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Por Sergio Feitoza Costa*

Capítulo XII

Cálculos de engenharia em projetos de 
equipamentos para subestações

 Este é o último capítulo desta série 
iniciada em janeiro de 2015, em que foram 
apresentados conceitos de engenharia para 
projeto e especificação de equipamentos de 
subestações de transmissão e distribuição. 
O primeiro capítulo cobriu aspectos dos 
estudos do sistema elétrico que servem de 
base para as especificações técnicas dos 
equipamentos. O segundo cobriu conceitos 
sobre curtos-circuitos, ampacidades e 
contatos elétricos. O terceiro artigo abordou 
as técnicas de ensaios de alta potência, 
laboratórios de ensaios e principais ensaios. 
No quarto, cobriu-se o tema estudos 
elétricos de sobretensões, coordenação de 
isolamento e impactos de campos elétricos 
e magnéticos. No quinto capítulo da série, 
o tema abordado foi a recente brochura 
Cigré 602 sobre simulação de arcos. O sexto 
falou sobre as especificações técnicas de 
disjuntores, secionadores, painéis e para-
raios feitas por concessionárias de energia. 
O sétimo descreveu sistemas de proteção 
contra incêndios em subestações. O oitavo 
foi sobre elevação de temperatura com foco 
nas normas IEC 61439 (baixa tensão) e IEC 
62271-200 mais a futura IEC62271-307 para 
média tensão. O nono capítulo tratou de 
equipamentos para usos em locais especiais 
(atmosferas explosivas, alta salinidade, 
poluição). O décimo abordou as novas 
tecnologias para sistemas de até 145 kV. No 

capítulo anterior, falou-se sobre os cálculos 
de elevação de temperatura em invólucros 
pela IEC 60890. Este último artigo abordará 
os cálculos de engenharia em projetos de 
equipamentos para subestações.

Introdução

 Mostramos nos capítulos anteriores 
que, no projeto de subestações e de seus 
equipamentos de potência, tais como 
barramentos, painéis, equipamentos de 
manobra e similares, os requisitos principais 
a atender são:

• Prover condições para que as temperaturas 
de partes isolantes e condutoras não 
ultrapassem certos limites, sem exagerar no 
uso de materiais; 
• A capacidade de suportar sobrepressões e 
outros efeitos causados por arcos internos ou 
externos;
• Suportar as forças eletrodinâmicas que 
podem danificar isoladores e barramentos 
durante curtos-circuitos;
• Utilizar as mínimas distâncias dielétricas 
que impeçam a ocorrência de falhas devido 
a sobretensões;
• Atender aos requisitos mecânicos para 
suportar a frequentes e elevadas solicitações;
• Atender aos requisitos de compatibilidade 
eletromagnética, levando em conta os efeitos 

permanentes e transitórios de campos 
elétricos e campos magnéticos.
 Quanto mais compacta é a instalação ou 
o equipamento e quanto mais elevadas são 
as correntes e as tensões de operação, mais 
difícil e oneroso é atender a esses requisitos. 
Muitos equipamentos e instalações são 
sobre dimensionados, em alguns aspectos e 
deficientes em outros devido às incertezas 
que podem ter os cálculos de projeto. 
Hoje em dia, podem-se utilizar métodos 
e ferramentas de cálculos, com base em 
conceitos sólidos e técnicas de simulação 
que resultam em projetos mais otimizados e 
econômicos. 
 Para fazer isso é necessário, em 
primeiro lugar, saber que estes métodos 
existem, entender suas possibilidades e 
ter treinamento adequado para aplicá-los. 
Este é um ponto fraco em muitas empresas 
na indústria elétrica brasileira. Da mesma 
forma que, no Brasil, a educação é tratada 
historicamente sem a vontade política de 
criar um Brasil bem preparado, na indústria 
elétrica o treinamento de equipes é muito 
limitado ou simplesmente não existe. Não é 
uma questão de falta recursos e sim da falta 
de percepção gerencial de sua importância. 
É comum encontrar empresários que dizem 
que não vale a pena treinar um funcionário 
que depois de treinado vai procurar um 
emprego no concorrente. O fato é que 
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estamos ficando cada vez mais para trás na 
fila dos países desenvolvidos e também dos 
países em desenvolvimento.
 Nas décadas de 1980 e 1990, estávamos 
evoluindo positivamente em capacitar a 
indústria elétrica para voos maiores. Tanto 
os fabricantes como as concessionárias de 
energia e os grandes usuários treinavam 
suas equipes e percebia-se um movimento 
ascendente nos conhecimentos e habilidades 
do setor. A inauguração de laboratórios de 
ensaios por volta de 1980 dava sustentação 
a este processo positivo. O sistema de 
normalização técnica acompanhava o 
movimento e evoluía. O governo federal 
por meio da Eletrobras tinha envolvimento 
direto neste processo, agia e aplicava recursos 
de forma competente. 
 A partir do início dos anos 2000, o 
planejamento de médio e longo prazos, antes 
bem executado e razoavelmente cumprido 
nas grandes obras, tornou-se não confiável. 
A partir dali o que era planejado e orçado, 
acabava custando de três a cinco vezes mais e 

nunca ficava pronto a tempo. Hoje, no meio 
de tantos escândalos de corrupção e tantas 
mostras de absoluta incompetência gerencial 
pode-se entender o processo destrutivo 
que estava começando a ocorrer nos vários 
setores brasileiros, inclusive o elétrico, a 
partir do início dos anos 2000. Está na hora 
de reconhecer estes erros, colocar de novo 
gente competente e bem-intencionada para 
gerir o setor e tentar voltar à rota positiva em 
que estávamos há 20 anos.
 Voltando aos cálculos de engenharia, 
de uma forma geral, na concepção de um 
projeto de subestação, ou dos equipamentos 
que a compõe, são necessários estudos e 
cálculos passando pelos seguintes temas e 
áreas de conhecimentos:

• Estudos de fluxo de carga para definição 
das correntes e tensões de operação;
• Estudos de curto-circuito para definição de 
correntes de falta e suas durações;
• Cálculos de transitórios de correntes e 
tensões inclusive para a coordenação de 

isolamento;
• Cálculos de campos magnéticos, campos 
elétricos e distancias, do ponto de vista 
dielétrico, de segurança contra explosões, 
incêndios e dos efeitos sobre a saúde;
• Técnicas de ensaios de alta tensão (impulso, 
tensão AC, corona, RIV);
• Técnicas de ensaios de alta potência 
(interrupção em curto-circuito, elevação 
de temperatura, suportabilidade a forças 
eletrodinâmicas);
• Conceitos e testes relacionados à redução 
do tempo de vida útil, suportabilidade de 
materiais a condições limites;
• Técnicas de ventilação e resfriamento de 
equipamentos sob altas cargas térmicas;
• Forças eletrodinâmicas e resistência 
mecânica durante curtos-circuitos;
• Avaliação de tensões de restabelecimento 
transitórias em processos de interrupção 
em disjuntores, chaves, fusíveis e outros 
equipamentos de manobra;
• O bom conhecimento das especificações 
nas normas técnicas como as das séries IEC 
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62271, IEC 61439, IEC 60282, IEC 60076 e as 
normas brasileiras correspondentes.

Cálculos de engenharia de 
projeto e sua validação

 Os cálculos necessários ao desenvolvi-
mento de projetos, por serem difíceis de 
validar, levam muitas vezes, ao uso de 
fatores de segurança elevados. A seguir 
são apresentados alguns exemplos de 
validação de cálculos e das metodologias 
utilizadas. Tais exemplos foram baseados 
no uso da ferramenta computacional 
SwitchgearDesign utilizada por alguns 
fabricantes de compo nentes para 
subestações. Há mais detalhes sobre a 
ferramenta e sobre suas aplicações nos 
seguintes documentos e artigos que podem 
ser baixados livremente na internet:

• Livro base de treinamento: http://www.
cognitor.com.br/Book_SE_SW_2013_POR.pdf
• Documento de validação para arcos 
internos e forças eletrodinâmicas: http://
www.cognitor.com.br/TR_071_ENG_
ValidationSwitchgear.pdf
• Documento de validação para campos 
magnéticos, campos elétricos e elevação de 
temperatura: http://www.cognitor.com.br/
TR074ENGValidationTempRise.pdf

 O primeiro passo para a validação dos 
cálculos é obter relatórios de ensaios com 
resultados e dados de entrada que possam ser 
utilizados nas comparações. Mesmo tendo 
em mãos tais relatórios, a validação pode ser 
difícil se o equipamento testado não estiver 
suficientemente identificado nos relatórios de 
ensaios por fotos, desenhos e medições. Isto é 
o que acontece em mais de 90% dos casos.

a) Elevação de temperatura 
 Os ensaios de elevação de temperatura 
são a referência de cálculo e são feitos 
em equipamentos de baixas a extra 
alta tensões e os procedimentos para 
todos são mais ou menos os mesmos. O 
equipamento deve ser instalado em uma 
sala livre de correntes de ar. Aplica-se a 
corrente nominal até que as temperaturas 
dos pontos medidos se estabilizem. As 
elevações de temperatura dos pontos 
medidos não devem ultrapassar os limites 
ditados pelas propriedades dos elementos 
condutores e isolantes. Os limites são 
apresentados nas normas técnicas e, se 
excedidos, ocorre envelhecimento precoce 
do equipamento ou mesmo a destruição, 
em curto prazo.
 Os dados que afetam os resultados são 
o valor da corrente elétrica, os materiais 
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utilizados, as resistências de contato, a 
temperatura do fluido ambiente, a velocidade 
do fluido e a geometria dos condutores e 
componentes. As resistências de contato 
são uma variável conhecida, mas podem 
também ser estimadas em função da força de 
contato, materiais e revestimentos. Há muitos 
detalhes sobre este tema na seção 3 do livro de 
treinamento “free” referenciado acima.
 A validação da simulação é fácil 
porque, para a comprovação, é necessária 
apenas a medição da temperatura feita no 
teste de laboratório. Basta fazer, antes do 
ensaio, a medição das resistências elétricas 
dos componentes e da geometria e depois 
comparar os resultados dos testes com os da 
simulação. 

b) Sobrepressões de arco interno 
 Os conceitos e cálculos pertinentes 
foram explicados no capítulo V (maio de 
2015). Nas tabelas a seguir, foram utilizados 
dados de um ensaio de arco interno bem-
sucedido em um painel de 15 kV – 31,5 kA 

– 1s de acordo com a IEC 62271-1. A pressão 
interna é o fator mais relevante para que o 
equipamento passe ou não no ensaio. O 
alcance dos gases quentes também é decisivo, 
porém difícil de avaliar por simulações. 
 A classificação de arco interno destina-se 
a oferecer um nível testado de proteção a 
pessoas nas proximidades de um painel 
em que ocorra um arco interno. Os ensaios 
são aplicáveis a equipamentos de baixas a 
altas tensões. Para média tensão, o ensaio 
do tipo é definido na IEC 62271-200. Esta 
define uma classificação IAC (classificação 
de arco interno), tendo em conta os tipos de 
acessibilidade (frente, traseira e laterais) e os 
efeitos dos gases e partículas ejetadas. 
 A simulação do ensaio de arco interno 
é uma tarefa complexa, pois envolve a 
necessidade de desenvolver não apenas um 
modelo competente de arco, mas também 
para trabalhar com dinâmica de fluidos no 
nível de fluidos compressíveis. Do ponto de 
vista de comparar os resultados dos testes 
com os resultados da simulação, existem dois 

critérios principais para serem aprovados 
nos testes:

(a) As portas não devem abrir ou dobrar 
permitindo que gases quentes saiam;
(b) Os gases ejetados por partes de alívio de 
pressão não devem queimar indicadores de 
algodão localizados perto das partes acessíveis. 
Esses indicadores simulam a pele das pessoas 
nas imediações e podem ser queimados pela 
reflexão de gases nas paredes e no teto.

 O critério "portas não devem abrir" 
significa que as forças devido à pressão 
interna e às tensões mecânicas em placas, 
parafusos e outros não podem ir além de 
certos limites dos materiais. Para as chapas 
de aço, isso poderia significar que a tensão 
(σ0,2) não deve ser superior a 1,270 N/mm2 
para evitar uma deformação superior a 0,2%.
 O critério "não queimar os indicadores 
de algodão" significa que as partículas 
ejetadas (gases quentes) não podem chegar 
aos mesmos e isso é difícil de simular. Há 
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técnicas 3D que dão uma ideia se uma certa 
solução tecnológica é melhor que outra.
 Para permitir um uso prático de 
simulações de arco interno, é necessário criar 
fatores de comparação que não dependam de 
técnicas sofisticadas, como calcular as linhas 
de fluxo das partículas ejetadas.
 Os dados de entrada para fazer os 
cálculos são a tensão da fonte, a corrente de 
curto-circuito, as resistências, as indutâncias 
e capacitâncias do circuito externo (para 
o modelo de arco), o condutor metálico, 
os materiais de fluido e geometria do 
compartimento e do dispositivo de alívio 
de pressão. A geometria inclui a posição 
dos tetos, paredes e indicadores de algodão. 
No software SwitchgearDesign aplicável 
a painéis e barramentos são utilizados os 
seguintes parâmetros:

✓ O valor de pico do ΔP da sobrepressão 
(máximo de 70% até 90%);
✓ O tempo para o pico de sobrepressão;
✓ O tempo para 50% do valor do pico de 

pressão (como feito para ondas de impulso 
em testes dielétricos);
✓ A integral de curva de sobrepressão 
x tempo ΔP x T (máx. 20 a 40 bar x 
milissegundos).

c) Forças eletrodinâmicas em 
isoladores e tensões mecânicas em 
condutores durante curtos-circuitos 

 A validação dos cálculos e simulações 
deste tipo de teste é difícil de fazer. 
Laboratórios não medem as forças durante o 
ensaio, pois é complicado e as normas não 
pedem. O que é verificado após o ensaio é 
apenas o estado físico dos equipamentos 
e se não há danos. A boa aceitação destas 
simulações é porque os métodos de cálculo 
são publicados em vários manuais de 
engenharia, como os da ABB, Siemens e são 
considerados "comprovados pela prática" há 
décadas.
 Estes métodos deram origem à norma 
IEC 61117 – Um método para avaliar a 
suportabilidade ao curto-circuito, em que 

há orientações sobre como calcular forças e 
tensões eletrodinâmicas. No docu mento IEC 
TR 60865-2 – Curto-circuito – Cálculo dos 
efeitos – Parte 2: Exemplos de cálculo – há 
exemplos úteis para verificar os resultados da 
metodologia. A comparação exibida a seguir 
é o estudo de caso lá mostrado nas páginas 
19 a 27 da IEC 60865-2 (1994).
 Quando ocorre um curto-circuito em 
equipamentos elétricos consideráveis forças 
mecânicas são aplicadas nos isoladores e 
condutores. A temperatura dos condutores 
aumenta muito, pois não há tempo para 
dissipar a elevada quantidade de calor 
oriunda do efeito Joule. Os objetivos do 
ensaio são os de verificar se após um 
curto-circuito não há danos aos isoladores, 
empenamento de barramentos, quebra de 
peças ou significativa variação da resistência 
elétrica.
 Nos cálculos para projeto, as forças 
são calculadas usando expressões como as 
indicadas na seção 3 do livro de referência 
indicado anteriormente. Depois de calcular 
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as forças "elétricas", é necessário fazer o 
cálculo das forças de cisalhamento, os 
momentos de flexão e ter em conta as 
ressonâncias e outros efeitos.
 Os cálculos visam obter o valor das 
forças vibratórias agindo em isoladores 
(compressão, tração e flexão) e também as 
tensões mecânicas agindo nos condutores. 
As forças sobre os isoladores deverão ser 
inferiores aos limites especificados pelo 
fabricante do isolador, de outra forma, o 
isolador pode ser destruído. Estes valores 
normalmente aparecem nos catálogos do 
fabricante do isolador. 
 As tensões mecânicas sobre os condutores 
devem ficar abaixo de determinados limites 
(por exemplo, 200 N/mm2 para o cobre), 
caso contrário, o barramento sofrerá uma 
permanente e visível de flexão.
 Os dados que afetam o teste e os resultados 
de simulações são o valor da corrente de 
curto-circuito, os materiais envolvidos, a 
geometria de condutores e isoladores. 

d) Mapeamento dos campos 
magnéticos e elétricos para efeitos da 
solução de problemas de compatibi-
lidade eletromagnética e de distancias 
referentes a impactos sobre a saúde 

 Este tema está detalhado no capítulo IV 
desta série (abril de 2015). O bom conhecimento 
dos campos magnéticos e elétricos dentro de 
ambiente com correntes elétricas cada vez 
maiores e espaços cada vez mais confinados 
permite resolver muitos problemas de 
compatibilidade eletromagnética.

Validação de cálculos de 
elevação de temperatura

3,1) Barramento 4000 A (480 V) – 3 x (150 x 
10 ) mm – cobre – horizontal – sem ventilação
 Os dados de entrada detalhados são 
mostrados na figura a seguir e a comparação 
de resultados está na Tabela 1.

3,2) Painel de média tensão 15 kV – 2.500 A 
 Os dados de entrada detalhados são 
mostrados na figura a seguir e a comparação 
de resultados está na Tabela 2.

Conexão no condutor inicial # 2
Barramento no condutor # 3

Conexão no condutor central # 4
Conexão no condutor final # 7 (ponto de curto-circuito)

Lateral do involucro a 50% da altura
Fluido interior próximo ao teto

Fluido interior a meia altura
Resistência total por fase = conexões + barras (μΩ) 

Resistência por fase das juntas (μΩ)

Ensaio (K) 
72,4
84,0
83,5
66,6
30,2

Não medido
Não medido
Não medido
Não medido

Simulação (K) 
75
82
84
74
30
54
47

31 + 3x7
3 x 7

Tabela 1 - PonTo de medição na fase b (cenTral) e elevações de TemPeraTura (K)

Conexão no condutor # 1 (ponto de curto-circuito)
Conexão no final do condutor # 3 (disjuntor -baixo)
Conexão no final do condutor # 4 (disjuntor -baixo)
Conexão no final do condutor # 5 (disjuntor - alto)
Conexão no final do condutor # 6 (disjuntor - alto)
Conexão no final do condutor # 7 (disjuntor - alto)

Porta do involucro - disjuntor
Fluido 50% altura – compartimento cabos

Fluido 50% altura – compartimento disjuntor
Fluido 50% altura – compartimento barras

Resistência total por fase (μΩ) 
Resistência do disjuntor por fase (μΩ)

Resultado do 
ensaio (K) 

47
57
64
64
52
32
5

Não medido
Não medido

15
66 (sem 2x7)
Não medido

Resultado da 
simulação (K) 

332
54
66
65
53
28

13
9
15

80 (com 2x7)
33

Tabela 2 - PonTo de medição


