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RESUMO 
 
O artigo apresenta o tratamento das solicitações transitórias sobre reatores de potência derivação 525kV, 
realizado pela CEMIG para alteração do regime de funcionamento desses, passando de fixo para manobrável. 
Esses reatores não foram especificados para manobra diária e apresentavam significativo grau de 
envelhecimento. Portanto, a aplicação da manobra controlada resultaria num aumento das solicitações 
transitórias, configurando-se uma condição de risco para a integridade dos reatores. A manobra controlada não 
convencional foi a opção desenvolvida e implementada para redução do estresse dielétrico sobre os 
enrolamentos, incluindo o levantamento das solicitações e da suportabilidade dos reatores, e efetuando medições 
dos transitórios. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Manobra de reatores; Correntes indutivas; Sobretensões; Envelhecimento de isolamento; Manobra controlada.  

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
No estudo das manobras de reatores deve ser garantido que as sobretensões geradas estejam abaixo da 
suportabilidade do isolamento do sistema envolvido. Considerando-se as amplitudes, uma solução para os casos 
em que o nível de suportabilidade é superado seria a adoção de pára-raios. Porém, mesmo com a adoção desses,  
o número de manobras e os valores das freqüências, que podem estressar os pára-raios e o isolamento dos 
reatores manobrados, merecem atenção. A preocupação quanto aos pára-raios é menor devido às reduzidas 
energias envolvidas e à sua suportabilidade a números elevados de operações, a não ser que sejam pára-raios de 
tecnologia tipo gapped. Nesse caso, deve ser avaliada sua substituição. Quanto ao isolamento dos reatores, a 
preocupação é relacionada à taxa de variação da tensão, que não é minimizada com a adoção de pára-raios, à 
ocorrência de reignições, à distribuição não uniforme ao longo dos enrolamentos e às ocorrências de ressonâncias 
internas. Assim, pode-se concluir pela necessidade de se tratar as sobretensões impostas aos reatores nas suas 
manobras. 
 
No caso apresentado, o tratamento das solicitações transitórias foi realizado para um banco de reatores de 
potência derivação de 525kV, 100MVAr, configuração estrela aterrada, existente, que passou para o regime 
manobrável. Para avaliar a viabilidade da proposição foram definidos alguns passos como o levantamento dos 
transitórios que seriam impostos aos reatores, avaliação do projeto original dos reatores e das suas condições de 
envelhecimento. De posse desses dados foi inferida a viabilidade da proposição, e posteriormente, implementada 
a solução com a realização de medições de transitórios de tensão e corrente para aferição da eficácia. 
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São apresentados, então, os resultados da aplicação da manobra controlada para dois casos:  
 
Aplicação da manobra controlada convencional, na energização e desenergização, para um banco de reatores de 
525kV, 100MVAr, em subestação de primeira etapa, SE Bom Despacho 3, configuração estrela aterrada.  
 
Aplicação da manobra controlada, com energização não convencional, para um banco de reatores 525kV, 
100MVAr, existente na SE Neves 1, que operava fixo a LT São Gotardo 2. A diferença na implementação visava 
minimizar as solicitações sobre os isolamentos dos enrolamentos destes reatores. 

2.0 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
 
a) Fechamento controlado – estabelecimento da corrente nos reatores no instante desejável da onda de tensão 

e de forma independente entre as três fases. 
 
b) Abertura controlada - abertura dos contatos dos disjuntores na desenergização dos reatores no instante 

desejado em relação à onda de corrente e de forma independente entre as três fases. 
 
c) Tipos de reatores quanto ao regime de manobra: 
 

c.1) Operação fixa – são manobrados com linhas de transmissão e têm a finalidade de controlar a tensão do 
sistema no regime permanente e do fluxo de potência, e ainda, de reduzir as sobretensões nos surtos de 
manobras. 

c.2) Manobráveis – são manobrados apenas os reatores e com isso há maior flexibilidade no controle das 
tensões e do fluxo de potência, podendo ainda ser manobrados com as linhas. 

3.0 - ESTUDO DAS SOLICITAÇÕES TRANSITÓRIAS NA MANOBRA DOS REATORES DERIVAÇÃO 
 
3.1 Teoria da manobra controlada para reatores derivação 
 
3.1.1 Fechamento controlado 
 
A energização de reatores pode provocar, dependendo do instante de fechamento e características dos reatores, 
elevados níveis de corrente transitória de alta assimetria (corrente de inrush), com forte presença de componente 
contínua e constante de tempo elevada, que são funções da faixa de linearidade de seu núcleo. Essas correntes 
podem causar danos aos enrolamentos dos reatores por estresses eletromagnéticos acumulativos, vibrações e 
operações indevidas de relés de proteção de neutro devido às componentes de seqüência zero. A corrente de 
energização é maior quanto mais próximo do zero da tensão for o estabelecimento. 
 
A energização próxima à crista da tensão apresenta maior valor de sobretensão, mas com níveis considerados 
baixos [8]. Porém, provoca uma solicitação dielétrica com estresse em pontos internos ao enrolamento devido à 
frente de onda, íngreme similar à uma reignição na crista da onda da tensão. O efeito da sobretensão não é crítico 
ao se trabalhar preliminarmente no projeto. Com isso, mesmo que o projeto defina reforço na estrutura mecânica 
dos reatores é mais prático atender aos requisitos de sobretensão que de estresses devido a forças 
eletromagnéticas. 
 
A utilização de fechamento controlado na manobra de reatores permite a escolha do instante ótimo para o 
fechamento que, sob o ponto de vista de minimizar a corrente de inrush, deve ocorrer na crista da tensão. Na 
energização de reatores, a opção pela mitigação de transitórios deve ser avaliada de forma específica quanto aos 
requisitos de cada instalação e condições dos reatores. Apesar das sobretensões geradas na energização 
próximo à crista da tensão, comumente o ajuste é para essa região [6]. A precisão nos tempos de dispersão dos 
disjuntores sugerida para a manobra controlada em [7] é de ±1ms a ±2ms para abertura ou fechamento. As 
correntes de energização são funções das dispersões de tempo de operação dos pólos dos disjuntores em 
relação aos instantes ótimos ajustados. 
 
Com a finalidade de mitigar as correntes na energização, a manobra controlada de reatores de configuração 
estrela aterrada é realizada com o estabelecimento nas cristas das tensões nas três fases, portanto, com 
defasamento de 60º elétricos entre os pólos. Para reator não aterrado, estabelecem-se duas fases com a maior 
diferença de tensão entre elas e a terceira, 90º elétricos após, quando seu valor estará na crista. Para a 
configuração em que o reator é aterrado por reator de neutro, o melhor instante para fechamento deve ser 
avaliado caso a caso em simulações digitais envolvendo a configuração do sistema e é função da relação das 
impedâncias dos reatores de fase e do reator de neutro: LR/LN. 
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3.1.2 Abertura controlada 
 
A sobretensão decorrente da interrupção de pequena corrente indutiva é causada pela interrupção dessa corrente, 
pelo disjuntor, antes de sua passagem pelo zero, fenômeno esse denominado “current chopping”. O valor dessa 
sobretensão depende, principalmente das características do disjuntor e potência do reator. 
 
A sobretensão gerada pela interrupção da corrente de reator antes da sua passagem pelo zero cresce com o 
tempo de arco. Apesar dessa interrupção não levar a severas sobretensões, tipicamente de até 1,6 pu, caso 
ocorra uma reignição, a nova interrupção gera níveis mais elevados de sobretensão, podendo chegar a 2,5 pu, 
com taxa de crescimento entre a de impulso atmosférico e a de transitórios rápidos. Essa taxa depende do 
comprimento do barramento entre o reator e o disjuntor e pode levar a falhas dielétricas do reator ou a sucessivas 
reignições com risco de dano ao disjuntor. Com isso o fenômeno crítico na interrupção é a ocorrência de 
reignições. O principal objetivo na mitigação de transitórios na desenergização de reatores é reduzir ao máximo a 
possibilidade de reignição. Isso pode ser alcançado estabelecendo-se assim um tempo de arco de tal forma que 
seja garantida uma distância de segurança entre contatos, mesmo que a sobretensão seja maior do que aquela 
que ocorreria se a corrente fosse interrompida mais próxima ao zero. Pode-se afirmar que sem a implementação 
de medidas preventivas, todo disjuntor irá apresentar reignições quando da manobra de abertura de reatores. 
 
Uma Taxa de Crescimento da Rigidez Dielétrica (TCRD) mínima deve ser considerada para aplicação de um 
disjuntor para a manobra controlada na interrupção de correntes indutivas. Essa taxa mínima associada ao  tempo 
de arco torna praticamente nula a possibilidade da ocorrência de reignições. O ajuste ótimo é estabelecido em 
função da dispersão no tempo de abertura do disjuntor e da sua repetibilidade, bem como das suas características 
de interrupção.  
 
3.2 Estudos aplicados ao caso prático CEMIG - SE Neves 1 
 
3.2.1 Manobra de fechamento dos reatores 
  
Para implementação do fechamento controlado para os reatores da SE Neves 1, foi necessário determinar a 
tensão imposta aos equipamentos quando da energização com tensão máxima visando subsidiar a análise das 
solicitações internas. Essa análise foi requerida pela CEMIG e realizada pelo fabricante dos reatores. 
Tendo em vista a complexidade do fenômeno em análise, foram utilizadas duas metodologias para determinação 
das tensões dos reatores quando do fechamento com tensão máxima. Inicialmente, calculou-se a amplitude e 
freqüência da tensão a partir de equações constantes das referências [1] e [2]. A seguir, foram realizadas 
simulações com o programa ATP, comparando-se os resultados com os apresentados nas referências [2] e [3]. 
 
3.2.2 Cálculo da sobretensão de fechamento. 
 
Amplitude: Tensão de pré-manobra Vo = 1,07 pu 

Tensão máxima Vm = Vo (1+ ko) 
Fator de overshoot Ko = 0,50 para disjuntor SF6 ⇒     Vm = 1,07 x 1,50 x 408,2kV = 655kV 

 
 Freqüência: F = 1/(2.π.√(Cl+Cs)/Lb.Cs.Cl) 

Cl = capacitância reator =  2nF 
Cs = capacitância sistema = 3,887 μF 
Lb = indutância entre disjuntor e reator = 12 μ H ⇒     F = 928kHz 

 
Segundo a referência [1], a freqüência calculada deveria estar numa faixa entre 50kHz a 1MHz. O cálculo dessa 
freqüência é, principalmente, influenciado pelo valor da capacitância efetiva do reator e da indutância entre o 
disjuntor e reator. 
 
3.2.3 Simulação da sobretensão de fechamento. 
 
As simulações de fechamento dos reatores foram realizadas modelando-se em detalhe a área da SE Neves 1, 
próxima ao reator. O valor de pico máximo da tensão foi de 673kV com uma freqüência dominante de 480kHZ, 
conforme figuras [1] e [2]. Freqüências desta ordem foram encontradas nas simulações apresentadas nas 
referências [2] e [3], que levando-se a inferir que o valor calculado, segundo a equação da referência [1] seja 
conservativo.  
 
O valor máximo da taxa de variação da tensão encontrado na simulação (fase A) foi de 714kV/μs. Essa taxa é 
aproximadamente a metade da apresentada pela referência [2] (1322kV/μs) para o chaveamento de um reator de 
100MVAr, semelhante ao reator do estudo.  Isto se explica pelo fato de que a referência [2] simula uma reignição 
durante a abertura do disjuntor e, para essa condição, o reator  está com tensão de polaridade oposta à do 
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sistema. Já no caso em estudo, por retratar uma pré-ignição durante o fechamento, o reator está com tensão zero 
no instante inicial, portanto, com menor variação da tensão até o valor de pico. Conclui-se, então, que os valores 
encontrados estão coerentes com outros estudos já realizados de manobra de reatores de extra-alta tensão. 
As figuras 1 e 2, obtidas nas simulações, apresentam a tensão na fase A do reator com o fechamento na crista.  
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FIGURA 1 - Tensão fase A, 673kV. Oscilação inicial em  FIGURA 2 - Tensão fase A: curva completa até o 
                480kHz                  regime permanente 

                            
3.2.4 Sobretensão devido ao “chopping” de corrente 
 
No caso específico do chaveamento dos reatores 525kV da SE Neves 1, o valor máximo de sobretensão 
calculado é de 1,6 pu da tensão de operação, e é oscilatória com freqüência dominante entre 1 e 10kHz. Na 
avaliação dos efeitos dessa sobretensão no reator, é considerada a forma de onda da tensão de amplitude 712kV 
e duração 250/2500μs. 
 
3.2.5 Sobretensão devido às reignições 
 
Tendo em vista a possibilidade dessas reignições provocarem solicitações severas ao reator, a especificação 
CEMIG para disjuntores para manobra de reatores prevê chaveamento controlado na abertura. Desta forma, não 
se espera a ocorrência de reignições quando dessa manobra. 
 
3.3 Estudos aplicados ao caso prático CEMIG - SE Bom Despacho 3 
 
Devido às características da SE Bom Despacho 3, foram utilizados os mesmos estudos realizados para SE Neves 
1, com destaque que neste caso os reatores seriam novos. 

4.0 - AÇÕES CEMIG A PARTIR DOS RESULTADOS DO ESTUDO DA APLICAÇÃO DA MANOBRA DIÁRIA 
PARA OS REATORES E LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DIELÉTRICAS E MECÂNICAS DOS REATORES 
 
Os resultados dos estudos referentes à manobra dos reatores de 525kV, da SE Neves 1, foram apresentados ao 
fabricante dos reatores para seu parecer quanto às condições de isolamento dos reatores. 
O novo regime de operação dos reatores, bem como a utilização da manobra controlada no fechamento e na 
abertura, foram informados ao fabricante, tendo em vista as solicitações dielétricas que seriam impostas aos 
reatores no fechamento e a eliminação da possibilidade de reignição. Para essa análise, foi indicada a utilização 
dos resultados das simulações de fechamento, considerados mais consistentes do que os do cálculo apresentado 
no item 3.2.2. 
 
4.1 Parecer do fabricante em relação às condições de isolamento e mecânicas para as solicitações indicadas no 
estudo CEMIG 
 
A análise da suportabilidade na interrupção foi realizada considerando o requisito de 1,6 pu para a sobretensão de 
corte nas interrupções controladas da especificação CEMIG e a não ocorrência de reignição. 
Baseado no projeto original do reator e na analogia das condições dielétricas e mecânicas entre os reatores que 
estavam em manutenção no fabricante e aqueles objetos dos estudos, foi considerado um fator de 
envelhecimento que corresponde à redução da suportabilidade dielétrica dos reatores. Ainda,  o projeto original 
estabelecia apenas ensaios de impulso de manobra com onda tipo 100/1000μs e tensão de crista de 1300kV, 
quando a manobra de fechamento do reator estabelece sobretensão mais severa no terminal de entrada do 

(Tensão em V x Tempo em s) (Tensão em V x Tempo em s)
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enrolamento de alta tensão do reator: a forma de onda determinada a partir das simulações é caracterizada por 
amplitude de 673kV, taxa de crescimento de 714kV/μs, freqüência dominante de 487kHz, freqüência mantida na 
cauda de 12.5kHz e oscilação superposta de 2000kHz. 
A análise de suportabilidade da isolação interna do enrolamento indicou que a isolação interna do enrolamento do 
reator não apresentava suportabilidade adequada para manobras de fechamento do reator. Essa condição poderia 
ser ainda mais agravada considerando possíveis ocorrências de ressonâncias internas ao enrolamento. 
Foi então recomendada a substituição dos enrolamentos dos reatores para um projeto de isolação que atendesse 
às novas solicitações a que seriam impostas os reatores. 
 
4.2 Estudo CEMIG da viabilidade para a alteração do regime de operação 
 
De forma a minimizar as solicitações dielétricas impostas à isolação interna dos reatores na manobra de 
fechamento controlado, a CEMIG decidiu pelo fechamento em valor próximo ao zero da tensão. A aplicação da 
abertura controlada já tratava a não ocorrência de reignição. Como os valores de sobretensões seriam mitigados 
no fechamento e como as correntes de energização seriam maximizadas, o fabricante dos reatores foi consultado 
novamente para o parecer sobre a suportabilidade dos reatores para as novas solicitações no fechamento.  
A fim de se ajustar a manobra controlada de forma a limitar os valores de tensão e corrente aos valores de 
suportabilidade indicados pelo fabricante em sua análise foram realizadas simulações no ATP considerando os 
requisitos da especificação CEMIG para o disjuntor de manobra controlada, visando obter os limites para o valor 
máximo da forma de onda de tensão no instante de estabelecimento e a respectiva corrente de inrush. 
 
Premissas e metodologia de análise: 
 

• Sistema em condição normal de operação; 
• Dispersão dos contatos em relação ao instante ótimo de fechamento de ±2ms (já utilizando uma margem 

de segurança já que a tolerância da especificação é de ±1,5ms); 
• Realização de 200 energizações para análise estatística da amplitude de corrente de energização; 
• Análise determinística da amplitude de corrente de energização, para tempo igual a 2ms, e da tensão 

máxima na tolerância especificada; 
• Curva de magnetização do reator de acordo com relatório do fabricante; 
• Tensão de pré-manobra de 1,1 pu. 

 
A tabela 1 apresenta os valores das tensões e correntes resultados das simulações para o fechamento. Vale 
salientar que 50% dos valores encontrados foram superiores a 598A. 
 
TABELA 1 -  Valores limites para o instante de estabelecimento 
 Instantes de estabelecimento 

Grandeza Menor dispersão em relação ao zero da tensão Maior dispersão (2ms) em relação ao 
zero da tensão 

Corrente de inrush 603A 450A 
Tensão pré-arco, fase-terra 28kV 287kV 
 
Observando os limites estudados, o limite de sobretensão, para o fechamento controlado de forma não 
convencional, foi reduzido para 469kV, conforme sim ulações CEMIG. A forma de onda permaneceu a mesma. 
A partir desse estudo e da especificação do fechamento controlado do disjuntor com dispersão dos seus contatos 
em relação ao seu tempo de fechamento de ±1,5ms, os limites da tensão de pré-arco puderam ser definidas a 
partir do ajuste do tempo ótimo de fechamento considerando inclusive a Taxa de Decrescimento da Rigidez 
Dielétrica (TDRD). Esse ajuste pode ser exemplificado na figura (03). 
 

 
FIGURA 3 - Fechamento próximo ao zero e TDRD 
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4.3 Conclusões sobre a viabilidade do estudo na aplicação do fechamento controlado não convencional  
 
Observa-se que o valor máximo da corrente ocorreu para o menor valor de tensão de estabelecimento. Esse valor 
foi considerado como conservativo, já que nas simulações não é considerado o efeito do pré-arco. 
 
Para o estabelecimento em 2ms, a corrente foi de 450A. Nos estudos do fabricante dos reatores foram 
considerados valores de corrente de 700A,  e avaliou-se que os reatores seriam submetidos a forças mecânicas 
significativas, em longo prazo.  
 
O estudo do fabricante, considerando a tensão máxima de estabelecimento de 469kV, com a dispersão de 2ms, 
fator de envelhecimento de até 0,68 e probabilidade de ocorrência da tensão máxima de até 90%, indicou uma 
probabilidade de falha de 2,5% e MTBF de 11 anos.  
 
Já os valores de corrente que poderiam ser considerados como entre 450A, dispersão máxima dos contatos, e 
603A nos casos de estabelecimento em instantes mais próximos ao zero, apesar das solicitações mecânicas, os 
danos aos reatores seriam acumulativos, em prazos mais longos, e do tipo de afrouxamento das amarrações dos 
enrolamentos. Com isso a CEMIG teria a oportunidade de realizar a manutenção futura dos reatores a fim de 
voltar às condições mecânicas iniciais dos reatores ou mesmo recapacitar dieletricamente os reatores. Não seria 
da mesma forma se fosse aplicado o regime manobrável e controlado de forma convencional, que impõe 
sobretensões que estressariam o isolamento envelhecido a ponto ocorrerem falhas em curtíssimo prazo. 

5.0 -  RESULTADOS DAS MEDIÇÕES NA MANOBRA CONTROLADA PARA OS REATORES DA SE BOM 
DESPACHO 3, 1ª ETAPA, E SE NEVES 1, BANCO DE REATORES EXISTENTE 
 
5.1  SE Bom Despacho 3 - Fechamento 
 
Para os reatores desta SE, a manobra controlada foi ajustada para  estabelecimento na crista das tensões. Além 
da medição de transitórios nessas condições, foi incluída nos procedimentos de ensaio a investigação da maior 
corrente de inrush para o estabelecimento no zero da tensão. A tabela 2 exemplifica as grandezas encontradas no 
fechamento. Podemos destacar a energização na crista com sobretensão de 1,8 pu, aproximando dos valores 
simulados e indicados no item 3.2.3, e a corrente de inrush de 4,15 pu (456A) como também previsto na 
simulação da manobra controlada não convencional. A figura 4 ilustra a sobretensão para o fechamento na crista 
e seu efeito na mitigação da corrente.  
 
TABELA 2 – Grandezas transitórias na energização de reatores de potência 

Fechamento Desvio do ajuste Tensão de energização Corrente Inrush 
Crista da tensão + 0,94ms 1,8 pu  (50kHz) 1,0 pu 
1ms após o zero da tensão + 0,86 ms 1,0 pu 4,15 pu (456A) 
  Com o objetivo de se medir sobretensões de altas freqüências quando do fechamento na crista, demonstrando 
as oscilações descritas no Relatório Técnico IEC 61233 (1994), foram realizadas medições com uma taxa de 
amostragem mais elevada, 5MHz, obtendo-se valores de oscilação de diferentes freqüências: 1,25MHz, 192kHz e 
50kHz.  
Vale destacar que as amplitudes e freqüências medidas na SE Bom Despacho 3, quando do estabelecimento na 
crista da onda de tensão, representam solicitações muito severas para os reatores. Essas solicitações têm sido 
consideradas para a especificação de reatores de potência pela CEMIG. Como demonstrado a seguir, essas 
solicitações foram mitigadas na SE Neve1 com a adoção da manobra controlada não convencional. 
 
5.2  SE Bom Despacho 3 - Abertura 
 
A finalidade era eliminar a probabilidade de reignição. A manobra controlada foi ajustada para abertura com tempo 
de arco médio em relação à janela nominal para essa aplicação, obtendo-se boa margem de segurança. 
A tabela 3 abaixo exemplifica valores encontrados para a abertura. As manobras foram satisfatórias como ilustra  
a figura 5 onde não ocorre reignições e os valores de tensão de “chopping” estão de acordo com os previstos no 
item 3.2.4. 
 
TABELA 3 – Grandezas transitórias na desenergização de reatores de potência 
Tempo de arco ajustado Tempo de arco medido 

através do contato auxiliar 
Tensão de corte Freqüência de oscilação no lado 

carga 
 

6,0ms 
 

5,58 ms 
 

1,2 pu  
 

1,1kHz 
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FIGURA 4 - Fechamento na crista com corrente de inrush   FIGURA 5 – Tensão de “choppping” e interrupção da    
                 de 1 pu                   sem ocorrência de reignição  
 
5.3  SE Neves 1 - Fechamento 
 
Para os reatores desta SE a manobra controlada foi ajustada para  fechamento 1,0 ms após o zero das tensões.  
A tabela 4 exemplifica valores encontrados para o fechamento. O destaque como  é ilustrado na figura 6, é a não 
ocorrência de sobretensão na energização e o valor da corrente de inrush de 1,6 pu. 
 
TABELA 4 – Grandezas transitórias na desenergização de reatores de potência 

Ajuste do fechamento Desvio do ajuste Tensão na energização Corrente Inrush 
1ms após o zero da tensão - 0,2 ms 1 pu 1,6 pu 
 

   
FIGURA 6 - Fechamento no zero,  tensão no sistema,     FIGURA 7 – Corrente da energização de 1,6 pu para 
                 Tensão lado carga e corrente de inrush                   fechamento  próximo ao zero da  tensão 
  
5.4  SE Neves 1 - Abertura 
 
A finalidade na aplicação foi eliminar a probabilidade de reignição. O tempo de arco foi pré-ajustado para 6,5ms e 
com a avaliação dos resultados depois para 6,7ms. A tabela 5 exemplifica valores encontrados para a abertura e 
que estão de acordo com as simulações do item 3.2.4. 
 
TABELA 5 – Grandezas transitórias na desenergização de reatores de potência 

Tempo de arco 
ajustado 

Tempos de arco medidos através de 
sensor indutivo 

Tensão de corte Corrente de Corte 

 
6,5   /   6,7 ms 

Fase A      5,6 ms   /    6,5 ms 
Fase B       5,2 ms   /    6,1 ms 
Fase C       5,7 ms   /    6,6 ms 

1,38 pu  
(50kHz) 

 
1,1kHz 

6.0 - CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

I inrush 

Tensões do sistema e carga 
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Os resultados das medições demonstram o sucesso da aplicação da manobra controlada não convencional, indo 
de encontro aos objetivos do estudo que eram reduzir os níveis das sobretensões na energização dos reatores em 
relação à energização aleatória ou na crista, e a busca de um valor de corrente de inrush que prolongasse o 
período de operação dos reatores sem a manutenção mecânica. A tensão sobre o reator durante a energização foi 
praticamente a de regime permanente. As correntes medidas em seus valores mais altos corresponderam aos 
níveis mais baixos encontrados nas simulações estatísticas com dispersão do tempo de fechamento de ±2ms. O 
que nos leva a concluir que na prática resultou numa solicitação mecânica menos estressante que a assumida na 
definição da solução. 
 
Aliada à solução dada para a manobra dos reatores existentes, outra característica da implementação que merece 
destaque é a aplicação com monitoramento on-line para o disjuntor, o que permite acompanhar os instantes de 
fechamento dos contatos em relação às ondas de tensão e daí inferir sobre as tensões e correntes de 
estabelecimento, as seqüências de interrupção das correntes nas três fases podendo-se concluir pela não 
ocorrência de reignições e ainda monitorar a evolução de eventuais dispersões nos tempos de operação dos 
disjuntores ao longo da vida operativa. 
 
Vale ressaltar a implementação da solução utilizando os reatores existentes e atendendo à necessidade da 
alteração do regime de operação desses. Ou seja, a adoção da manobra controlada não convencional dispensou 
a aquisição de novos reatores ou a recapacitação dos existentes.   
  
Pelo exposto, indicamos que os procedimentos aqui descritos sejam adotados nos casos em que haja a 
necessidade da aplicação do regime manobrável para reatores que o projeto original não tenha previsto esse 
regime.   
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