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Resumo 
O objetivo do trabalho é apresentar os critérios adotados pela Cemig Distribuição na escolha de locais 
para novas subestações de distribuição (SEs) até 138 kV. Os critérios visam conciliar as necessidades 
técnicas da concessionária com os mais diversos condicionantes de natureza social, econômica, 
ambiental, política, etc. São apresentados: a metodologia utilizada pela Cemig Distribuição na 
expansão do seu sistema de distribuição e exemplos práticos vividos nos últimos cinco anos. Ao final 
são descritas as principais conclusões que podem subsidiar trabalhos semelhantes desenvolvidos por 
outras concessionárias.  
 
1 . Introdução 

O trabalho está dividido em três partes: i) Na primeira etapa é apresentada a metodologia empregada 
pela Cemig Distribuição na escolha de novas áreas para subestações de distribuição. A fim de dar 
maior clareza é feita uma explanação resumida do processo de planejamento que culmina com as 
necessidades de expansão do sistema elétrico. São descritos os critérios técnicos desejáveis na escolha 
de novos locais para subestações, bem como o quanto fatores externos interferem na decisão final. 
Dentre os fatores podemos citar: uso e ocupação do terreno na região de implantação, relevo, 
condições de acesso, custo de aquisição dentre outros. ii) Na segunda parte são mostrados casos 
vividos pela Cemig Distribuição na expansão do seu sistema elétrico nos últimos cinco anos. São 
vistos exemplos de escolhas de áreas em diferentes situações como por exemplo: em regiões 
desabitadas ou muito urbanizadas, subestações singelas e de grande porte distribuídas pelo Estado de 
Minas Gerais. São descritas as diferentes características de cada uma. iii) Por fim, são descritas as 
principais conclusões, as quais podem subsidiar trabalhos semelhantes desenvolvidos por outras 
concessionárias.  
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2. Metodologia da Cemig Distribuição para escolha de novas áreas para subestações 
 
2 .1 Planejamento e estudos preliminares 
Na Cemig Distribuição o planejamento da expansão do sistema de distribuição ocorre de maneira 
centralizada e integrada aos setores de implantação. A partir de medições de demanda, pedidos de 
novas cargas, tendências de mercado, esgotamento de transformadores, carregamentos de linhas de 
transmissão e outros dados, o setor de planejamento decide pela implantação de uma nova subestação 
de distribuição. Nesta fase as características básicas da subestação já ficam previamente estabelecidas, 
ou seja, se será uma SE singela com alimentação radial, ou uma SE de grande porte com dupla 
alimentação. Ficam também definidos: o número de transformadores e alimentadores, potência, SE 
fonte, provável localização do centro de carga, etc. Entretanto, a partir de verificações feitas na fase de 
estudo de viabilidade, algumas destas características podem ser revistas de forma a adequá-las ao que 
realmente pode ser implantado, resguardando-se as necessidades sistêmicas. Deve ser destacada nesta 
fase a previsão da expansão para a nova SE, informação que em muito afeta no dimensionamento da 
área a ser adquirida. 
Um Diagrama Unifilar Básico para 1ª Etapa e Expansão Futura da nova SE é gerado pelo setor de 
planejamento e a partir dele é feito o estudo de viabilidade para sua implantação.  
 
2 .2 Estudo de Viabilidade 
A Cemig Distribuição  possui setor específico para desenvolvimento de estudo de viabilidade para 
implantação de novas SEs. Nesta fase são analisadas alternativas para a localização da nova SE. O 
estudo contempla além do local escolhido, o orçamento global para o empreendimento, abrangendo os 
custos para a implantação da SE, da linha de transmissão envolvida e do sistema de telecomunicações 
que integrará a SE ao Centro Regional de Operação da Distribuição. A escolha envolve portanto, uma 
equipe multidisciplinar congregando especialistas das seguintes áreas de conhecimento: engenharia 
civil, telecomunicações, linha de transmissão, arranjo de subestações, planejamento, meio ambiente, 
logística de transporte e avaliação imobiliária conforme a complexidade. É fundamental a participação 
de representantes dos setores de operação e manutenção, principalmente quando se trata de cidades do 
interior do Estado, uma vez que estes profissionais normalmente possuem muito conhecimento acerca 
dos municípios. Outra vantagem da participação deste pessoal é a contribuição crítica dada sobre os 
padrões vigentes na empresa, além de sugestões de melhorias de caráter operativo. 
O estudo tem início com base na documentação das instalações existentes que têm ligação direta com 
a nova subestação. Neste caso são analisados por exemplo: traçado de LT, arranjos já utilizados em 
situações anteriores, imagens de satélites. É feito contato com a área de operação e manutenção local 
quando é acertada uma inspeção de campo para escolha de alternativas. Neste momento é muito 
conveniente que se tenha conhecimento prévio da localização do centro de carga. Esta informação é 
confrontada com os aspectos de ocupação da região de implantação, dentre os quais podemos citar: 

 Tendência de crescimento urbano. Para se evitar um possível “ilhamento”, a área para a nova 
subestação deverá se manter desimpedida com relação a loteamentos futuros para permitir a 
conexão de novas linhas de distribuição; 
 Infra-estrutura básica: acessos, rede de água e esgoto, etc. Obs: a qualidade, as dimensões e 

declividade dos acessos devem ser verificadas com maior atenção, devido ao tráfego de 
transporte pesado para equipamentos como transformador de potência, regulador de tensão, 
reatores, etc.; 
 Relevo e escoamento de águas pluviais. São evitados terrenos que impliquem em grandes 

volumes de movimentação de terra na terraplenagem ou que resultem na formação de altos 
taludes. É desejável que haja local natural para captação da saída de águas pluviais da SE; 
 Disponibilidade de terreno para faixa de servidão aérea da LT que alimentará a SE. 

Proximidade com a LT tronco, quanto menor, maior a redução do custo do empreendimento; 
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 Posicionamento do futuro pátio com relação à chegada de LT e saída de alimentadores;  
 Proximidade com: distritos industriais, áreas poluídas, aeródromos, áreas de preservação 

ambiental, reflorestamento, áreas cultivadas, nascentes, áreas de exploração mineral, sítios 
arqueológicos,reservas indígenas, etc.; 
 Avaliar possibilidades de conflitos de interesse público, histórico, estético ou com plano 

diretor de desenvolvimento da região ou do município. 
 Necessidade de se murar a SE e instalar sistema de vigilância eletrônica; 
 Consultas com os proprietários. No momento da escolha os contatos devem evitar a criação de 

expectativas pelos mesmos, no sentido de se superestimar o terreno. 
 
Os itens citados anteriormente fazem parte de uma análise criteriosa durante a fase de estudo de 
viabilidade do empreendimento seguindo um roteiro tipo “check list” e originando o relatório de 
inspeção de campo e escolha de áreas para subestação. 
As informações avaliadas durante o levantamento das áreas servem, também, para elaboração de um 
estudo preliminar de traçado de LT, no qual é realizada uma avaliação mais profunda com foco no 
caminhamento da linha de transmissão, abordando os aspectos como: 

 Características de uso e ocupação do solo na região 
 Formação vegetal da região, as características do solo e relevo; 
 Hidrografia; 
 Recursos minerais; 
 Unidades de conservação ambiental; 
 Biomas; 
 Sítios arqueológicos; 
 Reservas indígenas; 
 Condição de acesso ao traçado; 
 Paralelismo com outras linhas; 
 Interferência da linha com aeródromos. 

 
As alternativas de traçado sugeridas são fundamentais para verificação da necessidade de 
licenciamento ambiental, autorizações para desmates e estimativa do comprimento da linha. Essas 
informações são consideradas na elaboração do orçamento da linha de transmissão. Não são tratados 
nesse trabalho os aspectos relacionados à definição de traçado de LT.  
 
Normalmente, em função do tipo das características da região e os aspectos de ocupação, são 
escolhidas até três alternativas de locais que atendam aos requisitos acima. Em seguida é feita uma 
comparação entre as opções, conforme Quadros 1 e 2 abaixo: 
 
Quadro 1 
 Área 1 Área 2 Área 3 

19°36'37,52" S 19°36'22,07" S 19° 34'08"S 
Coordenadas Geográficas 

47°28'16,31" W 47°28'45,1" W 47°27'27"W 
Distância aproximada da LT até a SE fonte 11 km 12,5 km 16 km 
Uso e ocupação do solo Pastagem Cultura de feijão Pastagem 

Dados básicos das áreas selecionadas 
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Quadro 2 
 Área 1 Área 2 Área 3 
Saída de LT Muito Bom Bom Bom 
Saída de alimentadores 13,8 kV Bom Bom Bom 
Localização em relação ao centro de carga Muito Bom Bom Razoável 
Relevo Bom Bom Bom 
Acesso Bom Bom Bom 
Área para plataforma da SE Bom Bom Bom 
Interferências com instalações de terceiros 
ou loteamentos 

Não Sim Não 

Interferências com aeródromo Não Sim Não 
Interferências com áreas verdes Não Sim Não 

Avaliação simplificada das áreas 
 
As Fotos 1, 2 e 3 mostram uma situação real para escolha de área durante levantamento em campo no 
município de Machado, região sul do Estado, visando a implantação da SE Machado 2. Estão 
apresentadas as três alternativas avaliadas. 
 
Foto 1 

 

Alternativa 2: 
espaço insuficiente 

Alternativa 2 de área avaliada para SE Machado 2: Alternativa descartada 
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Foto 2 

 

Alternativa 3: 
topografia 
desfavorável 

Mata ciliar  
(Rio Machado) 

Alternativa 3 de área avaliada para SE Machado 2: Alternativa descartada 
 
Foto 3 

 
Alternativa 1: Área escolhida para implantação da SE Machado 2. Observar 
proximidade com a LT que será secionada e da estrada de acesso. 

Área para a SE 
Machado 2

 
A Foto 4 mostra a alternativa de área escolhida no município de Juiz de Fora para implantação da SE 
Juiz de Fora 8. Devido às condições topográficas, acesso e à característica urbana do local, com 
grande concentração de condomínios, foi definida apenas uma alternativa. 
 

Estrada de acesso 
para a área LT 138 KV em circuito 

duplo a ser secionada p/ 
conexão da SE Machado 2
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Foto 4 

LT 138 KV em circuito 
simples a ser secionada p/ 
conexão da SE Juiz de Fora 8

Área escolhida para implantação da SE Juiz de Fora 8 – região urbana 
 
A Imagem 1 mostra o estudo elaborado para avaliação de interferências com aeródromo para a área 
escolhida para a SE Juiz de Fora 8, de acordo com as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica1 
(Lei n° 7.565, de 8 dezembro de 1986, artigos 43 e 46). Neste exemplo são verificadas as cotas das 
futuras instalações da SE aplicando as regras estabelecidas no Plano Básico de Zona de Proteção de 
Aeródromos, de acordo com os gabaritos aplicados na área cônica. 
 
Imagem 1 

Imagem de satélite da região e área escolhida para a SE Juiz de Fora 8 e estudo de interferência com 
aeródromo 
                                                 
1 Portaria n° 1.141/GM5, de 8 dezembro de 1987 
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3. Avaliação das áreas escolhidas para implantação de novas subestações de distribuição 
 
A seguir são relacionados os casos reais vividos pela Cemig Distribuição na expansão do seu sistema 
elétrico nos últimos cinco anos. Para cada caso são apresentadas as características principais das novas 
SEs e outras informações relevantes que foram verificadas durante o levantamento feito na fase de 
escolha de área, de acordo com os critérios já mencionados no item 2. 
O Gráfico 1 apresenta por região do Estado de Minas Gerais a quantidade de novas SEs estudadas nos 
últimos cinco anos. 
Na seqüência, o Quadro 3 detalha as características principais das SEs e a extensão das áreas 
escolhidas e destaca, quando o caso, o fator de maior relevância na definição do local. 
As SEs estão localizadas em regiões do Estado de Minas Gerais com características bem variadas, 
desde aquelas com baixa densidade demográfica e grandes propriedades até aquelas intensamente 
urbanizadas e alta densidade demográfica. As SEs vão desde as de padrão singelo, passando pelas 
convencionais de pequeno até as de grande porte. É apresentado apenas um caso, ainda em estudo, 
fora dos padrões mencionados - a SE Serra Verde - na região metropolitana, que se trata de uma 
instalação convencional abrigada, um projeto piloto na Cemig. 
São analisadas as diferentes características de cada área, avaliando as principais dificuldades na 
definição e relacionados os aspectos determinantes no processo de definição do local para implantação 
da SE. 
 
Gráfico 1 

Novas SEs por Região em MG
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Período: 2003-2008 
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Quadro 3 

nalisando o quadro acima, pode se verificar que os principais aspectos relacionados às escolhas de 

de 

 
A
área para SE têm relação direta com a região onde ela está inserida. A complexidade na escolha 
aumenta dependendo da importância econômica da região ou da proximidade com centros urbanos. 
Pode-se perceber que na região norte e leste do Estado há facilidade na definição de alternativas 
área em função das características sócio-econômicas, particularmente por causa da baixa densidade 
demográfica. 



Nas regiões mais desenvolvidas do estado, como Sul e Metropolitana, devido à maior ocupação urbana 
e pela existência de grande número de pequenas propriedades, se verifica maior complexidade para 
posicionamento das novas SEs, considerando requisitos de proximidade de centro de carga na média 
tensão. O relevo acidentando e interferência com terceiros também influenciam de forma significativa, 
restringindo o número de alternativas. 
Uma atenção especial deve ser tomada quando existem aeródromos na região, devem ser observados 
requisitos específicos da regulamentação. 
É importante estabelecer contato com os proprietários para os ajustes de posicionamentos da SE, 
evitando conflitos que redundem em aquisição por desapropriação judicial. 
 
3 . Conclusões 

A inexistência de regulamentação ou normalização sobre o tema proposto nesse trabalho técnico 
exigiu da Cemig o desenvolvimento de uma sistemática para a prospecção no campo e uma rotina para 
o tratamento das informações oriundas das inspeções visando a escolha de área para as novas SEs. 
O crescimento econômico do Estado, principalmente nos setores de mineração e agro-indústria, a 
urbanização crescente das cidades mineiras associado à forma de ocupação do solo, a evolução da 
legislação ambiental e mudança na postura da sociedade com relação aos seus interesses coletivos têm 
aumentado a complexidade do processo de escolha de área para as SEs. Essa dificuldade tem feito 
com que essa sistemática fosse testada e aprimorada, contribuindo para a otimização e agilidade no 
processo de aquisição de área. 
A indisponibilidade de terrenos de médio porte, principalmente em regiões urbanas, é um desafio 
crescente para as equipes de projeto e estão forçando a engenharia a desenvolver arranjos mais 
otimizados e soluções compactas para que seja possível, a baixo custo, inserir SEs em regiões de alta 
densidade populacional de forma mais harmônica. 
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