
 
 

 
 

 

Centro Federal de Educação Tecnológica de  

Minas Gerais (CEFET-MG) 

Departamento de Engenharia Elétrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANJOS DE SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO  

 

 

 

 

 

 

Marcelo Peixoto Azevedo 

07/12/2015 

 

 

  



 
 

 
 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 
Departamento de Engenharia Elétrica 
Avenida Amazonas 7675 – Nova Gameleira 
Belo Horizonte, MG – Brasil - CEP: 30.510-000 
Fone: 3319-6700 – E-mail: des@cefetmg.br  

 

Marcelo Peixoto Azevedo 

 

 

ARRANJOS DE SUBESTAÇÕES DE ALTA TENSÃO  

 

 

Trabalho de conclusão de curso submetido 

à banca examinadora designada pelo 

Colegiado do Departamento de Engenharia 

Elétrica do CEFET-MG, como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do grau 

de Bacharel em Engenharia Elétrica. 

 

Área de Concentração: Sistemas elétricos de 

Potência 

Orientador (a): José Pereira da Silva Neto 

Co-orientador (a): Eduardo Gonzaga 

Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais – CEFET-MG 

 

 

Belo Horizonte 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

07/12/2015  



 
 

 
 

Marcelo Peixoto Azevedo 

 

 

 

Texto do Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica, submetido ao 

professor da disciplina Prof. Dr. Eduardo Henrique da Rocha Coppoli, e à banca 

examinadora composta por professores do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas Gerais – Cefet-MG. 

 

 

 

________________________________________ 

Marcelo Peixoto Azevedo  

 Aluno 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. José Pereira da Silva Neto 

Prof. CEFET-MG - Orientador 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Gonzaga da Silveira 

Prof. CEFET-MG – Co-Orientador 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. MSc. Marcos Fernando dos Santos 

Membro da banca examinadora 

 

 

 

________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo Henrique da Rocha Coppoli 

Prof. da Disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

hudson
Highlight

hudson
Highlight

hudson
Highlight

Autor
Sticky Note
Correção solicitada.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Geraldo e Imaculada, 

e meus irmãos, Hudson e Lucas.  



 
 

 
 

 

Primeiramente agradeço a Deus por me dar forças para chegar ao término deste 

curso. 

Aos meus pais, Geraldo e Imaculada, pelo incentivo em todos os momentos de minha 

vida, bons ou ruins, sempre estiveram ao meu lado. 

Ao meu irmão Hudson, o principal incentivador para que eu escolhesse o curso de 

engenharia elétrica. 

Ao meu irmão Lucas, por sempre ter me apoiado e incentivado durante toda minha 

caminhada. 

Minha namorada Fernanda, que sempre esteve disposta a me ajudar. 

A todos os amigos, que sempre me ajudaram durante todo curso. 

Aos meus professores do ensino técnico e do superior, em especial os professores 

José Pereira e Eduardo Gonzaga, que me auxiliaram na elaboração do trabalho. 

Aos companheiros de trabalho da RS Engenharia e Consultoria e da CEMIG, que me 

ajudaram no crescimento profissional e intelectual. 

 



 
 

i 
 

 

A ideia de uma nova subestação surge através de estudos de planejamento e 

expansão do sistema de energia elétrica, de acordo com a demanda de determinada 

região, cidade, indústrias, entre outros. O projeto é um processo complexo que envolve 

diversas áreas da engenharia, como: elétrica, civil, mecânica, telecomunicação, controle, 

automação, etc. O primeiro passo do projeto é a definição do arranjo da futura 

subestação com base em estudos de cada caso. Sua escolha é feita em conformidade com 

os documentos do Operador Nacional do Sistema (ONS), e é um fator fundamental para a 

nova subestação, pois influencia o novo sistema durante toda sua vida útil. Um arranjo 

que é inferior às necessidades do sistema, poderá fragilizá-lo em algumas contingências, 

se superior, haverá investimentos ociosos. Diante disso, o presente estudo propõe uma 

análise comparativa de arranjos para uma subestação Varginha 4. Nesta análise, levam-

se em conta diversos fatores apresentados ao longo do trabalho, como: confiabilidade, 

flexibilidade operativa, facilidade de expansão e viabilidade, a fim de determinar o 

arranjo que melhor atende as características do sistema. 

 

Palavras-chave: Arranjo, barramento, subestações, alta tensão. 
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ii 
 

 

The idea of a new substation comes through planning studies and expansion of 

the electric power system, according to the demand of particular region, city, industries, 

among others. The project is a complex process involving various areas of engineering, 

such as: electrical, civil, mechanical, telecommunication, control, automation, etc. The 

first step of the design is to set the layout of the future substation based on studies for 

each case. Your choice is made in accordance with that in the National System Operator 

(ONS), and is a key factor for the new substation as it influences the new system 

throughout its life. A layout that is below the system requirements, can weaken it in 

some contingencies, if higher, there will be idle investments. Therefore, this study 

proposes a comparative analysis of layouts for a Varginha 4 substation. In this analysis, 

it takes into account several factors presented throughout the work, such as: reliability, 

operational flexibility, ease of expansion and viability with the aim of determine the 

layout that best meets the system's features. 

 

Keywords: layout, bus, substation, high voltage. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

Pode-se definir uma subestação como o conjunto de instalações elétricas, que 

contém equipamentos destinados à distribuição de energia elétrica, seccionamento de 

linhas de transmissão, transformação de tensão. Visando atender o sistema elétrico da 

melhor forma possível, respeitando seus requisitos no limite dos custos. 

O projeto e construção de uma subestação é um processo complexo, requer o 

envolvimento de profissionais qualificados de várias áreas, como: elétrica, civil, 

mecânica, telecomunicações, etc. 

Para implantar uma nova subestação de energia elétrica são necessárias diversas 

etapas. A construção de uma nova subestação surge a partir de estudos de planejamento 

da expansão do sistema de energia elétrica, identificando a necessidade de demanda de 

uma cidade, região, fábricas, entre outros. Após isso, é definido o arranjo dos 

barramentos da futura subestação com base em estudos específicos, juntamente com as 

principais características dos equipamentos do pátio e do sistema de proteção e 

controle. Estas definições devem estar em conformidade com os documentos do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e com os requisitos dos editais de licitação 

do empreendimento de transmissão feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). 

Após as etapas descritas, inicia-se o projeto da subestação, onde ocorre a 

definição do arranjo físico dos equipamentos, malha de aterramento, sistema proteção, 

controle e comando, instalações secundárias, serviços auxiliares, infraestrutura geral da 

subestação, entre outros. 

A seleção da configuração de barras da nova subestação é um fator fundamental 

para o sistema elétrico. A escolha de uma determinada configuração irá influenciar o 

sistema de uma subestação ao longo de toda sua vida útil. Caso a configuração de barras 
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seja inferior às necessidades do sistema, ele poderá ficar fragilizado em algumas 

contingências, se estiver superior haverá investimentos ociosos. Então, a escolha de uma 

determinada configuração de barras para uma subestação e sua evolução ao longo do 

tempo é um trabalho que requer muita atenção no processo de implantação de uma 

nova subestação no sistema elétrico. 

Espera-se que uma nova subestação proporcione: 

 Confiabilidade para o sistema elétrico, fato que é assegurado por uma 

escolha adequada da configuração de barras; 

 Segurança e simplicidade para manutenção, facilidades para ampliações 

futuras, boa visualização dos equipamentos, entre outros. O que é 

assegurado por um arranjo físico bem preparado; 

 Sistema de proteção e controle atuando com eficácia e segurança; 

 Equipamentos do pátio de manobras bem dimensionados para o sistema 

em aplicação; 

A Figura 1.1 apresenta a configuração em barra dupla com disjuntor simples a 

quatro chaves. Pode-se entender o termo “configuração de barra” ou “arranjo” como a 

maneira que os equipamentos do pátio de manobra da subestação estão conectados, ou 

seja, a conectividade elétrica da subestação. 

 

Figura 1.1 - Configuração em barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves. Fonte: [2] 
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1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é apresentar os principais arranjos utilizados em 

subestações de transmissão e subtransmissão. Serão expostos os métodos de operação 

da configuração de barras do sistema, bem como suas vantagens e desvantagens em 

relação a outros tipos de arranjos.  

Será feita uma análise comparativa de arranjos para a Subestação Varginha 4, 

localizada na região sul de Minas Gerais. Nesta análise, levam-se em conta os principais 

requisitos básicos para esta subestação, visando definir o arranjo que poderá oferecer 

uma melhor confiabilidade, flexibilidade operativa, facilidade de expansão e viabilidade 

para o novo empreendimento. 

1.3. Estruturação do trabalho 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

Os capítulos foram divididos da seguinte forma: 

 Capítulo 2 – O objetivo deste capítulo é fazer uma abordagem geral sobre 

subestações de energia elétrica, situando e discutindo os conceitos de 

subestações, níveis de tensão de trabalho e a classificação dos tipos de 

subestações. 

 Capítulo 3 – Neste capítulo é feito um levantamento a respeito dos 

principais equipamentos que compõe uma subestação de energia elétrica. 

Serão discutidos os tipos de equipamentos de acordo com sua finalidade 

no sistema elétrico.  

 Capítulo 4 – As principais configurações de barramentos de subestações 

de energia elétrica de transmissão e subtransmissão são apresentadas. 

Onde, é discutido o funcionamento, pontos positivos e negativos de cada 

tipo arranjo da subestação. 

 Capítulo 5 - São abordados os principais critérios para definição de 

arranjos, as regras estabelecidas pelos órgãos reguladores para novas 

instalações, também é feita uma comparação qualitativa entre as barras e, 
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por último, são demostrados os critérios para cálculo do valor de 

construção de um novo arranjo com base no banco de preços da ANEEL. 

 Capítulo 6 – É feita uma análise comparativa entre arranjos para a 

Subestação Varginha 4 345/138 kV – 450 MVA, demonstrando os custos 

para implantação do pátio de manobras e uma análise qualitativa com 

base na confiabilidade, flexibilidade operativa e facilidades de expansão. 

 Capítulo 7 - São apresentadas as conclusões deste trabalho. 
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Capítulo 2 

Subestações 

Este capítulo tem por objetivo fazer uma definição sobre o conceito de 

subestações de energia elétrica, além de abordar os principais níveis de tensão no Brasil 

e classificar os tipos de subestações que podem existir em um sistema elétrico.  

2.1. Definição 

O conceito de Subestação Elétrica, segundo (BOREL, 2012) [7], pode ser 

entendido como “o conjunto de instalações elétricas que compreendem equipamentos 

instalados em ambiente abrigado ou ao tempo, destinado à transformação da tensão, 

distribuição de energia, seccionamento de linhas de transmissão e, em alguns casos, à 

conversão de frequência ou conversão de Vca em Vcc”. 

As subestações de energia elétrica tem a finalidade de adequar os parâmetros de 

tensão e corrente das linhas em que estão conectadas, a fim de torná-las viáveis 

economicamente para distribuição e transmissão da energia. 

A principal perda na transmissão de energia elétrica ocorre devido ao Efeito 

Joule, onde a potência consumida é diretamente proporcional ao quadrado da corrente, 

essa relação pode ser vista na Equação 2.1: 

  (2.1) 

Para reduzir a corrente que circula nos cabos e consequentemente a perda na 

transmissão de energia, a tensão de transmissão é elevada através de uma subestação. 

Assim, quando ocorre a geração de energia elétrica através de uma usina nuclear, 

térmica, hidrelétrica ou eólica, a tensão de transmissão deve ser elevada durante o 

percurso até uma rede de distribuição, onde será rebaixada para atender a demanda da 

região. Portanto, as subestações tem um papel fundamental na viabilização da 

hudson
Highlight

Autor
Sticky Note
Palavras corrigidas

hudson
Highlight



 
 

15 
 

transmissão de energia elétrica, garantindo uma maior eficiência e menores perdas no 

caminho [1]. 

Na distribuição da energia elétrica para os consumidores, a tensão deverá ser 

rebaixada em uma subestação para valores padronizados para o atendimento dos 

consumidores. Essa redução visa reduzir o custo de cabos, evitar risco de acidentes e 

atender os equipamentos de distribuição. A Figura 2.1 mostra uma subestação de 

energia elétrica. 

 

Figura 2.1 – SE Bom Despacho. Fonte: [14] 

2.2. Níveis de tensão 

Os níveis de tensão no Brasil são padronizados e seguem a seguinte divisão: 

 Transmissão: 750; 500; 460; 345 e 230 kV; 

 Subtransmissão: 138 e 69 kV; 

 Distribuição primária em redes públicas: 34,5; 23 e 13,8 kV; 

 Distribuição secundária em redes públicas: 380/220 e 220/127 volts, em 

redes trifásicas; 440/220 e 254/127 volts, em redes monofásicas. [12] 
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A Figura 2.2 mostra os níveis de tensão de energia elétrica no Brasil. 

 

Figura 2.2 – Níveis de tensão de energia elétrica no Brasil. Fonte: [7] 

(*) Níveis de tensão não normalizados pelo Dec. N° 73.080, de 05.11.73 

 

As expressões EAT (Extra Alta Tensão) para os níveis de 230 kV e 500 kV e UAT 

(Ultra Alta Tensão) para os níveis acima de 500 kV também são comumente utilizadas. 

A padronização dos níveis de tensão é de grande importância para otimizar o 

fornecimento, melhorar o rendimento e a eficiência energética dos equipamentos de 

energia elétrica. Padronizando-se os níveis de tensão para equipamentos, os custos para 

compras, manutenções e distribuição são reduzidos consideravelmente, pois os gastos 

para realizar essas ações são muito menores quando feitos em grande escala, além de 

diminuir o risco de danos a equipamentos que são ligados a uma tensão que não seja sua 

nominal [7]. 

2.3. Tipos de subestações 

As subestações podem ser classificadas quanto: 

 À relação entre os níveis de entrada e saída; 

 Função no sistema elétrico; 
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 Tipo de instalação; 

 Tipo construtivo; 

 Forma de operação; 

Em relação aos níveis de entrada e saída, às subestações são classificadas de duas 

formas: subestações de manobra e subestações transformadoras.  

As subestações de manobra mantém o mesmo nível de tensão na entrada e saída, 

possibilita o seccionamento de circuitos, permitindo sua energização em trechos 

sucessivos de menor comprimento.  

As subestações transformadoras convertem a tensão para um nível maior ou 

menor em relação à entrada, são designadas de abaixadoras ou elevadoras. As 

subestações elevadoras geralmente são construídas próximas às unidades geradoras de 

energia e tem como objetivo elevar a tensão em que a energia está sendo produzida, isso 

ocorre para diminuir perdas na transmissão. As subestações abaixadoras geralmente 

localizam-se no final de um sistema de transmissão, próximas de centros de carga ou 

suprimento a uma indústria, a fim de fornecer energia a uma tensão reduzida para os 

consumidores. 

Em relação à função no sistema elétrico as subestações podem ser classificadas 

como subestações de distribuição, subtransmissão e transmissão. 

As subestações de distribuição são feitas para operar na faixa de tensão que vai 

de 1 até 34,5 kV. Essas subestações são planejadas e construídas segundo a ABNT NBR-

14039, relatórios da ABRADEE e resoluções da ANEEL. Elas também devem obedecer às 

exigências específicas das concessionárias de energia através de suas NDs (Normas de 

Distribuição). As subestações de distribuição caracterizam-se em fornecer energia para 

os consumidores que tem uma demanda na faixa de 75 a 2500 kW, sendo hospitais, 

condomínios, pequenas indústrias, escolas e outros [7]. 

As subestações de subtransmissão operam nos níveis de tensão de 69 até 138 kV. 

Esse tipo de SE é projetada, planejada e construída segunda as Resoluções da ANEEL e 

das concessionárias de energia através de manuais de instruções específicos para 

grande consumidores. Em alguns casos o ONS opera as subestações de 138 kV, 

dependendo da localização e topologia da SE. 

Subestações de transmissão operam com uma tensão superior a 138 kV. Os níveis 

de tensão de 230, 345, 500 e 750 kV compõem a Rede Básica. As subestações que fazem 
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parte da Rede Básica são administradas pelo ONS e também se subordinam às 

Resoluções da ANEEL. 

Outra forma de classificar as subestações é quanto ao tipo de instalação e podem 

ser das seguintes formas: subestações externas, internas, abrigadas ou móveis. As 

subestações externas possuem equipamentos instalados ao tempo e operam em 

condições atmosféricas diversas. Já as subestações internas são construídas no interior 

de uma edificação e podem ser isoladas a um tipo de gás como o hexafluoreto de enxofre 

(SF6). As subestações abrigadas são protegidas por um teto e podem ser internas ou 

não. As subestações móveis são feitas para operar em situações emergências, tais como 

manutenção em transformadores de força, energização de obras prioritárias e 

atendimento a cargas eventuais. Esse tipo de subestação possui todos os equipamentos e 

dispositivos convencionais e possui a vantagem de poder ser transportada de um lugar 

para outro. 

Quanto ao tipo construtivo, as subestações podem ser de quatro formas: 

convencionais, em cabine metálica, blindadas e subterrâneas. Nas subestações 

convencionais os equipamentos são construtivamente independentes uns dos outros, e 

são interligados por ocasião da montagem. As subestações em cabine metálica possuem 

todos os equipamentos e interligações executados em fábrica. As subestações blindadas 

possuem todas as partes energizadas protegidas por uma blindagem metálica, que 

conterá os disjuntores, chaves, TCs, TPs, barramentos e etc. As partes energizadas são 

isoladas da blindagem por isoladores de resina sintética e SF6. As subestações 

subterrâneas possuem equipamentos e conexões instaladas sob o nível do piso, evitando 

o contato com o ar livre. 

Em relação à operação, as subestações podem ser classificadas como: com 

operador, semiautomáticas e automatizadas. As subestações com operador são 

usualmente as de grande porte, isso ocorre porque é necessário um operador para o uso 

dos equipamentos de supervisão e para o processo de operação local. 

As semiautomáticas apresentam computadores locais e intertravamentos que 

impedem que sejam feitas operações indevidas pelo operador. As subestações 

automatizadas tem um monitoramento remoto, sendo essas controladas a distância por 

computadores. 
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Capítulo 3 

Principais Equipamentos de uma Subestação 

Em uma subestação de energia elétrica existem equipamentos para garantir a 

segurança dos operadores, tanto na manutenção quanto na operação da mesma, assim 

como seu melhor funcionamento. Os principais equipamentos a serem descritos nesse 

capítulo são: transformadores de potência, transformadores de corrente, 

transformadores de potencial, para raios, chaves seccionadoras, disjuntores e banco de 

capacitores. 

Dividem-se esses equipamentos quanto a sua finalidade em um sistema elétrico: 

 Equipamentos de transformação: transformadores de potência, corrente 

ou potencial.  

 Equipamentos de proteção: para-raios. 

 Equipamentos de manobra: disjuntores e chaves seccionadoras. 

 Equipamentos de compensação de reativo: banco de capacitores. 

3.1. Transformadores de potência  

 

Um transformador de potência, apresentado na Figura 3.1, é um equipamento 

que tem por finalidade transmitir energia elétrica de um circuito a outro, transformando 

tensões e correntes em um circuito de corrente alternada. É um equipamento 

fundamental tanto do ponto de vista técnico quanto econômico para um sistema de 

energia, pois possibilita a flexibilidade em operar com a tensão mais conveniente para 

cada circuito. Trata-se do equipamento mais caro de uma subestação e 

consequentemente o mais importante, uma vez que a função principal de uma SE é 

realizada pelo transformador principal [1], [8]. 

Os transformadores de potência podem ser classificados de acordo com suas 

formas construtivas: [1] 
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 Quanto ao número de fases: podem ser monofásicos, bifásicos ou 

trifásicos; 

 Quanto ao tipo de ligação: podem ser ligados em triângulo, estrela e 

ziguezague, a ligação depende da conveniência em que serão aplicados; 

 Quanto ao meio isolante: podem ser transformadores em líquido isolante 

(óleo mineral, silicone e ascarel) e transformadores a seco; 

 

Figura 3.1 – Transformador de potência WEG. Fonte: [15] 

Um transformador de potência consiste basicamente em dois ou mais 

enrolamentos posicionados de maneira que estejam ligados pelo mesmo fluxo 

magnético. Quando o circuito primário é percorrido por uma corrente alternada, ocorre 

uma alteração no fluxo magnético desse circuito e também no enrolamento secundário, 

este último é montado de forma a se encontrar sob a influência direta do campo 

magnético estabelecido no circuito primário. Com isso, a variação no fluxo magnético da 

bobina secundária induz tensão elétrica na própria bobina secundária [2]. 

Como resultado da indução magnética, uma corrente alternada em um 

enrolamento provoca o surgimento de uma corrente alternada no outro enrolamento. A 

magnitude comparativa da tensão e corrente entre os lados é obtida de acordo com o 

número de espiras dos enrolamentos do transformado [8]. 

Um transformador de potência é basicamente constituído das seguintes partes: 

 Núcleo: geralmente é feito de material ferromagnético, tem como função 

confinar o fluxo magnético, onde quase todo fluxo que envolve um dos 
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enrolamentos envolve também o outro, possibilitando a transferência de 

potência do enrolamento primário ao secundário; 

 Enrolamentos: os enrolamentos de um transformador são formados de 

várias bobinas, que em geral são feitas de cobre eletrolítico e recebem 

uma camada de verniz sintético como isolante. 

 Buchas: através das buchas é possível a passagem dos cabos para dentro 

do transformador, isolando o meio interno do externo. 

 Comutador: é um tipo de enrolamento especial com derivações (TAPs). A 

operação é feita em carga ou a vazio, modificando a relação de 

transformação de forma que as cargas sejam alimentadas adequadamente. 

Os comutadores em vazio são operados com o transformador 

desenergizado, enquanto os comutadores em carga são acionados de 

forma motorizada. 

 Tanque de expansão: tem a função de evitar que o transformador sofra um 

excesso de pressão. O óleo contido no tanque do transformador sofre uma 

variação de volume com a variação de temperatura, com isso o óleo do 

transformador é direcionado para o tanque de expansão para que não haja 

uma sobrepressão no tanque. 

 Refrigeração: é fundamental para a operação e tempo de vida do 

transformador. As principais formas de refrigeração são: refrigeração 

natural, onde o calor é absorvido pelo óleo e dissipado pelos radiadores, 

refrigeração por ventilação, refrigeração através de radiadores e 

refrigeração com um trocador de óleo/água. 

 Relé Buchholtz: tem a função de proteger o transformador contra falhas 

que provoquem a diminuição do nível de óleo ou a produção de gás no 

interior do tanque do transformador. 

 Indicador de nível de óleo: Quando o nível de óleo atinge um ponto 

inferior ou superior ao estabelecido, este dispositivo é acionado. 

Para especificar um tipo de transformador, devem ser observados os principais 

fatores como: potência nominal, tensão de operação, relação de transformação, faixas de 

variação das tensões, faixas aceitáveis de impedâncias, níveis de curto-circuito, 

sobretensões e características ambientais. 
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3.2. Transformador de corrente 

Segundo  (Filho, 2005) [1], “Os transformadores de corrente são equipamentos 

que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente 

sem que seja necessário possuírem correntes nominais de acordo com a corrente de 

carga do circuito ao qual estão ligados. Na sua forma mais simples possuem um 

primário, geralmente de poucas espiras, e um secundário, no qual a corrente nominal é, 

na maioria dos casos, igual a 5 A. Dessa forma, os instrumentos de medição e proteção 

são dimensionados em tamanhos reduzidos com as bobinas de corrente constituídas de 

fios de pouca quantidade de cobre.”. 

Os TCs são utilizados para suprir aparelhos que apresentam baixa resistência 

elétrica, tais como relés, medidores de energia, de potência, amperímetros e etc. 

Através do fenômeno de conversão eletromagnética, os TCs transformam 

correntes elevadas, que circulam no primário, em pequenas correntes secundárias, de 

acordo com a relação de transformação [2]. 

A corrente que circula nos enrolamentos primários cria um fluxo magnético 

alternado que faz induzir as forças eletromotrizes nos enrolamentos primários e 

secundários. 

O TC opera com tensão variável, que depende da carga ligada no secundário e da 

corrente primária. A relação de transformação das correntes primária e secundária é 

inversamente proporcional à relação entre o número de espiras dos enrolamentos 

primário e secundário [13]. 

 

Figura 3.2 – Transformador de corrente – SE Gutierrez 
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3.3. Transformador de potencial 

Segundo (Filho, 2005) [1], “os transformadores de potencial são equipamentos 

que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente 

sem que seja necessário possuir tensão de isolamento de acordo com a de rede à qual 

estão ligados”. 

Em geral, os TPs possuem um enrolamento primário de muitas espiras e um 

enrolamento secundário através do qual se obtém a tensão desejada, normalmente 

padronizada em 115 V ou 115/√3 V. Assim, os instrumentos de proteção e medição são 

dimensionados em tamanhos reduzidos com bobinas e demais componentes de baixa 

isolação. 

Este tipo de equipamento é utilizado para suprir aparelhos que apresentam alta 

impedância, tais como relés de tensão, voltímetros, bobinas de tensão de medidores de 

energia, etc. São utilizados nos sistemas de proteção e medição de energia elétrica. 

Geralmente, são instalados junto aos TCs [5]. 

 

Figura 3.3 – Transformador de potencial – SE Gutierrez 

3.4. Para-raios 

Os para-raios são equipamentos que tem por função realizar a proteção contra 

sobretensões atmosféricas e de manobra.  As linhas de transmissão possuem para-raios 

para evitar que as descargas atmosféricas incidam sobre as fases, caso a descarga seja 
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recebida pela fase, à carga poderá percorrer a linha até a subestação, onde outro para-

raios absorverá a descarga para a malha de aterramento, limitando a tensão sobre os 

demais componentes da SE [5]. 

Os para-raios também podem atuar como limitadores de tensão, impedindo que 

valores acima de certo nível danifiquem os equipamentos para os quais fornecem a 

proteção. Isso pode ocorre devido a manobras no sistema elétrico que podem causar 

sobretensões. 

Segundo (FILHO, 2005) [1], “a proteção dos equipamentos elétricos contra as 

descargas atmosféricas é obtida através de para-raios que utilizam as propriedades de 

não-linearidade dos elementos de que são fabricados para conduzir as correntes de 

descarga associadas às tensões induzidas nas redes e em seguida interromper as 

correntes subsequentes, isto é, aquelas que sucedem às correntes de descarga após a sua 

condução a terra”. Um para-raios é constituído de um elemento resistivo não linear 

associado a um centelhador em série. Operando normalmente, o para-raios assemelha-

se a um circuito aberto, onde uma corrente circula por um resistor não linear a partir do 

disparo do centelhador, isso impede que a tensão nos seus terminais ultrapasse um 

determinado valor quando ocorre um sobretensão no circuito [16]. 

Os principais fatores a serem levados em consideração em um dimensionamento 

de um para-raios são: corrente de descarga, tensão residual, tensão disruptiva sob 

impulso atmosférico e manobra, corrente subsequente, frequência nominal e classe de 

descarga. A Figura 3.4 mostra um para-raios em uma subestação: 

 

Figura 3.4 – Para-raios com isolamento de porcelana – SE Gutierrez 
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3.5. Chaves seccionadoras 

Segundo (NBR 6935, 1985) [11], chave é um “dispositivo mecânico de manobra, 

que na posição aberta assegura uma distância de isolamento e na posição fechada 

mantém a continuidade do circuito elétrico, nas condições especificadas”. 

Esta mesma norma define seccionador como: “dispositivo mecânico de manobra 

capaz de abrir e fechar o circuito, quando uma corrente de intensidade desprezível é 

interrompida, ou restabelecida, quando não ocorre variação de tensão significativa 

através dos terminais de cada pólo do seccionador. É também capaz de conduzir 

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

correntes sob condições anormais, tais como curtos-circuitos” [11]. 

 As chaves seccionadoras são utilizadas em subestações para permitir manobras 

de circuitos elétricos, sem carga, isolando disjuntores, transformadores de medição, de 

proteção e barramentos.  

A operação das chaves seccionadoras com o circuito em carga provoca desgaste 

nos contatos e coloca em risco a vida dos operadores, mas podem ser operadas quando 

no circuito são previstas pequenas correntes de magnetização de transformadores de 

potência, reatores e correntes capacitivas [1]. 

A Figura 3.5 mostra uma chave seccionadora com chifres para extinção do arco 

elétrico: 

 

Figura 3.5 – Chave seccionadora com chifre – SE Gutierrez 
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3.6. Disjuntores 

Os disjuntores são equipamentos de manobra, que tem a capacidade de 

interrupção e restabelecimento das correntes elétricas num determinado ponto do 

circuito. 

Os disjuntores devem ser instalados acompanhados da aplicação dos relés 

respectivos, que são os responsáveis pela detecção das correntes elétricas do circuito. 

Um disjuntor instalado sem um relé perde a sua função de proteção e transforma-se em 

uma chave de manobra [1]. 

A função principal de um disjuntor é interromper as correntes de defeito de um 

determinado circuito durante o menor tempo possível. São também utilizados para 

interromper correntes de circuitos operando a plena carga e em vazio, e a energizar os 

mesmos circuitos em condições de operação normal ou em falta [5]. 

Os disjuntores devem ter a capacidade mecânica de abrir correntes de 20 a 50 

vezes a sua corrente nominal em tempos de 33,3 ms após ficarem na posição fechada 

por vários meses. Para manter a eficiência na operação alguns cuidados devem ser 

tomados no projeto do equipamento, como: reduzir as partes móveis e de garantir a 

mobilidade das válvulas, ligações mecânicas, etc. 

Os disjuntores podem ser classificados quanto ao mecanismo de acionamento, 

construção dos pólos e dos meios de interrupção do arco. 

Os mecanismos de acionamento para um disjuntor podem ser de forma natural, 

pneumático, hidráulico, motor e mola e acionamento à distância que pode ser solenoide. 

Quanto à construção, os disjuntores podem ser em pólos separados ou pólos 

juntos. Os de pólos separados tem uma carcaça para cada pólo e podem ser encontrados 

em todos os tipos de disjuntores. Os de pólos juntos apresentam todos os pólos em uma 

só carcaça e geralmente são em disjuntores com grande volume de óleo ou a seco [5]. 

Quanto aos meios de interrupção do arco elétrico, os principais são: 

 Disjuntores a óleo: esses tipos de disjuntores podem ser a pequeno ou 

grande volume de óleo. No primeiro, o óleo basicamente serve para a 

extinção do arco, e não tem como função principal a isolação entre as 

partes vivas e a terra. No disjuntor de grande volume de óleo, os contatos 

ficam no centro de um grande tanque de óleo, que é utilizado para 

hudson
Highlight

Autor
Sticky Note
Frase corrigida

hudson
Highlight

Autor
Sticky Note
Palavra corrigida



 
 

27 
 

interrupção das correntes e fazer o isolamento das partes vivas com a 

terra. 

 Disjuntores a ar comprimido: a extinção do arco é feita a partir de um 

sopro feito com ar comprimido sobre a região dos contatos, a partir disso 

o arco é resfriado e comprimido. A reincidência do arco em seguida à 

ocorrência de um zero de corrente é prevenida pela exaustão dos 

produtos ionizados da região entre os contatos pelo sopro de ar-

comprimido. 

 Disjuntores a vácuo: são os que utilizam uma câmara de vácuo como 

elemento de extinção do arco. Quando os contatos do disjuntor são 

abertos, inicia-se, através da corrente a ser interrompida, uma descarga do 

arco voltaico por meio do vapor metálico. A corrente flui até sua primeira 

passagem pelo zero natural da senoide, após isso arco extingue-se nas 

proximidades desse ponto e o vapor metálico liberado das superfícies dos 

contatos fixos e móveis se condensa em poucos microssegundos sobre as 

superfícies metálicas dos respectivos contatos de onde foi liberado. Assim, 

o dielétrico entre os contatos fixos e móveis é reconstituído rapidamente, 

inibindo os fenômenos transitórios. 

 Disjuntor a SF6: o hexafluoreto de enxofre (SF6) é um dos gases mais 

pesados conhecidos, possui uma rigidez dielétrica 2,5 vezes maior que a 

do ar, além de aumentar rapidamente com a pressão. Os primeiros 

disjuntores a SF6 eram do tipo dupla pressão baseado no funcionamento 

dos disjuntores a ar comprimido. Eles foram substituídos pelos 

disjuntores do tipo autocompressão, onde o SF6 permanece no disjuntor, 

durante a maior parte do tempo, a uma pressão de 3 a 6 bars, e serve de 

isolamento entre as partes com potenciais diferentes. 

 Disjuntores a sopro magnético: utilizam o princípio da força 

eletromagnética para conduzir o arco elétrico a uma câmara de extinção, 

onde é dividido, desionizado, resfriado e extinto. Esse tipo de disjuntor é 

muito utilizado para interrupção em sistemas de corrente contínua e nos 

sistemas de corrente alternada de alta responsabilidade. 
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Para dimensionar um disjuntor são considerados os seguintes parâmetros: 

corrente e tensão nominal, duração nominal da corrente de curto-circuito, capacidade de 

interrupção nominal de curto-circuito e sequência nominal de operações. 

A Figura 3.6 mostra um disjuntor a pequeno volume de óleo: 

 

Figura 3.6 – Disjuntor a pequeno volume de óleo – SE Gutierrez 

3.7. Banco de capacitores 

Os bancos de capacitores podem ser instalados de duas formas: em derivação e 

em série. 

Segundo (FROTIN, 2013) [2], “a instalação de bancos de capacitores em 

derivação, em pontos estratégicos do sistema e em diferentes níveis de tensão, 

proporciona uma melhor utilização da rede elétrica, com reflexos positivos na qualidade 

e no custo da energia elétrica entregue aos consumidores. A compensação reativa 

capacitiva pode ainda postergar investimentos estruturais na rede, tais como a 

construção de novas linhas de transmissão, contribuindo, assim, para a preservação do 

meio ambiente”. As principais vantagens na utilização desse tipo de banco de 

capacitores, tanto em sistemas de transmissão e distribuição de energia, quanto em 

instalações industriais são: 

 Controle de tensão. 

 Correção do fator de potência. 

 Elevação da capacidade da rede. 
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 Redução das perdas. 

 Redução do consumo de energia. 

 Filtragem de harmônicos, quando da utilização de bancos na forma de 

filtros passivos. 

A Figura 3.7 demonstra um banco de capacitores em derivação: 

 

Figura 3.7 – Banco de capacitores em derivação. Fonte: [2] 

De acordo com (FROTIN, 2013) [2], “os capacitores série são utilizados em linhas 

de transmissão para diminuir suas reatâncias série e, em consequência, a distância 

elétrica entre suas barras terminais”. A utilização de capacitor série proporciona as 

seguintes vantagens:  

 Aumento da capacidade de transmissão de potência na linha. 

 Aumento da estabilidade do sistema. 

 Diminuição das necessidades de equipamentos de controle da tensão, 

como capacitores em derivação, pois propicia menor queda de tensão ao 

longo da linha. 

 Melhor divisão de potência entre linhas, reduzindo as perdas globais do 

sistema. 

 Economia nos custos, quando comparados a alternativas tecnicamente 

possíveis, notadamente outras linhas de transmissão. 
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Capítulo 4 

Tipos de Arranjos  

No projeto de uma subestação devem ser levados em consideração alguns fatores, 

como à configuração dos barramentos e dispositivos de comutação. É necessário que 

eles tenham uma flexibilidade tanto na operação, quanto na manutenção, para mesmo 

que haja algum defeito a confiabilidade do fornecimento de energia para os 

consumidores seja garantida. A seleção adequada do tipo de arranjo da subestação é 

essencial para o sistema elétrico, tornando-se um dos fatores principais para a qualidade 

da operação do sistema [2], [3]. 

Neste capítulo serão apresentadas as principais configurações de barras 

utilizadas em subestações de alta e extra-alta tensão. 

Vale ressaltar que o termo “configuração de barra” ou “arranjo dos barramentos” 

pode ser entendido como a maneira que os equipamentos do pátio de manobra da 

subestação estão conectados, ou seja, a conectividade elétrica da subestação [2]. 

O termo “arranjo físico” pode ser entendido como a maneira com que os 

equipamentos estão dispostos fisicamente no pátio de manobras de forma a atender a 

configuração de barras do sistema [2].  

4.1. Barra simples 

O arranjo em barras simples é uma das configurações mais simples de 

barramentos, geralmente utilizada em subestações de pequeno porte em média e alta 

tensão, aplicadas em subestações de distribuição ou subestações industriais que 

atendam cargas específicas [6], [10]. 

A Figura 4.1 mostra um arranjo em barra simples com duas linhas de transmissão 

alimentando dois transformadores. Se o sistema for redundante, simples falhas ou 

manutenções programadas envolvendo o barramento e as chaves seccionadoras tornam 

a subestação indisponível. 
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Figura 4.1 - Arranjo em barra simples. Fonte: [2] 

Uma alternativa para melhorar a flexibilidade operativa pode ser verificada na 

Figura 4.2: 

 

Figura 4.2 - Opções de melhorias para o arranjo em barra simples. Fonte: [2] 

Introduzindo-se um seccionamento de barra da instalação com a chave 

seccionadora 1, parte da subestação é recuperada em caso de falhas, melhorando sua 

disponibilidade. Outra opção é a instalação de chaves bypass nos disjuntores, como a 

chave seccionadora 2, que permite manutenções e reparos nos disjuntores sem desligar 

elementos da transmissão. Neste caso a proteção da linha LT-1 passa a ser feita pelos 

disjuntores remanescentes, expondo a subestação a um desligamento temporário. Uma 

terceira alternativa é a instalação de uma chave transversal (chave seccionadora 3), 
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entre os transformadores, de forma que um disjuntor possa proteger dois 

transformadores temporariamente, para liberar um dos disjuntores. É importante 

observar se a capacidade nominal dos equipamentos dos bays (conhecidos também 

como vãos ou terminais) é compatível com a necessidade do sistema [2].  

4.2. Barra principal e transferência 

A Figura 4.3 mostra a configuração do arranjo em barra principal e transferência. 

É utilizado em subestações de distribuição e subtransmissão, podendo ser encontrando 

em alguns casos de subestações de transmissão. Neste arranjo, um disjuntor é liberado 

com o auxílio do bypass, da barra do vão de transferência, mantendo-se a proteção 

individual de cada circuito. Não é necessário que haja desligamentos para realização de 

manobras e pode ser liberado somente um disjuntor de cada vez [4]. 

 

Figura 4.3 - Arranjo em barra principal + barra de transferência. Fonte: [2] 

No processo de manobras, ocorre a transferência do disjuntor dos vãos para o 

disjuntor de transferência de forma automática, realizadas pelos dispositivos de 

proteção e controle. Quando o sistema esta sincronizado na barra de transferência, a 

tensão e frequência é praticamente a mesma para todos os segmentos de barra. Com 

isso, fecham-se as chaves do disjuntor de transferência, energizando-se a barra de 

transferência. Logo em seguida, fecha-se a chave bypass do vão desejado, abre-se o 

disjuntor do vão e, em seguida suas chaves, liberando o dispositivo para reparos e 

manutenção [2]. 
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Esta configuração apresenta certa flexibilidade para manutenção e reparos, mas 

sua flexibilidade operativa é limitada, pois opera somente um barramento que limita a 

sua disponibilidade para ocorrência de falhas na barra e seccionadoras. Outra 

desvantagem é que para sua expansão, deve-se desligar todo sistema. 

4.3. Barra principal seccionada e transferência 

Para subestações que tiveram um aumento considerável do número de circuitos 

conectados e foram projetadas sem a perspectiva de evolução, pode-se inserir um vão de 

seccionamento na barra principal, como pode ser verificado na Figura 4.4: 

 

Figura 4.4 - Arranjo em barra principal seccionada e transferência. Fonte: [2] 

O seccionamento não elimina completamente o risco de perda total da subestação 

devido à ocorrência de falhas, mas reduz a probabilidade de tal acontecimento, pois 

somente uma falha no disjuntor de seccionamento poderia provocar esta falha. A 

flexibilidade para manutenções na barra é otimizada, pois a subestação pode ser 

mantida parcialmente em operação [4]. 

4.4. Barra dupla com disjuntor simples a três chaves 

Na configuração em barra dupla com disjuntor simples a três chaves cada circuito 

pode ser conectado em qualquer das duas barras mediante o uso de uma chave seletora 

de barras. As duas barras poderão operar normalmente e a presença de um conjunto de 
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TCs instalados no vão de interligação de barras permite a separação de zonas de 

proteção das barras, melhorando a disponibilidade da subestação para falhas em barras 

[2]. A Figura 4.5 demonstra um esquema da configuração em barra dupla com disjuntor 

simples a três chaves: 

 

Figura 4.5 - Arranjo em barra dupla com disjuntor simples a três chaves. Fonte: [2] 

Como não há chaves bypass, a manutenção ou reparo em disjuntores retira de 

operação um circuito do sistema. Para sistemas que possuem redundância, este fato 

pode não ser relevante. Além disso, não há a perda da configuração normal, 

minimizando os riscos para o sistema. 

4.5. Barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves 

A configuração em barra dupla com disjuntar simples a quatro chaves é 

apresentada na Figura 4.6. Nesta configuração, todos os disjuntores podem ser liberados 

para manutenção e reparos sem que seja necessário desligar o circuito correspondente, 

isso se dá pelo acréscimo de uma nova chave bypass em todos os vãos. Com isso, existe a 

vantagem da operação normal em barra dupla e, no caso de uma emergência em um 

disjuntor, uma das barras, previamente definida, é utilizada como barra de 
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transferência, permanecendo temporariamente dedicada a este vão. Neste tipo de 

configuração é possível transferir apenas um disjuntor de cada vez [2]. 

 

Figura 4.6 - Arranjo em barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves. Fonte: [2] 

O primeiro passo para transferência é remanejar os circuitos para a barra 

exclusiva de operação, nesse caso a barra 1 (B1), a barra do vão de transferência não 

deve ser remanejada para a barra 1 e sim transferida para a barra B2/BT. Após realizar 

essas manobras, a chave de bypass do referido vão deve ser fechada e em seguida abrir o 

disjuntor a ser liberado e posteriormente abrir as suas chaves de isolamento. 

Este tipo de arranjo é utilizado, principalmente, em 138 e 230 kV, onde apenas 

duas chaves por vão operam normalmente abertas, sendo que o disjuntor de 

interligação de barras também faz a função de transferência para liberação de 

disjuntores, isso faz com que o sistema fique mais otimizado [10].  

Esta configuração tem a vantagem de ter uma boa facilidade de expansão, além de 

possuir uma boa flexibilidade operativa, isso ocorre porque temporariamente uma barra 

é liberada sem que haja desligamentos dos circuitos do sistema. 
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4.6. Barra dupla com disjuntor simples a cinco chaves 

A configuração em barra dupla com disjuntor simples a cinco chaves difere da 

configuração anterior, pois possui uma chave a mais por vão. Geralmente, é utilizada nas 

tensões de 138 e 230 kV. Pode-se verificar esta configuração na Figura 4.7: 

 

Figura 4.7 - Arranjo em barra dupla com disjuntor simples a cinco chaves. Fonte: [2] 

Neste caso, o aumento da flexibilidade operativa, devido a qualquer uma das 

barras poder operar como a barra de transferência, não é visto como uma vantagem na 

análise global. Uma chave a mais por vão significa em um maior número de 

intertravamentos entre os equipamentos de manobra, uma maior probabilidade de falha 

na SE (uma chave a mais) e um custo maior, pois o número de equipamentos e a área 

energizada são maiores [2]. 

4.7. Barra dupla com disjuntor simples a três e quatro chaves 

Esta configuração pode ser a solução para atender a determinadas subestações. A 

Figura 4.8 apresenta as configurações onde os vãos que conectam máquinas são do tipo 

a três chaves, e os vãos de linhas do tipo quatro chaves. 
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Figura 4.8 - Arranjo em barra dupla com disjuntor simples a três e quatro chaves. Fonte: [2] 

Em usinas hidrelétricas, o fator de capacidade médio é da ordem de 50%. Com 

isso, em parte do tempo há geradores desligados ao entrarem em manutenção 

programada, os equipamentos do vão de transferência também entrarão, isso faz com 

que a necessidade de instalação de chaves bypass seja reduzida. Para os vãos de linhas 

são mantidas as chaves bypass, pois estas devem sempre estar operando [2].  

4.8. Barra dupla e transferência com disjuntor simples a três e 
quatro chaves 

Em usinas hidrelétricas de grande porte e elevado número de máquinas, pode ser 

conveniente ou até mesmo necessário evitar as configurações de barra em que 

emergências aumentam os riscos para o sistema. A Figura 4.9 demonstra a configuração 

em barra dupla de transferência com disjuntor simples a três e quatro chaves: 

 

Figura 4.9 - Arranjo em barra dupla e barra de transferência. Fonte: [2] 
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A utilização de chaves bypass nos vãos de linhas juntamente com uma terceira 

barra auxiliar proporciona uma flexibilidade operativa alta, reduzido número de 

manobras sem a alteração na configuração normal de operação da subestação para o 

caso de liberação de disjuntores de linhas para manutenções e reparos. Nota-se que a 

barra auxiliar pode ter um comprimento reduzido, suficiente para alcançar os bays de 

linhas. Embora este tipo de configuração esteja em desuso devido à necessidade de se 

adotar uma terceira barra, em algumas situações esta solução pode ser viável 

comparada a outros tipos de configuração de barra [2]. 

4.9. Barra dupla seccionadas com disjuntor simples a quatro chaves 

A configuração em barra dupla seccionadas com disjuntor simples a quatro 

chaves está representada na Figura 4.10. Esta configuração poderia ser a previsão final 

de todas as subestações de transmissão em extra-alta tensão em barra dupla e disjuntor 

simples a quatro ou cinco chaves. Para melhorar o desempenho da subestação, espaços 

deveriam ser reservados para que no futuro, se necessário, novos equipamentos 

pudessem ser instalados. 

 

Figura 4.10 - Arranjo em barra dupla seccionada disjuntor simples a quatro chaves. Fonte: [2] 
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Em operação normal, esta configuração evita grande perda de circuitos para 

falhas em seções de barras, isso ocorre devido às quatro seções estarem interligadas e 

operando cada uma com sua própria proteção diferencial. Nesta configuração o bypass 

de um disjuntor é permitido, mantendo os demais circuitos divididos entre três seções 

de barras, ou bypass de dois disjuntores simultaneamente fazendo com que os demais 

circuitos fiquem divididos entre duas seções de barras [2]. 

4.10. Anel simples 

A Figura 4.11 mostra a configuração em anel simples. Verifica-se que os quatro 

circuitos estão conectados por meio de um laço elétrico formado pelos equipamentos do 

pátio de manobra. Esta configuração é econômica e flexível, mas tem a vulnerabilidade 

de expor o sistema elétrico devido a falhas externas ao pátio em outras contingências. 

 

Figura 4.11 - Arranjo em anel simples. Fonte: [2] 

Caso um dos disjuntores que estão associados à linha LT-1 estiver isolado para 

manutenção ou reparo e ocorrer uma falha na linha LT-2, haverá grande perda do 

sistema da SE. O mesmo pode acontecer caso a segunda contingência for falha em 

disjuntor e atuação da proteção de retaguarda. Portanto, sempre que um circuito for 

desligado por um elevado período de tempo, a configuração da subestação deverá ser 

recomposta, fechando-se os disjuntores dos circuitos que estão fora de serviço [10]. 
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Sua expansão também é algo que pode gerar dificuldades dependendo das rotas 

das linhas e localização dos pátios dos transformadores. Podem ocorrer cruzamentos 

entre circuitos para as conexões com a SE. 

4.11. Anel múltiplo 

Este sistema destaca-se por proporcionar uma maior segurança e disponibilidade 

para as barras do sistema elétrico. Existem muitas subestações em 230, 345 e 500 kV 

que utilizam uma configuração similar a esta. A Figura 4.12 apresenta este tipo de 

arranjo em sua configuração mais usual. 

 

Figura 4.12 - Arranjo em anel múltiplo. Fonte: [2] 

Nesta configuração nove disjuntores conectam oito circuitos, o que torna este 

arranjo econômico. A estabilidade da configuração é alcançada, em relação ao arranjo 

descrito anteriormente, devido à instalação de um novo laço elétrico no sistema. Isto se 

a configuração da subestação for recomposta, fechando-se os disjuntores fora de serviço 

sempre que um circuito for desligado. Ainda encontram-se dificuldades na expansão 

deste sistema da mesma forma que o anterior [2]. 
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Vale ressaltar que esta configuração não é simétrica, há dois terminais na SE (TR-

1 e TR-2) que são protegidos por três disjuntores, enquanto os demais por dois 

disjuntores. O ideal seria evitar conectar LTs, unidades geradoras e de elementos de 

compensação de reativos que necessitam de manobras frequentes. Caso ocorram 

contingências duplas envolvendo estes terminais, ocorrerá uma separação de circuitos 

na SE, com consequências graves ao sistema elétrico. 

4.12. Barra dupla com disjuntor e meio 

O arranjo em barra dupla com disjuntor e meio é apresentado na Figura 4.13. 

Esta configuração é típica de barramentos em que a segurança é um fator essencial. 

 

Figura 4.13 - Arranjo em barra dupla com disjuntor e meio. Fonte: [2] 

Esta configuração de barras se torna estável com a existência de um segundo laço 

elétrico através do disjuntor de interligação de barras. Caso ocorra a saída das duas 

barras de operação, a continuidade dos circuitos poderá ser mantida.  

Se o disjuntor de proteção da linha LT-1 estiver em manutenção ou reparo, ela 

poderá ser conectada a barra B2 através do disjuntor de interligação de barras, o que 
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manterá a linha energizada. Esses fatos descritos garantem a robustez e flexibilidade 

operativa desse arranjo. 

Este tipo de arranjo é usual nas subestações acima de 345 kV, pois possui boa 

flexibilidade operativa, facilidades para a sua expansão e fácil visualização dos 

equipamentos no pátio de manobras devido ao arranjo físico adotado (equipamentos 

instalados entre as barras). Porém, o custo dessa configuração de barra é relativamente 

elevado se comparado a outras configurações. Para a conexão de seis circuitos, são 

necessários nove disjuntores (um e meio por vão), nove conjuntos de TCs e 24 

seccionadoras. Portanto, deve-se desenvolver um estudo detalhado no projeto levando 

em conta a necessidade para o sistema elétrico e os investimentos para a sua 

implantação e evolução [2]. 

4.13. Barra dupla com disjuntor e meio modificado 

O arranjo em barra dupla com disjuntor e meio modificado pode ser a solução 

para implantar uma subestação com custos reduzidos e resguardar a segurança do 

sistema no futuro. Verifica-se na Figura 4.14, que esta configuração é um anel simples 

com seis terminais, semelhante à Figura 4.11.  

 

Figura 4.14 - Arranjo em barra dupla com disjuntor e meio modificado – 6 terminais. Fonte: [2] 
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A configuração em barra dupla com disjuntor e meio apresenta uma redução de 

custos significativa. Alguns cuidados devem ser tomados, como: 

 A identificação da falha deve ser feita de forma rápida pelo sistema de 

proteção, separando falha na barra de falha nos autotransformadores 

conectados diretamente às barras; 

 Elementos para compensação de reativos, linhas de transmissão ou 

unidades geradoras não devem ser conectados diretamente às barras. 

No caso de autotransformadores e transformadores que se utilizam destas 

conexões, e tem sua operação em paralelo, as suas proteções de sobrecargas devem 

abrir somente os disjuntores do outro pátio de manobras, de modo a se evitar a 

formação de ilhas elétricas. 

É possível a operação desta configuração com um limite de até oito terminais, 

conforme Figura 4.15. Esta configuração assemelha-se ao anel múltiplo, apresentada na 

Figura 4.12, onde três disjuntores protegem dois terminais da subestação. 

 

Figura 4.15 - Arranjo em barra dupla com disjuntor e meio modificado – 8 terminais. Fonte: [2] 

Para uma avaliação mais detalhada da redução de custos da utilização de 

configurações em barra dupla com disjuntor e meio modificado, devem ser feitos 

estudos criteriosos, com base em avaliações quantitativas que demonstrem as 

consequências para o sistema elétrico. 
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4.14. Barra dupla com disjuntor e um terço 

A Figura 4.16 mostra a configuração em barra dupla com disjuntor e um terço. 

Este tipo de arranjo pode ser uma solução de menor custo que a barra dupla com 

disjuntor e meio, desempenhando também um papel superior em relação às demais 

configurações apresentadas.  

 

Figura 4.16 - Arranjo em barra dupla com disjuntor e um terço. Fonte: [2] 

Em subestações que possuem elevados fluxos de potência, como subestações 

elevadora/manobra de usinas hidrelétricas, em que o número de máquinas seja 

aproximadamente o dobro do número de linha de saída, a utilização desta configuração 

pode ser uma boa solução técnico-econômica [2]. 

A vantagem deste arranjo em relação à configuração em barra dupla com 

disjuntor e meio, se dá pelo fato de que na perda de dois barramentos, a separação dos 

circuitos se dá em menor grau, o que acarreta um menor isolamento elétrico dos demais 

circuitos. 
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4.15. Barra dupla com disjuntor duplo 

A configuração em barra dupla com disjuntor duplo pode ser uma boa solução 

para subestações que tenham um reduzido número de vãos e alta capacidade de 

potência por vão, por exemplo, em conexões de usinas nucleares. A Figura 4.17 

apresenta o arranjo em questão. 

 

Figura 4.17 - Arranjo em barra dupla com disjuntor duplo. Fonte: [2] 

Vale ressaltar que esta configuração não possui disjuntor de interligação de 

barras. Caso ocorra a perda das duas barras, a conectividade total da subestação será 

comprometida, o que coloca este arranjo em desvantagem em relação às configurações 

em barra dupla com disjuntor e meio e barra dupla com disjuntor e um terço. Deve ser 

realizado um estudo criterioso para aplicação desta configuração, como é uma 

configuração de alto desempenho, seu custo é elevado [2]. 

A configuração descrita anteriormente é projetada com os equipamentos 

dispostos entre seus barramentos, como indicado na Figura 4.17. Para esta mesma 

configuração de barra é possível ter um arranjo físico diferente, onde os equipamentos 

são dispostos fora das barras, conforme Figura 4.18. 
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Figura 4.18 - Arranjo instalados fora das barras. Fonte: [2] 

As condições do terreno e as entradas de linha podem influenciar na escolha de 

uma ou outra opção de arranjo físico. Caso necessário, é possível a adoção de mais de um 

tipo de vão no mesmo pátio de manobra. A Figura 4.18 mostra um vão em barra dupla 

com disjuntor e um terço, um em barra dupla com disjuntor e meio e outro em barra 

dupla com disjuntor duplo. Este arranjo, geralmente, é aplicado em subestações de 

extra-alta tensão, onde os vãos em disjuntor e meio são para conexão de máquinas e em 

disjuntor duplo para as linhas de transmissão [2].  
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Capítulo 5 

Critérios para Definição de Arranjos 

A construção de novas subestações são procedimentos que requerem elevados 

níveis de investimentos. O tipo de arranjo escolhido para essa instalação impacta 

diretamente na magnitude dos custos do novo empreendimento. 

Para a escolha dos arranjos para uma nova subestação vários fatores devem ser 

analisados criteriosamente, a fim de utilizar os recursos financeiros da forma mais 

eficiente, alguns desses fatores são: 

 Técnicos: continuidade de suprimento, requisitos operacionais e de 

manutenção; 

 Econômicos: disponibilidade de recursos financeiros, custos de 

implantação e manutenção, custos das perdas, custos das interrupções de 

serviço; 

 Locacionais: área necessária, condições climáticas e ambientais, 

implicações ecológicas e estéticas, previsão de espaço para expansão 

futura; 

 Sociais: integração nas comunidades. 

Este capítulo aborda os principais critérios para definição de arranjos e as regras 

estabelecidas pelos órgãos reguladores para novas instalações. Também é feita uma 

comparação qualitativa entre as barras e, por último, é demostrado os critérios para 

cálculo do valor de construção de um novo arranjo com base no banco de preços da 

ANEEL. 

5.1. Aspectos para definição de arranjos  

Na definição de um arranjo de uma subestação muitos aspectos devem ser 

levados em conta, como mencionado anteriormente, porém, muitos fatores não podem 

ser descritos em linhas gerais, como, construção de uma subestação em regiões urbanas 

hudson
Highlight

hudson
Sticky Note
Letra maiúscula, conforme solicitado



 
 

48 
 

e cidades históricas. Em áreas urbanas o fator local é preponderante, devido ao valor do 

metro quadrado da região e a indisponibilidade de terrenos para implantação de 

arranjos que requerem grandes áreas. Já em cidades históricas o grande empecilho é o 

aspecto visual devido à descaracterização das edificações históricas. Para contornar 

esses fatores, o projeto da subestação deve ser encarado como um todo, onde a 

construção de uma instalação subterrânea ou em área rural pode ser a solução para o 

projeto [10]. 

Na definição do arranjo indicado para uma nova instalação uns dos primeiros 

aspectos a serem observados é a localização e o sistema de suprimento, associado ainda 

à quantidade de seções de linhas e transformadores que serão implantados. De posse 

destas informações é possível elaborar propostas de arranjos [10]. 

5.2. Referências de configurações de barras 

O ONS estabelece critérios para a escolha de arranjos de subestações da rede 

básica. O documento “Padrões de Desempenho da Rede Básica e Requisitos Mínimos 

para as suas Instalações” [17], em seu submódulo 2.3, estabelece que: 

 Pátios de manobras de subestações da rede básica com tensão igual ou 

superior a 345 kV devem ser concebidos com configuração de barra em 

barra dupla com disjuntor e meio [17]. 

 Para os barramentos com tensão igual ou superior a 345 kV, é permitida a 

adoção inicial de arranjo de barramento em anel simples [17]. 

 Para acesso por meio de seccionamento de LT da rede básica em tensão 

igual ou superior a 345 kV, os disjuntores associados ao seccionamento 

devem ser instalados de forma a completar os vãos de um mesmo módulo 

de infra-estrutura de manobra correspondente ao arranjo final da nova 

subestação em barra dupla com disjuntor e meio. A conexão pode ter 

configuração de barramento inicial em anel simples, até o limite de quatro 

conexões, considerando aquelas do seccionamento da linha [17]. 

 Pátios de manobras de subestações que fazem parte da rede básica e 

possuam tensão igual a 230 kV devem ser concebidos com configuração de 

barra em barra dupla com disjuntor simples a quatro chaves [17]. 
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 Para subestações integrantes da rede básica, em tensão de 230 kV, que 

constituam sistemas radiais simples, é permitida a adoção de arranjo em 

barra principal e transferência, desde que o arranjo físico desse 

barramento seja projetado de forma a permitir a evolução para o arranjo 

[17]. 

 As configurações de barra acima são definidas para a fase final. Na fase de 

implantação da subestação podem ser avaliadas configurações mais 

simples, dependendo da configuração da rede básica, a serem analisadas 

pelo ONS. Porém, devem permitir a sua evolução para as configurações 

padrões definidas, com as áreas adquiridas já na fase de implantação [17]. 

 Os arranjos de barramento alternativos devem ser submetidos à 

aprovação do ONS que fará análise e encaminhará proposta de tratamento 

para a ANEEL [17]. 

Para o sistema de subtransmissão existem critérios estabelecidos por 

concessionárias de energia elétrica para definição de arranjos, conforme [10] e [21]. Os 

arranjos deverão ser do tipo barra principal e transferência ou dupla barra principal. 

5.3. Classificação qualitativa de arranjos 

Ao longo do capítulo 4 e 5 foram comentados alguns aspectos técnicos 

envolvendo os arranjos de subestações mais usuais. Nem todos os atributos de uma 

dada configuração de barra são quantificáveis. Muitos deles são qualitativos com base na 

experiência acumulada e nas práticas de projeto. Por isto, tem certa dose de 

subjetividade e a sua graduação pode variar, dependendo do grupo de técnicos que a 

definem [2]. Estão listados abaixo alguns atributos que são utilizados para classificar os 

arranjos: 

 Flexibilidade operativa (FO): Caracterizada pela capacidade de 

disponibilizar um componente do pátio de manobras para manutenção ou 

reparo com um mínimo de manobras, preferencialmente sem perda de 

continuidade na subestação [2]. 

 Facilidades para expansão (FE): Caracterizada pela capacidade de realizar 

conexões de novos bays na subestação com o menor número de 
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desligamento possível e com interferência mínima nos bays já instalados 

[2]. 

 Simplicidade do sistema de proteção (SP): Caracterizada pelo reduzido 

nível de intertravamento entre os componentes de manobra do pátio e 

pela ausência ou reduzida necessidade de transferências da atuação da 

proteção [2]. 

 Confiabilidade (CF): Caracterizada pela máxima disponibilidade de 

continuidade entre os circuitos da subestação frente às ocorrências de 

falhas. 

 Custos (CS): Custo total da subestação referente ao pátio de manobras. 

A tabela 1 apresenta um resumo com a classificação das principais configurações 

de barra apresentadas com base nos conceitos anteriores. Esta classificação tem o 

caráter comparativo qualitativo geral e para uma seleção mais criteriosa deve ser feita 

uma análise quantitativa, levando em conta a taxa de falha e outros fatores. 

Tabela 1 – Comparação qualitativa para os arranjos descritos. Fonte: [2] 

Configuração 
Atributos (1→ Pior e 4 → melhor) 

FO FE SP CF CS 

BS 1 1 4 1 4 

BP+T 2 2 3 1 3 

BPS+T 2 1 3 2 3 

BD3 ch 2 4 3 2 3 

BD4 ch 3 3 1 3 3 

BD5 ch 3 3 1 3 3 

BD3 e 4 ch 3 3 2 3 3 

BDT3 e 4 ch 4 3 2 4 2 

BDS4 ch 4 3 2 4 2 

ANS 3 2 3 2 3 

ANM 3 2 2 3 2 

DM 4 4 3 4 2 

DMM 3 3 2 3 2 

DUT 4 4 3 4 2 

BDDD 4 4 3 4 1 
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5.4. Cálculo de preço 

Com base nos custos do banco de preços da ANEEL [18], é possível realizar uma 

estimativa de custos de subestações. Ressalta-se que este banco possui custos para os 

arranjos mais usuais existentes no sistema elétrico brasileiro e representa uma boa 

estimativa, uma vez que tem como base os custos reais praticados em instalações já 

construídas [2]. Esta etapa é muito importante na definição de um arranjo, pois impacta 

diretamente em todo vida útil de uma nova subestação. 

No banco de preços é possível estimar os módulos de infraestrutura, manobra e 

equipamento para cada tipo de arranjo de acordo com o nível de tensão. Esses três tipos 

de módulos são definidos como: 

 Módulo de infraestrutura: consiste no conjunto de todos os itens (bens e 

serviços) de infraestrutura comuns à subestação, tais como: terreno, 

cercas, terraplenagem, drenagem, grama, embritamento, pavimentação, 

arruamento, iluminação do pátio, proteção contra incêndio, abastecimento 

de água, redes de esgoto, malha de terra e cabos para-raios, canaletas 

principais, edificações, serviço auxiliar, área industrial e caixa separadora 

de óleo [19]. 

É constituído, para cada nível de tensão da subestação, por um Módulo de 

Infraestrutura Geral e pelos Módulos de Infraestrutura de Manobra 

necessários em cada etapa do empreendimento (implantação ou 

ampliação) [19]. 

Especificamente em ampliações por parte dos acessantes, pode ser 

adotado um padrão sem compartilhamento, sendo necessário, portanto, 

um Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante [19]. 

 Módulo de manobra: consiste no conjunto de equipamentos, materiais e 

serviços necessários à implantação dos setores de manobra, tais como: 

entrada de linha, conexão de transformador ou autotransformador, 

interligação de barramentos, conexão de banco de capacitores paralelo ou 

série, conexão de reatores de linha ou de barra, conexão de transformador 

de aterramento, conexão de compensador [19]. 
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 Módulo de equipamento: é composto pelos equipamentos principais da 

subestação (transformadores, reatores, capacitores, compensadores) e 

pelos materiais e serviços necessários à sua instalação [19]. 

A partir da estimativa de preços, fez-se uma análise que definirá o tipo de arranjo 

a ser utilizado na nova subestação. São levados em conta todos os itens descritos 

anteriormente neste presente estudo. 
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Capítulo 6 

Estudo de Caso: Subestação Varginha 4 

O primeiro passo para a construção de uma nova subestação são estudos de 

planejamento da expansão de sistemas de energia elétrica, que identificam a demanda 

de uma cidade, região, fábricas e outros. Depois disso, é definido o arranjo da futura 

subestação em conjunto com as principais características dos equipamentos do pátio e 

do sistema de proteção. Estas definições influenciarão o sistema de uma subestação ao 

longo de toda sua vida útil, garantindo que suas necessidades sejam atendidas e que ele 

não fique fragilizado no caso de alguma contingência.  

A escolha do tipo de arranjo dos barramentos é feita em conformidade com os 

documentos do Operador Nacional do Sistema (ONS) e com os requisitos dos editais de 

licitação do empreendimento de transmissão feitos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL).  

Este capítulo tem por objetivo demonstrar a comparação entre arranjos para a 

Subestação Varginha 4 345/138 kV – 450 MVA, onde será feito um levantamento dos 

custos para implantação do pátio de manobras e uma análise qualitativa com base na 

confiabilidade, flexibilidade operativa, facilidades de expansão e viabilidade dos 

arranjos. 

 Vale ressaltar que este estudo não contempla a subestação de chaveamento para 

interseção da LT 345 kV Furnas – Itutinga C2. 

6.1. SE Varginha 4 

Diante da crescente demanda de energia elétrica por parte de consumidores 

residenciais e industriais na região de Varginha (Sul de Minas Gerais), tornou-se 

necessário um estudo para implantação de uma nova subestação naquela localidade. 

Nesse estudo, levantaram-se as necessidades de demanda que a região terá nos 

próximos 20 anos e concluiu-se que deveria ser construída uma nova subestação na 



 
 

54 
 

região para eliminar a sobrecarga no transformador remanescente da Subestação 

Itutinga 345/138 kV na contingência de um dos dois transformadores dessa subestação, 

permitindo a melhora significativa do perfil de tensão na malha de 138 kV da região sul 

de Minas Gerais, além de propiciar redução de perdas e condições para a conexão de 

usinas térmicas a gás natural na região [20]. 

A nova subestação irá se localizar na área rural de Varginha-MG, distanciando-se 

aproximadamente de 5 km do centro da cidade, conforme Figura 6.1: 

 

Figura 6.1 - Localização da Subestação Varginha 4 

A subestação Varginha 4 será originária do seccionamento da LT 345 kV Furnas – 

Itutinga C2, conforme Figura 6.2. Para conectar essa nova subestação a rede básica do 

SIN, deverão ser construídos dois novos trechos de linha, em circuito simples, entre o 

ponto de seccionamento da LT e a nova subestação. A Figura 6.3 mostra como a nova 

subestação se conectará ao SIN. 
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Figura 6.2 – Esquema de seccionamento da LT 345 kV Furnas - Itutinga C2 

 

Figura 6.3 - Mapa eletrogeográfico do empreendimento 

A partir do estudo de demanda para a região, constatou-se que a SE Varginha 4 

deverá ser nos níveis de tensão de 345 kV e 138 kV com (6+1reserva) unidades 

autotransformadoras monofásicas de 75 MVA cada. No pátio de 345 kV será a chegada 

das linhas de Itutinga e Furnas, deverá também ser conectado um banco de reatores 

(3x13,33 Mvar) nos barramentos desse pátio. No pátio de 138kV deverão ser 
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consideradas quatro linhas de distribuição com destino às subestações Três Corações 2, 

Varginha 2, Varginha 1 e Três pontas. 

Existe um plano de expansão futura que prevê mais quatro entradas de linha no 

pátio de 345 kV, mais quatro novas linhas de distribuição no pátio de 138kV, além da 

construção de um pátio de 500 kV, que será conectado ao pátio de 345 kV através de seis 

novos autotransformadores. Tal plano deverá ser considerado para o projeto do arranjo 

da nova subestação. 

6.2. Estimativa de custos 

Para definição dos arranjos da subestação Varginha 4 - 345/138 kV, será feita 

uma análise inicial separada para os pátios de 345 kV e 138 kV. Para determinação dos 

arranjos, deverão ser considerados os critérios do ONS e das concessionárias de energia, 

citadas no item 5.2 deste presente trabalho e outros fatores a serem discutidos ao longo 

do texto. 

a) Pátio de 345 kV 

 Disjuntor e meio 

Para o pátio de 345 kV será realizada uma estimativa de custos para dois tipos de 

arranjos: disjuntor e meio e anel. Esses arranjos foram escolhidos com base nas 

determinações da ONS (item 5.2). A Figura 6.4 mostra o esquema simplificado para o 

pátio de 345 kV com arranjo em disjuntor e meio: 

 

Figura 6.4 - Esquema simplificado para o arranjo em disjuntor e meio 
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A Tabela 2 demonstra os custos para implementação desse arranjo com base no 

banco de preços da ANEEL. Para os cálculos foram considerados um módulo de 

infraestrutura geral, duas entradas de linha (Furnas e Itutinga), dois disjuntores de 

interligação de barras, dois módulos de conexão para as unidades de transformação e 

um módulo de conexão para o reator de barras. 

Tabela 2 - Custos para implantação do pátio de manobras em disjuntor e meio 

 

Verifica-se que o custo total para implantar um arranjo em disjuntor e meio é de 

R$39.877.684,71 e a área total de ocupação deste arranjo é 61.500m².  

 Arranjo em Anel 

Outra alternativa a ser avaliada é o arranjo em Anel. A Figura 6.5 mostra o 

esquema simplificado para o arranjo em questão na Subestação Varginha 4: 

 

Figura 6.5 - Esquema simplificado para o arranjo em anel 

Para calcular os custos do arranjo em anel, considerou-se um módulo de 

infraestrutura geral, duas entradas de linha (Furnas e Itutinga), dois módulos de 

conexão para as unidades de transformação e um módulo de conexão para o reator de 

barras. Este arranjo não possui disjuntor de interligação de barras, ao contrário do 

1 Módulo de infraestrutura geral 10.057.082,63 10.057.082,63

2 Módulo de Interligação de barras 3.999.963,42 7.999.926,84

2 Módulo de manobra Entrada de linha 4.905.552,60 9.811.105,20

1 Módulo de conexão de Reator de barra 3.783.772,03 3.783.772,03

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação 4.112.899,00 8.225.798,00

39.877.684,71

Quantidade Descrição Custo unitário (R$) Custo total (R$)

Disjuntor e meio - 345kV

Custo total do arranjo
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arranjo em disjuntor e meio. Isso implica em uma queda nos custos para implementação 

do arranjo, de acordo com a Tabela 3: 

Tabela 3 - Custos para implantação do pátio de manobras em anel 

 

Os custos para implantar o arranjo em Anel totalizaram R$ 33.412.433,29, valor 

inferior ao arranjo em disjuntor e meio, porém ocupa-se uma área maior, no total de 

79.500m². 

b) Pátio de 138 kV 

 Barra principal e transferência 

Para o pátio de 138 kV poderá ser adotado o arranjo em barra principal e 

transferência, de acordo com as padronizações estabelecidas em [10] e [21]. Esse 

arranjo irá proporcionar uma boa confiabilidade em relação ao custo para um sistema 

de subtransmissão. A Figura 6.6 mostra o esquema simplificado do arranjo para a 

Subestação Varginha 4: 

 

Figura 6.6 - Esquema simplificado para o arranjo barra principal e transferência 

Para esse arranjo, foram considerados quatro módulos de manobra para entrada 

de linha, dois módulos de conexão a unidade de transformação, um módulo de 

interligação de barras e um módulo de infraestrutura geral. Vale ressaltar que o custo do 

módulo de infraestrutura geral não considera as edificações e equipamentos de 

1 Módulo de infraestrutura geral 11.916.927,75 11.916.927,75

2 Módulo de manobra Entrada de linha 4.905.552,60 9.811.105,20

1 Módulo de conexão de Reator de barra 3.783.772,03 3.783.772,03

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação 3.950.314,15 7.900.628,30

33.412.433,29Custo total do arranjo

Anel - 345kV

Quantidade Descrição Custo unitário (R$) Custo total (R$)
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operação comum para os pátios de 345 kV e 138 kV, pois esses já foram levantados no 

custo do módulo de infraestrutura geral do pátio de 345 kV, mostrando apenas o valor 

adicional para a construção do pátio de 138 kV. 

A Tabela 4 mostra o custo para implantação do arranjo em barra principal e 

transferência, com base no banco de preços da ANEEL. 

Tabela 4 - Custos para implantação do pátio de manobras em barra principal e transferência 

 

O custo para implantar o arranjo em barra principal e transferência no pátio de 

138 kV é de R$ 17.189.075,95 e sua área de ocupação é de 20.500 m². 

 Barra dupla a quatro chaves 

No arranjo em barra dupla a quatro chaves todos os disjuntores podem ser 

liberados para manutenção e reparos sem que seja necessário desligar o circuito 

correspondente, ao contrário do arranjo em barra principal e transferência onde pode 

ser liberado somente um disjuntor de cada vez. Isso implica uma maior confiabilidade ao 

sistema e vale a comparação entre ambos para uma melhor aplicação no pátio de 138 kV 

de Varginha 4. A Figura 6.7 apresenta o arranjo simplificado em barra dupla a quatro 

chaves: 

 

Figura 6.7 - Esquema simplificado para o arranjo barra dupla a quatro chaves 

1 Módulo de infraestrutura geral 1.559.502,07 1.559.502,07

1 Módulo de Interligação de barras 1.379.432,32 1.379.432,32

4 Módulo de manobra Linhas de Distribuição 2.671.470,62 10.685.882,46

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação 1.782.129,55 3.564.259,10

17.189.075,95

Barra Principal e Transferência - 138kV

Quantidade Descrição Custo unitário (R$) Custo total (R$)

Custo total do arranjo
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Foram considerados os mesmos módulos que para o arranjo em barra principal e 

transferência e a Tabela 5 mostra os custos para o respectivo arranjo: 

Tabela 5 - Custos para implantação do pátio de manobras em barra dupla a quatro chaves 

 

O custo para implantar o arranjo barra dupla a quatro chaves no pátio de 138 kV 

é de R$ 17.784.529,72 e sua área de ocupação também foi de 20.500 m². 

Os valores estimados, tanto para o pátio de 345 kV quanto para o pátio de 138 kV, 

não incluem o valor das unidades autotransformadoras e dos reatores de barra. Os 

valores destes equipamentos podem ser visto na Tabela 6 e devem ser incluídos no valor 

total da subestação e não no custo do pátio de manobras. 

Tabela 6 - Custo dos equipamentos 

 

6.3. Definição dos arranjos 

A partir do levantamento de custos feito no item 6.2 é possível fazer uma análise 

de qual será o melhor arranjo para a Subestação Varginha 4 345/138 kV. Foram 

levantados os custos para os arranjos que melhor atenderiam os critérios estabelecidos 

pela ONS e padrões de concessionárias de energia. As análises para as melhores 

alternativas são feitas a seguir: 

a) Pátio de 345 kV 

Para o pátio de 345 kV da Subestação Varginha 4, considerou-se os arranjos em 

disjuntor e meio e anel. O arranjo em disjuntor e meio tem a característica de se tornar 

1 Módulo de infraestrutura geral 1.559.502,07 1.559.502,07

1 Módulo de Interligação de barras 1.538.854,79 1.538.854,79

4 Módulo de manobra Linhas de Distribuição 2.747.408,00 10.989.632,00

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação 1.848.270,43 3.696.540,87

17.784.529,72Custo total do arranjo

Barra Dupla a 4 chaves - 138kV

Quantidade Descrição Custo unitário (R$) Custo total (R$)

41.842.784,12Custo total do arranjo

Unidade de autotransformadores monofásicos  

345/138 kV de 75 MVA
7 4.763.818,26 33.346.727,81

Unidade monofásica de reator 13,33 Mvar 345 kV4 2.124.014,08 8.496.056,31

Quantidade Descrição Custo unitario (R$) Custo total (R$)
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estável devido à existência de um segundo laço elétrico através do disjuntor de 

interligação de barras, caso as duas barras do sistema saiam de operação, é possível 

manter a continuidade do circuito, isso garante a confiabilidade, robustez e flexibilidade 

operativa do arranjo. O arranjo em anel também possui certa confiabilidade e 

flexibilidade, mas tem a vulnerabilidade de expor o sistema elétrico a falhas externas ao 

pátio em outras contingências. Caso um dos disjuntores que estão associados a uma 

entrada de linha estiver isolado para manutenção e ocorrer uma falha em outro circuito 

do anel, poderá haver a perda de grande parte do sistema, fatores que fazem com que o 

arranjo em anel seja menos robusto, flexível e confiável que o disjuntor e meio. 

O arranjo em disjuntor e meio tem uma boa facilidade de expansão e fácil 

visualização dos equipamentos no pátio de manobras. Neste arranjo, os equipamentos 

são instalados entre os barramentos da subestação, fator que facilita a expansão futura 

do sistema, pois caso haja necessidade, basta prolongar os barramentos e inserir os 

novos equipamentos, respeitando a área da subestação. A expansão do arranjo em anel 

pode gerar dificuldades dependendo das rotas das linhas e localização dos pátios dos 

transformadores, o que pode provocar cruzamentos entre circuitos para as conexões 

com a subestação. Tendo em vista que existe um plano de expansão futura para a 

Subestação Varginha 4, onde serão inseridas novas entradas de linhas e conexões com 

autotransformadores, o arranjo em disjuntor e meio demonstra-se muito superior ao 

arranjo em anel no quesito facilidade de expansão. 

Em relação ao custo, o arranjo em disjuntor e meio apresenta desvantagens em 

comparação ao arranjo em anel, isso ocorre devido ao fato de ter um disjuntor 

relacionado a cada entrada de linha ou conexão com transformador e o disjuntor de 

interligação de barras, o que implica em um aumento no número de chaves 

seccionadoras e TCs, representando um significativo custo para o arranjo.  

As Tabelas 2 e 3 apresentam os custos de implantação do pátio de manobras no 

pátio de 345 kV da subestação Varginha 4. Verifica-se que para construção do arranjo 

em disjuntor e meio são necessários R$ 39.877.684,71, enquanto para o arranjo em anel 

R$ 33.412.433,29. Uma diferença de R$ 6.465.251,42 no empreendimento, que está 

diretamente ligada ao custo do disjuntor de interligação de barras que o arranjo em 

disjuntor e meio possui. Vale ressaltar também que o arranjo em anel ocupa uma área de 

79.500 m², enquanto o disjuntor e meio ocupa uma área de 61.500 m², fator que é 

importante ser levado em consideração no projeto da subestação. 
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Portanto, verifica-se através da análise feita que o melhor arranjo para o pátio de 

345 kV da subestação Varginha 4 é o disjuntor e meio. Esse arranjo proporcionará uma 

maior flexibilidade operativa e confiabilidade ao sistema de energia comparado ao 

arranjo em anel, garantindo a operação adequada de todo sistema, mesmo que os dois 

barramentos da subestação estejam inoperantes. Além disso, existe o plano de expansão 

futura para a subestação, fator determinante para a escolha do arranjo em disjuntor e 

meio, pois esse é significativamente mais simples de ampliar, ao contrário do arranjo em 

anel, que pode gerar grandes dificuldades em relação a rotas de linhas, localização dos 

transformadores e aumento da área da subestação. 

Levando em conta todas as vantagens descritas do arranjo em disjuntor e meio 

em relação ao arranjo em anel, o valor de R$ 6.465.251,42 a mais no empreendimento é 

justificado pelos benefícios que esse tipo de arranjo irá trazer ao sistema ao longo dos 

anos, tornando a subestação de Varginha 4 capaz de atender de forma mais eficiente à 

região do Sul de Minas Gerais.  

b) Pátio de 138 kV 

Para o pátio de 138 kV da subestação Varginha 4, considerou-se os arranjos em 

barra principal e transferência e barra dupla a quatro chaves. No arranjo em barra 

principal e transferência, a liberação de um disjuntor é realizada com auxílio das chaves 

de bypass, da barra e do bay de transferência, mantendo-se a proteção individual de cada 

circuito. Não é necessário que haja desligamentos para realização de manobras e pode 

ser liberado somente um disjuntor de cada vez. Embora esta configuração possua 

flexibilidade para a manutenção e reparos em disjuntores, a sua flexibilidade operativa é 

limitada, pois opera somente um barramento, o que limita a sua disponibilidade para 

ocorrências de falhas na barra e seccionadoras. 

No arranjo em barra dupla a quatro chaves, todos os disjuntores podem ser 

liberados para manutenção e reparos sem que seja necessário desligar o circuito 

correspondente, isso se dá pelo acréscimo de uma nova chave bypass em todos os vãos. 

Com isso, existe a vantagem da operação normal em barra dupla e, no caso de uma 

emergência em um disjuntor, uma das barras, previamente definida, é utilizada como 

barra de transferência, permanecendo temporariamente dedicada a este vão. A 

vantagem do arranjo em barra dupla a quatro chaves, em relação à flexibilidade 

operativa, é que ambos os barramentos podem ser utilizados como o barramento 

principal e um eventual defeito em uma das barras não retira a subestação de operação, 
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ao contrário do arranjo em barra principal e transferência, onde somente um 

barramento pode trabalhar como principal e um defeito nesse poderá deixar a 

subestação inoperante. 

Em relação à facilidade de expansão, o arranjo em barra principal e transferência 

apresenta um grave defeito, pois é necessário desligar todo o sistema, isso ocorre 

porque somente um barramento pode operar como principal. Já o arranjo em barra 

dupla a quatro chaves, uma barra pode ser totalmente transferida para a outra, com isso 

não se torna necessário o desligamento do sistema. Como existe um plano de expansão 

para o pátio de 138 kV, onde haverão quatro novas linhas de distribuição e novas 

conexões com autotransformadores, o arranjo em barra dupla a quatro chaves se 

demonstra mais eficiente que o barra principal e transferência. 

Em relação ao custo, o arranjo em barra dupla a quatro chaves apresenta um 

valor maior que o arranjo em barra principal e transferência. Isso ocorre devido à 

utilização de uma chave seccionadora a mais por bay da subestação. 

Os custos para o empreendimento no pátio de 138 kV da subestação Varginha 4 

podem ser vistos na Tabela 4 e Tabela 5. Verifica-se que para construção do arranjo em 

barra principal e transferência são necessários R$ 17.189.075,95, enquanto para o 

arranjo em barra dupla a quatro chaves são necessários R$ 17.784.529,72. Uma 

diferença de R$ 595.453,77, que está diretamente ligada à quantidade de chaves 

seccionadoras utilizadas a mais pelo arranjo em barra dupla a quatro chaves. Para 

ambos os arranjos serão utilizados uma área de 20.500 m² dentro da subestação. 

Através dessa análise, verifica-se que a melhor configuração de barras para o 

pátio de 138 kV da subestação Varginha 4 é o arranjo em barra dupla a quatro chaves. 

Esse arranjo irá proporcionar uma maior flexibilidade operativa e confiabilidade ao 

sistema comparado ao arranjo em barra principal e transferência, pois é possível operar 

com qualquer um dos dois barramentos como principal, ao contrário do arranjo em 

barra principal e transferência onde somente uma das barras pode ser a principal. Além 

disso, existe o plano de expansão futura para a subestação, onde seriam inseridas mais 

quatro linhas de distribuição no pátio de 138 kV, fator determinante para a escolha do 

arranjo em barra dupla a quatro chaves, pois esse permite a expansão do sistema sem o 

seu desligamento, ao contrário do arranjo em barra principal e transferência, que exige a 

desenergização das barras para ampliação, deixando o sistema temporariamente sem 

fornecimento de energia. 
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Analisando-se todas as vantagens e desvantagens de cada arranjo para o pátio de 

138 kV, o valor de R$ 595.453,77 a mais para implementação do arranjo em barra dupla 

a quatro chaves é justificado por seus benefícios ao longo dos anos, tornando o sistema 

mais confiável, flexível e de fácil expansão. 

6.4. Custo do empreendimento 

A partir da escolha dos arranjos e da estimativa de custos, definiu-se que o pátio 

de 345 kV será no arranjo em disjuntor e meio e o pátio de 138 kV será no arranjo em 

barra dupla a quatro chaves. A Tabela 7 apresenta o custo do pátio de manobras: 

Tabela 7 - Custos de implantação do pátio de manobras 

 

O custo total para implantação do pátio de manobras da subestação Varginha 4 

totalizou R$ 57.662.214,42 e ocupará uma área total de 82.000 m². O valor total para 

implementação da subestação, considerando os autotransformadores e as unidades de 

reatores, é apresentado na Tabela 8: 

Tabela 8 - Custo total da subestação Varginha 4 

 

O Apêndice A mostra o diagrama unifilar e a planta geral para a subestação 

Varginha 4 345/138 kV. 

 

1 Módulo de infraestrutura geral - 345 kV DM 10.057.082,63 10.057.082,63

2 Módulo de Interligação de barras - 345 kV DM 3.999.963,42 7.999.926,84

2 Módulo de manobra Entrada de Linha - 345 kV DM 4.905.552,60 9.811.105,20

1 Módulo de conexão de Reator de barra - 345 kV DM 3.783.772,03 3.783.772,03

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação - 345 kV DM 4.112.899,00 8.225.798,00

1 Módulo de infraestrutura geral - 138 kV BD4 1.559.502,07 1.559.502,07

1 Módulo de Interligação de barras - 138 kV BD4 1.538.854,79 1.538.854,79

4 Módulo de manobra Linhas de Distribuição - 138 kV BD4 2.747.408,00 10.989.632,00

2 Módulo de Conexão a Unidade de transformação - 138 kV BD4 1.848.270,43 3.696.540,87

57.662.214,42Custo total

Quantidade Descrição Custo unitário (R$) Custo total (R$)

Pátio de manobras 57.662.214,42

7 Unidades monofásicas de autotransformadores 345/138 kV - 75 MVA (1 reserva) 33.346.727,81

4 Unidades monofásicas de reatores 345 kV - 13,33 MVar  (1 reserva) 8.496.056,31

Custo total da subestação Varginha 4 99.504.998,54

Descrição Custo total (R$)
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Capítulo 7 

Conclusão 

Para construir uma nova subestação é necessário que seja feito um estudo de 

expansão do sistema de energia elétrica, identificando as necessidades de cada região, 

fábricas, entre outros. A partir disso, é definido o arranjo da subestação com base em 

estudos específicos, juntamente com as principais características dos equipamentos do 

pátio de manobras. Estas definições devem ser feitas conforme especificações do 

Operador Nacional do Sistema (ONS) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

A seleção adequada de arranjos para subestações é essencial para o sistema 

elétrico, tornando-se um dos fatores principais para sua qualidade da operação. Uma 

determinada configuração de barras influencia o sistema de uma subestação ao longo de 

toda sua vida útil. Caso seja feita uma escolha inferior às necessidades do sistema, ele 

poderá ficar fragilizado em determinadas contingências, se estiver superior, haverá 

investimentos ociosos. Portanto, a escolha do arranjo de uma subestação e sua evolução 

ao longo do tempo é um trabalho que requer muita atenção no processo de implantação 

de um novo sistema elétrico. 

Através deste trabalho, foi possível verificar os principais conceitos de 

subestações e seus principais equipamentos. Também foi feita uma abordagem sobre as 

várias topologias de arranjos e os critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores para 

definição da configuração de barras.  

A análise comparativa para subestação Varginha 4 possibilitou aplicar os 

conceitos vistos ao longo deste estudo, onde foram comparadas algumas topologias de 

arranjos e feito um levantamento de custos para cada configuração. Para definição do 

tipo de arranjo, levaram-se em conta alguns fatores, como: confiabilidade, flexibilidade 

operativa, facilidade de expansão e o custo total referente ao pátio de manobras, sendo 

escolhidos os que apresentaram o melhor custo-benefício para cada sistema. 

Como proposta para trabalhos futuros, é possível fazer uma análise comparativa 

dos índices de confiabilidade pela modelagem dos diversos tipos de arranjos para 

hudson
Highlight

Autor
Sticky Note
Palavra corrigida



 
 

66 
 

subestações. Através dessa comparação, será feita uma análise quantitativa a respeito de 

cada arranjo, podendo mensurar o quanto cada configuração seria mais eficaz em 

diversas situações de contingências que outras. 
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Apêndice A 

Diagrama Unifilar e Planta Geral 

Neste Apêndice serão apresentados o diagrama unifilar e a planta geral para a 

Subestação Varginha 4 345/138 kV – 450MVA. Na Planta geral é mostrada a área de 

ocupação do pátio de manobras e um espaço reservado para sua expansão futura. O 

diagrama unifilar simplificado pode ser verificado na Figura A.1 e a Planta geral na 

Figura A.2.  
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Figura A.1 - Diagrama unifilar da Subestação Varginha 4 345/138 kV 
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Figura A.2 - Planta geral da Subestação Varginha 4 345/138 kV 
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