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Abstract— This paper presents the application of a method to 

estimates the structural reliability of the Subtransmission 

systems, directed to the planning of the expansion and operation 

of the Electric Power System (EPS). This method is innovative in 

the sense of evaluating reliability not only by the historical 

records of EPS performance, which are influenced by variables 

such as the climate and quantity of programmed interventions, 

but mainly by the constructive characteristics of their structures. 

The stochastic behavior of EPS is represented by connection 

trees, the reliability is evaluated probabilistically using the 

method of minimal cut-sets, and the total durations of 

interruptions for 1st and 2st order cuts are evaluated in the 

period of one year, depending on the failure rates of the lines and 

transformers, the average maneuvering times and the carrying 

capacity of the remaining elements, that gives the percentage of 

load transfer. An existed Subtransmission system is evaluated 

and a reliability ranking of its structures is established, then 

alternatives works are defined in order to improve its worst 

structures. The planned system is assessed and only the 

alternatives which reached the balance between the prudent 

investment and reliability´s targets it will included at works 

portfolio. 

 

Keywords: Connection Trees. Minimal Cut-Sets. Power 

System Reliability. Prudent Investment. Structural Reliability. 

Subtransmission Systems. 

 

I. INTRODUÇÃO 

Os sistemas elétricos de potência (SEP) devem suprir suas 

cargas (residências, comércios, indústrias, escolas, aeroportos, 

hospitais, etc) dentro dos padrões de qualidade do produto e 

serviço estabelecidos pelo órgão que regulamenta o setor [12]. 

                                                           
Versão inicial do artigo apresentada em 04/10/2016 no III CLADE 2016 
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Um dos critérios para a manutenção da concessão das 

distribuidoras de energia elétrica é o cumprimento do 

indicador de continuidade DEC (Duração Equivalente de 

Interrupção por Unidade Consumidora) [1], [6], [7] que é o 

ponto de partida para o desenvolvimento do método proposto 

neste artigo. 

De acordo com [10], visando uma melhor organização e 

visualização, a topologia do SEP é representada conforme Fig. 

1 em três níveis hierárquicos, sendo, NH1 (sistema de 

geração), NH2 (geração e transmissão) e NH3 (geração, 

transmissão e distribuição), contudo, de acordo com [13] entre 

os sistemas de transmissão e o sistema de distribuição de 

média tensão (SDMT) encontra-se a subtransmissão, também 

denominado sistema de distribuição de alta tensão (SDAT), 

que é a área de análise deste trabalho. O SDAT pode ter sua 

topologia em anel ou radial, alguns deles com trechos radiais 

longos, sendo necessária a instalação de autotransformadores, 

reguladores de tensão em série, e compensação reativa para 

atender, com nível adequado de tensão, as cargas situadas em 

suas extremidades. 

 

Fig. 1 Níveis Hierárquicos do Sistema Elétrico de Potência 

A metodologia, aqui abordada, utiliza a análise de fluxo de 

potência para avaliar carregamento e tensão das barras e 

circuitos [2], a representação dos caminhos mínimos das 

estruturas no formato de árvores de conexões [4], a aplicação 

do método dos conjuntos mínimos de corte [3], [9], [10] e o 

desenvolvimento de um algoritmo com programação orientada 
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a objeto [5] que permite realizar os cálculos com maior 

assertividade. 

Para o planejamento da expansão do SEP, ou seja, para se 

avaliar os benefícios que uma proposta de obra irá 

proporcionar, não é possível utilizar apenas dados históricos 

de desempenho, logo, a predição da confiabilidade do sistema 

planejado se faz necessária. Como a qualidade do serviço 

prestado é mensurada principalmente pelo indicador de 

continuidade DEC, sendo este diretamente relacionado à 

confiabilidade da estrutura do SEP, a metodologia apresentada 

nesse artigo é nomeada de DEC Estrutural. O objetivo é 

realizar uma predição dos níveis de descontinuidade no 

fornecimento de energia, não necessariamente caracterizando 

a certeza de futuras falhas no sistema, e encontrar um 

equilíbrio entre o atendimento as metas de continuidade de 

serviço com os custos das obras planejadas, tornando o 

investimento prudente.  

 

II. DESENVOLVIMENTO 

 

Seguem algumas considerações sobre os principais 

parâmetros utilizados no cálculo da confiabilidade. 

 

A.  Percentuais de Transferências de Cargas 

 

Essa metodologia explora todas as transferências de cargas 

possíveis durante contingências no sistema, e no caso da 

subtransmissão, inclui as transferências de cargas via SDMT 

de uma subestação em modo de falha para outra em operação, 

visando assim reduzir o DEC. Os percentuais de transferência 

são dados de entrada da metodologia e são obtidos através da 

simulação de fluxo de potência, onde se verifica a capacidade 

dos circuitos remanescentes em receber cargas provenientes 

dos elementos defeituosos, sem que ocorra a violação do 

carregamento e das tensões de atendimento [7]. A partir destas 

simulações é possível também aferir se um sistema em anel 

atende ao critério de segurança N-1, portanto não gera DEC.  

 

B. Taxas de Falha das Linhas λ e Transformadores β 

 

As taxas de falha das linhas (LD) do SDAT e dos 

transformadores são levantadas a partir de uma média 

histórica das falhas não programadas nos equipamentos de alta 

tensão (AT). As falhas das LDs são estratificadas de acordo 

com o nível de tensão e material construtivo das torres, ou 

seja, se de concreto, madeira ou metálicas. São diferenciadas 

para autotransformadores e transformadores, e ainda se são 

permanentes (necessária substituição) ou temporárias 

(necessário reparo).  

 

C. Tempos de Manobras via SDAT e SDMT – t 

 

Quando há acionamento remoto das chaves motorizadas e 

disjuntores, o tempo de transferência t é de no máximo 3 

minutos, caso contrário, quando é necessário o deslocamento 

da equipe para o local de reparo, adota-se uma média histórica 

dos tempos de atendimentos.  

 

D. Tempo Médio de Restabelecimento – r 

 

Neste estudo o tempo médio de restabelecimento pode ser 

temporário, quando apenas um reparo é suficiente, ou 

permanente, onde, por exemplo, no caso de um transformador 

de potência, calcula-se o tempo total para sua substituição, 

levando-se em conta a distância geográfica entre o local de 

armazenamento e a subestação sob falha, a velocidade de 

deslocamento durante o transporte, respeitando as restrições 

de tráfego para cargas pesadas, a análise de óleo e as conexões 

elétricas.  

 

E. Metodologia de Cálculo do DEC 

 

O cálculo do DEC Estrutural é realizado para cada 

elemento, linhas ou transformadores, que podem levar à 

interrupção do fornecimento de energia do ponto de carga 

analisado [8], descontando-se do número total de 

consumidores atingidos, aqueles que podem ser atendidos 

através de transferências de carga via SDAT, SDMT ou ainda 

via componentes remanescentes. A equação (1) define a forma 

base para o cálculo do DEC Estrutural: 

 

𝐷𝐸𝐶𝐸𝑠𝑡 . =
[(𝐶𝑐 − 𝐶𝑡). 𝜆. 𝑟 + 𝐶𝑡. 𝜆. 𝑇]

𝐶𝑐

 
(1) 

 

Onde: 

 

 𝑫𝑬𝑪𝑬𝒔𝒕: DEC Estrutural; 

 𝑪𝒄: Número de consumidores que são atendidos pela SE; 

 𝑪𝒕.
: Número de consumidores que podem ser transferidos 

entre o SDAT, SDMT ou transformadores; 

 λ: Taxa de falha de linha [falhas/km.ano] e transformador 

[falhas/ano]; 

 r: Tempo médio de reparo; 

 T: Tempo médio de transferência de carga. 

 

A Fig. 2 apresenta um exemplo do atendimento aos 

clientes através de um trecho radial, com dois transformadores 

operando em paralelo, onde o DEC Estrutural da SE é 

calculado conforme (2), através do somatório dos DECs para 

cada elemento que compõe o sistema. 
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Fig. 2 Topologia radial e dois trafos em paralelo 

 

𝐷𝐸𝐶𝐸𝑠𝑡𝑟.𝑆𝐸 = 𝐷𝐸𝐶𝐿𝐷1 + 𝐷𝐸𝐶𝐿𝐷2 + 𝐷𝐸𝐶𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 (2) 

 

Para determinadas topologias de sistema, têm-se variações 

no cálculo do DEC. Estas diferenças são mostradas na Tabela 

I, que considera o atendimento das cargas por um único 

transformador (topologia A), por mais de um transformador 

conectados em barras separadas (topologia B), na mesma barra 

e sem dispositivo de proteção individual (topologia C), e 

finalmente com proteção individualizada (topologia D): 

 

Tabela I                                                                       

Topologias de conexões de transformadores 

 
 

Onde: 

 

 aR: Percentual de consumidores que são transferidos 

automaticamente entre os transformadores, dado por: 

𝑎𝑅 =
∑ 𝑎𝑑𝑚𝑇𝑇 −

∑ 𝑎𝑑𝑚𝑇𝑇
#𝑇

∑ 𝑐𝑎𝑟𝑟
 (3) 

 aD: Percentual de consumidores que são transferidos via 

manobra local entre os transformadores; 

 admT: Potência admissível do transformador; 

 #T: Quantidade de transformadores em paralelo na SE; 

 carr: Carga total da SE. 

Para a topologia A, no caso de falha daquele 

transformador, não há possibilidade de transferir os 

consumidores deste para outro remanescente, sendo viável 

apenas a transferência para outra SE via SDMT, por isso a 

coluna 03 (Tempo de transferência para o transformador 

remanescente) está vazia. Para a topologia D a coluna 03 

também está vazia, pois há um disjuntor para cada 

transformador, o que provoca o isolamento instantâneo do 

elemento defeituoso, podendo considerar o tempo de 

transferência igual a zero e os consumidores continuam a ser 

atendidos pelo transformador remanescente. Já para as 

topologias B e C, no caso de falha de um dos elementos, é 

necessário contabilizar o tempo de deslocamento de uma 

equipe para isolamento do equipamento defeituoso e 

transferência dos consumidores afetados para o outro 

transformador ou para outra SE via SDMT.  

 

Vale ressaltar que a quantidade de consumidores 

transferíveis depende da capacidade de carga tanto do 

transformador remanescente, quanto do SDMT e da SE que 

receberá estas cargas. 

 

F. Representação do sistema em árvore de conexões 

 

Foi estabelecida, conforme Fig. 3, a estrutura de “árvore de 

conexões” como topologia para facilitar a visualização e 

determinação das correlações entre as SE, LD e as conexões 

em radial e em anel.  

 

 
Fig. 3 Árvore de Conexões do Sistema de Subtransmissão. 

 A árvore é formada pelas siglas das SEs; 

 As raízes das árvores são formadas pelas SEs que atendam 

a alguma destas condições: 

a) Sejam alimentadas pela Rede Básica SE 1(fronteira 

entre a transmissão e subtransmissão); 

b) Sejam alimentadas por mais de uma LD que atenda 

ao critério N-1; 

c) Que estejam conectadas a anéis “fortes” (que atenda 

ao critério N-1); 
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 Os troncos são formados pelas SEs a jusante das SEs 

raízes; 

 Os galhos são formados pelas SEs a jusante das SEs 

tronco; 

 As folhas são formadas pelas SEs a jusante das SEs galho; 

 Quando uma SE estiver conectada a um anel que não 

atenda ao critério N-1, o cálculo é realizado considerando 

o montante de carga máximo que o sistema remanescente 

suporta após a perda de um de seus elementos. Esse 

montante máximo de carga é obtido através de simulação 

de fluxo de potência. O montante de carga, não atendido 

depois de esgotados os recursos de transferência, é gerador 

de DEC.  

 

G.  Equações para Cálculo dos Indicadores 

 

Quando o sistema em análise possui a topologia 

predominantemente radial, o mesmo forma apenas conjuntos 

mínimos de corte de 1 
a 

ordem, já os sistemas em anel 

possuem também conjuntos de corte de 2 
a 
ordem.  

A equação (4) é utilizada para calcular o DECEstrutural para 

os conjuntos de 1 
a 
ordem, já (5) é aplicada aos de 2 

a 
ordem. 

 

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠. ((𝜆𝑝𝑖
𝑟𝑝𝑖

+ 𝜆𝑡𝑖
𝑟𝑡𝑖

)(1 − %𝑚𝑖) + ((𝜆𝑝𝑖
+ 𝜆𝑡𝑖

)%𝑚𝑖𝑇𝑖))𝑛
𝑖→1  (4) 

 

∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠.
(𝜆1𝑝𝜆2𝑡𝑟1𝑝𝑟2𝑡+𝜆1𝑡𝜆2𝑝𝑟1𝑡𝑟2𝑝)(1−%𝑚)+ (𝜆1𝑝𝜆2𝑝𝑇2)%𝑚

8760 𝑖

𝑘
𝑖→1  (5) 

 

As equações (4) e (5) têm como resultado o DECEstrutural 

dado em [
𝑐𝑜𝑛𝑠.ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑎𝑛𝑜
] para calcular em [

ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑎𝑛𝑜
] basta dividi-las 

pelo numero de consumidores total do ponto de carga 

analisado. 

 

 

Sendo: 

 

 ∑𝑛
𝑖→1 Somatório dos equivalentes séries;  

 ∑𝑘
𝑖→1  Somatório dos equivalentes paralelos; 

 cons.     Quantidade total de consumidores; 

 λp          Taxa de falha para eventos permanentes; 

 λt           Taxa de falha para eventos temporários; 

 rp           Tempo médio para substituição dos equipamentos; 

 rt            Tempo médio para reparo dos equipamentos; 

 T            Tempo médio para manobra; 

 %m        Percentual de transferência de carga via SDMT 

ou SDAT. 

 

Para o cálculo do DECEstrutural total do sistema somam-se os 

resultados de (4) e (5). 

H.  Estudo de caso 

 

O sistema de subtransmissão da Fig. 3 é analisado 

considerando que a rede básica e a rede de distribuição de 

média tensão são 100 % confiáveis. Ressalta-se que não foram 

encontrados na literatura valores de taxas de falha 

diferenciados por tipo de material construtivo das torres, 

apenas por nível de tensão ou tipo do condutor, logo, os 

valores aqui utilizados para as linhas de 69 kV de madeira são 

baseados em médias históricas de desempenho das mesmas 

em relação às de 138 kV metálicas. 

 

 

Na Fig. 4 encontram-se as configurações das conexões dos 

transformadores das subestações avaliadas. 

 

 
Fig. 4 Configurações das Subestações 

 

 

Completando as informações para avaliação do SDAT 

existente, segue a Tabela II com os percentuais de 

transferências de carga/consumidores entre as subestações via 

SDMT (m%). 

 

Tabela II                                                                    

Percentuais de Transferências de Cargas 

SEs Total 
Consumidores 

TRANS/ 
CARGA 

PARA ONDE m % 

SE 2 55.994 Não N/A 0,00% 

SE 4 53.645 Não N/A 0,00% 

SE 6 7.914 Sim SE 5 100% 

SE 5 31.155 Sim SE 6 27,00% 

 

 

Ainda na Tabela II é possível verificar que as SE 2 e SE 4 

não possuem nenhum recurso de transferência de carga, já a 

SE 6 transfere 100 % para a SE 5, porém esta, tendo em vista 

a quantidade de consumidores existentes, transfere apenas 27 

% para a SE 6. 
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I. Indicadores de Continuidade – Sistema Existente 

 

Ao analisar o sistema existente chegam-se aos indicadores 

de confiabilidade conforme Tabela II, onde se podem verificar 

quais estruturas estão violando a meta estabelecida. 

 

 

Tabela II                                                                     

Indicadores do Sistema Existente 

SE                  
↓ 

Cons. 

DEC 
Atual 

[Cons.x 
hora] 

DEC 
Atual 
[hora

] 

Meta 
2017 
[hrs] 

% 
Sobre 

a 
Meta 

Meta 
2026 
[hrs] 

% 
Sobre 

a 
Meta 

SE 4 53.645 57.907 1,08 1,15 94% 0,98 110% 

SE 2 55.994 24.193 0,43 0,81 53% 0,64 68% 

SE 5 31.155 57.984 1,86 1,10 169% 0,94 198% 

SE 6 7.914 10.741 1,36 1,08 126% 0,91 149% 

Total 
Sistema 

148.708 150.825 1,01 1,04 98% 0,87 117% 

 

 

Uma vez constatado que as subestações SE 5 e SE 6 estão 

acima da meta estipulada para o DEC, tanto para o ano de 

2017 quanto para 2026, e que a SE 4 viola a meta definida 

para o final do horizonte planejado, realiza-se uma 

estratificação da contribuição de cada uma na 

indisponibilidade do sistema como um todo, em seguida, de 

cada elemento em relação ao indicador dessas subestações. 

Ao analisar a Tabela III percebe-se que as subestações SE 

4 e SE 5 são as que mais contribuem para DEC de todo o 

sistema, alcançando 38,4 % da indisponibilidade total. Então, 

mediante esta condição, se faz necessário identificar quais 

elementos causam maior indisponibilidade nessas subestações. 

A LD 7 69 kV, por ter parte das estruturas das torres de 

madeira, é a que possui a menor confiabilidade, que associada 

a um sistema com baixa flexibilidade operativa, resulta numa 

maior indisponibilidade, alcançando 48,3 % do indicador da 

SE 5.  

Constata-se também que a LD 3 138 kV, que interliga de 

forma radial as subestações SE 3, SE 4 e SE 6, contribui com 

44 % da indisponibilidade da SE 4, e 36 % da SE 6, pois, num 

evento de perda da mesma, ocorre o desligamento de grande 

quantidade de consumidores, não possuindo nenhum recurso 

de transferência de carga para minimizar o DEC nesses pontos 

de cargas. 

 

 

 

 

Tabela III                                                                          

Modos de Falha dos Elementos do Sistema 

SE Elemento Característica DEC                     
[cons. 
Ano] 

DEC 
[h/a
no] 

% 
Contribui

ção 

SE 5 LD7* Metálica 69 kV 16.313 0,52 28,133% 

AT1//AT2 138/69 kV 2.596 0,08 4,477% 

LD7* Madeira 69 kV 28.041 0,90 48,360% 

T2//T1 69-13,8 kV 996 0,03 1,718% 

T3 69-13,8 kV 10.037 0,32 17,310% 

LD1 e LD2 Metálica 138 kV 1,07 0,00 0,002% 

Total   57.984 1,86 38,445% 

SE 6 AT3 138/69 kV 5.590 0,71 52,047% 

LD3 Metálica 138 kV 3.839 0,49 35,743% 

TR5 69-13,8 kV 286 0,04 2,666% 

LD8 Metálica 69 kV 1.025 0,13 9,542% 

LD1 e LD2 Metálica 138 kV 0,27 0,00 0,003% 

Total   10.741 1,36 7,121% 

SE 2 TR1 138-13,8 KV 9.954 0,17 41,144% 

TR2 138-13,8 KV 14.237 0,24 58,848% 

LD1 e LD2 Metálica 138 kV 1,92 0,00 0,008% 

Total   24.193 0,43 16,040% 

SE 4 TR3 138-13,8 KV 3.123 0,06 5,393% 

LD3 Metálica 138 kV 26.023 0,49 44,940% 

LD6 Metálica 138 kV 23.404 0,44 40,417% 

TR4 138-13,8 KV 5.355 0,10 9,248% 

LD1 e Ld2 Metálica 138 kV 1,84 0,00 0,003% 

Total   57.907 1,08 38,394% 

Total Sistema 150.825 1,01 100% 

* LD7 possui 37,4 km com estruturas das torres metálicas e 12 km de 

madeira. 

 

Posto quais elementos contribuem de forma mais 

impactante nos indicadores de indisponibilidade do sistema, é 

possível passar para a fase de definição das alternativas de 

obra que proporcionam um maior equilíbrio entre o custo 

global e o atendimento aos indicadores de continuidade 

regulatórios. 

 

J. Planejamento - Análise de alternativas de obras 

 

Nesta etapa são analisados os efeitos das obras planejadas 

sobre o sistema de subtransmissão. 

Para um melhor entendimento, os resultados são 

apresentados em três momentos: Inicialmente avalia-se a obra 

proposta para o eixo estrutural, ou seja, a alternativa 01, que 

visa reduzir os índices de indisponibilidade do sistema como 

um todo, onde são demonstrados os custos associados e os 

índices de desempenho somente para esta alternativa de obra. 
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Em seguida, e em associação com a primeira, são propostas e 

verificadas novas alternativas que têm como objetivo resolver 

problemas localizados do sistema. 

Ao final, os resultados são avaliados em conjunto, visando 

assim definir quais alternativas representam um ponto ótimo 

entre o custo global e o atendimento as metas de DEC 

regulatórios. 

Os custos das obras que compõem as alternativas a seguir 

são baseados nos critérios e banco de preços presentes em [14] 

e podem variar de distribuidora para distribuidora. 

 

K.  Alternativa 01 – Construção da LD10 138 kV 

 

Conforme Fig. 5, esta alternativa contempla as seguintes 

obras de AT: 

 

 Construção da LD10 138 kV, estrutura metálica, 

interligando as SE 4 e SE 10, com 55 km de extensão, 

cabo 322,3 mm
2
; visando atender ao critério de 

segurança N-1 para a perda da LD3 ou da LD6; 

 Instalação de 1 seção de 138 kV na SE 10 da rede básica; 

 Instalação de 1 seção de 138 kV e 01 disjuntor de 138 kV 

na SE 04. 

 

 
Fig. 5 Alternativa 01 – Diagrama de Construção da LD10 138 

kV 

 

Na Tabela IV estão relacionados os custos para construção 

da nova linha LD10 138 kV, bem como as estruturas 

necessárias para sua conexão às subestações SE 04 e SE 10. 

 

Tabela IV                                                                           

Custos para Construção da LD10 138 kV 

DESCRIÇÃO DAS OBRAS km 
CUSTO 

(R$ x 

1000) 

LD10 
Construção de 55 km de LD 138 kV cabo 322,3 

mm² 
55 15.998 

SE 
10 

Construção de 01 seção 138 kV - 1.520 

SE 
04 

Construção de 01 seção 138 kV e 01 seção de 
138 kV de transferência de barra 

- 2.196 

CUSTO TOTAL DA ALTERNATIVA  19.714 

 

A Tabela V mostra os resultados alcançados aplicando-se o 

método de cálculo do DEC Estrutural, antes e após a execução 

da primeira etapa. Sendo possível avaliar a redução do DEC 

que a alternativa proporciona, e verificar se os indicadores de 

confiabilidade estão dentro da meta estabelecida para o final 

do horizonte planejado. 

 

Tabela V                                                                         

Indicadores Devidos à Construção da LD10 138 kV  

SE                  
↓ 

Cons. DEC 
Atual 
[hora] 

DEC 
Novo 
[hora] 

Meta 
2026 
[hrs] 

% 
Sobre 

a Meta 

% 
Redução 

DEC 

SE 4 53.645 1,08 0,16 0,98 16% 85,39% 

SE 2 55.994 0,43 0,43 0,64 68% 0,00% 

SE 5 31.155 1,86 1,86 0,94 198% 0,00% 

SE 6 7.914 1,36 0,87 0,91 96% 35,74% 

Total 148.708 1,01 0,66 0,87 76% 35,33% 

 

Observa-se que a construção da LD10 representa uma 

redução de 35 % no indicador de indisponibilidade geral do 

sistema. Ao verificar os percentuais do DEC sobre a meta, 

conclui-se que quase todas as subestações envolvidas ficaram 

com o DEC Estrutural dentro da meta. A exceção foi a SE 5 

que ficou 198 % acima da meta, logo, visando melhorar a 

disponibilidade do sistema local, nas próximas etapas serão 

propostas e avaliadas algumas alternativas contemplando a 

construção de três novas subestações, as SE 7, SE 8 e SE 11.  

Para o cálculo dos indicadores resultantes da construção 

das novas subestações, é necessário que a área de 

planejamento informe ao analista quais serão os quantitativos 

de cargas e consumidores que serão transferidas entre as 

subestações existentes e planejadas, condição essa 

imprescindível para se calcular os novos percentuais de 

transferência via media tensão.  

Os dados utilizados são os mesmos já citados nos itens 

anteriores, entretanto, consideram-se as novas estruturas 

propostas. 
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Quando uma nova SE é inserida no caso de estudo, esta 

assumirá cargas e clientes das SEs já existentes, de modo a 

aliviar o carregamento das mesmas. Logo, a nova SE possui 

um valor inicial de carga correspondente à soma das cargas 

cedidas pelas SEs adjacentes, cujos valores são apresentados 

na Tabela VI. 

Tabela VI                                                                             

Cede – Recebe Carga 

Nova 
SE       

MVA SE  MVA 
SE 

MVA 
CEDIDO 

SALDO 
MVA 

% 
TRANS   
ANT. 

% 
TRANS 
NOVO 

SE 7 14 SE 4 52 13 39 0% 27,3% 

SE 7 14 SE 9 23 1,3 22 40% 46,0% 

SE 8 12 SE 4 52 12 40 0% 24,8% 

SE 11 5 SE 5 20 5 15 27% 50,5% 

 

Tabela VII                                                                             

Cede – Recebe Consumidores 

Nova 
SE       

CONS. SE  CONS. CEDIDOS SALDO  

SE 7 17583 SE 4 53.645 15.609 38.036 

SE 7 17583 SE 9 24.049 1.974 22.075 

SE 8 14551 SE 4 53.645 14.551 39.094 

SE 11 8133 SE 5 31.155 8.133 23.022 

 

Observa-se pelas Tabela VI e Tabela VII que a SE 7 

recebe carga e consumidores de duas subestações já existentes, 

a SE 4 que esta inserida na região analisada, e a SE 9 que 

pertence a outro sistema, iniciando a operação com 14,22 

MVA de carga e 17.583 consumidores. 

Verifica-se também, que a SE 4 cede um total de 30.160 

consumidores para as SE 7 e SE 8 que estão inseridas no 

polígono de estudo, ficando com saldo de 23.485 clientes. Já a 

SE 5 cede 8.133 clientes para a nova SE 11, ficando com um 

saldo de 23.022.  

Ainda na Tabela VI, percebe-se que a SE 4 não possuía 

nenhum recurso para transferência, e com a construção das 

novas subestações, passou a ter a flexibilidade operativa de 

transferir, durante contingências no sistema, 27,3 % de seus 

consumidores para a SE 7, e 24,8 % para a SE 8, atingindo um 

total de 52 % de transferência. Já a SE 5 teve um aumento em 

sua capacidade de transferência de 27% para 50,5 %. 

 

L. Alternativa 02 - Construção da SE 11 69-13,8 kV 

 

A alternativa 02, demonstrada na Fig.6, inclui a construção 

das seguintes obras de AT associadas à alternativa 01: 

 

 Construção da SE 11 138x69*-13,8 kV 1x15 MVA; 

 Instalação de 02 seções de 69 kV na SE 05; 

 Construção da LD11 138 op. 69 kV, estrutura metálica, 

passando pela SE 05 até a SE 11 com 40 km de extensão, 

cabo 170,5mm²; 

 Desmontagem da LD7 69 kV SE 05 com 10 km de 

extensão com estruturas de madeira. 

 

Um detalhe importante de se ressaltar em relação à nova 

linha LD11 é que apesar de operar em 69 kV é isolada para 

138 kV, com estrutura metálica, logo, possui taxa de falha 

muito menor que a de 69 kV estrutura de madeira. 

 

 
Fig.6 Alternativa 02 – Diagrama da Construção da SE 11 69-

13,8 kV 

Na Tabela VIII estão detalhados os custos das obras de 

construção da nova SE 11 compacta com a transformação de 

69-13,8 kV 15 MVA, da nova de linha LD11 138 op. 69 kV, 

sendo 12 km relativos a substituição do antigo trecho da linha 

de 69 kV com estrutura de madeira, e 30 km do novo trecho 

entre a SE 05 e SE 11.  

 

Tabela VIII                                                                         

Custos para Construção da SE 11 69 -13,8 kV 

DESCRIÇÃO DAS OBRAS km 
CUSTO 

(R$ x 

1000) 

SE 11 69 kV 
Construção da subestação modular 

compacta 69-13,8 kV 1x15 MVA. 
- 6.518 

LD11 138 op 69 kV  

Construção de 10 km de LD11 

138 op 69 kV cabo 170,5 mm², SE 
05 e 30 km de LD 138 op 69 kV 

cabo 170,5 mm², SE 05 - SE 11 

40 10.668 

Desmontagem 

trecho de madeira 

LD 69 kV   SE 05  

Desmontagem da LD com 12 km 

de extensão, cabo 67,44 mm², 

estruturas de 

10 750 

CUSTO TOTAL DA ALTERNATIVA  17.936 

 

A seguir, na Tabela IX, temos os resultados provenientes 

da implantação da alternativa 02. Verifica-se uma redução de 

em torno de 42 % do DEC de todo o sistema, redução essa 
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suficiente para colocar os indicadores de todas as subestações 

dentro da meta estabelecida. 

 

 

Tabela IX                                                                                 

LD10 138 kV + SE 11 + LD11 138 op.69kV 

SE 
↓ 

Cons. DEC 
Atual 
[hora

] 

DEC 
Novo 
[hora] 

Meta 
2026 
[hrs] 

% 
Sobre 

a Meta 

% 
Redução 

DEC 

SE 4 53.645 0,16 0,16 0,98 16% 0,00% 

SE 2 55.994 0,43 0,43 0,64 68% 0,00% 

SE 5 23.022 2,52 0,75 0,94 80% 70,10% 

SE 6 7.914 0,87 0,87 0,91 96% 0,00% 

SE 11 8.100 N/A 0,01 0,71 1% N/A 

Total 148.675 0,66 0,38 0,87 44% 41,61% 

M. Alternativa 03 - Construção da SE 11 138-13,8 kV 

 

Já alternativa 3, presente na Fig.7, contempla a construção 

das seguintes obras de AT associadas à alternativa 01: 

 

 Construção da SE 11 138-13,8 kV 1x15 MVA; 

 Instalação de 01 seção de 138 kV na SE 02; 

 Construção da LD11 138 kV SE 02 – SE 05 com 75 km 

de extensão, cabo 170,5mm². 

 

 

 
Fig.7 Alternativa 03 – Diagrama da Construção da SE 11 138 

-13,8 kV 

 

Na Tabela X temos as relações de custos previstos para a 

construção da nova LD11 138 kV de 75 km interligando as SE 

02 e SE 11, bem como a construção da SE 11 modular 

compacta 138-13,8 kV 15 MVA. 

 

Tabela X                                                                        

Alternativa 03 – Custos Construção da SE 11 138 – 13,8 kV 

DESCRIÇÃO DAS OBRAS km 
CUSTO 

(R$ x 

1000) 

SE 02 Instalação de 01 seção 138 kV - 1.520 

LD11 138 kV 
Construção de 75 km de LD 138 kV 

cabo 170,5 mm² 
75 19.736 

SE 11 138 kV 
Construção da subestação modular 

compacta 138-13,8 kV 1x15 MVA. 
- 6.518 

CUSTO TOTAL DA ALTERNATIVA 27.774 

 

Já na Tabela XI estão os resultados provenientes das obras 

propostas na alternativa 03, verifica-se que, apesar de uma 

redução de 29 % do índice geral do sistema e do maior custo 

global, o DEC da SE 05 continua acima da meta. Isso se deve 

ao fato do trecho de 12 km de linha de 69 kV, estrutura de 

madeira, ter sido mantido, logo, a SE 05 continuará a sofrer os 

desligamentos anuais devido a baixa confiabilidade desse tipo 

de estrutura. 

 

Tabela XI                                                                                

L10 138 kV + SE 11 + LD11 138 kV 

SE 
↓ 

Cons. DEC 
Atual 
[hora] 

DEC 
Novo 
[hora] 

Meta 
2026 
[hrs] 

% 
Meta 

% 
Redução 

DEC 

SE 4 53.645 0,16 0,16 0,98 16% 0,00% 

SE 2 55.994 0,43 0,43 0,64 68% 0,00% 

SE 5 23.022 2,52 1,28 0,94 137% 49,01% 

SE 6 7.914 0,87 0,87 0,91 96% 0,00% 

SE 11 8.100 N/A 0,01 0,71 1% N/A 

Total 148.675 0,66 0,47 0,87 54% 29,09% 

 

 

N. Alternativa 04 - Construção SE 07 e SE 08 138-13,8 kV 

 

Finalmente, a alternativa 4, ilustrada na Fig.8, é composta 

pela construção de duas novas subestações, também 

associadas a alternativa 01: 

 

 Construção da SE 07 138-13,8 kV Compacta Integrada 

1x15 MVA; 

 Construção de derivação da LD10 138 kV SE 04 – SE 

10; 

 Construção de mais 01 seção de 138 kV na SE 04; 

 Construção da LD5 SE 04 –SE 08 138 kV com 17 km de 

extensão, cabo 170,5mm²; 

 Construção da SE 08 138-13,8 kV Compacta Integrada 

1x15 MVA. 

 

Esta obra visa construir novos alimentadores interligáveis 

no sistema de média tensão, possibilitando, além de um 
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melhor perfil de carregamento e tensão nessa rede, uma maior 

flexibilidade operativa, criando rotas alternativas para 

transferências de cargas entre as subestações da região. 

 

 

 

Fig.8 Diagrama da Construção da SE 07 e SE 08 138-13,8 kV 

 

A seguir, na Tabela XII, estão descritos os custos previstos 

para construção das duas novas subestações compactas de 

138-13,8 kV 15 MVA, da nova linha LD5 138 kV interligando 

as SE 04 e SE 08, e da derivação para interligação da SE 07 a 

LD10 138 kV. 

 

 

Tabela XII                                                                      

Alternativa 04 – Custos Construção SE 08 e 09 138-13,8 kV 

DESCRIÇÃO DAS OBRAS km 
CUSTO 

(R$ x 1000) 

SE 07 

Construção da SE modular 

compacta 138-13,8 kV 1x15 

MVA 

- 6.518 

Derivação 
LD10 138 kV 

Construção de derivação da LD 

circuito simples para conexão da 

SE Modular compacta 

- 400 

SE 08 

Construção da SE modular 

compacta 138-13,8 kV 1x15 
MVA 

- 6.518 

SE 04 

Instalação de 01 seção 138 kV na 

SE 04 
 

 1.520 

LD5 138 kV 
Construção de 17 km de LD 138 

kV cabo 170,5 mm², circuito 

simples estruturas metálicas 

17 4.814 

CUSTO TOTAL DA ALTERNATIVA  19.770 

 

A alternativa 04 proporciona uma melhoria significativa do 

indicador da SE 04, uma redução de 58 %, contudo, não 

promoveu nenhuma melhoria na confiabilidade das demais 

subestações, mantendo o DEC da SE 05 bem acima da meta. 

 

Tabela XIII                                                                          

LD10 138 kV + SE 7 e SE 8 

SE Cons. DEC 
Atual 
[h.] 

DEC 
Novo 

[Cons.h
] 

DEC 
Novo 
[h.] 

Meta 
2026 
[h.] 

% 
Sobre 

a 
Meta 

% 
Redução 

DEC 

SE 4 23.485 0,36 3.555 0,15 0,98 15% 57,98% 

SE 2 55.994 0,43 24.191 0,43 0,64 68% 0,00% 

SE 5 31.155 1,86 57.983 1,86 0,94 198% 0,00% 

SE 6 7.914 0,87 6.901 0,87 0,91 96% 0,00% 

SE 7 17.583 N/A 74 0,00
4 

0,64 4% N/A 

SE 8 14.551 N/A 31 0,00
2 

0,64 2% N/A 

Total 150.682 0,65 92.735 0,62 0,79 78% 4,92% 

 

Após analisadas todas alternativas de obras, conclui-se 

que, a alternativa 01 associada com a alternativa 02, concilia o 

atendimento a meta do DEC regulatório com o menor custo 

global, logo, são as vencedoras e compõem o portfólio de 

obras para o sistema de subtransmissão analisado. 

 

III. CONCLUSÃO 

 

Foi realizado um estudo de caso sobre um sistema de 

subtransmissão com características predominantemente 

radiais, onde foi associado o método dos conjuntos mínimos 

de corte com a metodologia proposta neste trabalho. Este 

sistema foi avaliado, para a condição existente e planejada, 

permitindo assim comparar os indicadores de confiabilidade 

antes e após as obras. Alguns pontos merecem destaque, 

como: 

 

• O foco na característica estrutural típica do sistema 

avaliado, evitando assim a interferência das condições 

climáticas e manutenções programadas na predição dos 

indicadores de disponibilidade do sistema; 

• A integração da análise de confiabilidade do SDAT com o 

SDMT, através das transferências de carga entre as 

subestações via alimentadores interligáveis, explorando assim 

esse recurso durante as contingências; 

• A utilização de taxas de falha e tempos de reparo 

estratificados em: Permanentes, quando há a necessidade de 

substituição do equipamento, e temporárias, quando é 

necessário apenas um reparo; 

• A inclusão da análise de fluxo de potência para definição da 

capacidade de carga dos transformadores e linhas 

remanescentes. Esses dados de entrada são imprescindíveis 

para a definição do percentual de clientes transferíveis. 

Aproximando as simulações com as condições sistêmicas 

reais. 
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Todas essas melhorias proporcionam maior assertividade 

na avaliação da confiabilidade e consequentemente na 

priorização de reforços estruturais, sendo mais uma ferramenta 

para o planejamento de longo prazo. 
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