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"É preferível arriscar coisas grandiosas, alcançar o triunfo e a glória mesmo expondo-se à derrota, do que 

formar fila com os pobres de espírito que nem gozam muito, nem sofrem muito, porque vivem nessa  

penumbra cinzenta que não conhecem a vitória nem a derrota" 

 

Theodore Roosevelt (1858-1919) 

 

 

 

 

 

Prezado amigo Leitor, 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo, oferecer a você, uma pequena introdução ao sistema elétrico de 

potência brasileiro e destacar neste, o produto reator com núcleo de ar com as suas aplicações  e 

particularidades.  

 

Destacam-se os seguintes tópicos aqui comentados. 

� Introdução em sistemas elétricos  

� Teoria básica de reatores 

� Aplicações mais freqüentes em sistemas elétricos de potência 

� Como orçar um produto 

� Condições e detalhes importantes que podem ser verificados na fase de orçamento 

� Descrição dos ensaios aplicáveis aos produtos 

� Detalhamento construtivo dos produtos e tecnologias 

 

Nós da Alstom esperamos que os dados aqui descritos possam ser, em sua vida profissional, de 

grande interesse e valia, sendo que estaremos a seu dispor para mais esclarecimentos, sempre que os 

mesmos forem necessários. 

 

 

Desde já agradecemos a sua presença e atenção. 

 

 

 

Atenciosamente 

 

Alstom Brasil Ltda. 
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a) Competência 

 
a.1) A Agência Nacional de Energia Elétrica 
 

A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel (figura 3-2), foi criada pela Lei nº 

9.427, de 26/12/1996, e constituída pelo Decreto nº 2.335, de 06/10/1997, sendo uma autarquia 

sob regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, 

administrativa e financeira, com sede e foro no Distrito Federal, com prazo de duração 

indeterminado. Em 28/11/1997, a Aneel teve seu Regimento Interno aprovado pela Portaria MME 

nº 349, começando a funcionar em 01/12/1997, sendo automaticamente extinto o DNAEE. A Aneel 

está vinculada ao MME. 
 

 
Figura 1 – Logotipo da Aneel 

 

A Aneel orienta a execução de suas atividades de forma a proporcionar condições 

favoráveis para que o desenvolvimento do mercado de energia elétrica ocorra com equilíbrio entre 

os agentes e em benefício da sociedade, regulando e fiscalizando a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, de acordo com a legislação e em conformidade 

com as diretrizes e as políticas do Governo Federal. 

 

As diretrizes da Aneel são: 

• regular e fiscalizar a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia 

elétrica, defendendo o interesse do consumidor; 

• mediar os conflitos de interesses entre os agentes do setor elétrico e entre estes e os 

consumidores;  

• conceder, permitir e autorizar instalações e serviços de energia; 

• garantir tarifas justas;  

• zelar pela qualidade do serviço; 

• exigir investimentos;  

• estimular a competição entre os operadores; 

• assegurar a universalização dos serviços. 
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a.2) O Operador Nacional do Sistema Elétrico 
 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS (figura 3-3), foi instituído pela Lei nº 

9.648, de 27/05/1998, e regulamentado pelo Decreto nº 2.655, de 02/07/1998, sendo uma 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela coordenação e controle da 

operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado 

Brasileiro – SIN.  O ONS teve seu funcionamento autorizado pela Aneel, com a Resolução nº 351, 

de 11/11/1998, e assumiu o controle da operação do SIN, em 01/03/1999.  
 

 
Figura 2 – Logotipo do ONS 

 

O ONS opera o Sistema interligado Sistema Interligado Nacional - SIN - por delegação dos 

agentes (empresas de geração, transmissão e distribuição de energia), seguindo regras, 

metodologias e critérios codificados nos chamados Procedimentos de Rede, que são aprovados 

pelos próprios agentes e homologados pela Aneel.  

 

O estatuto do ONS, aprovado pela Aneel através da Resolução nº 307, de 30/09/1998, 

estabelece as seguintes atribuições: 

• planejamento e a programação da operação e o despacho centralizado da geração, com 

vistas à otimização dos sistemas eletroenergéticos interligados; 

• supervisão e a coordenação dos centros de operação de sistemas elétricos; 

• supervisão e o controle da operação dos sistemas eletroenergéticos nacionais interligados 

e das interligações internacionais; 

• contratação e a administração de serviços de transmissão de energia elétrica e respectivas 

condições de acesso, bem como dos serviços ancilares; 

• proposição à Aneel de ampliações das instalações da rede básica de transmissão, bem 

como reforços dos sistemas existentes, a serem licitados ou autorizados; 

• definição de regras para operação de transmissão da rede básica dos sistemas elétricos 

interligados, a serem aprovadas pela Aneel; 

• outras, que lhe forem atribuídas em contratos específicos celebrados com os agentes do 
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setor elétrico. 

 

 

 

 

b) Introdução 
 

Segundo o prof. Elgerd em seu livro "Introdução à teoria de sistemas de energia elétrica" [1], “o 

objetivo de um Sistema Elétrico é de gerar energia elétrica em quantidades suficientes e nos locais 

mais apropriados, transmiti-la em grandes quantidades aos centros de carga e então distribui-la 

aos consumidores individuais, em forma e quantidade apropriada, e com o menor custo ecológico 

e econômico possível.” 

 

Mas tudo isto pode ser resumido em poucas palavras: a finalidade básica de todo Sistema Elétrico 

de Potência (SEP) é atender aos seus usuários com uma qualidade elevada de serviço a baixo 

custo. 

 

Um baixo custo significa que o preço do kW (potência) e do kWh (energia) devem ser os mais 

baixos possíveis. 
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Uma qualidade elevada de serviço significa: 

• variação de tensão e freqüência dentro dos limites aceitáveis (critérios); 

• operação dos equipamentos dentro de faixas normais; 

• operação com alto grau de confiabilidade; 

• operação em situações de emergência sem grandes alterações para os usuários; 

• operação adequada sob várias condições diárias de carga; 

• geração, transformação, transmissão e distribuição de energia sem causar danos ao meio 

ambiente; 

• etc.   
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Figura 3 – Gerar, transmitir e distribuir com Qualidade e Confiabilidade 

  
 

 
 
 
 
 
c) Componentes básicos  
 

c.1) GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A transformação de energia que se obtém de uma fonte natural em energia elétrica é 

efetuada nas centrais de produção por meio dos geradores elétricos.  

 

Os geradores são máquinas destinadas a transformar energia mecânica em energia elétrica. 

A figura 2-1 ilustra um gerador de energia elétrica. 
 

 
Figura c.1-1  – Exemplo de um gerador de energia elétrica (WEG Motores S.A.) 

 

c.2) TRANSFORMADORES 
 

O transformador é um dispositivo sem partes móveis que transfere energia de um 

sistema elétrico em corrente alternada para outro. A energia é sempre transferida sem alteração de 

freqüência, mas, normalmente, com mudança no valor da tensão e da corrente. 

 

A figura 2-9 ilustra um transformador instalado na subestação de Neves (Ribeirão das 
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Neves (MG)), da Companhia Energética de Minas Gerais. 

 

Os transformadores das subestações de alta tensão podem ser classificados de acordo com 

suas funções:  

• transformadores elevadores, cuja função é elevar a tensão de geração para tensão de 

transmissão;  

• transformadores de interligação, cuja função é interligar partes do sistema de transmissão; 

• transformadores abaixadores, cuja função é reduzir a tensão de transmissão para a tensão 

da subtransmissão ou de distribuição.                                           

 

Os transformadores podem ainda ser classificados de outras maneiras, por exemplo, quanto 

à finalidade, material e forma do núcleo, número de fases, disposição dos enrolamentos, maneira 

de dissipar o calor, etc. 

 

 
 

Figura 2-9 – Transformador instalado na subestação de Neves, 

             400 MVA, 500/345/13,8 kV (Cemig) 

 

c.3) O SISTEMA DE TRANSMISSÃO  

 

  c.3.1) LINHAS DE TRANSMISSÃO  
 

As fontes de energia das quais se obtém  energia elétrica não estão, geralmente, 

disponíveis nas imediações dos grandes centros de consumo, pelo que é necessário 
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recorrer à transmissão á  distância. 

 

O sistema de transmissão é tradicionalmente dividido nas chamadas redes de 

corrente alternada (ou sistemas) de transmissão e subtransmissão. 

 

Basicamente O sistema de transmissão é constituído do conjunto de linhas, 

cabos e subestações e tem como função primordial fazer a distribuição espacial da energia 

gerada, ou seja, interligar a geração ao consumo. 

 

O crescimento econômico e populacional e o uso crescente de energia elétrica 

levaram progressivamente a necessidade de construir cada vez mais linhas de transmissão. 

As restrições ambientais e a falta de espaço dificultam este intento. Portanto, a solução 

natural foi o emprego de níveis de tensão cada vez maiores para a transmissão de energia 

elétrica. Assim surgiram as linhas de 69 kV, 138 kV, 230 kV, 345 kV, 440 kV, 500 kV e 750 kV.  

 
A figura 2-10 ilustra um corredor de linhas de transmissão. 

 
 

A rede de transmissão lida com grandes blocos de potência e interliga as estações 

geradoras e todos os pontos de maior carga do sistema. A rede de transmissão geralmente 

ocupa e se desenvolve por grandes extensões territoriais, integrando-se aos sistemas de 

subtransmissão e distribuição mediante subestações abaixadoras e possibilitando ainda 

interligar sistemas vizinhos, auferindo daí benefícios técnicos e econômicos. As tensões de 

transmissão são elevadas, geralmente acima de 230 kV, e atingem atualmente, no Brasil, 

765 kV, mais já foram estudados projetos de transmissão em até 1 050 kV. No Brasil, 

existem em torno de 69 000 km de linhas de transmissão acima de 230 kV. 

 

A rede de transmissão tem a função primordial de fazer a distribuição da energia 

gerada interligando as usinas geradoras aos grandes centros de consumo. Em um sistema 
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predominantemente hidráulico de geração o sistema de transmissão propicia a otimização 

temporal e econômica da energia gerada. Os blocos de energia transportados e as 

distâncias envolvidas são as maiores do sistema elétrico. 

 
Quanto maior a potência a ser transmitida, maior deve ser a tensão e/ou a corrente. 

As perdas de potência (e conseqüentemente de energia), existentes no processo de 

transporte de energia elétrica, são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente 

circulante nas linhas e cabos. Elevadas correntes acarretam também grandes quedas de 

tensão no sistema elétrico. Por estas razões procura-se transportar grandes blocos de 

potência, sob elevada tensão de transmissão, reduzindo assim, as correntes circulantes e 

conseqüentemente as perdas. A escolha desta tensão é função da potência a transmitir e da 

distância entre as usinas geradoras e os centros de consumo e da relação custo de 

implantação/benefício alcançado. 

 
Opção em Corrente Contínua 

 

Atualmente a transmissão de energia elétrica em corrente contínua é considerada 

pelos setores de planejamento das empresas, como alternativa de mesmo grau de 

confiança que a alternativa em corrente alternada. 

 
 

Figura 2-19 – TCSC de Imperatriz 525 kV, 108 MVAr (Eletronorte) 

 
A transmissão em corrente contínua apresenta algumas vantagens sobre a 

transmissão em corrente alternada, donde pode-se citar: 

• simplifica a interligação de sistemas elétricos; 

• não contribui para o aumento da corrente de curto-circuito em sistemas 



 

 

FUNÇÃO EMISSÃO APROVAÇÃO VERSÃO CONTROLE 
VISTO Rodrigo Marcos José Mário 1ª Edição Rodrigo Marcos 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
TÍTULO: CURSO BÁSICO DE REATORES COM NÚCLEO DE AR 

 
Página 14 

 

interligados; 

• apresenta uma perda de potência ativa substancialmente menor que um sistema 

equivalente de corrente alternada (o que torna especialmente atraente para 

grandes distâncias); 

• menores faixas de passagens das linhas de transmissão; 

• etc. 

 

Mas também apresenta algumas desvantagens: 

• custos mais elevados das subestações terminais; 

• geração de harmônicos no sistema; 

• controle e proteção mais sofisticados; 

• necessidade de instalação de equipamentos de compensação reativa nas 

subestações terminais; 

• etc. 
 

c.4) ELEMENTOS DE COMPENSAÇÃO REATIVA  
 

Nos sistemas que operam em corrente alternada, associado à potência ativa que circula no 

mesmo, e que produz trabalho, existe uma outra parcela de potência, necessária para manter o 

equilíbrio entre os campos elétrico e magnético, que é a potência reativa. A potência reativa, não 

produz trabalho útil, e está fortemente relacionada com a tensão.  

 

 

Alguns componentes do sistema elétrico geram potência reativa, enquanto outros 

consomem. Por exemplo, os transformadores consomem potência reativa, enquanto as linhas de 

transmissão, dependendo de seu carregamento, podem consumir ou gerar potência reativa. As 

cargas elétricas, principalmente as industriais, consomem potência reativa, devido aos seus 

motores. Como a potência não pode ser armazenada, caso algum componente esteja gerando 

potência reativa é necessário que outro a consuma e vice-versa. Se estes componentes estiverem 

longe um do outro, acarretará circulação de potência reativa pelo sistema elétrico, em 

conseqüência circulação de corrente, e com isso aumento nas perdas de potência ativa (útil). 

No sistema elétrico típico existem flutuações diárias normais de demanda de carga em horas do 

dia e da noite. Durante as horas de maior potência ativa encontra-se também a maior demanda de 

potência reativa e vice-versa. Existe, portanto, num sistema normal, a tendência das tensões caírem 

durante os períodos de pico de carga. 

 

Por tudo isso, é necessário se dispor de equipamentos que produzam ou consumam 

potência reativa, de tal modo a ligá-los de acordo com a necessidade. Estes equipamentos não 
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envolvem custos monetários da mesma ordem que os geradores de potência ativa, pois não existe 

o equivalente ao custo do combustível. Existe o custo de instalação e de manutenção dos mesmos. 

A estes equipamentos são dados o nome de equipamentos de compensação reativa. 

 

Além da produção de potência reativa no gerador, a compensação reativa do sistema 

elétrico pode ser realizada pela compensação série e paralela. Para ambas as formas de 

compensação podem ser utilizadas unidades de compensação chaveadas ou reguladas. 

 

Entende-se como compensação paralela àquela na qual a compensação de potência reativa 

realiza-se através de unidades reguladas ou chaveadas, ligadas em paralelo com o sistema de 

transmissão em determinados pontos da rede. 

 

Entende-se por compensação série a instalação de elementos de potência reativa na linha 

de transmissão. 

 

Os equipamentos de compensação reativa embora utilizados basicamente para controle de 

tensão em um sistema elétrico, podem também desempenhar outras funções importantes. 

 

Os diferentes equipamentos de compensação reativa são: 

• compensadores síncronos; 

• capacitores em derivação; 

• reatores em derivação; 

• capacitores série; 

• dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission System) 

 

  

 

  A figura 2-13 mostra o compensador síncrono instalado na subestação de Neves 345 kV, na 

região de Belo Horizonte, Minas Gerais, pertencente à Companhia Energética de Minas Gerais. Ele 

pode gerar 100 MVAr e absorver 60 MVAr. 
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Figura 2-13 – Compensador síncrono de Neves, +100 MVAr/-60 MVAr (Cemig) 

 

As seguintes características dos compensadores estáticos podem ser consideradas como 

vantagem na sua utilização: 

• menor custo; 

• menores perdas; 

• menor manutenção; 

• maior confiabilidade; 

• resposta mais rápida; 

• ausência de inércia. 

 

  A utilização de compensadores estáticos também tem apresentam algumas desvantagens: 

• capacidade de geração e absorção de reativos dependente da tensão; 

• geração de harmônicos. 

 

 

 

A figura 2-18 ilustra o compensador estático instalado na subestação de Campina Grande, 

na Paraíba, pertencente à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco. A faixa de operação deste 

compensador estático é de 0 a 200 MVAr, o que significa que ele não pode absorver potência 

reativa e gerar até 200 MVAr. Sua tensão de operação é de 230 kV. 
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Figura 2-18 – Compensador estático de Campina Grande 230 kV, 0/+200 MVAr (Chesf) 

 
c.5) CARGA ELÉTRICA  
 

  Em geral, o termo carga refere-se a qualquer equipamento ou conjunto de equipamentos 

que retira energia elétrica do sistema. Na prática, a carga pode variar desde uma simples lâmpada 

até um motor de grande potência. 

 

  É possível dividir as cargas em várias categorias, cada uma apresentando uma certa 

característica, por exemplo: 

 

• motores; 

• compressores; 

• fornos; 

• iluminação; 

• aquecimento; 

• refrigeração; 

• equipamentos eletrônicos; 

• etc. 

 

  A carga pode ainda pertencer a várias classes, que agrupam cargas que têm composição e 

característica similares, por exemplo: 

• industriais; 

• residenciais; 

• públicas; 

• agrícolas; 
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• etc. 

 

 

 

 

TEMPO

POTÊNCIA
CARGA

PESADA

POTÊNCIA
ATIVA

POTÊNCIA
REATIVA

CARGA
MÉDIA

CARGA
LEVE

  
Figura 2-21 – Curva típica de carga elétrica 

 

 

 

 

 

Tabela 2-1 – Horário de carga pesada, média e leve 

 

 
Período 

Segunda a Sábado Domingo e Feriados 

 Carga Pesada 18 às 21 horas 17 às 22 horas 

 Carga Média 
7 às 18 horas              21 

às 24 horas 
- 

 Carga Leve 0 às 7 horas 
0 às 17 horas              22 

às 24 horas 
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d) Introdução teórica em reatores  
 

O reator consiste em um certo número de espiras de um condutor enrolados 
convenientemente e especialmente preparado e arranjados de modo a produzir fluxo magnético 
quando conduz corrente. A sua resistência deve ser mínima, pois o reator é construído para se 
comportar como uma indutância. 

 
 

O princípio de funcionamento do reator é baseado nas leis de Faraday e Lenz. Através de 
experiências, M.Faraday observou que sempre que houver uma variação de fluxo magnético 
através de uma espira, surge nesta espira uma f.e.m. induzida. A este fenômeno foi dado o nome 
de indução eletromagnética. Esta f.e.m., em qualquer hipótese, é temporária e cessa quando se 
interrompe a variação do valor do fluxo que atravessa a espira. Através de medições, foi observado 
que a f.e.m. induzida depende, da intensidade da perturbação sofrida pelo fluxo que abraça a 
espira (ϕ) e também do número de espiras existentes (N). A lei que permite obter esta f.e.m. 
induzida é conhecida por Lei de Faraday. Esta f.e.m. induzida está em oposição com a  causa que 
lhe deu origem e foi explicada inicialmente pelo físico alemão H.L.E.Lenz ficando conhecida como 
Lei de Lenz. 
 

Também uma f.e.m. pode ser induzida em um condutor ou em uma bobina, quando há 
uma variação da corrente, que percorre o próprio elemento. Como se sabe, uma corrente fluindo 
ao longo de um condutor produz, em torno deste, um campo magnético. Quando a corrente muda 
de valor, o campo varia e induz no condutor uma f.e.m. Este efeito é chamado de auto-indução e a 
f.e.m. a ele associado é conhecida como f.e.m. auto-induzida. Esta corrente percorrendo o fio 
produz um campo magnético que é capaz de armazenar energia. Se o campo magnético 
produzido por esta corrente esta em um meio não ferro-magnético, ou seja, em um meio no qual 
não existe material magnético nas vizinhanças, então o fluxo λ = N ϕ, de ligação do circuito é 
proporcional a corrente i que o produziu. A relação entre o fluxo e a corrente, ou seja, a constante 
de proporcionalidade entre o fluxo e a corrente é chamada de auto-indutância, indutância própria, 
ou simplesmente indutância da bobina. 
 

E

S
fig. 1a 
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Os reatores (ou mais geral, os indutores) são dispositivos fabricados deliberadamente para 
introduzir indutância em um circuito, consistindo de uma série de voltas de um fio condutor 
bobinado. Normalmente as espiras são enroladas em torno de um material magnético, 
denominado núcleo, o qual é capaz de armazenar uma quantidade maior de energia por Ampère 
de corrente, que o próprio ar.  
 

A indutância do reator depende do formato da mesma (área e comprimento), da 
permeabilidade do material do qual é feito o núcleo, do número de espiras, da distância entre as 
espiras, de como estas espiras são enroladas e de outros fatores. 
 

Os reatores em derivação com núcleo de ferro são os mais utilizados nos SEP devido a 
serem mais compactos (relação potência x tamanho) e com menores perdas ativas. 
 

Os reatores com núcleo de ar são menores e muito utilizados para aterramento de neutro 
de equipamentos, redução de correntes de curto-circuito, redução de harmônicos e oscilações de 
tensão no sistema, na composição de outros equipamentos, em aplicações especiais, etc. 
 

Os reatores em derivação podem ser trifásicos ou compostos por unidades monofásicas. A 
escolha entre um ou outro tipo depende de estudos técnico-econômicos, que devem considerar os 
fatores: 
 

- Custos dos investimentos 
- Confiabilidade, por exemplo, necessidade de unidade reserva 
- Limitações de transporte, por exemplo, peso e altura máxima 
- Limitações de capacidade de fabricação, por exemplo, disponibilidade do fornecedor 

 

As partes constituintes principais de um reator são: 
 

• O núcleo, que se pode ser de ar ou de ferro.  
 

• Os enrolamentos, que são semelhantes aos dos transformadores, podendo ser em disco, 
em disco entrelaçado, helicoidal ou em camadas. 
 

• O isolamento, constituído basicamente de óleo e celulose, sendo sua estrutura 
semelhante a do isolamento dos transformadores. Pode-se também no caso de reatores secos, 
utilizar mylar, nomex ou esmalte para o isolamento entre camadas/espiras. 
 

• As perdas elétricas englobam as perdas por efeito joule, nos condutores percorridos 
pela corrente elétrica  
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e) Aplicações 
 
 

� Limitação de corrente de CC

� Aterramento de neutro

� Alisamento

� Filtragem de harmônicas

� Shunt

� Equilíbrio de cargas

Reatores com núcleo de ar possuem uma resposta linear de

impedância versus corrente que é essencial para inúmeras aplicações.

� Compensação estática
- SVC

� Bancos de capacitores

� Forno a arco

� Aplicações especiais

 
 
 

e.1) Reatores Série  
 
Termo utilizado devido a sua forma de conexão ser em série com a linha de transmissão ou com o 
circuito. 
 
 

Destacam-se 

 

e.1.1) Limitação de corrente de curto circuito 

 

e.1.2) Alisamento 

 

e.1.3) Equilíbrio de cargas 

 

e.1.4) Forno a arco 
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e.1.1) Limitador de corrente de curto circuito 

 
A função básica de um reator limitador de corrente de curto-circuito, é reduzir as correntes 

que fluem ao longo do sistema durante a ocorrência de curtos-circuitos. Nesta função os reatores 
reduzem esforços térmicos e mecânicos resultantes nos condutores, suportes, chaves, disjuntores e 
outros equipamentos e componentes do sistema, minimizando a probabilidade de danos, e em 
particular, permitindo a utilização de disjuntores de menor capacidade de interrupção. 

 
Freqüentemente, a expansão de um sistema implica no aumento dos níveis de curto-

circuito a valores superiores à capacidade de interrupção dos disjuntores instalados. A utilização de 
reatores neste caso pode ser uma solução mais econômica do que a substituição dos 
equipamentos de manobra, devendo portanto ser sempre considerada. 

 
Para manter a estabilidade do sistema e evitar desligamentos desnecessários, causados pela 

operação de relés de sobre tensão, torna-se as vezes necessário que barras do sistema remotas do 
ponto de falta, tenham suas tensões tanto quanto possível, mantidas próximas ao valor normal 
(nominal) de operação. Isto pode ser conseguido com a presença de um reator colocado entre o 
ponto de falta e a parte do sistema em que se pretende manter o nível de tensão. 

 
Uma das características exigidas de um sistema de potência é a de que ele tenha condições 

de segregar um curto-circuito o mais rápido possível, e de tal modo que sejam desconectados 
apenas os equipamentos estritamente necessários. Isto exige um sistema de proteção rápido e 
seletivo, o que é extremamente facilitado com a aplicação de reatores convenientemente 
localizados no sistema. 

 
Resumo 
 
Em sistemas de potência, quando se deseja reduzir possíveis correntes de curto-circuito, 

causadas principalmente pela existência de um grande número de unidades geradoras, ou de 
unidades geradoras de porte elevado, em pontos específicos de um sistema utiliza-se reatores em 
série. Nestas condições têm-se como função limitar correntes, através de sua reatância indutiva, 
salvaguardando a operação de componentes como disjuntores, chaves seccionadoras, TCs, etc. 
 

 
 
 
Vantagens 
 
Limitação de corrente (sob 
falta). 
 
Otimização do investimento. 
 



 

 

FUNÇÃO EMISSÃO APROVAÇÃO VERSÃO CONTROLE 
VISTO Rodrigo Marcos José Mário 1ª Edição Rodrigo Marcos 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
TÍTULO: CURSO BÁSICO DE REATORES COM NÚCLEO DE AR 

 
Página 23 

 

Aumento da vida útil dos equipamentos. 
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e.1.2) Alisamento ou smoothing 

 
São usados para reduzir a ondulação sobreposta em sistemas de corrente contínua, e em série com 

grandes motores de corrente contínua, alimentados por retificadores, que são usados por exemplo nas 
indústrias de processamento de aço e mineração. Também em sistemas de alta tensão em corrente contínua. 

 
Resumo 
 
Reatores de alisamento são utilizados para reduzir as correntes harmônicas (ripple) e as 

sobrecorrentes transitórias em sistemas de corrente contínua. 
Usados em sistemas de transmissão de alta tensão em corrente contínua (HVDC)  & 

aplicações industriais (retificadores, sistemas de tração,...). 
 
 

 
 
 
 

e.1.3) Equilíbrio de cargas 

 
Usado em série com uma linha quando uma carga comum (Zc) é alimentada por duas (ou 

mais) linhas com impedâncias distintas (Za e Zb). A potência transmitida em cada uma das linhas é 
inversamente proporcional às impedâncias (Za e Zb). A impedância adicional (Zad) conectada na 
linha com menor impedância permite o equilíbrio da potência em função da potência de cada 
linha. 

 
Resumo 
 
São usados para a união de dois ou mais circuitos paralelos de modo a controlar o fluxo de corrente 

circulante. 
 

 
 
 
 

Za Zb

Carga Zc

Zad
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e.1.4) Fornos a arco elétrico 

 
O forno 
 
Os fornos a arco direto (arco entre os três eletrodos verticais e a carga de resíduos ou o 

banho fluido) são os mais empregados para a produção de aço; a temperatura do arco alcança os 
3000°C e até mais. 

 
Os fornos a arco direto são destinados, em geral, à fusão de resíduos de ferro e aço para a 

produção de lingotes a ser laminados, ou para a produção de jactos de aço normal, ou para a 
produção (em lingotes ou em jactos) de aço normal, ou para a fusão de resíduos ou gusa etc. 

 
Representa o único equipamento de fusão universal, no qual, com completa independência 

dos materiais de carga, pode ser fabricada toda a gama moderna de aços, desde os comuns até 
aos especiais. 

 
Nota: Os fornos elétricos a arco direto são normalmente fonte de notável poluição do 

ambiente de trabalho e da atmosfera exterior. Os processos tecnológicos que interessam os fornos 
elétricos, são de fato, acompanhados de emissão de poeiras (poluição do ambiente), de radiações 
térmicas (poluição térmica) e de produção de ruídos (poluição sonora). Por outro lado, lançam na 
atmosfera, juntamente com o gás quente da descarga, grande quantidade de poeiras que, 
transportadas pelas correntes aéreas, atingem, de acordo com as condições meteorológicas, áreas 
extremamente grandes. São típicas as colunas de fumaça, que se elevam das indústrias que 
possuem fornos elétricos em funcionamento 

 
Reator 
 
Este reator provê a necessária correção do fator de potência e limita as correntes e tensões 

muito instáveis (flicker) do forno a arco, especialmente durante o processo de fundição. 
 

 
 
As harmônicas produzidas por um forno de arco, usado na produção de aço, 

são imprevisíveis devida à variação aleatória do arco. 
 
Conectado em série com os eletrodos de um forno a arco usado para fundir 

metais (alumínio, ferro, aço, ...). 
 
Pode ser usado como parte de um SVC. 
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e.2) Reatores em derivação ou Shunt 

 
Termo utilizado devido a sua forma de conexão ser em paralelo com a linha de transmissão ou 
com o circuito a ser protegido. 
 

Destacam-se 

 

e.2.1) Aterramento de neutro 

 

 

e.2.2) Limitação de correntes provenientes da inserção de banco de capacitores 

(Correntes Inrush). 

 

 

e.2.3) Filtro de Harmônicos 

 

 

e.2.4) Shunts 

 

 

e.2.5) Static VAr Compensator (contendo os reatores controlados a tiristor ou 

chaveados) 
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e.2.1) Aterramento de neutro 

 
  Nos sistemas trifásicos com neutro perfeitamente isolados a tensão do ponto neutro (o 

centro de gravidade das tensões dos sistemas de potência) não é fixa, ou seja, flutua livremente. 

Isto termina por impor a necessidade de isolamento adequado aos terminais de neutro dos 

equipamentos. Quando estes sistemas trabalham em sua condição simétrica, o potencial dos 

pontos de neutro e de terra coincidem. Deste modo, todas as tensões entre fase e terra possuem a 

mesma amplitude. No entanto, quando ocorre um curto circuito para a terra, a fase envolvida falta 

passa a apresentar como potencial o valor do potencial de terra. Em decorrência deste fato, ocorre 

um deslocamento do ponto de neutro e as tensões entre os condutores sãos e o terra passam, em 

módulo, a serem iguais as tensões entre as fases. Como resultado direto deste fato, o isolamento 

dos equipamentos, na sua condição, a princípio transitória, é submetido a uma sobretensão da 

ordem de √3 vezes a tensão nominal fase terra equilibrada em regime permanente do sistema. 

Dependendo da filosofia em termos de proteção adotada, este período transitório pode ter 

duração indeterminada. Os sobre-custos oriundos deste fato, ou seja, da adoção de uma 

configuração de isolamento capaz de suportar por tempo indefinido tensões entre fases, em 

sistemas elétricos de média tensão podem até não ser de grande monta. No entanto, este fato é 

proibitivo em sistemas com tensões superiores a 145 kV. 

 

- A solução para este problema de sobre isolamento é o aterramento dos pontos de neutro 

dos sistemas elétricos, normalmente, em seus transformadores, reatores e máquinas 

rotativas.  

- Utiliza-se aterrar o sistema através de um reator. Este reator tem por muito tempo sua 

utilização nos sistemas de potência unicamente direcionada para o escoamento das cargas 

armazenadas nas fases de linhas isoladas para a terra. Podem ocorrem condições 

favoráveis quando a indutância deste reator é sintonizada com as capacitâncias do sistema 

supra. 

 

Resumo 

  Reatores monofásicos são utilizados para aterramento de neutro de sistemas trifásicos 

para limitação da corrente no caso de um curto entre fase e terra. 

  Aterramento de transformadores de potência. 

  Melhoria da qualidade de fornecimento. 

  Utilizado principalmente por concessionárias. 
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Bancos de capacitores 

 

e.2.2) Limitação de correntes provenientes da inserção de banco de capacitores 

(Correntes Inrush). 

 

Ver item e.1.1 – Reatores limitadores de corrente 
 

Acrescenta-se o fato da utilização desta aplicação na limitação de correntes provenientes 
da energização de banco de capacitores. As correntes Inrush, como são conhecidas, podem atingir 
valores os quais provocam danos ao sistema onde são inseridas. Os reatores tendem a limitar este 
efeito a valores suportáveis. 
 

Também aplicáveis em sistemas de compensação série na qual um banco de capacitores é 
conectado em série com a linha de transmissão para: 
 

• Melhor regulação de tensão 
• Redução de ficker 
• Aumento da capacidade de transmissão das linhas 
• Redução das perdas elétricas 
• Vantagens econômicas 

 
Resumo 
 

Reatores conectados em série com um ou mais bancos de capacitores para limitar as 
correntes inrush (e outrush) que ocorrem durante o chaveamento dos bancos de capacitores. 

Limitação de corrente de chaveamento. 
Otimização do investimento. 
Aumento da vida útil dos capacitores. 
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e.2.3) Filtro de harmônicos 

 
Um sistema elétrico comporta-se basicamente como um circuito RLC. Sua característica de 

resposta de freqüência apresenta portanto pontos de ressonância, isto é, freqüências para as quais 
a impedância do sistema, vista de uma barra qualquer, assume um valor máximo (ressonância 
paralelo) ou mínimo (ressonância série).  

Se o sistema alimenta uma carga não senoidal, surgirão correntes harmônicas, de 
freqüências múltiplas da freqüência harmônica com as possibilidades de ressonância do sistema, 
pode resultar em valores apreciáveis de tensões harmônicas as quais quando superpostas à tensão 
fundamental de suprimento do sistema, poderá resultar em uma tensão totalmente distorcida. 

A presença de tensões distorcidas no sistema, poderá causar dano ou mal desempenho de 
equipamentos das concessionárias de energia elétrica e seus consumidores, como por exemplo; 

• Superaquecimento e eventual explosão de capacitores 
• Mau funcionamento e queima de transformadores de medição. 
• Mau funcionamento do sistema de proteção 
• Mau funcionamento de equipamentos de telecomando e telecomunicações 
• Aquecimento, perdas excessivas e eventualmente dano em motores, geradores, e 

transformadores 
• Interferência em sistemas de comunicação. 
• Interferência em equipamentos sensíveis como computadores, controladores 

programáveis, sensores eletrônicos, etc. 
 

Reatores podem ser utilizados, também, na confecção de filtros com a finalidade de evitar 
efeitos torsionais nos eixos de unidades geradoras. Estes elementos específicos são normalmente 
acoplados em redes de transmissão que possuem elevado grau de compensação série capacitiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Efeito torcional em um eixo de gerador devido a presença de correntes harmônicas 
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Representação gráfica da impedância do filtro 
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Resumo 
 

Este reator, em conjunto com capacitores e, ocasionalmente, com resistores (filtro 
amortecido), cria um circuito de filtro sintonizado em uma determinada freqüência  (freqüência de 
ressonância) para reduzir, bloquear ou prover um caminho de baixa impedância para as correntes 
harmônicas na faixa de freqüência de áudio. Freqüentemente são requeridos taps para ajuste fino. 

 
Reduzir as correntes harmônicas geradas por sistemas industriais (chaveamento de 

tiristores, sistemas de tração, siderurgias, etc...). 
Isenção de multas e penalidades. 
Redução de perdas em equipamentos instalados no sistema aumentando a vida útil. 

EEmm  666600  HHzz  
XXLL==XXCC 
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e.2.4) Shunt 
 
Em Sistemas Elétricos de Potência, SEP, os reatores em derivação, comumente 

denominados de reatores “Shunt”, são empregados para controlar as tensões nos barramentos, em 
regime permanente, e para a redução das sobretensões, nos surtos de manobra: 

 
A operação em regime permanente constitui na operação normal do SEP, no qual o sistema 

apresenta todos os componentes em serviço, ou eventualmente com a perda temporária de algum 
equipamento, carregados de acordo com os despachos estabelecidos, dentro de suas faixas 
nominais. 

 
Os reatores em Shunts ajudam a controlar as tensões nos barramentos, na operação 

normal, absorvendo potência reativa quando necessária. 
 
A sobretensão é uma tensão variável com o tempo, entre uma fase e a terra ou entre fases, 

cujo valor de crista é superior ao valor de crista da tensão máxima de um sistema. Dois tipos de 
sobretensões se distinguem: externas e internas. A diferença entre ambas depende somente da 
localização dos eventos que a causaram. 

 
As sobretensões externas são originadas fora do sistema considerado, por exemplo, as 

causadas por descargas atmosféricas. As internas são causadas por eventos dentro do SEP, por 
exemplo, manobras de disjuntores e curtos-circuitos. 

 
Pode-se distinguir três categorias de sobretensão: 
• Sobretensões temporárias 
• Sobretensões de manobra 
• Sobretensões atmosféricas 
 
Os tipos de manobras mais comuns que causam sobretensões significativas são: 
• Energização de linha de transmissão 
• Religamento de linhas de transmissão 
• Aplicação e eliminação de curtos-circuitos 
• Chaveamento de capacitores e reatores 
• Rejeição de carga 
• Energização de transformadores 
• Operações de chaveamento especiais (capacitores série, circuitos com ressonância e 

ferro-ressonância, manobras em secundários de transformadores, etc.) 
 

Os reatores em derivação absorvem potência reativa e são conectados entre um terminal e 
a terra. Para atender as funções comentadas acima, a características tensão x corrente do reator em 
derivação deve ser linear até um determinado valor de tensão. Isto é conseguido com reatores 
com núcleo de ar. 
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Os reatores podem ser conectados permanentemente no barramento, só se desconectando 
com o sistema desligado, ou manobráveis, através de disjuntores, o que permite retirá-lo e colocá-
lo em operação com o sistema em funcionamento. 

 
 
 
 
 
Resumo 
 
Os reatores Shunt manobráveis são muito utilizados no controle de tensão, que se faz 

necessário em função do nível de carregamento dos sistemas, uma vez que absorvem potência 
reativa da rede. Assim, os operadores dos centros de controle de sistemas (COS) conectam ou 
desconectam, estes elementos, com base no nível de carga, ou seja, nas condições de carga leve 
inserem reatores no sistema, nas situações de carga pesada retiram estes componentes. 

 
Usado em configuração paralela para compensar as correntes capacitivas de longas linhas 

de transmissão ou cabos, permitindo, desta forma, o fluxo de maior potência ativa através do 
sistema, controlando também a tensão na barra de instalação. 

 
Reator Shunt conectado ao terciário de um transformador de AT. 
 
Como a potência reativa absorvida pelo reator depende diretamente do quadrado da 

tensão da barra onde o mesmo está ligado, ela pode ser calculada através da seguinte expressão: 
 

Q = B .V2
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e.2.5) Static VAr Compensator (contendo os reatores controlados a tiristor ou 

chaveados) 

 
Compensadores estáticos têm sido usados há mais de 35 anos em indústrias, 

principalmente no controle de oscilações rápidas de tensão. A primeira utilização em sistemas 

elétricos foi feita em 1969, através de um compensador de 20 MVAr capacitivo/15 MVAr indutivo, 

instalado na subestação de Kitwei, no Zâmbia, da Central African Power Corporation, em 

330/220/11 kV. 

 

Os tipos básicos de compensadores estáticos são: 

• reatores e capacitores chaveados mecanicamente 

• reator saturado; 

• capacitor chaveado por tiristor; 

• reator controlado por tiristor; 

• combinação dos tipos acima. 

 
A presença de reatores em sistemas elétricos de potência é de fundamental importância, 

pois possibilita uma operação mais adequada e segura, evitando o surgimento de tensões 
elevadas, principalmente em situações de operação com carga leve e quando da ocorrência de 
distúrbios, como é o caso, por exemplo, dos surtos de manobra. Nestas condições são 
normalmente empregados reatores do tipo derivação ou Shunt, que podem ser: manobráveis, não-
manobráveis (ver item e.2.4), controlados ou não-controlados. 

 

Os reatores Shunt controlados têm o mesmo papel dos anteriores (ver item e.2.4), no 
entanto seu controle é realizado de forma automática, como é o caso, por exemplo, dos reatores 
Shunt controlados pela ação de tiristores. 

 

Um compensador estático (SVC) pode ser caracterizado como sendo um elemento de 
controle de tensão, que fornece ou absorve potência reativa e é composto por reatores e 
capacitores controlados. Uma representação simbólica, simplificada, deste elemento é apresentada 
na figura 3.10, onde (i) correspondente a uma barra de alta tensão do sistema de potência 
considerado. 

 
Assim como os reatores e capacitores Shunt, os compensadores estáticos costumam ser 

representados através de características V = f (I) e V = f (Q), para a operação em regime 
permanente. Nestas características são destacadas: a faixa de controle, dentro dos limites nominais 
estabelecidos para o elemento, bem como as regiões correspondentes às condições operativas 
fora da faixa de controle. As características V = f (I) e V = f (Q) são mostradas, respectivamente, nas 
figuras 3.11 e 3.12. 
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Resumo 

 

Os compensadores estáticos, que são controladores em paralelo, basicamente são 

compostos de bancos de capacitores e reatores. Através de controles adequados são inseridos e 

retirados estes bancos de tal modo que o compensador possa gerar (capacitor) ou absorver 

(reator) potência reativa. 

O SVC possui rápida resposta para compensar as demandas variáveis de potência reativa e 

usam reatores chaveados TSR’s (Thyristor Switched Reactor) ou controlados TCR’s (Thyristor 

Controlled Reactor). 
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e.3) Aplicações especiais 
 

e.3.1) Partida de motores 

 

Conectados em série com o motor, limita as correntes de partida a valores pertinentes com 

a proteção instalada. 

 

Ver item e.1.1 – Reatores limitadores de corrente 
 

e.3.2) Laboratórios 

 
Reatores utilizados para compensação de reativos decorrentes de descargas, impulsos e 

correntes Inrush das aplicações e testes realizados em laboratórios de ensaios. Normalmente são 
fornecidos taps para variação da indutância. 

 
Ver item e.1.1 – Reatores limitadores de corrente 
Ver item e.2.4 – Shunt 
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F) Orçamentos 
 

Para uma proposta/orçamento condizente com o projeto proposto, alguns dados mínimos 
são requeridos de acordo com a aplicação solicitada. 

 

f.1) Itens necessários para todas as aplicações 

 

� Norma aplicável 
� Tensão nominal do sistema e NBI  
� Freqüência nominal  
� Reatância nominal  
� Corrente nominal 
� Corrente nominal de curto-circuito ou PCC do sistema 
� Tempo de extinção do curto-circuito 
� Tipo de montagem 
� Condições ambientais 
� Velocidade do vento 
 

f.2) Itens específicos necessários cada aplicação 

 
Reatores para banco de capacitores 
� Valor final da corrente de Inrush e/ou impedância do reator a ser inserida 
� Dados do banco de capacitores 
 
Reatores para filtro de harmônicos 
� Corrente nominal  
� Correntes Harmônicas 
� Espectro de freqüências 
� Fator de qualidade 

 
Reatores Shunt 
� Valor % da sobretensão. 
 
Reatores limitadores de corrente 
� Corrente de curto-circuito requerida antes e depois da instalação do reator. 
� Sobrecarga de corrente temporária/ciclo 

 
Reatores para aterramento de neutro 
� Corrente de curto-circuito térmica ou impedância do reator 
� Tempo de extinção do curto-circuito 
 
Solicitações especiais (quando aplicável) 
� Local de instalação (limitação de espaços para instalação) 
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� Instalação em cubículo 
� Instalação em estrutura suporte 
� Nível de poluição 
� Requerimentos parasísmicos 
 



 

 

FUNÇÃO EMISSÃO APROVAÇÃO VERSÃO CONTROLE 
VISTO Rodrigo Marcos José Mário 1ª Edição Rodrigo Marcos 

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
TÍTULO: CURSO BÁSICO DE REATORES COM NÚCLEO DE AR 

 
Página 40 

 

g) Condições de contorno 
 
g.1) Tecnologia 

Os reatores com núcleo de ar ALSTOM apresentam as seguintes característica 
 
� Resposta linear de impedância versus corrente 

Por não apresentarem núcleo (isenção de parte ferromagnéticas) 
 
� Solução ecológica e segura (não há vazamento) 

A não existência de óleos para isolamento e outros compostos químicos, caracteriza 
uma solução ecológica pois é excluído a possibilidade de agressões a natureza. 

 
� Projeto isento de manutenção  

Como sugestão, uma inspeção anual nos reatores é indicada para verificar a 
possibilidade de deterioração da pintura e/ou acúmulo de poluição devido ao tempo. 

Para reatores instalados em locais de alta poluição, é recomendada esta mesma 
inspeção com a freqüência de duas vezes ao ano. 

Os reatores e isoladores podem ser lavados, usando jato de água de alta pressão. Se os 
reatores precisarem de uma nova pintura, repintar conforme é indicado no item pintura do 
manual de instruções. 
 
� Vida útil prolongada  

Os reatores ALSTOM possuem uma vida útil esperada entre 10 a 15 anos. 
 
� Não há risco de explosão  

Não existe a formação de gases exposivos devido a isenção de óleo isolante ou outros 
componentes químicos. 

 
� Transporte e instalação simplificada  

 
g.2) Montagem 
 

Os reatores com núcleo de ar ALSTOM podem ser fornecidos nas seguintes configurações: 
 
Monofásico (lado a lado) Dupla (empilhado) Em configuração trifásica empilhada 
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g.3) Estruturas suporte 
 

Dependendo da aplicação, a ALSTOM poderá prover a melhor solução para fundação 
suporte de seus produtos. 

 
Normalmente estas são: 
� Estruturas suporte metálicas 
� Estruturas suporte em fibra de vidro 
� Instalação em cubículos 

 
 

g.4) Níveis de poluição 
 

O nível de poluição do ambiente de instalação do reator define a escolha do isolador 
suporte adequado e influencia o projeto do reator 

 
Níveis de poluição aplicáveis nos produtos ALSTOM conforme: 
ESDD: Equivalent Salt Deposit Density (norma IEC - 60507) 
 
Nível de poluição I      [ESDD < 1g/m²]   16 mm/kV 

  Nível de poluição II     [ESDD >1 and < 2 g/m²]  20 mm/kV 
  Nível de poluição III   [ESDD > 2 g/m²]    25 mm/kV 
  Nível de poluição IV       31 mm/kV  

 
 
 

g.5) Proteção superficial 
 
Nos produtos ALSTOM, em sua superfície são aplicados com as seguintes características: 
 
� Proteção contra a atuação dos raios solares UV. 
� Cores externas padronizadas ou de acordo com a solicitação do cliente. 
� Aplicáveis também (quando solicitado) para ambientes com elevado índice de poluição. 

 
 
 

g.6) Nível de ruído 
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Dependendo da aplicação, a ALSTOM poderá prover a melhor solução para contenção de 
ruído aos níveis solicitados. 

 
Algumas normalmente utilizadas: 
� Aumento da espessura de fibra entre camadas e cilindros. 
� Uso de barreiras contra ruídos 

 
 

 
 
 

g.7) Instalação 
 

Devem ser observadas as distâncias mínimas entre eixos dos reatores e entre estes e 
partes metálicas conforme indicado no desenho dimensional. No caso de existir uma cerca 
metálica dentro das distâncias mínimas, ela poderá fechar um “loop” em volta do reator e 
portanto deve estar isolada num ponto de sua circunferência. 

 

 
A = Distâncias mínimas magnéticas entre centros de reatores adjacentes (indicado no 
desenho dimensional). 
B = Distâncias mínimas magnéticas entre centros de reatores e partes metálicas não 
formando laços fechados (indicado no desenho dimensional). 
C = Distâncias mínimas magnéticas entre centros de reatores e partes metálicas formando 
laços fechados (quando solicitado é também indicado no desenho dimensional). 
 
 
 
 
 
 
 

B 

B 
A A 

B 

PARTE 
INFERIOR 

PARTE 
SUPERIOR 
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Valores padronizados conforme norma. 
 
Ds = Diâmetro externo do reator 
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g.8) Correntes Harmônicas 

 
A resposta do reator depende da ordem da freqüência da corrente harmônica que flui 

através do enrolamento. A corrente equivalente de projeto é calculada usando-se a seguinte 
fórmula: 

onde: 
Ieq - corrente equivalente de projeto 
i - ordem da corrente harmônica 
I - corrente harmônica 
k - fator de correção ( k = RCA / RCC ) 
 
 

 
 

∑
=

×
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h) Ensaios 
 

h.1) Ensaios de rotina 
 

Os produtos ALSTOM são testados na sua totalidade, de acordo com as normas específicas 
de cada aplicação. 

 
Os testes de rotina realizados são: 
 
Norma NBR 5119/83 
 
Medição da resistência elétrica do enrolamento. 
Medição das perdas 
Medição da indutância e fator Q na freqüência de filtro (para reatores filtro de harmônica) 
Medição da impedância 
Sobretensão entre espiras1 
Tensão aplicada nos isoladores a freqüência industrial durante 1 min (quando fornecidos). 
 
Norma IEC 60289/88 
 
Medição da resistência elétrica do enrolamento. 
Medição das perdas 
Medição da impedância 
Medição da indutância e fator Q na freqüência de filtro (para reatores filtro de harmônica) 
Impulso entre espiras 
Tensão aplicada nos isoladores a freqüência industrial durante 1 min (quando fornecidos). 
 
Norma ANSI C57.16/96 
 
Medição da resistência elétrica do enrolamento. 
Medição das perdas 
Medição da impedância 
Medição da indutância e fator Q na freqüência de filtro (para reatores filtro de harmônica) 
Descarga capacitiva 
Impulso entre espiras para reatores com tensão nominal acima de 34,5 kV 
 

h.2) Ensaios de tipo 
 
Norma NBR 5119/83 
 
Tensão suportável de impulso atmosférico 

                                                           

1  – Substituido por impulso entre espiras após acordo contratual 
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Nível de ruído audível 
Elevação de temperatura 
Corrente nominal de curta duração 
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Norma IEC 60289/88 
 
Elevação de temperatura 
Corrente nominal de curta duração 
 
 
Norma ANSI C57.16/96 
 
Elevação de temperatura 
Corrente nominal de curta duração 

 

h.3) Ensaios Especiais 
 
Norma IEC 60289/88 
 
Medição da indutância mutua em reatores trifásicos 
Nível de ruído audível 

 
Norma ANSI C57.16/96 
 
Tensão de radio interferência 
Verificação sísmica 
Tensão suportável de impulso atmosférico 
Nível de ruído audível 
Tensão aplicada nos isoladores 
Impulso de manobra 
Impulso de onda cortada 
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i) Produção 
 
i.1) Tecnologia FED (CAMFIP) 

 
 
INDUTOR 
 

O reator ou indutor consiste basicamente de uma bobina cujas espiras são formadas 
por vários condutores (fios) de alumínio ou cobre de pequena bitola, isoladas com filme de 
poliester conectados em paralelo. Estes condutores são mecanicamente imobilizados e 
encapsulados por meio de um enrolamento de fibra de vidro, formando cilindros. 

Dependendo da potência do reator, são utilizados um ou mais cilindros conectados 
em paralelo e distanciados entre si por meio de espaçadores de fibra de vidro, os quais 
providenciam o resfriamento axial entre cilindros do reator. Nos extremos dos cilindros são 
colocados duas cruzetas de alumínio que são firmemente interligadas por meio de 
amarrações isoladas de fibra de vidro. Todos os materiais empregados na fabricação dos 
reatores correspondem à classe B de isolação, cuja temperatura máxima é de 130° C. 
 
 

Conexões Elétricas do Reator 
 

O reator pode ser ligado em qualquer polaridade. O cabo de linha é ligado através de 
conectores ao terminal de barra chata soldado nas cruzetas. Se o reator for armazenado 
em condições desfavoráveis de tempo que causem oxidação nas superfícies de contato, 
estas deverão ser polidas com uma escova fina de aço ou lixa fina, usando-se também uma 
vaselina lubrificante não ácida. O filme de vaselina protegerá as superfícies de alumínio 
contra a corrosão. A camada de corrosão pode aumentar muito a resistência de contato e 
produzir um aquecimento indevido nos pontos de contato. 

Quando da montagem trifásica, as entradas e saídas do sistema devem ser sempre 
conectadas do mesmo lado do reator, conforme desenho dimensional. 
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REATORES COM TECNOLOGIA FED (Camfip) 

ESQUEMÁTICO  
(FED – Fiberglass Encapsulated Design) 

 
 

 

A. Cruzea superior  
B. Enrolamento 
C. Encapsulamento de fibra de vidro 
D. Condutor 
E. Cruzeta inferior 
F. Isolador suporte 
G. Pedestal 
H. Espaçador 
 
 
 

 

    BBBB 

CCCC 

    DDDD 

    EEEE 

        FFFF 

    GGGG 

            HHHH 

    AAAA 

        AAAA 

� Construção 
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i.2) Tecnologia OSD (EHB) 

 
 
INDUTOR 
 

O reator ou indutor consiste basicamente de uma bobina cujas espiras são feitas de 
um perfil de alumínio de seção retangular. Este condutor de alumínio suporta a corrente 
da linha de transmissão e por isso é dimensionado de acordo com: 

Corrente nominal da linha   Correntes Harmônicas 
Corrente de curto-circuito dinâmica Corrente de curto-circuito térmica 
Nível de isolamento    Classe de tensão 
As espiras são separadas em intervalos iguais por meio de calços de fibra de vidro 

prensada de alta resistência mecânica. Na parte extrema dos enrolamentos, as duas 
cruzetas de alumínio são firmemente interligadas por meio de um ou mais tirantes isolados 
de fibra de vidro prensada de alta resistência mecânica. Todos dos materiais utilizados 
correspondem à classe de isolação de temperatura máxima de 155° C. 
 
 

Conexões Elétricas do Reator 
 

O reator pode ser ligado em qualquer polaridade. O cabo de linha é ligado através de 
conectores ao terminal de barra chata soldado nas cruzetas. Se o reator for armazenado 
em condições desfavoráveis de tempo que causem oxidação nas superfícies de contato, 
estas deverão ser polidas com uma escova fina de aço ou lixa fina, usando-se também uma 
vaselina lubrificante não ácida. O filme de vaselina protegerá as superfícies de alumínio 
contra a corrosão. A camada de corrosão pode aumentar muito a resistência de contato e 
produzir um aquecimento indevido nos pontos de contato. 

Quando da montagem trifásica, as entradas e saídas do sistema devem ser sempre 
conectadas do mesmo lado do reator, conforme desenho dimensional. 
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REATORES COM TECNOLOGIA OSD (EHB) 
ESQUEMÁTICO  
(OSD – Open Style Design) 

 
 

AAAA 

    BBBB 

CCCC 

DDDD     EEEE 

    FFFF 

GGGG 

A. Anel de fibra de vidro  
B. Enrolamento 
C. Espaçador de fibra de vidro 
D. Perfil condutor 
E. Isolador suporte 
F. Pedestal 
G. Cruzeta 
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� Apostila de Máquinas Elétricas, EFEI, 1965. 
 

� Reatores em sistemas elétricos de potência – O Reator Derivação no Sistema 
Elétrico de potência – Regime transitório 
Pedro Paulo de Carvalho Mendes 
Alstom/EFEI - 2002 

 
� Transmission and Distribution Reference Book 

Westinghouse, 1970 
 

� Transitórios Elétricos e Coordenação de Isolamento – Aplicação em Sistemas de 
Potência de Alta Tensão 
Ary D’Ajuz e outros 
EDUFF e Furnas Centrais Elétricas, 1987. 

 
� Transient Performance of Electric Power Systems 

Reinhold Ruedenberg 
M.I.T. Press, London – 1970. 
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� Symetrical Components 
Wagner & Evans  
McGraw-Hill, 1933. 

 
� Máquinas Electricas  

Kostenko & Piotrovski 
Ed. Lopes da Silva – Porto - 1979. 
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� Boletim técnico ALSTOM (ER) – Filtro de Harmônicas 
Dr. Mário Fabiano Alves 
1982 
 

� Boletim técnico ALSTOM (ER) – Compensadores Estáticos 
Dr. Mário Fabiano Alves 
1982 

 

� Boletim técnico ALSTOM (ER) – Reatores com núcleo de ar 
Dr. Mário Fabiano Alves 

     1982 
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SOBRE A ALSTOM BRASIL LTDA 
 

A ALSTOM BRASIL LTDA, iniciou suas atividades em 1976 com a implantação de sua 
unidade industrial em Itajubá (MG) Brasil, em uma área construída de 2200 m2, iniciando-
se a produção de transformadores de medida até 245 kV.  

A partir de 1985, em uma área de 50720 m2 construiu uma unidade industrial de 
6200 m2, possibilitando a fabricação de transformadores de medida até 800 kV. 

Em seu processo crescente adquiriu em 1999 a antiga ER-Equipamentos – Betim 
(MG) fabricante de Reatores e Bobinas de Bloqueio desde 1976, transferindo suas 
atividades em 2001 para Itajubá, em uma área útil de 3300 m2, incluído o laboratório de 
alta tensão. 

Hoje, com a transferência das atividades da unidade BAT de Interlagos em São 
Paulo (SP) em 2001, a ALSTOM BRASIL LTDA, produz em seu parque industrial de 
14800 m2 em uma área de 80000 m2, os seguintes produtos: 

� Transformadores de medida até 800 kV 
� Reatores com núcleo de ar para diversas aplicações 
� Bobinas de bloqueio 
� Chaves seccionadoras até 800 kV 
� Disjuntores para uso externo até 800 kV 
� Pára-raios para alta tensão 

 
Com um sistema de qualidade total e política ambiental certificados, em 

conformidade com as normas ISO 9001 e ISO 14001, a ALSTOM BRASIL LTDA está 
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preparada para atender os novos e crescentes desafios, produzindo com qualidade e total 
respeito a você nosso cliente e ao meio ambiente. 

Bem vindo a ALSTOM, “Sua satisfação é o nosso maior objetivo!” 
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Entre em contato sempre que precisar 
 
 

Avenida Nossa Senhora da Piedade, 1021 
Bairro Piedade 

CEP 37504-358 – Itajubá  
Minas Gerais – Brasil 

 
Fone : +55 35 3629-7000 
Fax : +55 35 3629-7007 
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alstom.itajuba.br@tde.alstom.com 
Visite-nos: www.alstom.com 

 


