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Abstract-To meet the market demand through population and 

industrial growth, the power system expansion need to guarantee 

the quality standards in generation, transmission, and 

distribution services, investing in new facilities, optimizing system 

operation and even physical space, besides considering 

environmental issues. In this context, the research of dielectric 

materials is necessary to find a solution that maintains the 

dielectric properties of a power substation, but allows decrease 

the substation dimensions and consider the environment 

preservation. Many companies have opted to build gas isolated 

substations that, makes possible to reduce the area used for its 

construction, even though its construction has a higher cost if 

compared with oil substations, for example. Furthermore, new 

materials raise in a scenario where sustainability and 

development have the same importance. In this context, this paper 

aims to discuss about insulation for substations and the use of new 

materials as well as the environmental aspects. 

 
Index Terms—Isolação Elétrica, SF6, Subestações. 

I.  INTRODUÇÃO 

ubestações de energia (SE) são conjuntos de equipamentos 

e dispositivos, preponderantemente com características de 

funcionamento elétrico, direcionados a adequar níveis de 

tensão em sistemas de potência [1]. 

As SE’s podem ser classificadas de acordo com sua função 

e instalação [2]. De acordo com a funcionalidade, as 

subestações são separadas em subestação transformadora, 

subdivididas em distribuição e transmissão, e subestação de 

chaveamento, ou ainda uma combinação delas. Elas têm como 

característica predominante a conversão do nível de tensão da 

energia elétrica e a realização da conexão de circuitos que 

suprem cargas sob o mesmo nível de tensão, respectivamente. 

De acordo com o ambiente em que serão inseridas, as 

subestações podem ser construídas ao tempo ou abrigadas, 

tanto na superfície, quanto subterrâneas [3]. 

A confiabilidade das SE’s está relacionada principalmente 

ao isolamento elétrico dos equipamentos e barramentos e à 

probabilidade de rupturas dielétricas. 

Grande parte das subestações construídas são isoladas a ar 

devido aos baixos custos de investimento. Entretanto, a maior 

suscetibilidade a perturbações em relação a outras tecnologias, 

gera despesas em manutenções e comprometem o desempenho 
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do sistema, além de sua construção demandar grandes espaços 

territoriais [4]. Assim, algumas empresas passaram a investir 

na construção de subestações isoladas a gás (GIS – gas 

insulated substations) que, apesar do custo elevado, têm 

excelentes propriedades de isolação e possuem equipamentos 

de tamanho reduzido, que consequentemente demandam 

menor espaço físico para sua imlpantação, mostrando-se mais 

vantajosas em comparação às subestações convencionais [5]. 

Estudos recentes mostram o quão é seguro o uso deste tipo 

de gás quando há seu correto manuseio [6]. Mas, no caso de 

perdas, o hexafluoreto de enxofre (SF6) se torna extremamente 

nocivo ao meio ambiente por ser um gás acelerador do efeito 

estufa. Logo, as GIS revelam-se grandes poluentes no 

indicador referente ao aquecimento global [7]. Assim, em 

paralelo ao aumento da instalação de novas GIS, surgem 

pesquisas relacionadas a este avanço tecnológico a favor do 

desenvolvimento sustentável. Em consonância com a questão 

ambiental, polímeros orgânicos vêm ganhando destaque no 

mercado de isoladores elétricos, por serem renováveis e 

possuírem uma grande durabilidade, como também geram 

menor impacto ambiental se comparados aos polímeros 

provenientes de hidrocarbonetos [8] [9]. Esse fato ratifica a 

preocupação com o tema sustentabilidade no contexto de 

isolação em subestações de energia e nos sistemas elétricos de 

potência em geral. 

Neste contexto, o artigo visa discutir o tema isolação em 

subestações e a utilização de novos materiais, bem como 

aspectos relacionados à questão ambiental. 

Logo, este trabalho está dividido da seguinte forma: a 

presente seção destina-se a uma breve introdução sobre 

subestações de energia e a necessidade de isolamento em seus 

equipamentos. A seção II mostra a evolução dos materiais 

isolantes desde 1915. A seção III apresenta um panorama atual 

do tema isolamento elétrico utilizado em subestações de 

energia e as tendências futuras e a seção IV apresenta as 

conclusões. 

Para que se tenha um panorama do tema das publicações 

relacionadas a tecnologias de materiais isolantes para 

subestações, foram realizadas buscas em bibliotecas virtuais 

especializadas, como a IEEE Xplorer Library. Não se tem, 

nesse artigo, a pretensão de citar todas as publicações 

existentes na literatura especializada no período analisado, 

mas de se documentar um histórico do comportamento das 

publicações especializadas no período analisado e apontar 

tendências de pesquisas a partir das publicações mais recentes 

sobre o tema. 

Isolamento Elétrico de Subestações: Evolução 
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II.  EVOLUÇÃO DE MATERIAIS ISOLANTES DESDE A DÉCADA DE 

1910 ATÉ A ATUALIDADE 

As primeiras referências encontradas datam de 1915, 

quando os transformadores eram isolados a óleo mineral. Os 

equipamentos precisavam de refrigeração adicional [10]. Em 

1927, os óleos minerais produzidos a partir do petróleo ainda 

eram bastante utilizados e a preocupação neste momento eram 

os incêndios. Houve um investimento para realizar 

modificações nos equipamentos para reduzir esse risco. Os 

equipamentos contendo esse tipo de óleo foram colocados fora 

da estrutura da subestação [11]. 

Em 1951 os transformadores a grandes volumes de óleo são 

reprovados pelas empresas de seguros devido ao alto risco de 

incêndios. Detectou-se que o Askarel, que até então tinha sido 

aprovado, liberava gases tóxicos. Então, buscou-se um 

transformador ideal, do tipo seco, que possuísse isolamento 

com excelente estabilidade térmica, boas propriedades 

elétricas e resistência ao fogo e à explosão. Esse tipo de 

dielétrico foi definido como isolante de classe H. Os isolantes 

que compunham essa classe eram feitos de materiais 

inorgânicos, como vidro, porcelana, mica e amianto 

capturados ou impregnados pelas resinas ou borrachas de 

silicone ou pelos fluorcarbonos [12]. Em 1959, iniciou-se o 

desenvolvimento de um novo tipo de disjuntor para alta 

potência e alta tensão, isolado a gás SF6, corrigindo assim 

algumas deficiências de disjuntores a óleo ou ar [13]. 

Um marco importante no continente asiático aconteceu no 

ano de 1967, quando foi levado para o Japão o primeiro 

transformador de potência com isolamento a gás SF6 [14]. 

No início da década de 70 o isolamento de papel 

impregnado de resina epóxi foi desenvolvido em muitos 

países. Esse tipo de isolamento é do tipo seco, fácil de 

manusear, leve e de tamanho compacto [15]. Por estas 

características, esse tipo de isolante foi bastante eficaz na 

redução dos tamanhos do isolamento para equipamentos em 

subestações. Apesar desse desenvolvimento da resina epóxi, os 

isolantes mais utilizados na época ainda eram baseados em 

óleos minerais e à base de celulose, como por exemplo, o 

papel Kraft [16]. 

Em 1991, a Europa iniciou um estudo para substituição dos 

isolamentos de porcelana para os de materiais poliméricos em 

subestações localizadas em áreas afetadas por terremotos. 

Dentre os países com maior destaque em relação às pesquisas 

estão Alemanha e Suíça, que estudaram as propriedades do 

concreto polimérico com o intuito de desenvolver isoladores 

com materiais e propriedades sísmicas que não se danifiquem 

quando sujeitos a vibrações e absorvam a energia. Na mesma 

década, houve o desenvolvimento de um modelo matemático 

para a automação da lavagem dos isolantes poluídos nas 

subestações costeiras do Japão, reduzindo assim as constantes 

falhas nos isolantes devido à poluição causada pelos fortes 

ventos carregados de sal nessas regiões [17]. Nesse período, as 

pesquisas na China estavam focadas no isolamento de papel 

impregnado a óleo, no gás SF6 e no isolamento cerâmico e 

plástico, buscando melhorar o desempenho dos equipamentos 

por ela produzidos em relação aos produzidos em outros 

países [18]. No fim da década de 90 a atenção estava voltada 

para as subestações isoladas a gás SF6. [19]. 

A partir dos anos 2000, devido à grande busca para aliar 

tecnologia e meio ambiente, as pesquisas por materiais 

isolantes sustentáveis aumentaram. No que tange a isoladores, 

os polímeros orgânicos surgem como uma opção em relação 

aos materiais de isolamento inorgânico [20]. 

Apesar de serem objeto de estudo desde os anos 60, as 

pesquisas relacionadas às GIS se intensificaram, tornando-se 

foco de pesquisas por parte de grandes instituições e empresas, 

ou ainda, através da parceria elas, principalmente em países 

desenvolvidos [21]. As subestações compactas mostraram-se 

uma excelente solução para substituições de subestações 

antigas, em razão dos baixos custos operacionais e de 

manutenção ao longo do seu ciclo de vida [22]. Porém, desde 

1997, o SF6 é considerado um gás acelerador do efeito estufa e 

sua utilização é controlada e sujeita a algumas restrições, 

sendo necessários procedimentos para se verificar a criticidade 

dos componentes da GIS e sua suscetibilidade a falhas [23]. 

Logo, apesar da predominância no mercado, muitos estudos se 

voltaram para a busca de isolantes que poderiam substituir o 

SF6. Surgem então pesquisas do gás CO2 de alta pressão como 

isolador, ressaltando a perspectiva ambiental [24] e de mistura 

de gases, como o gás perfluorocarbonado (PFC), que possui 

um potencial de aquecimento global menor que o SF6, com 

propriedades de isolamento similares a ele [25], como também 

o vácuo [26]. Entre os mix de gases, destaca-se a mistura do 

SF6 e nitrogênio (N2), que apresenta um desempenho dielétrico 

considerável [27], [28] e o ar seco, composto por N2 e 

oxigênio (O2), considerado um gás ecológico em comparação 

às outras misturas de gases utilizados em GIS [29]. Outro 

estudo que vale destacar é o desenvolvimento soluções 

relacionadas à nanotecnologia, haja vista que a partir dos anos 

2000 a busca pela otimização do espaço para sistemas de 

energia aumentou significativamente [30]. 

Um outro tipo de fluido dielétrico estudado desde os anos 

80 e que continua operando no mercado de óleos isolantes 

utilizados em transformadores de subestações é o óleo vegetal. 

Esse tipo de óleo é extremamente biodegradável, por ser 

produzido a partir de milho, girassol e soja. O óleo vegetal 

isolante também possui um alto ponto de combustão, sendo 

bastante eficaz em locais onde riscos de incêndio e de 

explosão devem ser minimizados [31]. Nesse contexto, os 

óleos vegetais nanomodificados aparecem como uma opção 

para tentar otimizar o desempenho dos óleos isolantes 

utilizados nos sistemas elétricos de potência. Porém, há a 

necessidade de processos mais aprimorados para melhorar o 

desempenho dielétrico dos óleos vegetais [32]. O uso 

exclusivo do óleo vegetal isolante apresenta-se como uma 

ótima alternativa para a conservação do meio ambiente e um 

grande passo no conceito de sustentabilidade, principalmente 

em um cenário de maior conscientização no que tange à 

questão ambiental [33]. 

Os estudos mais recentes têm como foco o desenvolvimento 

de sistemas híbridos para otimização de subestações. São as 

chamadas subestações isoladas de gás híbrido (H-GIS). Este 
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tipo de subestação alia as vantagens de uma GIS com as de 

uma AIS (air-insulated switchgears) [34]. Porém, em termos 

de inserção no mercado atual, as GIS que utilizam SF6 ainda 

predominam, sendo ainda a melhor alternativa devido à baixa 

frequência de manutenção de subestações com essa tecnologia 

[35]. 

 

III.  PANORAMA ATUAL E TENDÊNCIAS 

Inovações tecnológicas em alta tensão são motivadas por 

diferentes forças. As mais indispensáveis nos dias de hoje são 

as necessidades e os desejos do cliente, frente a um cenário de 

sensíveis e rápidas alterações. Em todo o mundo, essas 

necessidades e desejos têm pesos diferentes e dependem de 

situações regionais. Países industrializados versus países em 

desenvolvimento, equipamentos antigos versus novas 

instalações, aspectos climáticos, ambientais e de rede também 

são fortes impulsionadores dessa indústria e de seu 

desenvolvimento tecnológico. Nesse cenário, o SF6 é a 

tecnologia mais moderna no momento, já consolidada no 

mercado. Em geral, as instalações do GIS oferecem várias 

vantagens em relação aos outros tipos de subestações, como 

alta confiabilidade operacional e requisitos de manutenção 

mais baixos [36], [37]. As inovações tecnológicas relacionadas 

a GIS referem-se aos materiais de sua carcaça e 

monitoramento de grandezas internas [27], [37]. Com essas 

melhorias, os projetos de subestações novas estão no mercado 

com as seguintes mudanças em relação a equipamentos 

antigos: redução de 98% do espaço em comparação com 

aparelhos de isolamento de ar, 75% do volume de SF6 e taxas 

de vazamento menores que 0,5%/ano por compartimento [38], 

[39], [40]. 

O maior problema do SF6 está associado ao fator ambiental, 

haja vista que seu potencial de dano à camada de ozônio é 

quase 24.000 vezes maior que o CO2. Por essa razão, 

pesquisas tem sido desenvolvidas no sentido de buscar gases 

que possam substituir o SF6, com reduzido potencial de efeito 

estufa, como o hidro-fluor-carbono (CF3I), hidro-fluor-olefina 

(HFO), perfluorcarnobetos (PFC) e Octafluor-tetra-hidrofuran 

(C4F80). Entretanto, já se sabe que esses gases necessitam de 

misturados com outros gases como o ar seco, N2 e CO2 para 

que problemas como o alto ponto de ebulição dos gases 

anteriormente citados possa ser superado [37]-[45]. 

Quanto ao desenvolvimento de isoladores sólidos, os 

seguintes assuntos de pesquisa e desenvolvimento devem ser 

investigados: 

• Dielétricos de permitividade mais baixos; 

• Nanodielétricos;  

• Materiais funcionalmente graduados (functionally 

graded materials);  

• Materiais de alta temperatura;  

• Dielétricos com maior eficiência de resfriamento 

térmico; 

• Dielétricos de controle de carga e dielétricos não 

lineares.  

Entre os isolamentos sólidos para futuras aplicações em 

equipamentos de potência, os nanodielétricos são muito 

atraentes [37]-[39], [46]-[50]. 

Como a utilização de equipamentos que necessitam de 

óleos isolantes é muito grande, a necessidade de desenvolver 

produtos biodegradáveis é necessária. Muitos estudos foram 

realizados em todo o mundo em estéreis naturais de várias 

plantas, por exemplo, girassol, amendoim, coco, soja, como 

candidatos de substituição [46]. Os óleos de ésteres naturais 

estão sendo usados em transformadores de distribuição, devido 

à sua biodegradabilidade (95-100%), a sua não toxicidade 

aquática e do solo, e sua alta solubilidade em água em 

comparação com os óleos minerais [46]. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de novos materiais 

dielétricos serão indispensáveis para a melhoria dos 

equipamentos elétricos, como nanocompostos, mistura de 

gases e líquidos biodegradáveis [39], [51]-[53]. 

As aplicações de redes inteligentes estimularão o 

desenvolvimento de novos aparelhos de comutação, 

transformadores, disjuntores e para-raios, com sensores para 

controlar o desempenho do equipamento. Ao mesmo tempo, o 

desenvolvimento precisará continuar nos meios de substituição 

SF6. O fluxo de energia elétrica no sistema será controlado por 

equipamentos de subestação controláveis, o impacto ambiental 

deverá ser minimizado e a alta confiabilidade deverá ser 

mantida ao menor custo [51], [54]. 

 

IV.  ANÁLISE DOS DADOS DISPONÍVEIS NOS ARTIGOS 

COLETADOS 

Para sumarizar os dados coletados nos artigos analisados, 

alguns gráficos foram gerados. Os resultados mostrados 

referem-se a buscas do tema desde a década de 1910. 

Os gráficos das Fig.1 e Fig.2 mostram as regiões de origem 

das publicações, bem como os países envolvidos nessas 

pesquisas. 

Na Fig.1, pode-se observar as regiões de origem das 

publicações analisadas. Observa-se a Ásia (38%) liderando o 

número de publicações, seguida da Europa (29%) e América 

do Norte (20%). Durante as pesquisas observou-se que a 

China aumentou significativamente suas pesquisas nos últimos 

7 anos. 

 

6% 3%

20%

29%2%

38%

2%

Número de Publicações por Região

América do Sul América Central
América do Norte Europa
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Fig.1. Número de publicações por região. 

 

No gráfico da Fig.2 pode-se observar a origem das 

publicações por país nos últimos 7 anos. Observa-se que dois 
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países da Ásia (China e Japão) são responsáveis por 33% de 

todas as publicações, seguidos por Alemanha (13%) e Estados 

Unidos (8%). Como já foi dito anteriormente, houve um 

significativo aumento das publicações originadas da China 

nesse tema. 
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Fig.2. Número de publicações por país desde 2010. 

 

O gráfico da Fig.3 mostra o comportamento das 

publicações desde a década de 1910 por natureza dos materiais 

isolantes, separados em gases, óleos e sólidos. A partir da 

análise das publicações coletadas, pode-se observar um 

sensível aumento dos artigos especializados a partir da década 

de 80. 

A intensificação das pesquisas com gases deve-se ao fato 

do alto desempenho do SF6 contrastar com o alto potencial de 

dano à camada de ozônio. Isso levou à busca de novos gases 

ou até mesmo à associação do SF6 a outros gases, a fim de 

diminuir seu uso, mantendo o alto desempenho por ele 

proporcionado. 

Com relação aos isolantes sólidos, as resinas epóxi 

predominado nas publicações mais recentes, o que mostra a 

tendência das pesquisas em materiais dessa natureza. Com 

relação aos isolantes líquidos, mais especificamente os óleos, a 

tendência de desenvolvimento é para materiais de origem 

vegetal, como o Biotemp [53]. Algumas publicações mais 

recentes abordam a aplicação de nanotecnologia no processo 

de desenvolvimento de todos os materiais citados nesse artigo, 

sendo uma área de estudo comum a todas as naturezas de 

isolantes estudo por centros de pesquisa de todo o mundo [32], 

[39], [53]. É pertinente comentar que aproximadamente 67% 

das publicações tem o envolvimento de empresas, o que 

mostra que o tema tem aderência com o mercado. 
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Fig. 3. Número de Publicações por Natureza do Isolante por Década. 

 

V.  CONCLUSÕES 

Este artigo discutiu o tema isolação em subestações, com 

um histórico das pesquisas desde a década de 1910, bem como 

buscou apontar tendências do desenvolvimento de materiais 

isolantes para subestações. 

A análise dos artigo coletados mostrou que as pesquisas 

sobre o tema se intensificaram a partir da década de 80 e que 

as subestações isoladas a gás (GIS) dominam e deverão 

continuar dominando o cenário mundial. Entretanto, o gás 

utilizado, que atualmente é o SF6, deverá ser substituído por 

misturas que diminuam sua concentração ou até mesmo por 

novos gases. A sua grande aplicação em escala mundial 

associada ao seu significativo impacto ambiental foram o 

fatores que impulsionaram as pesquisas relacionadas ao tema 

gases isolantes para subestações. Já o tema isolantes a partir de 

óleos vegetais tem como motivador o fato de que há grande 

número de transformadores em funcionamento no mundo que 

utilizam óleo como meio isolante. Isolantes sólidos, mais 

especificamente resinas epoxi, são amplamente utilizadas em 

sistemas de alta tensão em corrente contínua (HVDC) e têm 

nesse mercado sua maior motivação avanço de pesquisas. 

Adicionalmente ao desenvolvimento de novos materiais, 

observou nos artigos analisados a tendência do uso mais 

intensivo da automação melhorar o desempenho dos materiais, 

tanto os existentes no mercado, quanto os em 

desenvolvimento. 
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