido 

no caso do transformador isolado a gás; 

 Inspeção e manutenção fáceis: apenas a pressão do gás SF6 deve ser 

monitorada basicamente durante a inspeção periódica; 

 Ambientalmente amigável: o uso do gás SF6 abole o risco de vazamento de 

óleo. 

Porém, em alguns casos, são utilizados os mesmos tipos de transformadores 

de força que os utilizados nas AIS, diferenciando-se apenas que no caso das GIS, 

estes transformadores são instalados em ambientes abrigados, como foi verificado 

na visita realizada na SE Jardim das Américas 69 kV. Por estarem abrigados, o 

sistema de ventilação própria do transformador acaba não sendo uma medida muito 

eficaz, pois o ar dissipado pelos transformadores aquece demasiadamente o 

ambiente, fazendo-se necessário a instalação de exaustores que são controlados 

por um sistema automatizado, a fim de regular a temperatura a níveis normais e 

aceitáveis. 

 

2.2.6.Chaves Seccionadoras 

As Chaves Seccionadoras possuem um contato móvel que se desloca de modo 

a isolar eletricamente partes que estavam energizadas assim como energizar partes 

que anteriormente estavam desenergizadas. Os contatos dessas extremidades 

possuem uma alta proteção física a fim de evitar um estresse elétrico pela superfície. 

A velocidade do contato móvel é relativamente baixa quando comparada à 

velocidade de um contato móvel de um disjuntor (MCDONALD, 2006). 

A figura 24 mostra a chave seccionadora (indicada em vermelho) localizada na 

Subestação de Santa Quitéria 230 kV. 
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Figura 24–Chave Seccionadora– SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

2.2.7.Chaves de Aterramento 

Segundo McDonald (2006) as chaves de aterramento possuem um contato 

móvel que trata de abrir ou fechar lacunas entre o condutor de alta tensão e o 

encapsulamento. Tais contatos móveis possuem proteção requerida o suficiente para 

suportar o campo elétrico entre os condutores energizados e a carcaça do módulo. 

A chave de aterramento de rápida ação possui uma velocidade muito grande 

de resposta de modo que possui uma mola e materiais de contato que podem 

suportar a formação de arcos elétricos, podendo ser manobrados mais de uma vez 

quando do condutor energizado – diminuindo a possibilidade de danos no 

equipamento. Esse tipo de chave é frequentemente utilizado para conexão dos 

pontos das GIS para o resto da rede elétrica, não só no caso de uma linha 

conectada estar energizada, mas porque a rápida ação desse tipo de chave 
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possibilita a lidar com descargas de cargas residuais e quebra de correntes elétricas 

capacitivas ou indutivas acopladas na linha conectada (MCDONALD, 2006). 

Tais chaves de aterramento comumente são tidas como um suporte isolante ou 

uma bucha isolante para a ligação à terra. Em operação normal o elemento isolante 

é contornado com um shunt3 aparafusado ao módulo da GIS. Durante a instalação 

ou manutenção, com a chave de aterramento fechada, o shunt pode ser removido e 

a chave usada como uma conexão de equipamentos de teste para o condutor da 

GIS. 

Ensaios de tensão e corrente das partes internas da GIS podem ser feitos sem 

a remoção de gás SF6 ou a abertura do módulo. A figura 25 representa a chave de 

aterramento (indicada em vermelho) encontrada na Subestação Santa Quitéria 230 

kV. 

 

Figura 25–Chave de Aterramento – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

                                                           
3
 Shunt trata-se de uma resistência em paralelo de modo a viabilizar a passagem da corrente elétrica. 
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2.2.8.Buchas 

São equipamentos utilizados para conectar módulos que não estão conectados 

diretamente, a partir da união de um cilindro isolador a um disco no término do 

encapsulamento da GIS. São usados também isoladores de apoio, contatos elétricos 

móveis e articulações flangeadas e, interiormente, há gás SF6 no cilindro a uma alta 

pressão. Segundo a Toshiba (2016), para as buchas de porcelana – o tipo mais 

utilizado, seu isolador possui um cilindro de porcelana e contém gás altamente 

isolante.  

No caso da Bucha com isolador composto, o próprio isolador possui um 

revestimento de borracha de silicone sobre a superfície do cilindro e também contém 

gás altamente isolante. É o tipo de bucha mais apropriado para regiões com 

possibilidades de terremotos. 

 

2.2.9.Conexões SF6 – Ar 

Essas conexões são efetuadas anexando um cilindro oco com isolamento a um 

flange na extremidade de um módulo da GIS, como visto na figura 26. O cilindro 

isolador contém SF6 pressurizado no interior e é adequado para a exposição ao ar 

atmosférico do lado externo. O condutor se estende através do centro do cilindro 

isolante para uma placa terminal de metal. A parte externa da placa final tem 

dispositivos para aparafusar um condutor isolado a ar. 

As distribuições dos campos elétricos são controladas por escudos internos de 

metal, formando um dispositivo anticorona. As buchas das conexões ar – SF6 de alta 

tensão também usam esses escudos externos, onde o gás SF6 dentro da bucha 

está geralmente na mesma pressão que o resto da GIS (MCDONALD, 2006). 
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Figura 26–Conexão SF6 - Ar – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

2.2.10.Conexões de cabo 

A ligação de cabos de tensão a uma GIS é realizada através de um conjunto de 

conectores instalados no cabo que proporcionam uma barreira física entre o 

dielétrico do cabo e do gás SF6 na GIS (MCDONALD, 2006). 

 

2.2.11.Para-raios 

Para estes equipamentos, elementos de óxido de zinco têm sido adequados 

em sua construção. São apoiados por um cilindro de isolamento dentro de uma 

seção do fluoduto da GIS, montando assim um equipamento que irá controlar uma 

sobretensão (MUZY, 2012). 

Como na GIS, os condutores se encontrarem no interior dos módulos 

aterrados, a única forma para a voltagem de uma descarga atmosférica se mostrar 
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no sistema é através da conexão da GIS para o resto do sistema elétrico. O cabo e 

as conexões dos transformadores diretos não estão sujeitos a relâmpagos, logo, 

somente as conexões das buchas SF6 – ar são preocupantes. 

Os para-raios isolados a ar atmosférico encontram-se em paralelo com as 

buchas SF6 – ar e casualmente fornecem uma proteção adequada à subestações 

em relação as tensões de impulsos atmosféricos, a um custo muito menor do que as 

GIS.  

Em geral, surtos de manobra raramente são uma preocupação nas GIS, pois 

devido ao isolamento de gás SF6, há uma tolerância à tensões de surto de manobra, 

que são menores que a tensão de impulso suportável. Estudos em coordenação de 

isolamento têm demonstrado que usualmente não há necessidade da utilização de 

para-raios em GIS, porém, a maioria dos usuários os especificam para 

transformadores e /ou conexões como uma medida conservadora (MCDONALD, 

2006). 

A figura 27 mostra os para-raios encontrados na Subestação Santa Quitéria 

230 kV. 

 

Figura 27 – Para-raios – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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2.2.12.Sistema de Controle 

O sistema de controle (figura 28) de uma GIS é bem similar a uma AIS, 

diferindo-se em apenas alguns pontos. Para fácil operação e conveniência na fiação 

da GIS de volta para a sala de controle da subestação, uma cabine de controle local 

(LCC – Local Control Cabinet) é comumente utilizada para cada atuação do 

disjuntor. O controle e os condutores energizados deste controle para todos os 

mecanismos de operação, seccionadoras auxiliares, alarmes, transformadores de 

corrente e transformadores de tensão são levados a partir de módulos de 

equipamentos da GIS para o LCC, utilizando outros cabos de controle blindados 

multicondutores (MCDONALD, 2006). 

De acordo com McDonald (2006) além de prover todos os terminais para a 

fiação geral da GIS, a LCC possui um diagrama com finalidade de imitar a parte da 

GIS que está sendo controlada. Associados com esse diagrama estão os 

interruptores de controles e indicadores de posição para o disjuntor. A ativação de 

alarmes também é geralmente fornecida no LCC. Sistemas elétricos interligados e 

algumas outras funções de controle também podem ser convenientemente 

implementados no LCC. Apesar do fato de o LCC ser uma despesa extra, sem um 

equivalente nas típicas AIS, seu uso ainda é estabelecido e popular que a 

eliminação para reduzir custos tem sido rara. O LCC possui uma vantagem de 

fornecer uma divisão muito clara de responsabilidades entre o fabricante da GIS e o 

usuário em termos do escopo do fornecimento de equipamento. 
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Figura 28 - Sistema de Controle - SE JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

2.2.13.Sistema de Monitoramento de Gás 

 Segundo McDonald (2006) a capacidade de isolamento e interrupção do gás 

SF6 depende da sua densidade e este valor deve estar em um nível mínimo 

estabelecido para que não haja comprometimento da isolação. A pressão do gás 

SF6 varia com a temperatura atingida pelos módulos, portanto, um sensor de 

temperatura é utilizado para monitorar a densidade do gás, como visto na figura 29. 
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Figura 29 – Monitoramento de Gás – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 Os módulos da GIS são preenchidos com SF6 a uma densidade acima do 

valor mínimo para que o meio dielétrico tenha uma capacidade considerável de 

interrupção, porém 10 a 20% da densidade do gás SF6 pode ser perdida durante a 

atividade da GIS ou deterioramento/envelhecimento. Quando tal pressão do SF6 

atinge um valor inferior ao desejado, os alarmes de densidade fornecem um aviso 

indicando perda de densidade, e com isso, tais informações podem ser usadas para 

operar os disjuntores e chaves. 

 

 

2.2.14.Zonas e Compartilhamentos de Gás 

Uma das motivações de estruturar-se uma subestação blindada em módulos é 

facilitar a manipulação do gás contido na mesma. Sistemas disponíveis para a 

manipulação e armazenagem do gás SF6 podem possuir a capacidade de operar 

com até 1000 kg do gás simultaneamente, porém, o tempo necessário para 

manipular tal quantidade de gás é extenso. 
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Para evitar esse problema são empregados pequenos compartimentos de gás 

que podem ser conectados como uma tubulação externa para criar uma larga zona 

para monitoramento de densidade. Dos motivos para não haverem muitas conexões 

de compartimentos de gás com uma larga zona de gás, incluí uma preocupação 

quanto à possibilidade de falhas em um compartimento do gás de modo que cause 

contaminação no compartimento adjacente e nas maiores quantidades de gás. Tais 

zonas devem ser formadas de modo a não ficarem muito extensas. Cada fabricante 

de GIS possui uma padronização para os compartimentos e zonas de gás, contudo, 

isto pode ser flexível conforme interesse do proprietário (PAULO, 2006). 

 

2.2.15.Arranjos Elétricos 

Para qualquer esquematização elétrica é comumente existirem várias 

possibilidades de arranjos físicos. 

A maioria dos projetos das GIS foi desenvolvida inicialmente para sistemas 

com uma barra e arranjos com disjuntor simples. Esta abordagem fornece uma boa 

confiabilidade, operação simples, relé de proteção fácil e excelente economia. 

Através da integração de várias funções em cada módulo da GIS, o custo da barra 

de arranjo com disjuntor único pode ser significativamente reduzido (MCDONALD, 

2006). 

As chaves interruptoras e de terra são combinadas em um “interruptor de três 

posições” e fazem parte de cada módulo da barra que liga as posições dos 

disjuntores do circuito. 

 

2.2.16.Aterramento 

Os invólucros de metal nos módulos da GIS são constituídos de uma forma 

eletricamente contínua, tanto pelas suas articulações, como também pelos flanges 

como bons contatos elétricos em si, ou shunts externos aparafusados aos flanges ou 

a eletrodos de aterramento no invólucro. 

Embora algumas subestações com invólucros únicos (quando as três fases 

estão no mesmo fluoduto) sejam aterradas em um único ponto para evitar que as 

correntes circulantes fluam nos invólucros, hoje, a prática universal é o aterramento 
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em vários pontos mesmo que isso leve a algumas perdas elétricas nos invólucros 

devido às correntes que circulantes. Nesse caso os três invólucros de uma GIS 

devem ser conectados um ao lado do outro a fim de incentivar as correntes que 

circulam a fluir. Estas correntes que circulam nos invólucros agem para cancelar o 

campo magnético que existe externamente ao encapsulamento devido à corrente do 

condutor. No caso do invólucro trifásico, não há circulação de correntes, porém há 

presença de correntes parasitas no invólucro, e para isso, deve ser aterrado em 

multipontos. 

Com o aterramento de multipontos, resulta-se em muitos caminhos paralelos 

para que a corrente de uma falha interna possa fluir para as malhas de aterramento 

da subestação, sendo assim, facilmente manter as tensões de passo e toque em 

níveis seguros para uma GIS.  

 

2.2.17.Saída dos Alimentadores 

Para as subestações isoladas a gás SF6, nota-se que as saídas dos 

alimentadores são subterrâneas. Essas saídas utilizam cabos subterrâneos de modo 

que são cabos compostos, entre outros elementos de um condutor, um isolamento e 

uma blindagem eletrostática metálica (PRAZERES, 2010).  

Essas saídas foram vistas na subestação Jardim das Américas 69 kV, como 

pode-se notar na figura 30.  

No caso da subestação Sta. Quitéria 230 kV, a concessionária responsável 

utilizou-se da aplicação de uma tinta antichamas nas subestações visitadas para os 

cabos subterrâneos que em casos de incêndios aguentam até duas horas de 

temperaturas críticas. Foi aplicada também placas antichamas para uma maior 

segurança, conforme pode ser visto na figura 31. 

 



57 

 

Figura 30 – Saídas dos Alimentadores – SE JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

Figura 31 –Saída dos Alimentadores – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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Figura 32 – Saída de 13,8 kV – SE Sta. Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Partindo da rede subterrânea, os cabos sobem e saem para diferentes postes 

para a rede de distribuição aérea, através de muflas como visto na figura 32, da 

subestação Sta. Quitéria 230 kV.  
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3. CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS PARA A ANÁLISE COMPARATIVA 

 

 

3.1.ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO 

 

3.1.1.AIS (Subestação Isolada a Ar) 

O tamanho da área disponível é a premissa fundamental para começar a ser 

feita a análise comparativa. Se existe a possibilidade de uma área para 

implementação de uma AIS (que é maior), é possível então prosseguir com a análise 

sobre a área e os demais critérios. Pois em alguns casos, os problemas decorrentes 

de desapropriações de áreas já ocupadas e urbanizadas é impossível e a 

implementação de uma GIS se torna a única solução. 

Quanto à dimensão de suas áreas, referindo-se às AIS, tem-se dois exemplos 

de subestações brasileiras, no caso, localizadas em Curitiba pertencentes à 

concessionária local. No caso da Subestação Uberaba 230 kV, nota-se uma área de 

aproximadamente 32.800 m², conforme a figura 33. Para o caso da antiga 

Subestação Capanema 69 kV, a área do terreno é de aproximadamente 4.870 m², 

conforme a figura 34. Essa última foi substituída por uma GIS construída no mesmo 

terreno devido a degradação da mesma. 

Figura 33 - SE AIS Uberaba 230 kV 

 
Fonte: Google Maps (2017) 



60 

 

Figura 34 - SE AIS Capanema 69 kV 

 
Fonte: Google Maps (2017) 

 

3.1.2.GIS (Subestação Isolada a Gás) 

Um barramento típico é usualmente composto por disjuntores, chaves 

seccionadoras e transformadores de corrente. O objetivo numa subestação 

compacta é combinar todas essas funções em um único equipamento, assim, 

integrando inteligência a essas funções e reduzindo o espaço necessário para a 

implementação do projeto. 

Quanto à dimensão de suas áreas, referindo-se às GIS, tem-se dois exemplos 

de subestações brasileiras que foram visitadas, no caso, localizadas no Paraná. No 

caso da Subestação Jardim das Américas 69 kV, nota-se uma área de 

aproximadamente 1.162 m², conforme a figura 35. Para o caso da Subestação Santa 

Quitéria 230 kV, a área do terreno é de aproximadamente 4.764 m², conforme a 

figura 36. 

Para as figuras 35 e 36, as imagens obtidas através do Google Maps são 

oriundas de um período em que as subestações ainda não haviam sido construídas. 

Isso explica a discrepância entre essas figuras citadas e as figuras 37 e 38. 
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Figura 35 - SE GIS Jardim das Américas 69 kV 

 
Fonte: Google Maps (2017) 

 

Figura 36 - SE GIS Santa Quitéria 230 kV 

 
Fonte: Google Maps (2017) 

 A redução da área necessária para implementação de uma GIS é expressiva, 

segundo Eson (2009) uma GIS ocupa uma área de 20 a 30% de uma SE 

convencional de mesmo nível de tensão. A ABB, pioneira no ramo da tecnologia GIS 

na qual trabalha desde a década de 60, cita uma redução de até 80% no espaço 

requerido. Conforme Peixoto (2005), a economia de espaço chega a ser de 85% no 
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terreno ocupado por uma GIS quando comparado com uma subestação construída 

de forma convencional. 

Conforme visto nas figuras anteriores, para uma mesma classe de tensão, 

comparando-se as áreas denotadas pelas AIS e GIS, é perceptível a redução de 

espaço de aproximadamente 85% para o caso das subestações de 230 kV (Santa 

Quitéria e Uberaba) e de aproximadamente 76% para o caso das subestações de 69 

kV (Jardim das Américas e AIS Capanema), justificando a necessidade de uma área 

menor no caso de uma GIS. 

 Em áreas urbanas, onde o preço do metro quadrado é alto, o fator área se 

torna um critério muito relevante, pois o custo será muito maior quando necessário 

um terreno com dimensões grandes o qual é supervalorizado. Deve-se lembrar que 

existem terrenos irregulares e íngremes que irão necessitar de uma terraplanagem e 

muros de contenção, fator que aumenta o custo da obra. Situações essas em que a 

GIS se demonstra favorável. Situações específicas como áreas com atividades 

sísmicas elevadas recomenda-se também o uso da GIS devido ao seu maior nível 

de segurança contra terremotos. Outro fator relevante sobre o aspecto área ocupada 

é pensar numa futura expansão da subestação, quando se trabalha com uma GIS é 

possível fazer a verticalização da subestação para a realização de uma expansão, 

caso necessário. Desta maneira, não é preciso uma área do terreno muito maior 

para realizar esse procedimento, ao passo que, por outro lado, não ocorre no caso 

de uma AIS. 

 

3.2.ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 

3.2.1.AIS (Subestação Isolada a Ar) 

O visual de uma subestação convencional pode não ser agradável para os 

moradores do bairro correspondente. A integração da subestação com o meio 

ambiente deve ser bem-feita a fim de evitar reclamações por parte dos moradores. 

Esse impacto visual pode ser reduzido com projetos de urbanismo e paisagismo, 

pois a área utilizada por uma AIS é grande e o projeto pode ser bem elaborado.  
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Entretanto, o aspecto visual é um dos menores problemas quando existe uma 

subestação perto de zonas urbanas. A poluição sonora causada pelo zumbido dos 

transformadores de potência não é agradável para ninguém além de ser prejudicial.  

A geração de ruídos pode ser reduzida com a utilização de transformadores de baixo 

ruído e enclausuramento dos mesmos. As subestações geram interferências 

eletromagnéticas que podem afetar os sinais de TV, rádios, celulares e de internet 

da vizinhança o qual é outro problema. Esse existe com maior intensidade em AIS, 

pois os equipamentos não são encapsulados. 

Existe o problema em áreas urbanas com altos índices de poluição do ar com 

relação ao isolamento das AIS. A isolação dos componentes é prejudicada pois o ar 

está poluído e isso causa a necessidade de uma maior frequência na limpeza dos 

equipamentos. Além do fator poluição, outro aspecto que prejudica o nível de 

isolamento é a umidade do ar. 

Outro fator importante é a obtenção da Licença Ambiental e do alvará de 

liberação da construção do empreendimento que é fornecido pela prefeitura da 

cidade. A facilidade de obtenção da Licença Prévia para implantação de um 

empreendimento depende essencialmente do impacto que este irá causar no meio 

ambiente da região envolvida e da possibilidade de proposição e efetivação de 

medidas mitigadoras para tais impactos. Estes são avaliados pelo EIA / RIMA 

(Estudo de Impacto Ambiental / Resumo dos Impactos ao Meio Ambiente) preparado 

na fase inicial do projeto, tendo como base a avaliação ambiental preliminar, 

elaborada no estudo de planejamento. São levantados também os custos ambientais 

que, basicamente, se referem aos custos das medidas mitigadoras dos impactos 

gerados pelo empreendimento. A subestação convencional apresenta maiores 

impactos em termos de área afetada, geração de ruídos e poluição visual 

(MEIRELES, 2010). 

 

3.2.2.GIS (Subestação Isolada a Gás) 

O impacto visual de uma subestação pode não agradar aos moradores locais, 

conforme já mencionado, mas esse impacto é bem menor em uma subestação 

abrigada pois os equipamentos ficam dentro do prédio, e assim, não visíveis aos 

cidadãos. 
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A GIS apresenta um aspecto positivo em relação aos zumbidos altos gerados 

pelos transformadores de potência, que uma vez enclausurados, eliminam esse 

incômodo para os moradores próximos. Vale ressaltar que numa GIS que possui 

TPs apenas abrigados, e não isolados à SF6, existe a necessidade da utilização de 

exaustores, conforme figura 38 para o resfriamento térmico das salas dos TPs. 

Esses exaustores produzem um ruído considerável e tendo em vista isso, é 

necessário um bom projeto para não gerar desconforto aos moradores locais. 

Como já foi dito no item 3.2.1, a poluição e a umidade do ar prejudicam o 

isolamento de subestações. No caso, as GIS são menos afetadas por tais fatores e 

não necessitam de limpezas constantes. O fator climático também é decisivo como 

em regiões onde se neva para a implementação de GIS. 

Sobre as licenças necessárias para a construção de subestações, as GIS 

levam vantagens para terem alvarás de liberação pois afetam uma menor área, 

geram menos ruídos e causam uma irrisória poluição visual, como pode-se perceber 

na figura 37. Entretanto, nas subestações isoladas a gás SF6, esperam-se restrições 

relativas ao uso deste gás, em função do Protocolo de Kyoto (MEIRELES, 2010). 

 

Figura 37 - Vista Geral - SE GIS JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 
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Figura 38 - Saída do Exaustor - SE GIS JAM 69 kV 

 
Fonte: Autoria Própria (2016) 

 

 

3.3.ASPECTOS TÉCNICOS 

 

3.3.1.AIS (Subestação Isolada a Ar) 

A segurança é um fator importante quando falamos de subestações pois 

operam com níveis altos de tensão o que aumenta o risco de morte. 

Tratando-se dos riscos e perigos, Horikawa (2013) reafirma que no caso de AIS 

os equipamentos ficam expostos ao tempo, sendo submetidos a degradação do 

ambiente. 

Ele também explica que os riscos de explosões são maiores devido aos 

equipamentos serem habitualmente isolados a óleo mineral. Em caso de 

superaquecimento, os equipamentos estão sujeitos a vazamento do óleo, havendo 

riscos de incêndios e até mesmo explosões caso não seja realizada uma 

manutenção adequada nos equipamentos. É interessante lembrar que existem áreas 

com probabilidades maiores de vandalismo e invasões e nesses casos a GIS é mais 

segura e recomendada pois se trata de uma subestação abrigada. 
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3.3.2.GIS (Subestação Isolada a Gás) 

A confiabilidade é maior pois as manutenções nela são menos frequentes e 

não há operação direta nos equipamentos que são encubados e estão em módulos, 

fornecendo assim, maior segurança para terceiros e funcionários das 

concessionárias de energia elétrica. Eson (2009) é claro ao falar sobre a 

confiabilidade e explica que localizar o equipamento em um recinto fechado aumenta 

a disponibilidade e a confiabilidade da subestação, visto que o risco de falhas 

primárias, devidas a animais e à poluição atmosférica ou industrial, é 

significativamente diminuído para AIS e totalmente eliminado para GIS. 

Embora os tempos médios de reparos dos módulos de uma GIS sejam maiores 

do que os tempos para os equipamentos isolados em ar, as taxas de falhas são 

menores, resultando em menores indisponibilidades dos módulos blindados. A 

combinação desta vantagem com um arranjo físico adequado conduz a subestação 

GIS a melhores indicadores de confiabilidade (FRONTIN, 2013). 

Paulo (2006) lembra que a confiabilidade de uma GIS também está ligada aos 

equipamentos estarem submetidos a um gás isolante de alta rigidez dielétrica o que 

diminui a existência de correntes parasitas, correntes estas que desgastam mais 

rapidamente o equipamento em questão. Tal rigidez dielétrica que é cerca de 3 a 4 

vezes a rigidez dielétrica do ar. 

Em relação ao prazo do projeto e construção da subestação, Peixoto (2005) 

cita que o tempo de montagem de uma GIS é de 20% menor em relação a uma AIS. 

Esses números se explicam devido a utilização de módulos compactos pré-

fabricados que otimizam o tempo da montagem no campo através de técnicas de 

conexão e não necessitam ser realizados testes nos equipamentos de medição e 

automação que já são incorporados nos módulos e testados em fábrica. A 

montagem física de cada um dos módulos utilizando os discos dos módulos 

aparafusados e com os contatos dos condutores deslizantes torna-se muito rápida; 

com isso tem-se mais tempo para a realização de outras atividades durante a 

implantação da subestação como o preenchimento do gás SF6 e implantação da 

fiação para o sistema de monitoramento e controle (PAULO, 2006). 

Peixoto (2005) também cita que as obras civis levam três vezes mais tempo. 

Isso é devido à necessidade de construção do prédio onde a subestação abrigada 
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irá ter que ficar. Esse fator irá depender também do tipo de solo da área da 

implantação. É fundamental uma análise do solo para verificar a complexidade da 

construção e da terraplanagem. Numa construção de AIS estão inclusas fundações 

de equipamentos pórticos, sistemas de drenagem, bacias de coleta de óleo de 

transformadores e implantação de malha de terra onde num terreno rochoso e 

desnivelado se torna mais difícil. Já no caso da GIS as fundações dos edifícios 

devem suportar todos os esforços mecânicos dos equipamentos robustos.  

Meireles (2010) afirma que o prazo de implantação de uma subestação 

convencional é em torno de 36 meses, considerando-se que a empresa esteja 

sujeita à lei 8666/93 que exige realização de licitações para todas as etapas da obra. 

E o prazo de implantação de uma GIS pode ser um pouco menor, em torno de 28 

meses. Portanto, a GIS tem uma economia em torno de 20% de tempo 

considerando desde o projeto até a implementação. 

 

 

3.4.CUSTOS DO INVESTIMENTO 

 

3.4.1.AIS (Subestação Isolada a Ar) 

Paulo (2006) é claro ao falar que para toda esta confiabilidade e segurança 

inferior de uma AIS descrita no item 3.3, em contrapartida, deve ser avaliado o 

benefício financeiro para a implantação muito superior. Considerando-se apenas 

esta variável, nota-se que a subestação isolada a ar é mais atrativa do que uma 

subestação isolada a gás. 

 Apesar da AIS ser constituída basicamente de equipamentos similares aos que 

compõem uma GIS, tais equipamentos possuem uma tecnologia menos refinada na 

sua construção. Os equipamentos de uma GIS são construídos para condições 

operativas particulares de uma subestação desse tipo como o gás que irá preenchê-

la, as vedações de alto grau de confiabilidade necessárias dos módulos e encaixe 

dos mesmos. Tais fatores fazenda instalação de uma subestação AIS bem mais 

vantajosa de acordo com Paulo (2006). 
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Estudando os orçamentos obtidos de uma concessionária de energia no 

Paraná (ANEXO A, pg. 88 e ANEXO B, pg. 91), calculou-se os custos equivalentes 

citados por Paulo (2006) para as duas tecnologias e obteve-se o Gráfico 1. 

Observando o Gráfico 1, foram encontrados resultados com conclusões iguais de 

Paulo (2006). O preço dos equipamentos de uma AIS representa 45% do valor gasto 

com equipamentos da outra tecnologia. 

 

Gráfico 1 – Comparativo dos Preços dos Equipamentos 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Entretanto, existem outros fatores além dos custos dos equipamentos citado 

por Paulo (2006) que interferem no custo da implantação de uma subestação e 

esses devem ser analisados. É necessário levar vários itens em consideração para 

determinar o custo de uma subestação como: o custo do terreno, das obras civis, 

dos equipamentos, dos materiais, das estruturas, da montagem eletromecânica e 

das manutenções a longo prazo. Considerando apenas o critério lembrado por Paulo 

(2006) a diferença entre os dois tipos de subestações fica grande e muito favorável à 

AIS. Porém, se considerarmos os outros itens podemos perceber uma redução bem 

expressiva. 

Para entender todos os custos envolvidos na construção de uma subestação, 

foram estudados documentos como contratos, projetos e orçamentos de uma 

concessionária paranaense. O Gráfico 2 ilustra como são divididos os custos de 

construção de uma subestação AIS. Divididos em: obras civis e montagem, 

transformadores de força, equipamentos, materiais elétricos e eletromecânicos, 
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manutenção (ao longo de 30 anos) e área para implantação. Deve-se atentar que o 

custo da área para implantação é variável de acordo com onde ela irá ser 

implantada. Pois o custo em regiões afastadas de grandes centros urbanos torna o 

terreno muito mais barato. 

 

Gráfico 2 – Custos de uma SE AIS de uma concessionária do PR 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

3.4.2.GIS (Subestação Isolada a Gás) 

Para explicar a afirmação de McDonald (2006) sobre cenários favoráveis à GIS 

para tensões mais elevadas, temos a explicação de Muzy (2012) de um dos itens 

não comentados por Paulo (2006). Muzy (2012) destaca que quanto maior a tensão 

da subestação, ela necessita de uma maior área se essa for uma AIS. Isso deve-se 

as longas distâncias necessárias para o isolamento que ficam maiores conforme o 

aumento da tensão, o que não ocorre no isolamento a SF6. Ocasiona que a área 

para a construção de uma AIS vai se tornando cada vez maior e o preço do terreno 

também.  

Um custo importantíssimo para se destacar é o custo a longo prazo de uma 

subestação. Nesse custo, o item fundamental e de constante gasto é o da 

manutenção da subestação. McDonald (2006) explica que com o passar do tempo, 

pode-se observar que as partes internas de uma GIS são tão bem protegidas que o 
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invólucro de metal não sofre degradação com o tempo, e como resultado das 

propriedades do metal e lubrificantes, existe um desgaste insignificante sobre as 

chaves comutadoras. Apenas os contatos dos disjuntores sofrem pelos arcos 

elétricos resultantes das interrupções dos mesmos e os bicos de Teflon dos 

interruptores se desgastam proporcionalmente ao número de operações e ao nível 

de carga e falhas de interrupções de corrente. Os contatos e os bicos combinados 

com o curto tempo de interrupção dos modernos disjuntores aguentam milhares de 

operações de interrupção com  carga típica e dezenas de falhas de interrupções de 

corrente antes que haja qualquer necessidade de inspeção ou substituição. A grande 

maioria dos disjuntores não são operados o suficiente para exigirem uma inspeção 

interna.  

Assim, a maioria das GIS não precisarão serem abertas para manutenções. Os 

mecanismos de funcionamento externos e os sistemas de monitoramento do gás 

devem ser inspeccionados visualmente, com a frequência de inspeção determinados 

pelo fabricante. Isso resulta que o custo de manutenção de uma GIS é 

consideravelmente menor do que em uma AIS. 

Fontanella (2005) realizou um estudo em uma concessionária paranaense de 

energia sobre o custo das manutenções de AIS e GIS. Ele considerou os valores 

médios de homens-hora utilizados por tipo de equipamento e classe de tensão, 

considerando todos  componentes como: salários, encargos, materiais de consumo 

e demais custos nas manutenções das subestações cuja classe de tensão é de 138 

kV da concessionária considerada. Suas conclusões falam que no total, numa 

previsão de 30 anos, o custo de manutenção para uma AIS é de R$782.000,00 

contra R$510.000,00 de uma GIS. O que mostra que as manutenções de uma GIS 

custam 35% a menos do que uma AIS.  

Estudando os orçamentos obtidos de uma concessionária paranaense de 

energia e os estudos de custos de manutenção de Fontanella (2005), calculou-se os 

custos equivalentes não citados por Paulo (2006) e mencionados por McDonald 

(2006) para construir o Gráfico 2. Observando o Gráfico 2, que foi obtido levando em 

consideração subestações de 138 kV, foram encontrados resultados que seguem a 

linha de raciocínio de McDonald (2006). Os materiais elétricos e eletromecânicos 

que são utilizados na construção de uma subestação GIS custam apenas 33% em 
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relação a AIS, as obras civis e montagens das GIS custam 83% dos valores de uma 

AIS e a área para implantação é 20% da utilizada de uma AIS.  

 

Gráfico 3 – Comparativo de Preços AIS x GIS 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 

Fazendo a mesma análise do Gráfico 2 para uma GIS, foi construído o Gráfico 

4 com os mesmos custos listados. Pode-se ver uma diferença na proporção dos 

mesmos itens no Gráfico 4 em relação ao Gráfico 2. O item equipamentos, como já 

mencionado, é mais oneroso nesse tipo de tecnologia e por isso representa uma 

proporção maior em relação ao custo total. Entretanto, percebe-se uma diminuição 

dos outros itens citados. 

Após todos os itens serem levados em conta, pode-se citar Jacobsen (2001), 

que fez um estudo comparativo entre as subestações e nele obtém-se o valor de 

80% o custo de uma AIS em relação à uma GIS se levarmos os custos ao longo de 

30 anos. Ele leva em conta os aspectos: custo do terreno, das obras civis, dos 

equipamentos, dos materiais, das estruturas, da montagem eletromecânica e das 

manutenções ao longo de 30 anos. 

Realizou-se a aplicação dos critérios estabelecidos no capítulo quatro para 

analisar uma situação entre a implementação dos dois tipos de tecnologia. Nesses 

cenários,são verificados como os custos desses dois tipos de tecnologia variam de 

acordo com cada situação. 

É interessante mencionar que existem acordos de cooperação técnica entre a 

ANEEL e concessionárias que contém as diretrizes para elaboração de orçamentos 
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de subestações. O processo de orçamento de uma subestação é um processo longo 

e cheio de detalhes que possuem esses documentos para serem seguidos e 

prestarem suportes. 

 

Gráfico 4 – Custos de uma SE GIS de uma concessionária do PR 

 
Fonte: Autoria Própria (2017) 
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4. ANÁLISE COMPARATIVA 

Neste capítulo será realizada uma análise comparativa, considerando todos os 

conceitos vistos anteriormente, quanto às características técnicas, socioambientais, 

área de implantação e custos que abrangem os dois tipos de subestações. 

A análise será realizada para dois cenários: grandes centros urbanos e regiões 

mais afastadas (RA). Onde para cada cenário será analisada a implementação de 

uma GIS e uma AIS. Para o segundo cenário será considerada uma subestação na 

cidade de Pinhão-PR, onde a concessionária local possui projeto para construção de 

uma AIS. Para o cenário urbano será considerada uma subestação GIS na cidade 

de Curitiba-PR. 

 

 

4.1.CUSTOS 

Para a análise realizada, com base nos custos gerais envolvidos, entre outros 

aspectos, foram analisados os itens de custo de equipamentos, materiais elétricos, 

eletromecânicos, manutenção, civil, montagem e área. 

Foram comparados os orçamentos das seguintes subestações de mesma 

classe de tensão: 

 Subestação AIS – Bituruna 138 kV (Pinhão – PR); 

 Subestação GIS – Hauer 69 kV (Curitiba – PR). 

Uma observação pertinente é a de que apesar do estudo realizado ser feito 

para uma SE GIS com classe de tensão operando em 69 kV, as SEs GIS para essa 

concessionária em questão, são todas padronizadas / isoladas para 138 kV. Isso 

ocorre, pois, a concessionária adquire um padrão 138 kV, apesar de operarem em 

69 kV até que obras estruturantes de sistema em SEs e LTs antigas permitam a 

médio e longo prazo a alteração do anel em 69 kV na região de Curitiba para o 

padrão 138 kV. 
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4.1.1.Equipamentos 

 O orçamento no que tange o preço dos equipamentos das subestações pode 

ser visto na tabela 1, construída com os dados obtidos por meio da concessionária 

estudada. 

Tabela 1 – Custos: Equipamentos 

 
GIS 

(RA e Urbano) 
AIS 

(RA e Urbano) 

Equipamentos 

Transformadores 3F (2) R$        6.180.598,65 R$        4.725.000,00 

Cubículos R$        2.992.228,08 R$                           - 

Módulo de Subestação Isolada SF6 R$        5.850.000,00 R$                           - 

Transformadores de Corrente R$                           - R$           485.930,46 

Transformadores de Potencial R$                           - R$           256.754,07 

Disjuntores R$                           - R$           608.366,35 

Seccionadoras R$             57.901,91 R$        1.284.695,03 

Para-raios R$             28.097,64 R$             65.758,15 

Religadores R$                           - R$           883.032,64 

Banco de Capacitores R$                           - R$           261.079,20 

Outros (transformadores de serviços 
auxiliares, inversores, reatores, baterias, etc.) 

R$           515.066,71 R$           390.643,65 

Subtotal Equipamentos R$      15.623.892,99 R$        8.961.259,55 

Fonte: Concessionária Paranaense (2017) 

Um dos principais itens a serem observados é o preço dos transformadores, 

onde na GIS, há uma maior tecnologia empregada devido ao isolamento a gás o que 

reflete em um maior custo no caso dos dois transformadores. Ainda para o caso da 

GIS, os preços dos transformadores de corrente, de potencial e disjuntores estão 

condensados no custo dos módulos, uma vez que esses equipamentos já estão 

inseridos dentro.  

Em virtude da alta tecnologia de isolamento a gás SF6, o custo total para este 

tipo de equipamentos é visivelmente superior quando comparado aos de uma 

subestação convencional. 

 

4.1.2.Materiais Elétricos e Eletromecânicos 

O orçamento no que tange o preço dos materiais elétricos e eletromecânicos 

das subestações pode ser visto na tabela 2, construída com os dados obtidos por 

meio da concessionária. 
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Para a questão dos materiais elétricos e eletromecânicos, devido a área da 

subestação AIS ser maior, o custo elevado da malha de aterramento, cablagem, 

cabos de energia e terminações, entre outros, se explica. 

 
Tabela 2 – Custos: Materiais Elétricos e Eletromecânicos 

 
GIS 

(RA e Urbano) 
AIS 

(RA e Urbano) 

Materiais Elétricos e Eletromecânicos 

Estruturas metálicas (vigas, colunas, estruturas de 
concreto, barramentos, etc.) 

R$                         - R$             555.589,27 

Estruturas Concreto (postes, colunas, vigas, 
suportes, etc.) 

R$                         - R$          1.165.830,89 

Barramentos, condutores, conectores, isoladores e 
grampos) 

R$                         - R$             651.128,85 

Cabos de energia e terminações R$         811.284,93 R$             958.293,45 

Malha de aterramento R$           83.455,80 R$             375.208,70 

Cablagem R$         157.158,75 R$             582.365,83 

Materiais de iluminação R$           28.306,68 R$             104.584,32 

Outros (Painéis elétricos, demais materiais 
elétricos) 

R$         426.281,33 R$             149.046,75 

Subtotal Materiais Elétricos e Eletromecânicos R$      1.506.487,49 R$          4.542.048,06 

Fonte: Concessionária Paranaense (2017) 

 

4.1.3.Manutenção 

Para o levantamento dos custos de manutenção, um importante fator que 

compõe os custos gerais, ainda devem ser analisadas as considerações realizadas 

no item 3.4.2 deste trabalho.  

Embora esse levantamento tenha sido feito por Fontanella (2005) anos atrás, 

calculou-se novos valores de custos para a manutenção considerada de modo a 

incluir a inflação durante o período de 2005 à 2017, onde obteve-se um valor 

atualizado de R$ 1.014.980,37 para a GIS e R$ 1.556.303,23 para a AIS. 
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4.1.4.Civil e Montagem 

Outro fator relevante no orçamento de uma subestação é o que se refere à 

construção, dita por civil e montagem. A tabela 3 mostra o balanço dos valores de 

custo para cada tipo AIS e GIS, levando em consideração alguns itens. 

 
 

Tabela 3 – Custos: Civil e Montagem 

 
GIS  

(RA e Urbano) 
AIS 

(RA e Urbano) 

Civil e Montagem 

Projetos 
R$           542.207,66 R$              542.207,66 

(Estudos iniciais, topografia, civil, eletromecânico) 

Obras Civis Externas 
R$           699.826,33 R$           4.744.230,46 

(Terraplanagem, drenagem, muros, pavimentação, etc.) 

Edificação 

R$        3.088.617,52 R$              603.666,53 
(Fundações para edificações, estruturas, paredes, 
coberturas, instalações elétricas, hidráulicas, ar 
condicionado, etc.) 

Infraestrutura para rede subterrânea 
R$        1.092.667,37 R$                              - 

(Infraestruturas e pavimentação) 

Montagens 

R$        1.857.087,74 R$           2.883.025,60 
(Montagem de materiais eletromecânicas, cabos de energia, 
malha de aterramento, eletrodutos, montagem elétrica, 
montagem de equipamentos, etc.) 

Conclusão do objeto do contrato R$           145.000,00 R$              175.000,00 

Subtotal Civil e Montagem R$        7.425.406,62 R$           8.948.130,25 

Fonte: Concessionária Paranaense (2017) 

Obteve-se o custo relativo ao projeto de uma subestação GIS de 

R$542.207,66. Como não se conseguiu obter o custo de projeto da AIS, foi 

considerado o mesmo valor para prosseguimento da análise. 

O custo das obras civis externas (terraplanagem, drenagem, muros, 

pavimentação, etc.) da subestação AIS é muito superior em função da maior área, 

em comparação à GIS (18.800 m² para a SE Bituruna e 2.900 m² para a SE Hauer). 

No que tange a edificação em si, é visível um maior custo para a GIS, devido à 

necessidade da construção efetiva de um prédio para a abrigar os equipamentos 

isolados a gás SF6, enquanto que para a AIS, devido a instalação dos equipamentos 

e demais constituintes ser feita ao ar livre, a maior necessidade de custo desta 

natureza é no que se refere à construção da casa de comando e muros para a 

delimitação da subestação. 

Tratando-se da infraestrutura de rede subterrânea, é necessário observar que 

no caso da subestação convencional AIS, a transmissão comumente é feita por 
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linhas aéreas, enquanto que no caso da GIS, devido ao fato de estar instalada em 

centro urbano, há a necessidade da construção de redes subterrâneas, o que 

explica o custo mostrado na tabela 2. 

Ainda para o caso da GIS, o custo que envolve as montagens refere-se 

também à instalação dos módulos, cubículos e demais equipamentos, que possuem 

uma instalação mais simples, quando comparada à AIS. Para a AIS, considerando a 

instalação dos pórticos, equipamentos, torres e linhas de transmissão aéreas, etc, se 

reflete em um custo mais elevado. 

 

4.1.5.Área 

Segundo a concessionária paranaense de energia, para uma subestação GIS, 

os terrenos estão aproximadamente na ordem de 2000 a 2500 m² (40x50 – 50x50 

m). Já para uma subestação convencional AIS, a área varia na ordem de 15000 m² 

(100x150 m). 

Outra questão variante para a análise da área é o valor do terreno a ser 

adquirido para a construção da subestação. Dependendo da localidade, o valor 

poderá mudar, sendo mais elevado para regiões urbanas e mais barato para regiões 

afastadas. No caso da concessionária considerada, o terreno é adquirido pela 

própria, sendo a questão do terreno, preponderante na análise global do 

investimento. 

A tabela 4 mostra os casos das GIS e AIS consideradas, em cenários distintos: 

Curitiba e Pinhão, onde o preço do m² varia conforme cada região. Para essa 

análise foi considerado uma aproximação de R$ 50,00 o m² na cidade de Pinhão e 

R$ 1.000,00 o m² para Curitiba. 

 

Tabela 4 – Custos: Área 

 
GIS AIS 

Localidade para implantação RA Urbano RA Urbano 

Preço do m² R$          50,00 R$        1.000,00 R$            50,00 R$            1.000,00 

Área utilizada (m²) 2.946 2.946 18.800 18.800 

Total R$ 147.300,00 R$ 2.946.000,00 R$   940.000,00 R$   18.800.000,00 

Fonte: Concessionária Paranaense (2017) 
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4.1.6.Total 

Após analisar os custos de cada item para os dois tipos de subestações, pode-

se finalmente construir a tabela 5 com os valores globais do orçamento de modo a 

considerar dois resultados totais, em virtude das duas localidades escolhidas para a 

comparação, que representam os dois cenários descritos anteriormente neste 

trabalho.  

 
Tabela 5 – Custos: Total 

 
GIS AIS 

Equipamentos R$        15.623.892,99 R$           8.961.259,55 

Materiais elétricos e Eletromecânicos R$          1.506.487,49 R$           4.542.048,06 

Manutenção R$          1.014.980,37 R$           1.556.303,23 

Civil e Montagem R$          7.425.406,62 R$           8.948.130,25 

Área (Curitiba) R$          2.946.000,00 R$         18.800.000,00 

Área (Pinhão) R$             147.300,00 R$              940.000,00 

TOTAL (Curitiba) R$        28.516.767,47 R$         42.807.741,09 

TOTAL (Pinhão) R$        25.718.067,47 R$         24.947.741,09 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

O gráfico 5 indica a proporção dos custos comparados, uma vez que o item 

área mostra maior discrepância entre os resultados apresentados. 

Como dito anteriormente, há dois cenários distintos melhor vistos no gráfico 6. 

Para a região urbana considerada (Curitiba), a subestação GIS torna-se a opção 

mais barata quando em comparação com a AIS, representando por volta de 66,62% 

do valor total da AIS e com uma diferença de R$ 14.290.973,62 entre ambos. Já 

para a região mais afastada (Pinhão), o contrário acontece, onde a AIS torna-se a 

opção mais barata por 97% do valor da GIS, desta vez, com uma diferença no custo 

mais branda, de R$ 770.326,38.  
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Gráfico 5 – Balanço de Custos Gerais 

 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Gráfico 6 – Custo TOTAL 

 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$8.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$12.000.000,00

 R$14.000.000,00

 R$16.000.000,00

 R$18.000.000,00

 R$20.000.000,00

Equipamentos Manutenção Civil e
Montagem

Área (Curitiba) Área (Pinhão)

GIS AIS

 R$-

 R$5.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$15.000.000,00

 R$20.000.000,00

 R$25.000.000,00

 R$30.000.000,00

 R$35.000.000,00

 R$40.000.000,00

 R$45.000.000,00

TOTAL (Curitiba) TOTAL (Pinhão)

GIS AIS



80 

 

4.2.ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Para a análise acerca deste tema, faz-se necessário o levantamento dos 

aspectos descritos no capítulo 3.2. e também, há a necessidade de classificar tais 

aspectos com base no seu grau de relevância, conforme a quadro 2. 

 

Quadro 2 – Relevância: Aspectos Socioambientais 

ASPECTO RELEVÂNCIA 

Aspecto visual Média 

Poluição sonora Alta 

Poluição do ar Baixa 

Licença ambiental Alta 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

4.2.1.Aspecto Visual 

Para esse critério podemos perceber uma maior relevância no cenário urbano, 

uma vez que tal localidade apresenta uma maior densidade demográfica. Tendo isso 

em vista, para esse aspecto, a implantação de uma GIS é muito mais relevante num 

cenário urbano em comparação a um cenário de regiões mais afastadas, onde em 

torno dessas localidades não há grandes populações. Pode-se inferir que uma GIS 

se comporta visualmente como uma edificação comum de modo a não causar 

desconforto visual para os moradores locais, ao contrário de uma AIS, onde os 

equipamentos estão expostos ao tempo e muitos deles são vistosos e de grandes 

dimensões, como por exemplo, pórticos, torres e cabos de saída aérea. 

 

4.2.2.Poluição Sonora 

A partir das considerações feitas no item 4.2.1. referentes à implantação de 

uma subestação em meio a grandes populações, pode-se inferir um grau de 

relevância alta para este cenário. Devido a melhor performance da GIS nesse 
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critério, a sua instalação se faz mais importante em uma zona urbana. A GIS produz 

menos ruídos devido à edificação suprimir a sonoridade provinda dos equipamentos, 

embora que ao mesmo tempo, se não bem projetados, os exaustores podem ser 

motivo de reclamações por parte da população e, mesmo com esse fator, em 

comparação á uma AIS, as GIS ainda produzem menos ruídos de maneira geral. 

Em um segundo cenário, para uma região mais afastada, esse aspecto da 

poluição sonora é irrelevante para a escolha do tipo de subestação uma vez que não 

há moradores aos arredores ou a quantidade de pessoas é considerada irrisória. 

  

4.2.3.Poluição do Ar 

Em grandes centros urbanos o índice de poluição do ar é naturalmente mais 

elevado de modo a prejudicar o isolamento de alguns equipamentos das 

subestações convencionais, considerando que estas estão abertas ao ar livre. Ainda 

assim, o grau de relevância para esse critério é considerado baixo, pois esse 

problema pode ser minimizado com uma manutenção ou monitoramento mais 

frequente. Sendo assim, a instalação de uma GIS evita esse tipo de problema uma 

vez que os equipamentos estão abrigados dentro da edificação e ainda, inseridos 

dentro dos módulos isolados a gás SF6. 

 

4.2.4.Licença Ambiental 

De acordo com a legislação brasileira, todo empreendimento considerado 

potencialmente poluidor deve realizar o licenciamento ambiental para a definição de 

sua localização, instalação e operação junto ao órgão competente (Federal, 

Estadual ou Municipal). A LP (licença prévia) é concedida na fase preliminar do 

planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e 

concepção; atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos 

e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação.  

Em grandes centros urbanos, a obtenção dessa licença se torna um processo 

complicado devido a grande burocracia e aos impactos, descritos no capítulo 3, de 

um empreendimento de grande porte como é uma subestação. Sendo assim, para o 

cenário urbano a GIS é recomendável em relação a esse item devido ao seu menor 
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impacto ambiental e a maior facilidade em adquirir as licenças. Em um segundo 

cenário, é indiferente a escolha do tipo de subestação em relação a esse item se a 

zona afastada descrita não for uma área de proteção ambiental que possui uma 

legislação muito rígida. 

 

4.3.ASPECTOS TÉCNICOS 

Com base nas considerações levantadas no capítulo 3, para que a análise seja 

feita, é importante que sejam estudados os seguintes aspectos e suas relevâncias 

de acordo com a quadro 3. 

 

Quadro 3 – Relevância: Aspectos Técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autoria Própria (2017) 

 

Em termos de confiabilidade, os dois tipos de subestações consideradas em 

ambas as localidades, são semelhantes, desde quando projetadas. Entretanto, há 

de se considerar certos cenários em que essa confiabilidade se altera de maneira 

significativa uma vez que, por exemplo, para regiões mais afastadas, há o problema 

de invasão e acidentes subsequentes causados por animais, considerando os 

equipamentos expostos ao tempo das subestações convencionais. Também, há o 

problema da poluição do ar que agrava a degradação dos equipamentos como 

citado no item 4.2.3. considerando um cenário urbano de uma AIS. 

Tratando-se de outro item, em quadros onde a carga consumidora de energia 

aumenta significativamente, há certa urgência no atendimento dos consumidores, 

logo, o tempo de construção de uma subestação é um fator a se considerar para 

planejamento global do sistema, garantindo a segurança e continuidade no 

fornecimento de energia. Para ambos os cenários considerados, esse fator não 

ASPECTO RELEVÂNCIA 

Confiabilidade Alta 

Segurança Alta 

Distância do centro de carga Alta 

Tempo para a construção Média 

Vandalismo Baixo 

Degradação dos equipamentos Média 
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destoa significativamente entre os tipos de subestações uma vez que o tempo de 

construção é semelhante entre ambas. 

Segundo Meireles (2010), a distância da subestação até o centro de carga é 

um fator a se considerar na hora da análise comparativa. Se as cargas estiverem 

instaladas muito longe da subestação, aumenta-se a necessidade de obras para 

transmissão em MT (Média Tensão). Logo a GIS possui uma maior facilidade de 

implantação próxima aos centros de carga, por serem mais compactas. 

Tanto em áreas urbanas onde há uma maior densidade populacional e maior 

recorrência de vandalismo, como em áreas mais afastadas, este problema é tido 

como de baixa relevância uma vez que é um problema social, onde não há 

quaisquer interferências diretas na continuidade da operação da subestação em si. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho de conclusão de curso foram comparadas duas tecnologias 

para implantação de subestações de energia elétrica. A primeira tecnologia estudada 

foi a do tipo convencional, que é instalada ao tempo e utiliza o ar como material 

isolante (AIS – Air Insulated Switchgear). A segunda tecnologia estudada é instalada 

dentro de uma edificação e utiliza o isolamento através do gás SF6 (GIS – Gas 

Insulated Switchgear). 

Realizou-se uma análise comparativa utilizando os critérios estabelecidos (área 

para implantação, aspectos socioambientais, aspectos técnicos e custos do 

investimento) em torno de dois cenários representados por duas cidades. Para o 

primeiro cenário foi considerado o processo de implantação de uma subestação em 

um grande centro urbano e no segundo cenário em uma cidade mais afastada. 

 Para a realização da análise proposta, o critério “área para implantação” é a 

premissa fundamental para o início da análise comparativa, uma vez que a questão 

de disponibilidade é um fator preponderante. Esse estudo mostra que uma GIS 

ocupa aproximadamente uma área de 20% em relação a uma AIS, conforme visto no 

capítulo 3.1. Em virtude disso, nos grandes centros urbanos, a tendência é uma 

maior construção de subestações isoladas a gás SF6. Posto que com o crescimento 

dos centros urbanos, os espaços disponíveis de aproximadamente 15.000 m² para a 

implantação de subestações convencionais ficam cada vez mais raros. 

No que tange o critério “aspectos socioambientais”, esse estudo demonstrou 

que os impactos visuais, a poluição sonora e do ar possuem uma menor 

interferência com a implantação de uma subestação que utiliza a tecnologia a gás, 

conforme visto no capítulo 3.2. A licença ambiental para a construção de uma 

subestação se torna menos burocrática tratando-se dessa tecnologia pois os 

impactos socioambientais são menores. Tais fatores são preponderantes quando a 

implantação ocorre numa zona urbana onde a densidade demográfica é superior.     

Considerando o critério “aspectos técnicos”, é importante observar que tais 

aspectos geram um grande impacto na operação da subestação. Para esse critério, 

esse estudo conceituou acerca da confiabilidade, da segurança, do tempo para 

construção, do vandalismo, da degradação dos equipamentos e da distância do 

centro de cargas, os quais a GIS mostrou um melhor desempenho, conforme visto 
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no capítulo 3.3. Partindo dos fatores confiabilidade, segurança e tempo para 

construção, observou-se uma indiferença para o cenário utilizado. Enquanto que os 

fatores vandalismo, degradação dos equipamentos e distância do centro de carga 

são fatores mais relevantes quando a subestação é construída no cenário urbano.  

Tratando-se do critério “custos do investimento” foram analisados os itens 

relativos a: “equipamentos”, “materiais elétricos e eletromecânicos”, “civil e 

montagem”, “manutenção”, e “área para implantação”.  

Para os itens “equipamentos”, “materiais elétricos e eletromecânicos”, “civil e 

montagem” e “manutenção”, o cenário em que a subestação for implantada não é 

relevante, devido ao custo para ambos ser o mesmo. Em comparação aos dois tipos 

de tecnologia, a AIS apresentou um menor custo na somatória desses itens, 

conforme a tabela 5 do capítulo 4.1.6. Pode-se perceber uma diferença do custo dos 

itens citados de aproximadamente 23% mais barato em relação à GIS.  

Para o item “área para implantação” o cenário é um fator extremamente 

importante, uma vez que o preço da área do terreno por m² possui uma variação 

muito elevada dependendo da localidade, conforme visto na tabela 4 do capítulo 

4.1.5. Os dois cenários foram considerados para a análise realizada onde o preço da 

área citada anteriormente mostrou uma diferença significativa, deixando bem 

evidente a inviabilidade da construção de uma AIS em um centro urbano. 

A análise para regiões mais afastadas do critério “Custos do Investimento” 

mostrou ser a AIS mais barata considerando os menores custos dos itens citados: 

“equipamentos”, “materiais elétricos e eletromecânicos”, “civil e montagem e 

manutenção”. Logo, o preço total para esse cenário, agora, em virtude de todos os 

custos envolvidos (incluindo também o fator “área para implantação”), representa um 

menor custo para a AIS, conforme a tabela 5. 

Com base no que foi visto, os exemplos de cenários propostos nesse trabalho 

tiveram como desfecho uma ampla tendência para implantações de GIS em grandes 

centros urbanos. Em contrapartida, em regiões mais afastadas, mesmo com o custo 

total de uma AIS sendo menor, a tendência é a instalação de novas subestações 

GIS com o passar dos anos, visto que tal diferença entre os custos foi pequena. 

As aplicações de uma subestação isolada a gás estão relacionadas, 

principalmente às situações de falta de espaço ou onde passa a ocorrer 
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especulação imobiliária. Quando há a necessidade de aliviar as cargas SIN de uma 

subestação de um grande centro urbano, se faz necessário o uso da GIS. 

Com a expansão dos centros urbanos e o aumento do consumo de energia 

elétrica, culmina-se em cada vez um aumento da necessidade de que sejam 

construídas subestações do tipo GIS para atender a demanda da energia elétrica. 

Concluindo, a análise realizada neste trabalho é uma ferramenta de suma 

importância na orientação do processo de implantação de uma subestação. Embora 

nunca conclusiva, ela serve como orientação para a tomada de decisão sobre qual o 

tipo de subestação implantar, de modo que existem variáveis acerca do tema a 

serem consideradas. 

Como sugestão para futuros trabalhos como continuação acerca do tema, 

sugere-se a pesquisa sobre a diferença de índices de falhas em subestações dos 

dois tipos de tecnologia, juntamente com um estudo sobre acidentes ocorridos nas 

subestações por profissionais. Assim, a análise comparativa a respeito dos aspectos 

técnicos também terá um teor quantitativo. 
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ANEXO A - Orçamento GIS – SE HAUER 
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ANEXO B - Orçamento AIS – SE Bituruna 
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