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Resumo 

Em uma subestação, quando é feita a mudança de configuração, se faz necessário 

a realização de estudos relacionados à capacidade do sistema, dimensionamento de 

condutores e dimensionamento do o sistema de proteção, desde os ajustes de 

disjuntores e fusíveis até a capacidade de curto- circuito da instalação. Este trabalho 

aborda dispositivos limitadores de corrente de curto-circuito com ênfase no estudo de 

reatores duplex, aplicados a uma subestação que antes operava alimentada pela 

concessionária e posteriormente recebeu geração própria. 

O estudo começa através da introdução de conceitos fundamentais para o 

entendimento do trabalho, apresentando quais são os métodos de limitação de corrente 

de curto-circuito mais usuais. Posteriormente é dada uma atenção especial ao reator 

tipo duplex no que se refere a características construtivas e elétricas, princípio de 

funcionamento e suas aplicações. Este estudo traz ainda uma aplicação prática do reator 

duplex, descrevendo o funcionamento de uma subestação que utiliza esta tecnologia 

para limitação de correntes de curto-circuito devido a entrada de uma unidade geradora.  

O desempenho do reator duplex é avaliado considerando as características da 

subestação para curto-circuito em alguns pontos do sistema. Este estudo é realizado 

através de simulação, utilizando os softwares Alternative Transients Program (ATP) e 

Power Tools for Windows (PTW), onde são inseridas todas as características da 

instalação para cálculos de faltas e feito comparações sobre o comportamento das 

correntes de curto-circuito com e sem a utilização do reator duplex.  

Por fim os resultados das simulações são avaliados. Estes resultados são 

responsáveis por mostrar como o sistema se comporta com a presença do reator e 

justificar em quais tipos de configurações é interessante a utilização deste equipamento 

para limitar as correntes de curto-circuito em sistemas elétricos de potência. 

PALAVRAS-CHAVE: Reator duplex, curto-circuito, dispositivos limitadores, faltas 

em sistemas elétricos. 
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Abstract 

Despite technological advances the principle of operation of equipment 

associated with the electric power system has not undergone major changes. In 

substation, when the configuration change is required to conduct related studies system 

capacity, sizing and wire sizing system-wide protection from the settings of circuit 

breakers and fuses to the ability to short-circuit the system. 

This paper discusses current limiting devices short circuit with emphasis on the study of 

duplex reactors, applied to a substation that fed once operated by the concessionaire 

and subsequently received its own generation. 

The study begins by introducing key concepts for understanding the work, 

presented what are the methods of current limiting most common short-circuit current. 

Later special attention to the duplex reactor with regard to constructive and electrical 

characteristics, operating principle and its applications will be given. 

This study also presents a practical application of duplex reactor describing the 

operation of a substation that uses this technology for limiting short-circuit current due 

to the input of a generating unit. 

The performance of duplex reactor is evaluated considering the substation 

characteristics to short circuit at some system points. This study is conducted through 

simulation, used the Alternative Transients Program (ATP) and Power Tools for Windows 

(PTW), software which are inserted all the features of the system to fault calculations 

and comparisons made on the behavior of short-circuit currents with and without the 

use of duplex reactor. 

Finally the simulation results are evaluated. These results are responsible for 

showing how the system behaves in the presence of reactor and justified in what types 

of settings is interesting to use this equipment to limit short-circuit currents in electrical 

power systems . 

KEYWORDS – Duplex reactor, short circuit, current limiting devices short circuit, 

electrical systems faults. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

Os sistemas elétricos do Brasil estão passando por processos de expansão. Várias 

indústrias buscam a eficiência energética e a geração própria de energia para minimizar 

os custos de produção. Essa expansão faz com que subestações construídas a partir da 

década de 80 recebam equipamentos de última geração, seja para modernização ou para 

expansão do sistema elétrico.  

A inserção de fontes, como geradores, em sistemas elétricos traz como 

consequência o aumento dos níveis de corrente de curto-circuito, podendo ser acima 

dos limites operacionais das subestações. Diante disso, se faz necessário o estudo 

elétrico do sistema existente para que os limites operacionais não sejam atingidos com a 

nova configuração. Entre os vários estudos a serem realizados, o estudo da subestação 

para os cálculos de curto-circuito é um dos mais importantes. Caso seja excedido o nível 

de corrente de curto-circuito é necessário a adoção de equipamentos que devem ser 

conectados ao sistema existente para que os níveis de corrente de curto-circuito fique 

em valores compatíveis com o sistema elétrico já existente. 

A criação de sistemas de alimentação confiáveis é importante em processos 

industriais. A parada de algum equipamento ou sistema por falta elétrica pode acarretar 

danos a equipamentos e pessoas, parada de produção e perda financeira. Ter um sistema 

elétrico de potência com as proteções bem dimensionadas minimiza o risco de danos 

maiores principalmente para os equipamentos associados a este sistema. 

Diante do que foi mostrado acima, os dispositivos limitadores de corrente de 

curto-circuito são equipamentos importantes neste processo de proteção do sistema 

elétrico.   
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Este trabalho visa o estudo da limitação de corrente de curto-circuito, abordando 

quais são os principais métodos utilizados, os que métodos possuem melhor relação 

custo-benefício e alguns métodos menos usuais, mas que é solução para configurações 

específicas. Será dada uma atenção especial para o reator do tipo duplex, solução para 

sistemas elétricos que necessitam de uma entrada e duas saídas para a potência gerada. 

Serão mostradas quais são suas características construtivas e elétricas, princípio de 

funcionamento, em qual tipo de sistema é vantajosa a sua utilização e a aplicação do 

reator duplex em um sistema elétrico real.  

1.2. Objetivos 

Diante da contextualização apresentada no tópico anterior, o trabalho traz como 

objetivos o estudo de faltas em sistemas elétricos de potência, com a apresentação das 

características dos equipamentos que limitam o efeito destas faltas.  

O objetivo principal é o estudo do reator duplex em uma aplicação específica, 

através do embasamento teórico e principalmente através de simulações. São feitos 

estudos do comportamento do sistema para falhas de curto-circuito, após o mesmo ser 

expandido com uma geração própria. Este estudo contempla uma avaliação quantitativa 

e qualitativa do comportamento destas correntes de curto com a ausência e 

posteriormente com a presença do reator duplex. Por fim serão apresentados os 

resultados das simulações com as justificativas de se usar este equipamento para 

limitação de corrente de curto-circuito. 

1.3. Justificativa 

O reator duplex é um equipamento raro no sistema elétrico brasileiro. O 

equipamento surgiu com projeto no início do século XX (SAUER, 1953). Sua rara 

utilização associado ao fato de existir um reator duplex em uma das subestações 

principais da REGAP (Refinaria Gabriel Passos) foram fatores relevantes para a escolha 

do tema. Descobrir porque o reator duplex não é muito empregado nos projetos mais 

recentes estimula a investigação de suas vantagens e desvantagens em relação aos 

demais DLCC (Dispositivos de limitação de corrente de curto). 
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Outro aspecto importante para a escolha do tema é o interesse no estudo de 

sistemas elétricos de potência associados aos métodos de limitação de correntes de 

curto-circuito. 

1.4. Metodologia 

A metodologia adotada na elaboração deste trabalho está baseada em 

bibliografias especializadas na área de Engenharia Elétrica, mais especificamente nos 

livros e dissertações que trabalham com os métodos de limitação de corrente de curto-

circuito e com os reatores do tipo duplex. A formatação do trabalho segue os padrões da 

ABNT NBR 14724 – Informação e Documentação – Trabalhos acadêmicos – 

Apresentação. Revisão de 17/03/2011 e todas as normas auxiliares que esta indicar. 

Inicialmente é feita uma pesquisa bibliográfica em relação as características dos 

curtos-circuitos, aos principais DLCC e especificamente o reator duplex. Com as bases 

teóricas bem fundamentadas é feito o estudo do reator duplex para condições 

específicas de curto-circuito em um sistema real. É utilizado o software ATP, com este 

sistema elétrico real configurado, onde são analisadas as condições de curto-circuito em 

pontos do sistema para situações com e sem o reator duplex.  

1.5. Organização do Trabalho 

Este trabalho é desenvolvido e dividido em seis capítulos, incluindo o capítulo 1 

onde está sendo desenvolvida a introdução do tema. 

No capítulo 2 são apresentados detalhes sobre os curtos-circuitos quais são as 

características, os impactos de um sistema apresentando falta e quais são as principais 

causas dos curtos-circuitos nas instalações elétricas industriais. São apresentados 

também os DLCC, suas características, funcionamento, aplicações, vantagens e 

desvantagens. 

No capítulo 3 é enfatizado o dispositivo central do estudo deste trabalho, o reator 

duplex.  São desenvolvidos estudos teóricos sobre este tipo de reator apresentando as 

suas aplicações, vantagens e desvantagens em comparação com os demais DLCC e 

trazendo o embasamento teórico para o próximo capítulo. 
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No capítulo 4 são apresentadas as simulações do reator duplex em uma aplicação 

específica, a subestação principal da REGAP. Inicialmente será introduzido o sistema em 

questão com suas características principais. Posteriormente são feitas as simulações no 

Software ATP apresentando o comportamento das correntes nas barras principais para 

curtos-circuitos sem e com o reator duplex. É feito um estudo comparativo nestas duas 

condições. 

Por fim no capítulo 5 são apresentadas as conclusões tiradas de todo o estudo 

que este trabalho proporcionou e propostas para futuros trabalhos a serem 

desenvolvidos. 
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Capítulo 2 

Métodos de Limitação de Corrente de Curto-Circuito 

2.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentados conceitos gerais dos curtos-circuitos bem como 

os impactos que os mesmos trazem para os sistemas elétricos de potência. São 

apresentados também os dispositivos limitadores de curto-circuito já existentes no 

mercado ou ainda em fase de desenvolvimento. Além disso, são discutidas as vantagens 

e desvantagens de cada um, de modo a se comparar com o dispositivo limitador 

estudado de forma mais específica neste trabalho, o reator duplex e que será analisado 

com maiores detalhes no próximo capítulo. 

2.2. Correntes de Curto-Circuito 

De acordo com a NBR 5460 curto-circuito é uma “ligação intencional ou acidental 

entre dois ou mais pontos de um circuito, através de impedância desprezível”. 

Em outras palavras, curto-circuito é um tipo de ligação elétrica de impedância 

baixa entre dois pontos que possuem diferença de potencial. Esta ligação pode ser 

através de ligação entre condutores denominada curto-circuito franco ou através de 

arco elétrico. No instante do curto-circuito a corrente nos condutores se elevam 

demasiadamente atingindo valores superiores a 10 vezes a corrente nominal do circuito 

(ARAÚJO, CÂNDIDO, et al., 2005). 

Os efeitos dos curtos-circuitos podem ser catastróficos para os sistemas elétricos. 

Um curto-circuito pode levar a esforços mecânicos e aquecimentos nos equipamentos e 

partes condutores dos sistemas, podendo causar fogo e explosões. Os efeitos mecânicos 

normalmente representam características construtivas dos componentes, por isso não 

dependem de dispositivos de proteção. Já os efeitos térmicos podem fazer com que os 

condutores e partes dos equipamentos atinjam temperaturas acima dos limites trazendo 



 
 

16 
 

alteração estrutural e perda da capacidade de isolação dos cabos e equipamentos. 

Portanto se faz necessário o cálculo dos valores de curto-circuito das instalações 

elétricas para que o sistema e os equipamentos sejam bem dimensionados e para 

projetar os sistemas de proteção. 

O curto-circuito não está relacionado com as cargas do sistema elétrico em 

análise e sim pela capacidade das fontes da instalação. De acordo com (BEEMAN, 1955), 

as principais fontes de corrente de curto-circuito são os geradores, transformadores, 

motores síncronos e motores assíncronos. 

Quando se aumenta a capacidade de geração dos sistemas já existentes, seja pelo 

aumento do consumo pela inserção de novos transformadores ou pelo aumento da 

geração própria do sistema é necessário o cálculo dos parâmetros de curto-circuito da 

instalação. Ao invés de trocar os componentes dos sistemas é mais rentável a introdução 

de equipamentos que limitam a corrente de curto-circuito mantendo os parâmetros de 

curto-circuito dentro dos limites dos equipamentos que já se estão instalados. 

2.2.1. Análise das Formas de Onda das Correntes de Curto-Circuito 

Conforme apresentado por (FILHO, 2007), as formas de onda das correntes de 

curto-circuito assumem posições em relação ao eixo dos tempos. Esta posição está 

relacionada com a posição das fontes nos sistemas elétricos e a distância destas fontes 

para os curtos-circuitos.  

 

a) Corrente Simétrica de Curto-Circuito 

A corrente simétrica de curto-circuito é aquela onde a componente senoidal é 

simétrica em relação ao eixo dos tempos. A Figura 2.1(a) apresenta a característica da 

forma de onda simétrica. Representa características de correntes de curto-circuito 

permanente. É através deste parâmetro que são determinadas as capacidades dos 

equipamentos para suportar os efeitos dos curtos-circuitos. 
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b) Corrente Assimétrica de Curto-Circuito 

A corrente assimétrica é aquela onde a componente a componente senoidal da 

corrente é assimétrica em relação ao eixo dos tempos. A corrente assimétrica pode 

assumir características diferentes conforme apresentado a seguir: 

• Corrente parcialmente assimétrica 

A assimetria neste caso é parcial. Parte da onda se encontra no semi-eixo 

positivo e parte da onda no semi-eixo negativo. O comportamento da 

forma de onda parcialmente assimétrica é representado na Figura 2.1(b). 

• Corrente totalmente assimétrica 

A assimetria neste caso é total. Toda onda se encontra em apenas um dos 

semi-eixos. O comportamento da forma de onda parcialmente assimétrica 

é representado na Figura 2.1(c). 

• Corrente inicialmente assimétrica e posteriormente simétrica 

A corrente assume característica assimétrica e posteriormente atenuada 

para uma característica simétrica. Um exemplo deste comportamento é 

apresentado na Figura 2.1(d). 

 

 

Figura 2-1 – Tipos de correntes no tempo: (a) Corrente Simétrica, (b) Corrente parcialmente assimétrica, 
(c) Corrente totalmente assimétrica e (d) Corrente inicialmente assimétrica e posteriormente simétrica. 

Adaptado (FILHO, 2007). 
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2.2.2. Formulação Matemática do Curto-Circuito 

De um modo geral as correntes de curto-circuito assumem uma forma senoidal. O 

valor instantâneo da corrente de curto-circuito é determinado, segundo (FILHO, 2007), 

pela equação (2.1): 

������ 	= 	√2. ��. [������ + � − �� − �
�

�
�� . ����� − ��]                        (2.1) 

Onde: 

������ – Valor instantâneo da corrente de curto-circuito em um determinado 

instante t; 

��� – Valor eficaz simétrico da corrente de curto-circuito; 

� – Tempo durante o qual ocorreu o defeito no ponto considerado, em s; 

�� – Constante de tempo dada pela equação �� = �/2!�"; 

� – Deslocamento angular, em radianos, medido no sentido positivo da variação 

#$/#�, a partir de V=0 até o ponto t=0 (ocorrência do defeito); 

� – Ângulo que mede a relação entre a reatância e resistência do sistema e é 

calculado por � = %&��'��/"�; 

" – Resistência do circuito desde a fonte geradora até o ponto do defeito, em Ω; 

� – Resistência do circuito desde a fonte geradora até o ponto do defeito, em Ω; 

�� – Ângulo de tempo; 

� – Frequência do sistema em Hz; 

 

Diante da equação acima se pode concluir que os valores das correntes de curto-

circuito dependem dos ângulos das tensões e correntes do sistema. As correntes de 

curto-circuito também dependem dos valores de reatância e resistência equivalente do 

sistema. O curto-circuito possui um valor contínuo e um valor simétrico, que podem ser 

mínimos ou máximos dependendo do fator de potência do curto-circuito. A componente 

contínua é representada por X/R. 

Para circuitos altamente resistivos o termo ���/�	 tende a zero e a característica 

de amortecimento é extremamente rápida. Para circuitos predominantemente indutivos 

o amortecimento é contínuo e quanto maior a indutância maior o prolongamento do 

período transitório da corrente de curto-circuito.  
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A relação assimétrica da corrente de curto-circuito está relacionada o fator X/R 

do sistema. Sendo que estes valores de X e R dependem dos valores de resistência e 

reatância medidos desde as fontes de alimentação até o ponto do defeito. 

2.2.3. Fontes de Correntes de Curto-Circuito 

Ao se calcular as correntes de curto-circuito de uma instalação devem ser levadas 

em conta a contribuição de todas as fontes no sistema elétrico e suas reatâncias. As 

fontes para curto-circuito são a concessionária, geradores, motores síncronos e motores 

de indução. No momento do curto-circuito cada fonte de se comporta de uma maneira 

de acordo com suas características. Estas características são relatadas nos tópicos 

abaixo  (MERLIN, 2013).  

• CONCESSIONÁRIA – A concessionária é considerada muito grande em 

relação à instalação industrial. Na ocorrência de um curto-circuito a 

concessionária fornecerá corrente para a falta de forma contínua com 

limite apenas da impedância da concessionária até o ponto onde ocorre a 

falta. 

• GERADOR – O gerador síncrono, durante um curto-circuito, fornecerá 

tensão para o sistema, pois o órgão primário (turbina) continuará a 

movimentá-lo e o sistema de excitação do gerador ainda permanece ativo. 

Esta tensão gerada pelos geradores produz uma corrente de curto-circuito 

que fluirá do gerador para o ponto de falta. Esta corrente de falta é 

limitada pela impedância do gerador e da linha de transmissão (LT) do 

gerador até a falta. 

• MOTOR SÍNCRONO – Funciona semelhante ao gerador síncrono e pode 

gerar energia da mesma forma. Na ocorrência de um curto-circuito, a 

corrente sobe a valores altos e a tensão do sistema cai a valores muito 

baixos. A redução da tensão faz com que o motor deixe de fornecer energia 

mecânica à carga. Devido à inércia mecânica desta mesma carga e do rotor 

do motor, estes continuam seu movimento de rotação durante ciclos. 

Nestes momentos o motor síncrono se comporta como alternador, em que 

a tensão gerada produzirá a corrente de curto-circuito que fluirá para o 
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ponto de falta. O valor da corrente gerada dependerá da potência, da 

tensão, da reatância do motor síncrono e da impedância do sistema até o 

ponto de falta. 

• MOTOR DE INDUÇÃO – O comportamento do motor de indução é 

semelhante ao motor síncrono. Também neste caso, quando ocorre o curto 

circuito, a tensão do sistema é reduzida a um valor bastante baixo.  O 

mesmo comportamento não acontece com o fluxo magnético nos 

terminais do motor e como a rotação do motor permanecerá durante 

algum tempo, devido à inércia da carga e do próprio rotor, este passará a 

gerar corrente de curto-circuito durante o tempo em que existir o fluxo 

magnético. Diferente do motor síncrono a contribuição do motor de 

indução é menor e dura aproximadamente quatro ciclos. Esta 

característica de contribuição nas correntes de falta faz com que os 

motores de indução sejam considerados apenas nos cálculos de 

coordenação de proteção dos sistemas elétricos, disjuntores de média 

tensão e disjuntores de atuação em pequenos ciclos de corrente. Assim 

como no motor síncrono, o valor da corrente de curto-circuito dependerá 

da potência, da tensão, da reatância do motor e da impedância do sistema 

até o ponto de falta. 

  

Para finalizar as informações relacionadas aos equipamentos que contribuem 

para as correntes de curto-circuito é importante trazer o comportamento detalhado das 

máquinas rotativas, principalmente os geradores. 

A corrente de curto-circuito nos terminais dos geradores se inicia com um valor 

elevado, apresenta um decaimento e depois se estabiliza com valores constantes. 

Durante este período a velocidade do órgão primário e do sistema de excitação do 

gerador não apresenta modificações, portanto o que varia é a reatância do gerador. O 

cálculo de reatância é bastante complexo e considera algumas variáveis. De forma 

simplificada a reatância do gerador apresenta três valores distintos conforme descrito a 

seguir (MERLIN, 2013): 
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• REATÂNCIA SUBTRANSITÓRIA (X"d) – É a reatância aparente do 

enrolamento do estator no instante em que ocorre o curto-circuito e 

determina a corrente que flui nos primeiros ciclos. 

• REATÂNCIA TRANSITÓRIA (X'd) – É a reatância inicial do enrolamento 

do estator, considerando apenas o efeito do enrolamento de campo. Esta 

reatância tem influência em até 0,5 segundos ou mais, dependendo do 

projeto da máquina.  

• REATÂNCIA SÍNCRONA (X d) – É a reatância que determina o valor da 

corrente quando o regime permanente de curto-circuito é atingido. Como 

ela passa a atuar em até vários segundos após o curto circuito, ela não é 

levada em consideração no dimensionamento de equipamentos de 

proteção.  

2.2.4. Classificação dos Curtos-Circuitos 

Os curtos-circuitos podem ser classificados quanto ao tipo e quanto ao tempo de 

atuação. 

De acordo com os tipos, os curtos-circuitos podem acontecer das seguintes 

formas (FILHO, 2007): 

 

a) Curto-Circuito Trifásico 

Falha que acontece nas três fases do sistema elétrico. Normalmente são as faltas 

de maior magnitude. Normalmente se dimensionam os componentes de uma instalação 

elétrica através deste tipo de falta. 

 

b) Curto-Circuito Bifásico 

Falha que acontece através do contato de duas fases distintas ou também pela 

participação do elemento terra. 
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c) Curto-Circuito Monofásico 

Falha que acontece quando há contato de um condutor fase com o condutor ou o 

terra do sistema. O dimensionamento de condutores terra, sistemas de aterramento e 

alguns dispositivos de proteção são feitos através deste tipo de falta. 

 

A Figura 2-2 representa o diagrama fasorial dos tipos de curto-circuito: 

 

Figura 2-2 – Diagrama fasorial das tensões e correntes durante curto-circuito (SATO, 2005) 

 

Durante ocorrências de curto-circuito os valores das correntes aumentam e os 

valores das tensões diminuem. O curto-circuito trifásico apresentam maiores 

magnitudes de corrente.  

Quanto ao tempo de duração, os curtos-circuitos são classificados como 

permanentes ou temporários. Os curtos-circuitos permanentes são falhas irreversíveis 

necessitando desligamento do sistema elétrico para cessar a falta e reestabelecer o 

sistema. De acordo com (KINDERMANN, 1992), estas faltas representam 4% do total de 

curtos-circuitos. Já os curtos-circuitos temporários são faltas que normalmente não 

representam problemas nas redes elétricas. São falhas temporárias ocasionadas por 

fatores externos tais como umidade, chuva, galhos de árvores, animais, vento, neve, 
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contaminação de isoladores por poeira entre outros. Representam 96% das faltas nos 

sistemas elétricos (KINDERMANN, 1992). 

Devido a estas características muitas redes elétricas utilizam dispositivos de 

desligamento temporário para minimizar o tempo de parada dos sistemas elétricos. 

2.2.5. Causas das Faltas nos Sistemas Elétricos 

Apesar de todos os cuidados com o projeto das instalações elétricas, os 

equipamentos ainda estão sujeitos às faltas. Estas faltas não são facilmente detectáveis e 

podem acontecer a qualquer instante devido a fatores internos e externos ao sistema. 

Através de (KINDERMANN, 1992), as principais falhas causadoras de correntes 

de curto-circuito são: 

 

a) Problemas de Isolação 

Vários equipamentos do sistema elétrico utilizam materiais isolantes em seu 

processo construtivo. Além disso, existem isoladores nas linhas de transmissão e nas 

conexões com transformadores, geradores entre outros equipamentos isolando a parte 

ativa destes equipamentos. Rupturas destes materiais isolantes podem provocar curtos-

circuitos entre fases e principalmente entre fase-terra.  Os principais motivos destas 

falhas são: 

• Projeto inadequado; 

• Defeitos de fabricação; 

• Utilização inadequada; 

• Desgaste do material isolante; 

 

b) Problemas Mecânicos 

Estas faltas normalmente são ocasionadas por fatores externos que causam 

esforços mecânicos nos equipamentos e condutores dos sistemas elétricos. Os principais 

motivos para falhas mecânicas são: 

• Ação dos ventos; 

• Neve; 

• Contaminação (principalmente poeira); 



 
 

24 
 

• Crescimento de árvores próximas das redes elétricas; 

 

c) Problemas Elétricos 

Este tipo de falta está relacionado às características elétricas e operação do 

sistema. As principais causas são: 

• Descargas atmosféricas diretas e indiretas; 

• Surtos de manobra; 

• Sobretensão no sistema; 

 

d) Problemas Térmicos 

São faltas ocasionadas pela operação do sistema elétrico acima das condições 

nominais provocando aquecimento acima dos limites operacionais dos equipamentos do 

sistema elétrico. Esta falta além de aumentar a possibilidade de curto-circuito pode 

trazer redução da vida útil dos equipamentos. São ocasionados principalmente por 

sobrecargas por sobretensões e sobrecorrentes. 

 

e) Problemas de outra natureza 

São problemas presentes nos sistemas elétricos não classificados nos itens 

anteriores. Podem ser destacados: 

• Manutenção inadequada; 

• Atos de vandalismo; 

• Queimadas; 

• Ações da natureza como inundações. 

2.3. Métodos Alternativos para Limitação de Correntes de Curto-
Circuito 

Com o intuito de se reduzir os limites de correntes de curto-circuito, várias 

medidas podem ser adotadas para limitar as correntes de curto-circuito. Estas 

alternativas não resolvem o problema dos valores de curto-circuito e envolvem 

manobras no sistema elétrico para realocação das cargas e das fontes. São alternativas, 
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que normalmente trazem perda de flexibilidade operativa e redução dos níveis de 

confiabilidade do sistema (MONTEIRO, 2005).  

Dentre os métodos alternativos para limitação de corrente de curto-circuito 

podem ser destacados: 

 

a) Seccionamento de Barras 

Característica deste método é o seccionamento os barramentos da rede elétrica 

de modo que o sistema fique dividido e se formem ilhas distintas de cargas. A Figura 2.3 

apresenta uma configuração com disjuntor de seccionamento de barra. 

 

 

Figura 2-3 – Seccionamento de barras 

 

Percebe-se que, para aplicar o método do seccionamento de barras da Figura 2.3, 

é necessário manter o disjunto C aberto com os disjuntores A e B fechados. Desta forma 

estariam formadas duas ilhas de carga, cada alimentada por um transformador. Isso 

reduziria os níveis de corrente de curto-circuito de cada ilha e consequente do sistema. 

Um cuidado adicional deste método é a distribuição das cargas para não causar 

desbalanceamento no fluxo de carga do sistema. A alternativa que traria mais 

confiabilidade para o sistema seria manter o disjuntor C fechado, juntamente com os 

disjuntores A e B, porém ela traria aumento dos níveis de curto-circuito do sistema. 
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b) Redistribuição e By-pass de LT (Linhas de Transmissão) em SE 

Quando o sistema apresenta superação dos limites de curto-circuito pode ser 

verificada a possibilidade de by-pass de algum circuito presente neste barramento. O 

objetivo é fazer com que a linha contornada não entre no cálculo de curto-circuito da 

rede, fazendo com que o nível de curto-circuito reduza (FEREIRA, 2006). A Figura 2.4 

apresenta um exemplo de contorno de LT. 

 

 

Figura 2-4 – Exemplo de LT contornada de um determinado barramento (FEREIRA, 2006). 

 

O contorno da LT para o barramento superado altera o valor da impedância 

equivalente do circuito em questão, diminuindo os níveis de corrente de curto-circuito 

deste barramento. Este método também pode diminuir a confiabilidade do sistema. 

 

 

 



 
 

27 
 

c) Reconfiguração das Proteções do Sistema Elétrico 

Dependendo da configuração da instalação elétrica é possível reajustar a 

coordenação de proteção dos equipamentos. Disjuntores, que não estão com valores 

superados de correntes de curto-circuito, podem atuar antes que disjuntores superados 

reduzindo assim os níveis de correntes de curto-circuito. 

 

d) Desligamento de Cargas e Fontes do Sistema 

Através da redução de cargas e geradores é possível alterar os valores de 

impedância equivalente, diminuindo a contribuição dos mesmos para os curtos-

circuitos. Vale lembrar que só interferem nos níveis de curto-circuito cargas motóricas. 

2.4. Dispositivos Limitadores de Corrente de Curto-Circuito – DLCC 

Os dispositivos limitadores de curto-circuito, ou DLCCs, têm como objetivo 

reduzir os níveis de corrente de curto-circuito das instalações, de modo a mitigar o risco 

operacional e garantir a segurança pessoal e patrimonial. Quando o sistema elétrico 

passa por expansões é necessário recalcular os valores das correntes de curto-circuito. 

Ao invés de se trocar todos os equipamentos, o que pode ser bastante oneroso devido ao 

custo de novos equipamentos e pelo longo tempo de desligamento dos sistemas para 

realização das obras, muitas vezes os DLCC se apresentam como uma solução mais 

vantajosa no âmbito econômico e na execução do projeto. 

A interrupção das correntes de curto-circuito pode ser realizada por meio dos 

próprios dispositivos limitadores de curto, em valores de tempo extremamente rápidos, 

ou pela atuação de disjuntores após a ação de um DLCC reduzindo as correntes de falta. 

No primeiro caso, a interrupção de corrente deve ser realizada em tempos 

extremamente rápidos de modo que a corrente de curto-circuito tenha o valor máximo 

assimétrico reduzido. No segundo caso, o DLCC atua reduzindo a corrente de curto-

circuito e a eliminação do defeito é realizada pelos próprios disjuntores, podendo ou não 

resultar em modificações na coordenação da proteção existente (MONTEIRO, 2005). 

A Figura 2.5 descreve o comportamento dos DLCC para ocorrência de curto-

circuito em t = 0. Na curva (a) o DLCC age limitando a corrente de falta, na curva (b) a 
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corrente de falta é apresentada inicialmente sem atuação do DLCC e posteriormente com 

atuação do DLCC interrompendo a falta. 

 

 

Figura 2-5 – Comportamento dos DLCC para correntes de curto-circuito. (FEREIRA, 2006). 

 

Onde: 

Curva (a) DLC que age apenas limitando a corrente de curto-circuito; 

Curva (b) DLC que age interrompendo a corrente de curto-circuito; 

t = 0 instante de ocorrência do curto; 

ta tempo para limitação da corrente de falta; 

td tempo para interrupção da corrente de falta; 

Ponto 1 valor de pico da corrente antes do curto-circuito; 

Ponto 2 corrente iniciante; 

Ponto 3 corrente limitada; 

Ponto 4 valor de pico da corrente de curto; 

Ponto 5 corrente resultante depois do DLC agir limitando a corrente. 

A curva (a) apresenta a corrente de curto-circuito, que se inicia no instante t=0. O 

instante ta mostra a atuação do DLCC trabalhando com atenuações. A corrente de curto-

circuito permanece com picos indicados em 5 com valores acima do pico da corrente 

nominal indicada em 1. A corrente de falta é interrompida a partir da atuação de um 

equipamento externo, por exemplo, um disjuntor. 
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Já a curva (b) mostra o valor da corrente de curto sem atenuação. Percebe-se que 

a corrente máxima, destacada em 4, atinge valores muito superiores às condições 

nominais apresentadas em 1 e as condições de curto-circuito atenuadas apresentadas 

em 5 caso não sofra influência de nenhum DLCC. A interrupção ocasionada pelo DLCC 

somente ocorre no ponto td cessando as correntes de curto-circuito. 

Conforme citado anteriormente, quando as unidades operacionais são 

expandidas, geralmente os níveis de curto-circuito das novas instalações são maiores do 

que os anteriores. Esse efeito se deve ao aumento natural do número de fontes de curto-

circuito conectadas nas barras, como motores, geradores e transformadores de entrada 

de concessionária. Diante deste cenário, os DLCC podem servir para evitar a substituição 

dos equipamentos de proteção e aumentar a segurança operacional.  

Conforme apresentado por (MONTEIRO, 2005) e (FEREIRA, 2006), as principais 

características que devem ser levadas em consideração na escolha destes dispositivos 

estão listadas a seguir: 

• Impedância pequena para condições normais de operação; 

• Impedância elevada para correntes de curto-circuito; 

• Rápida mudança do regime normal de operação para as condições de 

curto-circuito; 

• Recuperação rápida para o modo normal após a ocorrência de uma falta; 

• Baixas perdas; 

• Baixo impacto ao meio ambiente; 

• Manter suas características durante toda a vida útil; 

• Não provocar danos ao meio ambiente; 

• Confiabilidade do DLCC; 

• Dimensões do DLCC, visto que está sendo empregado em um sistema já 

instalado; 

• Custo do equipamento. 

 

Entre os principais dispositivos disponíveis no mercado para limitação de 

correntes de curto-circuito podem ser destacados: 

• Reator de núcleo de ar; 

• Dispositivos Pirotécnicos; 
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• HVDC – High Voltage Direct Current; 

• IPC – Interphase Power Controller; 

• Equipamentos FACTS (Flexible AC Transmission System); 

• TCSC – Thyristor Controlled Series Capacitor; 

• Supercondutores (média e baixa tensão); 

• SSFLC – Solid State Fault Current Limiter; 

• Conexão back-to-back. 

 

Em fase de desenvolvimento existem alguns dispositivos limitadores de corrente 

de curto-circuito onde podem ser destacados os Supercondutores para alta tensão e os 

Disjuntores com Abertura Rápida baseado em chaves eletrônicas. 

Nos próximos tópicos são apresentados os DLCC mostrando suas características 

principais, aplicação e as principais vantagens e desvantagens de cada método. 

2.4.1. Reatores de Núcleo a Ar 

Os reatores limitadores de corrente de curto-circuito de núcleo de ar, também 

conhecidos como RLC, são os dispositivos mais antigos utilizados para redução de 

corrente de curto-circuito e os mais baratos entre todos os considerados. De um modo 

geral o reator com núcleo de ar é um equipamento que possui impedância formada por 

componentes resistivos e reativos indutivos.   A limitação da corrente de curto-circuito 

se dá pelo acréscimo de impedância equivalente que o reator acrescenta ao sistema 

elétrico. Na Figura 2.6 segue ilustração do circuito equivalente da rede com o acréscimo 

do reator de núcleo de ar. 

No entanto, este equipamento tem algumas desvantagens, como a introdução de 

perdas e uma maior queda de tensão em condição normal de operação, já que o mesmo 

opera com a rede elétrica em regime permanente. Vale ressaltar que este problema da 

queda de tensão pode ser mitigado em sistemas elétricos com a adoção de uma 

topologia em malha. 
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Figura 2-6 – Circuito com reator de núcleo a ar (DUARTE, 2013). 

 

A determinação da reatância de um reator limitador de núcleo de ar se dá por 

meio de estudos de curto-circuito, fluxo de potência (para análise de quedas de tensão e 

perdas introduzidas na rede elétrica) e transitórios eletromagnéticos, sempre levando 

em consideração os limites impostos pelo mercado. Como exposto anteriormente, do 

ponto de vista econômico, é necessário ter em mente as perdas reativas introduzidas 

pelos reatores com núcleo a ar no sistema elétrico. Deve ser feita uma análise de 

comparação entre o custo total de um reator limitador e a substituição por outros 

equipamentos, pois o custo da energia não aproveitada de forma efetiva pode tornar 

inviável a utilização deste tipo de reator. 

Os reatores limitadores de núcleo de ar podem ser instalados em série com os 

circuitos alimentadores ou por meio do seccionamento de um barramento. Na 

atualidade existem duas principais tecnologias de reatores com núcleo a ar, conforme 

mostrado a seguir: 

 

Figura 2-7 – Tecnologias na construção de reatores com núcleo a ar (CAMPOS, YANASE JR., et al., 2009). 
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Devido à suas características construtivas os reatores de núcleo de ar ocupam um 

espaço razoável no sistema elétrico. Isto pode significar um problema, pois as distâncias 

necessárias entre fases podem tornar inviável a instalação de um reator de núcleo de ar 

entre subestações que apresentam dificuldades com a falta de espaço (MONTEIRO, 

2005). 

2.4.2. Dispositivos Pirotécnicos 

O dispositivo pirotécnico é um DLCC baseado em carga explosiva e elementos 

fusíveis. O tempo de interrupção de corrente de curto-circuito é extremamente baixo, 

entre ½ e ¼ ciclos. São amplamente utilizados em redes de média tensão, sendo 

eficientes para tensões nominais até 40 kV. A utilização do dispositivo pirotécnico pode 

ser das mais variadas, sendo mais usual a instalação em saídas de geradores, em 

interligações de redes e em conexões dos barramentos de uma subestação. 

A Figura 2.8 apresenta o esquemático de um dispositivo pirotécnico da ABB.  

 

 

Figura 2-8 – Dispositivo Pirotécnico ABB: (a) Base principal limitador de 12 kV e 2000A, (b) Componentes 
internos limitador pirotécnico (ABB AG. CALOR EMAG MEDIUM VOLTAGE PRODUCTS, 2013). 

 

Os componentes do dispositivo pirotécnicos são: 

1. Base; 

2. Isolador; 
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3. Polo com dispositivo de fixação; 

4. Fusível; 

5. Elemento de contato com sistema de aterramento; 

6. Isolador com transformador de pulso; 

7. Indicação de atuação do elemento fusível; 

8. Tubo isolante; 

9. Condutor principal; 

10. Carga explosiva de interrupção de corrente; 

11. Indicação referente ao condutor principal; 

12. Elemento fusível. 

 

A Figura 2.9 apresenta as etapas de funcionamento do dispositivo pirotécnico em 

que as etapas são descritas a seguir: 

Em condições nominais de operação a corrente do circuito elétrico passa por uma 

barra condutora, conforme Figura 2.9(a). Nesta barra estão instalados explosivos 

químicos especiais. Em paralelo com a barra é instalado um fusível limitador com 

capacidade adequada (até 120 kA) (COSTA, SANTOS e TOURINHO, 2003). Em condições 

normais de operação o circuito do fusível apresenta uma impedância superior à barra 

condutora fazendo com que a corrente circule somente na barra condutora. O 

dispositivo pirotécnico possui sensores que são alimentados por transformadores de 

corrente (TC). Estes sensores detectam a corrente de curto-circuito na primeira rampa 

de subida, disparando o explosivo químico e desviando a corrente, conforme Figuras 

2.9(b) e 2.9(c). De acordo com a Figura 2.9(d), a corrente de curto-circuito, que já se 

encontra reduzida, é desviada para o fusível limitador de corrente. Já com o dispositivo 

explosivo atuado, o fusível atua interrompendo a corrente de curto-circuito, visualizado 

na Figura 2.9(e). Já a Figura 2.9(f) mostra o dispositivo explosivo atuado e o fusível 

aberto com o defeito eliminado. 
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Figura 2-9 – Etapas de operação de um dispositivo pirotécnico (MONTEIRO, 2005). 

 

Conforme mencionado anteriormente a corrente de curto-circuito é limitada na 

subida do primeiro ciclo. A atuação do dispositivo pirotécnico é representada na Figura 

2.10 mostrando que sem o dispositivo pirotécnico a corrente de curto-circuito chegaria 

a valores 5 vezes superior ao valor de interrupção do dispositivo. 
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Figura 2-10 – Capacidade e instante de interrupção de corrente de um dispositivo pirotécnico 
(MONTEIRO, 2005). 

 

O dispositivo pirotécnico pode ser utilizado em uma série de aplicações. 

Normalmente estão associados à subestações que estão passando por processo de 

expansão e sistemas que necessitam de interrupção de corrente em pequenos espaços 

de tempo. A Figura 2.11 apresenta algumas aplicações dos dispositivos pirotécnicos. 

 

 

Figura 2-11 – Aplicações de dispositivos Pirotécnicos. Adaptado (ABB AG. CALOR EMAG MEDIUM 
VOLTAGE PRODUCTS, 2013). 
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Entre as principais aplicações podem ser destacadas: 

• Conexão entre barras; 

• Conexão de redes de distribuição; 

• Conexão em paralelo com um reator na saída de um gerador ou 

transformador. 

Dentre as aplicações acima a mais atraente é a terceira. O dispositivo pirotécnico 

elimina a corrente de curto-circuito, porém ele também interrompe o suprimento de 

energia para o restante do sistema. Para minimizar isso é comum a instalação de 

dispositivos pirotécnicos em paralelo com reatores que limitam a corrente de curto-

circuito. Em condições normais a corrente passa pelo dispositivo pirotécnico. Em 

condições de curto-circuito, após a atuação do dispositivo pirotécnico, a corrente de 

curto-circuito circula e é limitada pelo reator. Com a corrente de curto-circuito reduzida 

o sistema não trabalha com os limites de falta superados. Outra grande vantagem deste 

tipo de instalação seria a de evitar as perdas no reator e as quedas de tensão entre seus 

terminais em regime normal de operação. Com este tipo de arranjo, o reator é curto-

circuitado pelo dispositivo pirotécnico. 

Entre as principais vantagens dos dispositivos pirotécnicos podem ser 

destacados o fato destes dispositivos não apresentarem resistência em regime normal 

de operação, minimizando as perdas. Ocupam pouco espaço nos sistemas elétricos e o 

tempo de eliminação das correntes de falta é extremamente baixo. 

A principal desvantagem é a necessidade de substituição do elemento explosivo e 

do fusível do elemento pirotécnico e o seu custo também não é baixo. Para minimizar 

estas desvantagens o dispositivo pirotécnico pode ser utilizado entre faltas fase-fase. As 

faltas fase-terra são mais frequentes e podem ser minimizadas através de outro DLCC . 

2.4.3. High Voltage Direct Current – HVDC 

Sistemas High Voltage Direct Current (HVDC) são baseados em transmissão por 

correntes contínua (CC) e podem ser utilizados na estratégia de limitar corrente de 

curto-circuito. Sistemas em CC não contribuem para aumentar o nível de curto-circuito 

de uma instalação industrial. Devido essa característica, a estratégia de se utilizar linhas 

de transmissão, sistemas e subsistemas em CC pode ser utilizada como DLCC. 
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Normalmente o custo desta tecnologia é alto, portanto se torna inviável o uso desta 

tecnologia somente para limitação de corrente de curto-circuito. 

De uma forma reduzida, para instalação de um sistema em CC é necessário uma 

estação retificadora, onde é realizada a conversão de corrente alternada (CA) para CC, a 

linha de transmissão em CC e uma estação inversora onde é feita a conversão de CC para 

CA. Um sistema HDVC é representado na Figura 2.12. 

 

 

Figura 2-12 – Diagrama de um HVDC convencional (MACHADO, 2003). 

 

De acordo com (GRAHAM, BILEDT e JOHANSSON, 2004), as características 

principais de um elo HVDC são: 

• Permite interligação de sistemas, utilizando características de ajustes que 

não são compatíveis com a conexão síncrona convencional; 

• Impede fluxos em linhas de transmissão em CA conectadas ao HVDC; 

• Controla o fluxo de energia e evita disparos em cascata, minimizando os 

efeitos de um desligamento sequencial; 

• Restringe a potência de curto-circuito; 

• Permite conversão de frequências entre os sistemas conectados ao HVDC; 

• Evita colapso de tensão, através de um suporte reativo dinâmico, que 

aumenta a estabilidade do sistema; 
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• Oferece capacidade de partida do zero, considerando sistemas de baterias 

conectados a rede HVDC. 

• Em comparação com as linhas em CA, são mais simples, com menor 

impacto ambiental e mais econômicas. 

Atualmente existem duas tecnologias para transmissão em HVDC. O HVDC 

convencional baseado em conversores e inversores com fontes de correntes e o HVDC 

baseado em conversores de fonte de tensão, que se utiliza do avanço dos componentes 

semicondutores. Este último conversor tem vantagem de controlar, de forma 

independente, a potência ativa e reativa. 

O HVDC pode ser utilizado para conexões de pequenas gerações em redes básicas, 

alimentação de pequenas cargas, conexão de redes assíncronas, controle de fluxo de 

carga e balanço de carga entre circuitos alimentadores. 

Porém como relatado anteriormente esta aplicação tem um custo elevado e 

utilizá-la somente para limitação de correntes de curto-circuito não é viável. 

2.4.4. Interphase Power Controller – IPC 

O Interphase Power Controller (IPC) é um dispositivo utilizado para controle de 

fluxo de potência em interligações e sistemas de CA. O IPC pode ser utilizado entre 

outras aplicações no controle e limitação dos níveis de curto-circuito de instalações 

industriais. 

O IPC utiliza elementos convencionais, como capacitores, indutores e 

transformadores defasadores. 

De acordo com (MONTEIRO, 2005), a tecnologia IPC apresentam basicamente 

duas características topológicas: São conectados entre duas barras e possuem pelo 

menos dois ramos paralelos. O diagrama básico de um circuito IPC está representado na 

Figura 2.13 e mostra o IPC de dois ramos ligado entre duas linhas. Um dos ramos do IPC 

é composto por um elemento defasador, que pode ser um transformador defasador, um 

transformador convencional defasado ou fases diferentes de dois sistemas síncronos, e 

por uma reatância indutiva. O segundo ramo é composto por outro elemento defasador e 

uma reatância capacitiva. 
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Figura 2-13 – Diagrama do dispositivo IPC completo (CHITSAZAN, GHAREHPETIAN e ARBABZADEH, 
2012). 

 

A tecnologia IPC pode ser utilizada para interligações de redes assíncronas, 

interligação de subsistemas síncronos, para aumento da capacidade de transformação 

sem elevar os níveis de corrente de curto-circuito e para controle de fluxo de potência 

em linhas de transmissão. Para cada aplicação existe uma configuração específica de 

ligação do IPC. Será detalhada abaixo a configuração específica para limitação de 

corrente de curto-circuito.  

O IPC utilizado para limitação de corrente de curto-circuito é denominado TLCC 

(Transformador Limitador de Corrente de Curto-Circuito) e é utilizado para desacoplar 

redes quando o sistema possui transformadores ligados a barramentos em paralelo. 

Através deste método é possível expandir uma determinada instalação sem aumentar os 

níveis de curto-circuito das SE (Subestações) (LEMAY, BROCHU, et al., 2000). Ao ser 

utilizado como DLCC, o dispositivo IPC não necessita de um defasador nos dois ramos. 

De um modo geral o funcionamento do dispositivo IPC para limitação de corrente de 

curto-circuito é representado pela Figura 2.14. 
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Figura 2-14 – Circuito equivalente do TLCC para limitação de corrente de curto-circuito (MONTEIRO, 
2005). 

 

Para limitação de corrente de curto-circuito a corrente I1 está atrasada em Vind e a 

corrente I2 está adiantada de Vcap. Fazendo as associações das tensões e correntes é 

possível perceber que a corrente de saída é igual soma das correntes I1 e I2. Portanto a 

corrente Ir pode ser limitada através da variação da corrente I2 no capacitor. A corrente 

do capacitor pode ser ajustada de acordo com V1. O ajuste de V1 controla a tensão Vcap e 

por consequência a corrente I2.  

Resumindo, em situações de curto-circuito a correntes I1 e I2 ficam em oposição 

de fase limitando a corrente total. 

2.4.5. Flexible AC Transmission System – FACTS 

O desenvolvimento dos componentes eletrônicos introduziu a utilização de 

equipamentos baseados em semicondutores em sistemas de média e alta tensão. 

Portanto a medida que o tempo passa, instalações antigas passam por reformulações e 

novas instalações contam com equipamentos de controle baseado em semicondutores. 

Como característica os sistemas elétricos ganharam mais flexibilidade  e aumentou-se o 

controle sobre as variáveis elétricas dos sistemas. 

Os dispositivos Flexible AC Transmission System (FACTS) são baseados em 

conversores e utilizam semicondutores mais sofisticados com capacidade de comutação 

controlada. Estes componentes são mais caros e tem maiores perdas jóulicas, porém 
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aumentam a capacidade de controle do sistema, aumentando o desempenho operacional 

que no final podem sem mais vantajosos em relação à outras tecnologias. Podem ser 

instalados de três formas distintas: equipamentos shunt (em derivação), ligados em 

série e os que unem as duas tecnologias. 

A Figura 2.15 mostra uma vista em 3D de um dispositivo FACT. 

 

 

Figura 2-15 – Visão em 3D de um dispositivo FACT (SIEMENS, 2012). 

 

Existem vários dispositivos FATS que serão citados a seguir: 

• Compensadores estáticos – Static Var Compensator (SVC); 

• Reator Controlado por Tiristor – Reactor Controlled Thyristor (RCT); 

• Capacitor série controlado por tiristor – Thyristor Controlled Series 

Capacitor (TCSC); 

• Compensador síncrono estático – Static Syncronous Compensator 

(STATCOM); 

• Compensador síncrono estático série – Static Syncronous Series 

Compensator (SSSC); 

• Controlador Universal de Fluxo de Potência – Unified Power Flow 

Controller (UPFC); 
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Para controle de correntes de curto-circuito o dispositivo FACT mais apropriado 

é o TCSC. De acordo com (HINGORANI, 2007) o TCSC é eficaz no incremento da 

estabilidade e no amortecimento das oscilações subsíncronas, mas sem grande eficácia 

no controle de fluxo de potência. 

A Figura 2.16 apresenta o diagrama de ligação de um TCSC.  

 

 

Figura 2-16 – Diagrama esquemático de um TCSC. 

 

De um modo geral o TCSC é composto por um reator que é controlado por 

tiristores (diodos controlados). Em paralelo com o reator existe um capacitor e um pára-

raio denominado Metal Oxide Varistor (MOV). 

O conjunto reator controlado e capacitor trabalham de modo que a impedância 

do circuito seja controlada. Esta característica de controle de impedância é que confere 

ao TCSC a possibilidade de controlar correntes de falta. O TCSC limita a corrente quando 

os tiristores estão conduzindo plenamente e o circuito se torna indutivo. O MOV é 

responsável por proteger o capacitor do circuito. Existe ainda um circuito de by-pass, 

que pode ser utilizado para manutenção do TCSC. 

Além do TCSC é possível destacar uma nova tecnologia para limitação de 

correntes de curto-circuito. Este novo dispositivo é baseado na tecnologia FACTS, 

combinando um Thyristor Protected Series Compensation (TPSC), com um reator externo 
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série. A Figura 2.17 mostra o diagrama simplificado deste dispositivo. Segundo (GOR, 

POVH, et al., 2004), em regime permanente, este dispositivo opera com uma impedância 

nula (circuito LC ressonante). Quando ocorre um curto-circuito os capacitores são 

retirados do circuito, ficando somente os indutores. A retirada dos capacitores é 

realizada pelas chaves semicondutoras que, em condução plena, contornam os 

capacitores. 

Ainda de acordo com (GOR, POVH, et al., 2004), o TPSC, utilizado no dispositivo 

limitador, apresenta a tecnologia de disparo dos tiristores por luz (tecnologia LTT – 

Light-Triggered Thyristor) e um sistema de resfriamento das válvulas através de 

dissipadores de calor (special heat-sink), dando a este dispositivo uma maior capacidade 

de atuação. 

 

 

Figura 2-17 – Diagrama do dispositivo FACT baseado em TPSC (MONTEIRO, 2005). 

 

De um modo geral, bem como os sistemas HVDC, a utilização de dispositivos 

FACTS como limitadores de curto-circuito só é justificado caso este dispositivo agregue 

outros benefícios para o sistema elétrico, já que seu custo de implementação é muito 

elevado. 

2.4.6. Disjuntores Eletrônicos de abertura rápida 

Com o advento da eletrônica de potência, os disjuntores convencionais passaram 

a ser considerados lentos. Embora alguns fabricantes tenham desenvolvido 

equipamentos com tempo de abertura de 1,5 ciclo, as chaves eletrônicas apresentam 

velocidade de resposta ainda maior, conseguindo atuar até em 0,5 ciclo. 
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A idéia de usar disjuntores rápidos para limitar correntes de curto-circuito 

consiste na abertura dos mesmos antes da atuação dos disjuntores convencionais. Como 

estes últimos têm uma suportabilidade menor para interrupções, a atuação de um 

disjuntor rápido seccionando uma linha ou barramento reduz o nível de curto-circuito 

do ponto sob falta e possibilita a atuação de um disjuntor convencional sem que o 

equipamento se danifique por abrir uma corrente acima do seu limite de interrupção 

(MONTEIRO, 2005). 

Portanto, esta aplicação só é viável se os disjuntores eletrônicos possuírem um 

tempo de abertura bem menor em comparação com os convencionais. Caso contrário, 

não se justifica a utilização deste DLCC. Além disso, a utilização destes disjuntores 

rápidos trazem perdas maiores em regime permanente do que os disjuntores 

convencionais. 

2.4.7. Reator de rápida inserção 

Sistema baseado em reator simples. O modelo do sistema utiliza um dispositivo 

pirotécnico. O reator, que pode ser com núcleo de ferro ou de ar, é instalado em paralelo 

com o dispositivo pirotécnico conforme Figura 2.18. 

 

Figura 2-18 – Reator de rápida inserção em paralelo com dispositivo pirotécnico (ZANETTA JR, PEREIRA e 
CAMPOS, 2007). 
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Em operação normal a corrente passa pelo ramo da chave no dispositivo 

pirotécnico. Na ocorrência de um curto-circuito o dispositivo pirotécnico se abre e 

obriga a corrente de falta a passar pelo reator. As chaves indicadas na Figura 2.18 

podem existir ou não. Quando elas existem facilita o processo de manutenção e troca do 

elemento fusível do dispositivo pirotécnico.  

Em relação ao regime permanente, o dispositivo sofre a transição de um curto-

circuito para um reator, antes e após a falta (ZANETTA JR, PEREIRA e CAMPOS, 2007). 

2.4.8. Supercondutores 

Os supercondutores passaram a ser investigados mais intensamente a partir de 

1986 para aplicações em sistemas de potência. Esta tecnologia evoluiu muito 

rapidamente a partir da descoberta da supercondutividade para altas temperaturas. No 

entanto, somente dez anos depois foi instalado o primeiro supercondutor limitador de 

curto-circuito (SLCC), em uma planta industrial de 10,5 kV e potência instalada de 1,2 

MVA, na Suíça, segundo (MONTEIRO, 2005). 

Os mais variados tipos de supercondutores limitadores de curto-circuito vêm 

sendo estudados e alguns se destacam como novas e viáveis tecnologias para este fim. 

Os benefícios técnicos são confirmados pelos resultados de vários testes e demonstrados 

por meio de simulações detalhadas, o que enfatiza a provável consolidação destes 

equipamentos nos próximos anos. Existem basicamente três tipos de SLCC: resistivo, 

indutivo e do tipo ponte. 

O SLCC resistivo opera com temperaturas na faixa de 77 K e é montado em série 

com o circuito a ser protegido. Seu princípio de funcionamento é baseado na variação 

rápida da resistência da fita supercondutora em série a partir da superação de um dos 

parâmetros que determinam a região de supercondutividade (temperatura, densidade 

de corrente e etc). A fita, que é um supercondutor resistivo, é mantida imersa em 

nitrogênio líquido, o que torna importante a proteção contra o meio externo para que 

não exista troca de calor com o mesmo. 

Durante o regime normal de operação, a fita supercondutora trabalha na região 

de supercondutividade e oferece uma resistência desprezível para o sistema elétrico. Na 

ocorrência de um curto-circuito, a densidade de corrente cresce, o que provoca um 



 
 

46 
 

acréscimo na temperatura e a consequente mudança de comportamento do dispositivo, 

que deixa de se comportar como um supercondutor. Isso se traduz em um súbito 

aumento na resistência série do circuito, o que reduz rapidamente a corrente de falta. 

Esta grandeza é limitada antes que atinja seu primeiro valor de pico durante o defeito, 

com tempos inferiores a 1 ms podendo ser alcançados entre a ocorrência do curto-

circuito e sua limitação (MONTEIRO, 2005). O dispositivo está ilustrado na Figura 2.19. 

 

 

Figura 2-19 – Dispositivo SLCC do tipo resistivo (LÁZARO, 2009). 

 

Vale ressaltar que, nesta aplicação, deve existir um equipamento responsável por 

interromper a corrente de curto-circuito. A fita supercondutora apenas limita a corrente 

de maneira que os disjuntores pré-existentes da instalação possam atuar, mesmo que 

estes só possam interromper correntes menores em relação à inicial de defeito. Para 

evitar o aquecimento excessivo deste DLCC, o supercondutor limitador é desconectado 

do circuito após a ocorrência de uma falta por chaves de manobra em série. Após ser 

devidamente resfriado e atingir novamente o estado de supercondutividade, o 

equipamento é novamente conectado em série no sistema elétrico. 

O dispositivo supercondutor indutivo, ou a núcleo de ferro blindado 

(shieldedcore), representa outro tipo de dispositivo limitador de curto e é acoplado 
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magneticamente com o circuito a ser protegido. O enrolamento primário tem 

condutividade igual a do cobre e é montado com várias espiras, de forma análoga a um 

enrolamento de transformador convencional. O enrolamento secundário é o 

supercondutor e consiste, na maioria das vezes, de uma espira, constituída por um 

invólucro cilíndrico (PAUL e CHEN, 2008). 

Durante o regime normal de operação, o supercondutor não deixa o campo 

magnético do enrolamento primário circular no núcleo de ferro. Caso ocorra um evento 

que provoque um aumento súbito da corrente circulante e esta ultrapasse um valor 

determinado, o campo magnético crítico do supercondutor será superado e o mesmo 

penetrará no núcleo de ferro, o que resultará em uma impedância elevada e limitará a 

corrente de curto-circuito. De forma similar ao supercondutor do tipo resistivo, a 

limitação da corrente de defeito pode ser ajustada variando-se o campo elétrico durante 

a ocorrência do mesmo. 

A Figura 2.20 apresenta o dispositivo supercondutor limitador de curto do tipo 

indutivo. 

 

 

Figura 2-20 – Supercondutor limitador de curto-circuito do tipo indutivo (LÁZARO, 2009). 

 

O SLCC do tipo ponte utiliza diodos (ou tiristores) conectados a um enrolamento 

supercondutor por meio de uma indutância limitante L. Em condições normais de 
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operação, há corrente circulando nos quatro diodos e a parcela passante no indutor é 

praticamente constante, o que produz uma queda de tensão desprezível. Uma fonte CC é 

desejável neste circuito para ajustar o nível de corrente na indutância como sendo igual 

ao valor de pico da corrente da carga e manter o regime de condução dos diodos. 

Na ocorrência de um curto-circuito, a corrente aumenta de acordo com a 

constante de tempo L/R, onde R representa a soma das resistências elétricas da fonte, 

dos diodos e do próprio indutor. Para um valor reduzido de R, a constante de tempo 

assume valores da ordem de segundos, fazendo com que a corrente de curto a ser 

interrompida seja semelhante a corrente de carga, caso o dispositivo de atuação seja um 

disjuntor de ação rápida. 

A Figura 2.21 mostra o supercondutor limitador do tipo ponte. 

 

 

Figura 2-21 – Supercondutor limitador do tipo ponte (MONTEIRO, 2005). 

 

Os SLCCs possuem as mais variadas aplicações, dentre as quais é importante 

citar: 

• Interligação entre dois sistemas: Para reduzir a contribuição da corrente 

de curto-circuito entre dois sistemas conectados, é possível instalar um 

SLCC entre estes. Conforme já foi explicado anteriormente, o dispositivo 

supercondutor teria resistência desprezível durante sua operação normal 

e mudaria de estado rapidamente durante a ocorrência de uma falta, 

reduzindo a corrente de defeito devido ao aumento da resistência em série 

com o circuito. 
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• Seccionamento de barramentos: Os dispositivos limitadores 

supercondutores poderiam ser usados para seccionar os barramentos de 

uma subestação, no caso de os níveis de suportabilidade dos disjuntores 

instalados nos painéis serem inferiores à corrente de defeito. 

2.5. Conclusões parciais 

Neste capítulo foram detalhadas informações importantes sobre os curto-

circuitos. Detalhes sobre os tipos de correntes de curto-circuito, com sua formulação 

matemática e a classificação dos curtos-circuitos. Foram detalhadas quais são as causas 

das faltas nos sistemas elétricos. 

Foram detalhados também os métodos alternativos de limitação de corrente de 

curto-circuito baseado em aspectos e restrições operacionais das instalações. Por fim 

foram detalhados os DLCC, mostrando suas características elétricas, principais 

vantagens e desvantagens de cada método de limitação e em quais tipos de aplicações é 

mais vantajoso a utilização de determinado DLCC. 
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Capítulo 3 

Reator Duplex 

3.1. Introdução 

Este capítulo detalha o reator de tecnologia duplex. O reator duplex é um tipo de 

DLCC que possui uma entrada de potência e duas saídas. Ele também é um equipamento 

que pode ser utilizado em instalações novas ou em um sistema já existente que passou 

por processo de expansão. São apresentadas as características de operação do reator 

duplex, como o reator duplex limita as correntes de curto-circuito, em quais situações é 

vantajosa a utilização desta tecnologia. São apresentadas todas as formulações 

matemáticas que regem a operação do reator duplex em regime normal de operação e 

em faltas nos sistemas elétricos. No fim é apresentada uma aplicação específica onde é 

utilizado o reator duplex como DLCC. 

3.2. Características Construtivas 

O reator duplex fisicamente tem a aparência semelhante à de um exemplar 

convencional. Por fase o reator duplex é equivalente a dois reatores monofásicos 

idênticos que são organizados de modo que o fluxo magnético resultante da passagem 

de corrente seja interligado em sentidos opostos (HAMER, 2006). Em condições normais 

de operação a oposição de fluxos confere ao reator duplex uma menor queda de tensão e 

menores perdas. Para se formar o reator duplex trifásico as fases são acopladas em um 

núcleo comum de modo que a característica de indutância mútua seja mantida. 

A eficácia do reator duplex é determinada pelo acoplamento das bobinas. O 

coeficiente de acoplamento das bobinas é determinado pela forma geométrica com que 

elas são montadas (DAS, ROBERTSON e TWIAS, 1991). A construção de um reator 

limitador convencional é apresentada na Figura 3-1. 
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Figura 3-1 – Construção de um reator limitador convencional: (a) Construção básica, (b) Montagem 
intercalada das bobinas do reator. Adaptado (DAS, ROBERTSON e TWIAS, 1991) 

 

A Figura 3-1(a) apresenta a construção básica de um reator limitador. Consiste 

em grandes cabos redondos, feitos de cobre ou alumínio, que são presos em presilhas de 

poliéster. A base é feita de concreto ou revestida com resina. Os condutores possuem 

isolamento para separar as bobinas. A estrutura é composta por tirantes isolados que 

são responsáveis por suportar as tensões mecânicas e eletrodinâmicas que o reator 

provoca. Ainda de acordo com a Figura 3-1(a) as partes que compõe o reator duplex são 

assim denominadas: 

1. Suporte para transporte e elevação; 

2. Suportes para fixação dos cabos; 

3. Terminais de conexão dos cabos; 

4. Base do reator (Concreto ou revestida com resina); 

5. Isolador; 

6. Tirantes isolados; 

7. Cabos condutores. 

 

A Figura 3-1(b) apresenta a montagem de bobinas, de forma intercalada, em 

reatores duplex cilíndricos com núcleo a ar. 
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O reator duplex tem utilização antiga, porém no passado ele trouxe vários 

defeitos relacionados com seu processo construtivo e seus limites operacionais. De 

acordo com (DAS, ROBERTSON e TWIAS, 1991), historicamente a construção dos 

reatores duplex é caracterizada por: 

• Altos estresses de tensão e gradientes de tensão entre as espiras; 

• Carga mecânica alta nos condutores em condições de curto-circuito. O 

efeito principal é a componente radial do campo magnético que pode 

causar flexão nos condutores rompendo sua resistência mecânica; 

• Perda da integridade mecânica do reator (suportes, isoladores, isoladores, 

base) com o tempo de operação; 

• Largas dimensões físicas. 

 

Durante condições de curto-circuito os fluxos magnéticos são aditivos, o que 

restringe as contribuições de corrente de um ramo para o outro. Os fluxos magnéticos 

internos em oposição durante a operação normal propiciam vantagens associadas ao 

uso do dispositivo, mas acarretam em um problema construtivo para o equipamento: a 

tendência que as forças atuantes sobre as bobinas do reator tende a dividi-lo no meio 

(GENERAL ELECTRIC, 1958). 

Quando condutores elétricos apresentam correntes circulantes e estão inseridos 

em um campo magnético, sofrem a ação de forças que são diretamente proporcionais à 

intensidade das correntes, à permissividade magnética do meio e inversamente 

proporcionais ao quadrado da distância entre os mesmos (BEEMAN, 1955).   

Durante o regime de operação normal, estas grandezas apresentam valores 

próximos ao nominal, e as forças geradas não constituem uma ameaça à integridade 

física do reator, considerando que o projeto de sustentação mecânica do equipamento 

tenha sido realizado corretamente. 

Na ocorrência de um curto-circuito no terminal C, as forças eletromagnéticas 

sobre os enrolamentos do reator agem no sentido de aproximar as bobinas, e os fluxos 

magnéticos produzidos se somam internamente. Esse não chega a ser um problema tão 

grave mecanicamente, ainda que as forças sejam intensas devido à magnitude da 

corrente circulante, já que a tendência neste caso não é a de romper o equipamento no 

meio, e sim comprimi-lo.  
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Analisando uma falta trifásica no terminal A e considerando a existência de 

correntes de contribuição para o defeito por parte de fontes de curto-circuito conectadas 

nos terminais B e C, estas provocam fluxos internos no reator duplex que se subtraem no 

núcleo magnético. As forças sobre os enrolamentos, ao invés de atuarem no sentido de 

comprimir o equipamento, como no caso do reator convencional, agem no sentido de 

separar as bobinas, forçando fisicamente o dispositivo limitador a se romper no meio 

(GENERAL ELECTRIC, 1958). 

Para exemplificar estas reações mecânicas no reator duplex em decorrência de 

curtos-circuitos é apresentado na Figura 3-2(a) o reator duplex em condições de 

operação com construção propícia para suportar correntes de curto-circuito e na Figura 

3-2(b) as consequências de um reator após sofrer os impactos de uma corrente de curto-

circuito para o qual ele não está dimensionado. 

 

 

Figura 3-2 – Reator duplex submetido a um ensaio de curto-circuito: (a) Reator íntegro, (b) Reator 
danificado após teste. Adaptado (SAUER, 1953). 

 

O reator do ensaio mostrado na Figura 3-2(b) foi submetido a uma corrente de 

curto de 162 kA e foi submetido a uma força de 889650 N (SAUER, 1953). Portanto é 

necessário que os materiais utilizados na construção do reator suportem grandes 

impactos mecânicos para viabilizar a utilização de reatores duplex. 
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3.3. Princípio de Funcionamento 

Conforme mencionado anteriormente, o reator duplex é constituído por dois 

reatores idênticos que tem seus enrolamentos montados no mesmo núcleo, de maneira 

que os fluxos magnéticos de ambos estarão em oposição quando a corrente passante nos 

enrolamentos estiver no mesmo sentido. Quando a corrente em um enrolamento estiver 

no sentido inverso em relação ao outro, acontece o efeito inverso, e os fluxos magnéticos 

se somam. 

No caso de serem usados três conjuntos de bobinas magneticamente acopladas 

da forma descrita acima com um ponto de conexão em comum por fase, tem-se o reator 

duplex trifásico, que pode oferecer algumas vantagens a um sistema elétrico no tocante 

à regulação de tensão e limitação da corrente de curto-circuito (BEEMAN, 1955). 

A Figura 3.3 apresenta o esquemático de ligação de um reator duplex em um 

sistema elétrico. 

 

 

Figura 3-3 – Aplicação do reator duplex (HAMER, 2006). 

 

De um modo geral o reator recebe o sinal de potência e o envia para dois pontos 

distintos, em duas barras separadas, limitando a corrente de curto-circuito para os dois 
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lados que ele alimenta. A Figura 3-4 apresenta o reator duplex com núcleo a ar. É 

possível perceber que os lados do reator são denominados A, B e C. Os cabos de 

interligação dos três ramos são conectados e permitem fluxo de potência em todos os 

sentidos. Portanto pode ocorrer fluxo do lado A para os lados B e C ao mesmo tempo 

(operação normal), do lado A para somente um dos ramos B ou C e através do lado B 

para o lado C quando o ramo A está desenergizado. O comportamento do reator duplex e 

suas limitações para cada configuração são expostos a seguir. 

 

 

Figura 3-4 – Reator Duplex de núcleo a ar. 

 

O efeito desta configuração dos enrolamentos é que a reatância série de ambos os 

enrolamentos é maior do que a soma da reatância indutiva própria de cada um. Isso se 

dá devido à expressiva indutância mútua que existe entre as duas bobinas, já que o fluxo 

magnético gerado por um enrolamento enlaça o outro e vice-versa. 
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Esta característica é benéfica para o sistema elétrico ao qual o reator está 

conectado, pois provoca uma redução na corrente de curto-circuito passante no 

dispositivo, no caso de ocorrer uma falta em um dos terminais B ou C. Esta propriedade 

do equipamento será matematicamente demonstrada ainda neste capítulo. 

A Figura 3-5 apresenta o desenvolvimento do reator duplex, montagem padrão e 

o circuito equivalente do reator duplex. É apresentada a forma de acoplamento de 

reatores duplex, mostrando através de equações como funciona o circuito equivalente 

do reator. 

 

 

Figura 3-5 – Desenvolvimento de um reator duplex. (a), (b), (c) Evolução do reator duplex, (d) Padrão 
físico, (e) Circuito equivalente do reator duplex (HAMER, 2006). 
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De acordo com as relações desenvolvidas por (HAMER, 2006) a Figura 3-4(a) 

apresenta dois reatores trabalhando de forma independente cada um com uma 

reatância igual a X. Já a Figura 3-4(b) mostra os campos magnéticos posicionados de 

forma que existe uma interação entre eles de forma oposta. A Figura 3-4(c) apresenta o 

reator rearranjado. O fluxo por apenas um dos lados do reator faz com que ele se 

comporte como um reator simples somente, semelhante aos reatores apresentados na 

Figura 3-4(a). Com fluxo pelos dois ramos, a corrente do outro enrolamento cria um 

fator, definido com fator de acoplamento fc que define qual a influencia que o campo 

magnético de um ramo causa no outro ramo do reator. O valor global deste efeito deve 

ser determinado em função de X e fc. A Figura 3-4(d) apresenta o reator percorrido por 

uma corrente no ramo principal, chamado de ramo A, que corresponde a soma das 

correntes nos outros dois ramos, denominados ramos B e C. A corrente que circula no 

ramo B, trará uma queda de tensão IX e será induzida pelo ramo B com uma queda de 

tensão I.X. fc na direção oposta. 

De acordo com a frase anterior e seguindo as considerações realizadas por 

(HAMER, 2006), é possível obter as relações das tensões do ramo de entrada e dos 

ramos de saída. Partindo da Figura 3-4(d) temos: 

 

)* = )+ − �,� + �-�����																																																										�2� 

) = )+ − �-� + �,�����																																																										�3� 

 

Através das relações (2) e (3) se obtém as seguintes relações: 

 

)+ − )* = �,� − �-�����																																																										�4� 

)+ − ) = �-� − �,�����																																																										�5� 

 

Através da subtração de (3) em (2) é obtida a terceira relação das tensões: 

 

)* − ) = �-��1 + ��� − �,��1 + ���																																												�6� 

 

Por fim, subtraindo I1.X. fc de (4) e I2.X. fc de (5) são obtidas as seguintes relações: 
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)+ − )* = �,��1 + ��� + ��, + �-��−����																																									�7� 

)+ − ) = �-��1 + ��� + ��, + �-��−����																																									�8� 

 

As relações obtidas em (6), (7), (8) são expressas na Figura 3-3(e), que apresenta 

o circuito equivalente do reator duplex. 

3.4. Características do Reator Duplex 

De um modo geral as perdas existentes em reatores duplex são menores do que 

em exemplares convencionais de reatores. Para otimização da operação do reator 

duplex é necessário manter um fluxo de corrente igual para os dois ramos do reator. 

Assumindo que I1=I2=I e tendo I1+I2=2I a perda reativa para o reator 

convencional, denominada X em função da corrente I deve ser 2XI2. O valor de perdas 

reativas para o reator duplex é dada pela soma das perdas dos ramos A, B e C: 

 

5�&#%�	&�%�6$%� = 2�-��1 − ���																																																		�9� 

 

Percebe-se que o ��  é um fator redutor de perdas nos reatores de perdas. As 

perdas por efeito Joule não se alteram, pois elas estão relacionadas com a resistência e a 

corrente que passa no reator, parâmetros que não se alteram com o reator trabalhando 

em regime permanente. 

Portanto, assumindo uma mesma corrente I circulando pelos dois ramos do 

reator duplex, a queda de tensão por fase entre os terminais A e B (ou C) é reduzida à 

medida que cresce o fator de acoplamento ��  entre os enrolamentos do dispositivo. 

Tomando como base a conexão de um gerador a duas barras de um sistema 

elétrico, outra característica do reator duplex que traz mais benefícios para aplicações 

em comparação com o uso de dois reatores limitadores convencionais é o fato de o 

dispositivo apresentar menores perdas reativas durante sua operação normal. Isto 

representa um menor esforço dos reguladores de tensão existente nos sistemas 

elétricos, propiciando uma folga para o suporte de reativos de equipamentos adicionais, 

tais como motores elétricos (HAMER, 2006). 
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O valor de ��  é muito importante para especificação do reator. Juntamente com a 

reatância X representam os parâmetros que devem ser determinados para calcular uma 

aplicação com reatores duplex. O valor da reatância X é determinado pelos valores das 

correntes de curto-circuito e valores nominais de tensão do sistema elétrico. O grau de 

acoplamento ��  é importante para analisar sobretensões em transientes de operação. Os 

valores típicos do fator de acoplamento estão representados na Tabela 3-1. 

 

Tensão do Reator Duplex 

Fator de Acoplamento (��) 

Instalado em áreas 

fechadas 
Instalado em áreas abertas 

0-5 kV 0,5-0,6 0,4-0,5 

5-8,66 kV 0,4-0,5 0,3-0,4 

8,66-15 kV 0,3-0,4 0,25-0,35 

Tabela 3-1 – Fatores de acoplamento (��) típicos para reatores duplex (GENERAL ELECTRIC, 1958). 

 

Em posse de X e �� , devem ser utilizados os resultados dos estudos de curto-

circuito realizados para se determinar as características de suportabilidade transitória 

do equipamento, tais como a corrente eficaz de curta duração (em 1 s), que está 

diretamente relacionada aos efeitos térmicos, e a corrente de curto-circuito dinâmica, 

que está relacionada aos esforços dinâmicos frente a defeitos. O nível de isolamento e as 

tensões suportáveis (nominal e de impulso atmosférico) também são características 

importantes a serem determinadas, haja vista que é necessário dimensionar o reator 

para resistir contra possíveis sobretensões transitórias no ponto de conexão comum – 

principalmente nos casos já citados em que a reatância síncrona do gerador conectado 

ao dispositivo tem valor semelhante ao produto X.�� . 

3.5. Comportamento do Reator Duplex em Estudos de Curto-Circuito 

Para análises do comportamento do reator duplex em condições de faltas 

simétricas, é assumida uma ocorrência de defeito trifásico no terminal C do dispositivo e 

que todas as fontes de curto-circuito conectadas na barra B contribuem para o ponto de 
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defeito com uma corrente �,. Considerando que um gerador elétrico está conectado no 

terminal A, a distribuição de correntes e fluxos magnéticos internos do reator se 

comporta de acordo com a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3-6 – Distribuição de correntes e fluxos magnéticos do reator duplex durante a ocorrência de um 
curto-circuito no terminal C. 
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Utilizando como base a lei de malhas de Kirchoff e a distribuição de correntes e 

fluxos magnéticos mostrada na Figura 3.6 é possível obter as seguintes equações: 

 

)* − ) = 8,
#6,
#�

+ 8,
#�6, + 6-�

#�
+ 9

#6,
#�

+ 9
#�6, + 6-�

#�
																								�9� 

)+ − ) = 8-
#�6, + 6-�

#�
+ 9

#6,
#�

																																													�10� 

As quedas de tensão relacionadas às indutâncias mútuas são somadas com as 

associadas às próprias devido aos fluxos magnéticos das correntes I1 e (I1 + I2) também 

se somarem, o que provoca no circuito magnético o efeito de uma indutância resultante 

maior. Assim como no caso anterior, a indutância mútua entre os enrolamentos pode ser 

modelada por meio de um fator de acoplamento ��  entre os mesmos (MERRICK, 1944), 

de tal maneira que a reatância mútua entre as bobinas seja dada por �; = ��� . A 

variável X representa a reatância própria de ambos os enrolamentos, já que os dois são 

idênticos. 

Desenvolvendo as equações (9) e (10) para a condição de regime permanente na 

frequência de 60 Hz, tem-se: 

 

)* − ) = ��, + �����, + �-� + ���, + �-� + ����, 

)* − ) = ��1 + ����, + ��1 + ���.��, + �-�																																		�11� 

)+ − ) = ���, + �-� + ����,																																														�12� 

 

Somando e subtraindo ����- no 1º termo da equação (12): 

 

)+ − ) = ���, + �-� + ����, + ����- − ����- 

)+ − ) = ��1 + ���.��, + �-�−����-																																		�13� 

 

O circuito equivalente referente às equações (11) e (13) e representando um 

curto-circuito no terminal C é apresentado na Figura 3.7. 
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Figura 3-7 – Circuito equivalente do reator duplex considerando a ocorrência de um curto-circuito no 
terminal C. 

 

O circuito equivalente mostrado na Figura 3.7 é igual ao apresentado na Figura 

3.5(e). Vale ressaltar que a corrente I1 circula por uma impedância maior do que seria se 

fossem utilizados dois reatores desacoplados para a limitação de curto-circuito ao invés 

de um reator duplex. Neste caso, a reatância equivalente total entre os terminais B e C 

considerando o terminal A em aberto equivale a 2X(1+ fc), valor superior a 2X, que seria 

a mesma reatância equivalente caso fossem utilizados dois reatores limitadores de 

núcleo de ar convencionais. A análise realizada confirma que, além de proporcionar uma 

melhor regulação de tensão no sistema elétrico em regime permanente, o reator duplex 

propicia uma redução na corrente de falta em comparação com o uso de dois exemplares 

convencionais, caso o defeito ocorra em um dos terminais B ou C. Logo, economiza-se 

também nos disjuntores e painéis a serem conectados nos ramos do equipamento, haja 
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vista que não precisariam ser dimensionados para suportarem correntes de curto-

circuito tão elevadas como seriam na ausência do reator duplex  (BEEMAN, 1955). 

Para ter uma análise mais completa de comportamento do reator duplex sob as 

mais variadas condições, será analisada a ocorrência de uma falta externa no terminal A 

do reator. Considerando que um gerador elétrico está conectado neste terminal e as 

fontes de curto-circuito conectadas nas barras B e C contribuem para o defeito com 

correntes I1 e I2, respectivamente, é apresentado na Figura 3.8 o comportamento destas 

grandezas e dos fluxos magnéticos internos do dispositivo. 

 

 

Figura 3-8 – Distribuição de correntes e fluxos magnéticos internos no reator duplex durante um curto-
circuito no terminal A. 
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Fazendo a mesma analogia do caso anterior, analisando através das leis de 

Kirchoff e distribuição das correntes e fluxos da Figura 3.8 temos as seguintes equações: 

 

)* − )+ = 8,
#6,
#�

− 9
#6-
#�

																																																					�14� 

) − )+ = 8-
#6-
#�

− 9
#6,
#�

																																																					�15� 

Desenvolvendo as equações (14) e (15) para a condição de regime permanente 

na frequência de 60 Hz, tem-se: 

 

)* − )+ = ��, − ����-																																																					�16� 

) − )+ = ��- − ����,																																																						�17� 

 

Somando e subtraindo ����, no 1º termo da equação (16) e ����- no 1º termo da 

equação (17): 

 

)* − )+ = ��, − ����- + ����, − ����, 

)* − )+ = �−������, + �-�+��,�1 + ���																																							�18� 

) − )+ = ��- − ����, + ����- − ����- 

) − )+ = �−������, + �-�+��-�1 + ���																																							�19� 

 

As equações (18) e (19) são representadas por meio do circuito equivalente 

mostrado na Figura 3.9. 



 
 

65 
 

 

Figura 3-9 – Circuito equivalente do reator duplex considerando a ocorrência de um curto-circuito no 
terminal A. 

 

Vale ressaltar que este é o pior tipo de defeito possível de acontecer em um 

reator duplex. Como as correntes de defeito circulam no mesmo sentido pelos 

enrolamentos do equipamento, os fluxos magnéticos internos no núcleo se subtraem, o 

que resulta em uma reatância indutiva equivalente menor em relação à condição de um 

curto-circuito no ponto B (ou C). Portanto, o nível de curto-circuito do terminal A é 

maior do que o verificado em B e C. 

3.6. Topologia e Aplicação Prática do Reator Duplex 

Um reator duplex trifásico instalado em um sistema elétrico industrial pode ser 

um ponto suscetível à ocorrência de faltas. O equipamento pode apresentar defeitos 
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internos durante sua operação, o que torna necessário garantir a manutenção do estado 

normal sistêmico no caso de algum dispositivo de proteção associado ao reator atuar. 

Uma possível solução é o uso de dois disjuntores de bypass em cada fase, 

conectados nos ramos individuais do reator, entre as barras nas quais estariam 

conectadas as cargas e a barra do gerador. Esta topologia é interessante não apenas por 

proteger o reator, mas também porque garante a manutenção do equipamento sem que 

o sistema elétrico industrial perca a energia proporcionada por um gerador. Para a 

proteção do reator, pode ser usado um relé diferencial de três terminais, já que este 

dispositivo possui um erro percentual baixo, de mesma ordem em relação ao dos relés 

diferenciais de dois terminais utilizados em geradores (HAMER, 2006). 

Com a abertura dos disjuntores associados à proteção do reator duplex, um dos 

dispositivos de bypass poderia ser fechado, de modo a manter a alimentação de pelo 

menos um das barras do sistema. O fechamento do outro equipamento de manobra 

ficaria condicionado ao nível de curto-circuito da barra do gerador, como este valor é 

maior do que a suportabilidade do painel, recomenda-se que seja fechado apenas um 

dos disjuntores de by-pass (HAMER, 2006). 

A topologia proposta para melhorar a confiabilidade do sistema no uso do reator 

duplex está mostrada na Figura 3.10. 

 

 

Figura 3-10 – Configuração do reator duplex com disjuntores de by-pass para aumento de confiabilidade e 
auxilio em manutenção sem perda de unidade geradora (HAMER, 2006). 
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A Refinaria Gabriel Passos (REGAP) adquiriu um reator duplex para a sua planta. 

O sistema elétrico da REGAP operava com duas linhas de transmissão em 145kV para 

abastecer a planta. O barramento de 145kV distribui a energia para quatro 

transformadores iguais de 25MVA e 14,5kV no secundário, que alimentam quatro 

barramentos principais, dos quais era enviada energia para as subestações das áreas de 

processo, conforme mostrado na Figura 3.11.  

 

 

Figura 3-11 – Sistema elétrico REGAP sem geração própria. 

 

As linhas de transmissão externas a REGAP são interligadas de modo que a 

confiabilidade do sistema aumente em caso de perda de uma das linhas. Após reduzida a 

tensão os transformadores alimentam 4 barras de onde são distribuídas todas as cargas 

da refinaria, desde as unidades de processamento de petróleo, unidades de utilidades 

(ar, vapor e água) auxiliares dos processos, sistemas de armazenamento de produtos, 

tratamento de derivados de petróleo processado, iluminação e tomada dos prédios da 

refinaria entre outros.  

Cada barra possui um disjuntor de interligação (11, 21, 31 e 41) que permite 

maior flexibilidade nas configurações do sistema permitindo manutenções em trechos 
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do sistema sem comprometer o fornecimento de energia para as cargas da refinaria. 

Cada barra também possui um banco de capacitores que auxilia no controle do Fator de 

Potência da instalação. 

Porém o sistema elétrico da REGAP recebeu um gerador de 65MVA, gerando 

46MW para a refinaria. A configuração da subestação principal de entrada continua a 

mesma e com as mesmas características citadas anteriormente. O gerador é interligado a 

subestação principal em dois pontos distintos, com possibilidade de drenar potência 

para as 4 barras principais. O sistema elétrico também possui um gerador de pequena 

potência, que tem como elemento primário um sistema turbo-expansor e aproveita a 

temperatura de um gás residual no processo de refino de petróleo. A potência deste 

gerador é de 9MVA, porém devido à limitações no sistema drena somente 4,5MW para o 

sistema elétrico da REGAP através da barra 4 do PT-00. 

Esta nova fonte aumentaria os níveis de curto-circuito de toda instalação. Então 

em conjunto com a unidade de geração de energia está instalado um reator duplex para 

limitação da corrente de curto-circuito. A utilização do reator duplex é justificada pela 

distribuição das barras da REGAP. Visto que o sistema elétrico é analisado em duas ilhas 

distintas, a utilização do reator duplex permitiria que a geração própria alimentasse 

todos os barramentos do sistema. A configuração completa do sistema elétrico da 

REGAP é apresentada na Figura 3-12. 
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Figura 3-12 – Sistema elétrico da REGAP com geração própria e presença do reator duplex. 

 

Além da inserção de uma nova fonte de geração com uma potência considerável 

em relação ao consumo total de energia da refinaria, juntamente com o gerador foi 

instalado uma subestação de área denominada PT-125, que juntamente com a principal, 

alimentaria uma parte das cargas da refinaria e englobaria novas unidades. Portanto na 

subestação nova existem as barras B5 e B6 que alimentam algumas cargas. 

No caso da aplicação estudada na REGAP, o reator duplex possui núcleo de ar e é 

composto por dois enrolamentos contendo bobinas cilíndricas de alumínio, dispostos de 

maneira concêntrica e radialmente espaçados. Como o núcleo do dispositivo é de ar, a 

indutância própria do mesmo não varia o que impede a ocorrência indesejada do 

fenômeno de saturação. 

No próximo capítulo são detalhados o sistema elétrico da REGAP, a sua operação 

e os parâmetros elétricos do reator duplex instalado neste sistema. 
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3.7. Conclusões parciais 

Este capítulo apresenta informações relacionadas ao reator duplex de forma mais 

detalhada e completa. São mostradas as características construtivas do reator duplex, 

problemas relacionados as forças resultantes da sua operação em curto-circuito, 

montagem e amarração dos enrolamentos para minimizar o efeito destas forças.  

As características elétricas do reator duplex estão em destaque e as equações 

matemáticas que regem a sua operação, com ênfase no fator de acoplamento, que 

representa o diferencial do reator duplex em relação ao reator convencional. Ainda nas 

características elétricas são destacadas as vantagens de se utilizar o reator duplex tais 

como melhor regulação de tensão, maior limitação da corrente de curto-circuito, menor 

custo nos disjuntores instalados nos painéis vinculados aos ramos individuais do 

dispositivo (a capacidade de interrupção e suportabilidade dos disjuntores pode ser 

menor com a instalação do reator duplex, até porque são utilizados dois novos painéis e 

cada um pode ser conectado à metade das fontes de curto-circuito do conjunto anterior 

(BEEMAN, 1955)) e as menores perdas reativas em comparação com o uso de dois 

reatores limitadores convencionais de núcleo de ar. Além disso, foi visto que o circuito 

equivalente do equipamento confirma todas as vantagens já citadas. Foi mostrado 

também o comportamento do reator duplex para correntes de curto-circuito nos 

terminais do reator.  

Por fim é mostrada uma configuração real, onde foi implementada a utilização do 

reator duplex, mostrando os detalhes de operação e configuração deste sistema antes e 

depois do reator. São destacados os motivos que justificaram a escolha deste tipo de 

reator. 
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Capítulo 4 

Simulações e resultados 

4.1. Introdução 

Neste capítulo são apresentadas as metodologias adotadas para simulações do 

reator duplex. O sistema elétrico da REGAP é modelado em dois softwares diferentes. 

Primeiramente o sistema é modelado no software ATP onde é possível visualizar as 

características das correntes de curto-circuito desde o seu início até um curto espaço de 

tempo. Posteriormente o sistema é modelado de forma completa no PTW, onde é 

possível verificar alguns valores transitórios e principalmente os valores de curto-

circuito em regime permanente. São mostradas características elétricas e construtivas 

do reator duplex e da nova fonte de geração montada no PT-125. 

4.2. Sistema elétrico REGAP com o reator duplex 

Conforme relatado no capítulo anterior o sistema elétrico da REGAP possui 

alimentação distribuídas em 4 barramentos principais (barras 1, 2, 3 e 4) na subestação 

principal (PT-00) e mais dois barramentos (barras 5 e 6) localizados no PT-125. A 

alimentação da concessionária vem de duas linhas de transmissão que possuem tensão 

de 145kV, que são interligadas dentro da subestação principal, garantindo 

confiabilidade do sistema da refinaria e do sistema da concessionária. Também 

mencionado anteriormente os disjuntores de interligação (11, 21, 31 e 41) que permite 

maior flexibilidade nas configurações do sistema permitindo manutenções em trechos 

do sistema sem comprometer o fornecimento de energia para as cargas da refinaria. O 

turbo-expansor, gerador de 4,5MW, drena potência através da barra 4 para a instalação 

e é denominado 103-TG-01. 

Os painéis, cabos, transformadores não foram alterados para a instalação da nova 

fonte geradora instalada no sistema elétrico da REGAP. 
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O PT-125 foi construído para receber a potência drenada pelo gerador principal 

da unidade de cogeração. Este gerador é denominado 221-TG-01. Os detalhes referentes 

a este gerador são mostrados a seguir. O PT-125 é interligado ao PT-00 em dois pontos 

distintos. A saída do gerador passa pelo reator duplex e drena potência para os painéis 

125-PN-01 e 125-PN-02 que são respectivamente os barramentos 5 e 6 da instalação 

estudada. O sistema da refinaria ainda possui um reator simples que está instalado entre 

o barra 3 e o barra 4. Este reator foi instalado na época de comissionamento e entrada 

em operação do 103-TG-01. A configuração completa do sistema elétrico da REGAP é 

apresentada na Figura 4-1. 

 

 

Figura 4-1 – Configuração completa do sistema elétrico da REGAP com a subestação principal PT-00 e com 
a nova subestação do gerador principal PT-125. 
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4.3. Detalhes do gerador 221-TG-01 e do reator duplex 

O gerador 221-TG-01 é de 65MVA, porém gera em torno de 45MW devido às 

limitações do seu órgão primário, uma turbina a gás aeroderivada LM-6000 da General 

Electric (GE).  Os dados do gerador 221-TG-01 são apresentados na Tabela 4.1. Para 

apresentação dos dados e configuração nos sistemas são adotadas a tensão de 13800V  e 

a potência de 100MVA como base para as modelagens. 

 

Parâmetros elétricos gerador 221-TG-01 

Potência 65,5 MVA 

Tensão 14600 V 

Fator de Potência 0,8 

Número de Polos 2 

Rotação 3600 RPM 

Reatância Subtransitória 0,17 pu 

Reatância Transitória 0,2184 pu 

Reatância Síncrona 2,32 pu 

Corrente nominal 2590,2 A 

Tabela 4-1 – Dados do gerador 221-TG-01. 

 

O gerador é do tipo sem escovas (Brushless) e possui resistor de aterramento de 

neutro de 842,9Ω que limita a corrente de falta em 10A. 

Já o reator duplex, instalado para a limitação da corrente de curto-circuito devido 

a inserção de mais uma fonte no sistema elétrico da REGAP, possui reatância própria de 

0,6Ω e fator de acoplamento igual a 0,4Ω. Abaixo é mostrada a foto do reator duplex que 

está instalado na REGAP. 
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Figura 4-2 – Foto de uma fase do reator duplex instalado na REGAP. 

 

Os dados de fabricação e características do reator duplex instalado na REGAP são 

apresentados na Tabela 4.2.  
 

Parâmetros reator duplex instalado na REGAP 

Indução nominal 
1,591 mH por fase (0,6Ω de reatância 

própria por fase) 

Fator de acoplamento entre os 

enrolamentos (��) 
0,4 

Corrente nominal de entrada 2600 A 

Frequência nominal 60 Hz 

Tensão nominal 14,6 kV (±5%) 

Nível Básico de Isolamento por fase 110kVpico 

Icc térmica permissível 20kA (1 segundo) 

Icc dinâmica permissível 50kApico 

Tabela 4-2 – Dados elétricos do reator duplex instalado na REGAP (REACTOR, 2010). 
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De acordo com o modelo equivalente de reatores duplex, mostrado na Figura 

3.5(e), as reatâncias equivalentes dos terminais de entrada e na saída do reator duplex 

são respectivamente: 

−��� = −0,6 = 0,4 	 �0,24Ω 

�1 � ���� 	 �1 � ���. 0,4 	 0,84Ω 

 

A representação do reator duplex instalado, com os valores das impedâncias 

tanto nos ramos de entrada quanto nos dois ramos de saída é mostrada na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4-3 – Circuito equivalente reator duplex REGAP 

 

Além das características destacadas na Tabela 4.2 o reator duplex tem limites 

operacionais relacionados a desequilíbrios nos seus ramos. Caso o reator duplex esteja 

alimentando cargas iguais em seus dois ramos, pode suportar uma corrente no ramo 

central de 2600 A e 1300 A em cada uma das saídas. No caso de alimentação de cargas 

que não estão uniformemente distribuídas entre as duas saídas, o limite de 

suportabilidade nominal no ramo central se mantém em 2600 A, mas a distribuição de 

corrente fica limitada a 1600 A em uma saída e 1000 A na outra (REACTOR, 2010). 
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4.4. Cenários do sistema elétrico para simulações 

Para modelagem do ATP e PTW são propostos alguns cenários para as 

simulações. Os cenários considerados são: 

• Cenário 1 – Sistema elétrico da REGAP com o 103-TG-01 operando em 

paralelo com a concessionária sem todo o PT-125 e o 221-TG-01. Esta 

configuração representa o sistema elétrico da refinaria antes da instalação 

da unidade de cogeração. 

• Cenário 2 – Sistema elétrico da REGAP com o 103-TG-01 operando em 

paralelo com a concessionária com o PT-125 e o 221-TG-01, porém sem a 

utilização do reator duplex. Esta configuração representa o sistema 

elétrico da refinaria após da instalação da unidade de cogeração 

considerando a adição de uma fonte sem limitar as correntes de curto-

circuito causadas pela adição de uma nova fonte. 

• Cenário 3 – Sistema elétrico da REGAP com o 103-TG-01 operando em 

paralelo com a concessionária com o PT-125 e o 221-TG-01 com a 

utilização dois reatores convencionais. Esta configuração vai auxiliar em 

uma análise comparativa entre o reator convencional e o reator duplex. 

• Cenário 4 – Sistema elétrico da REGAP com o 103-TG-01 operando em 

paralelo com a concessionária com o PT-125 e o 221-TG-01 com a 

utilização do reator duplex. Esta configuração finaliza as análises 

mostrando os valores das correntes de curto-circuito com o reator duplex 

permitindo analises comparativa com todos os cenários anteriores. 

 

Os diagramas representativos de cada cenário são apresentados nas Figura 4.4, 

Figura 4.5, Figura 4.6 e Figura 4.7. Para análise dos diagramas devem ser considerados 

disjuntores abertos na cor verde e disjuntores fechados na cor vermelha. 
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Figura 4-4 – Diagrama esquemático do sistema REGAP de acordo com o cenário 1. 

 

Figura 4-5 – Diagrama esquemático do sistema REGAP de acordo com o cenário 2. 
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Figura 4-6 – Diagrama esquemático do sistema REGAP de acordo com o cenário 3. 

 

Figura 4-7 – Diagrama esquemático do sistema REGAP de acordo com o cenário 4. 
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Em todos os cenários são considerados os quatro transformadores em operação.  

4.5. Modelagem do sistema utilizando o ATP 

O ATP é um programa computacional que permite simular fenômenos 

transitórios de natureza eletromagnética, eletromecânica e sistemas associados a 

sistemas elétricos polifásicos (OLIVEIRA, 2013). O ATP permite a análise e o projeto de 

equipamentos, cálculo do nível de isolamento dos circuitos, ajuste de proteção de 

sistemas elétricos, estudos transitórios de correntes e tensões em faltas na instalação 

seja por correntes de curto-circuito, por descargas atmosféricas ou por surtos de 

manobras dos equipamentos. O ATP também permite análise de harmônicos e análise no 

domínio da frequência dos sistemas. 

O sistema da REGAP foi modelado no ATP para análises do curto-circuito e 

visualização gráfica do comportamento das correntes de falta. O diagrama elétrico da 

refinaria foi modelado com algumas simplificações. Os geradores do sistema 103-TG-01 

e 221-TG-01 foram configurados de forma reduzida como três geradores monofásicos. 

Para cada unidade geradora monofásica foram ajustados os valores da amplitude, da 

frequência e do defasamento angular. Ambos geradores tem fechamento em estrela e 

são aterrados através de um resistor. A Figura 4.8 mostra a configuração do gerador 

221-TG-01 para uma fase. 
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Figura 4-8 – Configuração da unidade monofásica do gerador 221-TG-01. 

 

As duas linhas de transmissão da concessionária são representadas por um único 

gerador trifásico com os mesmos parâmetros ajustáveis apresentados na Figura 4.8. 

Além do gerador ainda percebe-se um bloco das características das linhas de 

transmissão que alimentam da REGAP.   

Os transformadores são configurados para redução da tensão para 14,4kV. Eles 

podem ter ajuste nas tensões do primário e secundário e parâmetros de resistência e 

reatância. É possível configurar também a ligação nos enrolamentos e o defasamento 

angular entre as três fases. 

As barras 1, 2, 3 e 4 da subestação principal foram resumidas em dois 

barramentos baseado no fechamento dos disjuntores de interligação de barras. As 

barras 5 e 6 são conectadas nos barramentos principais e recebem potência do gerador 

221-TG-01. 

As cargas da refinaria são representadas por blocos RLC espalhados ao longo das 

barras e com parâmetros ajustados através do valor equivalente de resistência e 

reatância conectadas em cada barra. Estes blocos também representam bancos de 

capacitores que estão distribuídos nas barras da subestação principal. O reator duplex é 
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modelado de acordo com a Figura 4.3 através de blocos RLC com ajustes dos valores das 

impedâncias. 

O sistema foi modelado de modo que, chaves temporizadas permitam o 

isolamento de parte do sistema. As chaves são ajustadas de acordo com simulação de 

cada cenário. A Figura 4.9 mostra o sistema completo modelado no ATP. 

 

 

Figura 4-9 – Sistema elétrico completo da REGAP no ATP. 

 

Por fim, na modelagem feita no ATP também são consideradas as impedâncias 

presentes nos cabos de alimentação e nos barramentos da refinaria. Pontas de prova de 

tensão e corrente são instaladas em uma série de pontos do sistema para visualização 

gráfica dos resultados. 

4.6. Modelagem do sistema utilizando o PTW 

O PTW é um software para projeto e análise de sistemas elétricos de potência, 

graficamente interativo e com poderosa base de dados orientada a objeto que 
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eficientemente organiza, processa e apresenta resultados (TONIELLO, 2008). O PTW 

permite a realização de estudos relacionados à demanda de carga, dimensionamento de 

elementos do sistema elétrico, fluxo de energia e estudos de curto-circuito. Através 

destes estudos é possível dimensionar equipamentos para o sistema para operação em 

regime permanente e em curto-circuito, dimensionar sistemas de proteção, perdas dos 

sistemas elétricos, cálculos relacionados a consumo energético entre outras 

funcionalidades. 

O sistema da REGAP foi modelado no PTW com a mesma finalidade com que foi 

feito no ATP. A modelagem do sistema elétrico dessa instalação no PTW foi completa, 

apresentando todas as barras conforme a montagem da instalação com a presença de 

disjuntores para isolamento dos circuitos, apresentação dos terminais de transformação 

nas áreas de processo com todas as suas cargas configuradas individualmente e 

parâmetros mais completos para as fontes do sistema. 

O PTW apresenta os resultados em cada barramento instalado e tem foco nas 

correntes de curto-circuito em regime permanente. 

O gerador principal 221-TG-01 apresenta uma modelagem bastante completa 

com uma série de parâmetros que não foram considerados na simulação do ATP. As 

Figuras 4.10 e 4.11 mostra a configuração para este gerador. 
 

 

Figura 4-10 – Aba 1 de configuração do 221-TG-01 no PTW. 
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Figura 4-11 – Aba 2 de configuração do 221-TG-01 no PTW. 

 

O gerador 221-TG-01 é aterrado por resistores de 842,9Ω que limita a corrente 

de falta para terra em 10A. A tensão de saída do gerador é de 14600V com potência de 

65,5MVA. 

O reator duplex recebe potência do gerador e a envia para os painéis 125-PN-01 e 

125-PN-02 que representam os barramentos 5 e 6 do sistema elétrico da refinaria. No 

PTW ele é configurado com três reatores simples de acordo com o modelo mostrado na 

Figura 4.3. A Figura 4.12 mostra uma ampliação do reator configurado no PTW 

conjugado com a configuração interna de um dos reatores. 
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Figura 4-12 – Ampliação do reator duplex configurado no PTW juntamente com os parâmetros de ajuste 
de um dos reatores. 

 

Conforme mencionado acima, a configuração do sistema no PTW é extremamente 

completa e fiel ao sistema elétrico instalado. Devido a quantidade de componentes 

presentes no sistema elétrico é difícil de representa-lo em figuras. A Figura 4.13 mostra 

a configuração da subestação principal da REGAP. 
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Figura 4-13 – Configuração da subestação principal da REGAP no PTW. 

 

Da subestação principal o programa direciona para os programas auxiliares onde 

são configurados os terminais de transformação das áreas de processo distribuindo 

energia para as cargas da refinaria. Os terminais de área são configurados em nível de 

motores, cargas resistivas, painéis de iluminação entre outras cargas elétricas do 

sistema da refinaria. Em destaque a subestação PT-125, onde é conectado o gerador 

principal 221-TG-01 e onde saem a alimentação para algumas cargas da instalação. Esta 

subestação, modelada no PTW, é apresentada na Figura 4.14. 
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Figura 4-14 – Subestação PT-125 modelada no PTW. 

 

Para ilustração a Figura 4.15 apresenta parte do 125-PN-01, mostrando a 

configuração das cargas. É possível verificar também o direcionamento para outros 

terminais de transformação. 
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Figura 4-15 – Configuração de parte do painel 125-PN-01 no PTW. 

 

É possível, através da inserção de disjuntores, a seleção da parte do circuito a ser 

simulada. Através deste recurso é configurado o sistema para atender a todos os 

cenários propostos para a simulação. 

4.7. Resultados das simulações no ATP 

As simulações feitas no ATP permitem a visualização gráfica das correntes de 

curto-circuito e seu comportamento. O tempo máximo de simulação é de 0,6s. O curto-

circuito ocorre na simulação no instante t = 0,2s. Todas as simulações são feitas em dois 

pontos distintos do sistema:  
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• 00-PN-03 e 00-PN-04 que representa os barramentos 3 e 4 da subestação 

principal interligados. Esta parte do sistema é denominada ilha 2. 

• 125-PN-02 que representa o barramento 6 da subestação PT-125. 

 

Os demais barramentos principais do sistema elétrico da REGAP têm respostas 

equivalentes aos barramentos acima e não foram repetidas. Para as simulações são 

geradas faltas fase-terra e faltas trifásicas. Especificamente para o 125-PN-02 são feitas 

somente as faltas trifásicas apenas para uma análise comparativa entre os cenários. 

Para cada cenário é modificada a configuração do sistema. Os resultados das 

simulações, para cada cenário proposto, são representados nos tópicos abaixo. 

4.7.1. Resultados do ATP para o Cenário 1 

4.7.1.1. Simulações na ilha 2 

A primeira simulação é realizada para uma falta fase-terra na ilha 2 da subestação 

principal PT-00. A Figura 4.16 mostra o comportamento desta corrente de falta. 

 

 

Figura 4-16 – Corrente de falta fase-terra na ilha 2 da subestação principal simulada no ATP para o 
cenário 1. 
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É possível perceber que a corrente de curto-circuito possui uma componente 

assimétrica que em poucos milésimos de segundo se estabiliza. Esta corrente 

assimétrica é devido a característica da carga conectada ao barramento. A corrente de 

curto-circuito se estabiliza em 3,4kA e mantem a forma senoidal até o final da simulação. 

O próximo passo é a simulação das correntes de curto-circuito de uma falta 

trifásica para o mesmo ponto da simulação anterior. O gráfico representativo das 

correntes de curto-circuito para uma falta trifásico é apresentado na Figura 4.17. 

 

 

Figura 4-17 – Corrente falta trifásica: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 1.  

 

Analisando o comportamento das correntes de curto-circuito, representada pela 

Figura 4.17, é possível perceber que o comportamento assimétrico da corrente nas três 

fases é mais alongado em relação a corrente de curto. No instante inicial do curto-

circuito a corrente de falta chegou a atingir 60 kA. Aproximadamente 0,2s após a 

ocorrência do curto-circuito, a corrente tende a se estabilizar. Em regime permanente a 

corrente de pico do curto atinge 34kA. 
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4.7.1.2. Simulações no 125-PN-02 

Para o cenário 1, o sistema elétrico composto pelo gerador principal e sua 

subestação é isolada do restante do sistema de modo que o gerador e o reator duplex 

não influenciem nas correntes de curto-circuito da subestação principal. 

4.7.2. Resultados do ATP para o Cenário 2 

4.7.2.1. Simulações na ilha 2 

A simulação é realizada para uma falta fase-terra na ilha 2 da subestação 

principal PT-00 considerando a entrada do 221-TG-01 no sistema elétrico sem a adição 

do reator duplex. A Figura 4.18 mostra o comportamento desta corrente de falta. 

 

 

Figura 4-18 – Corrente falta fase-terra: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para o cenário 2. 

 

O comportamento do curto-circuito assimétrico é semelhante ao cenário 1 que 

em poucos milésimos de segundo se estabiliza. A corrente de curto-circuito se estabiliza 

em 7,7kA e mantem a forma senoidal até o final da simulação. 
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Já a simulação das correntes de curto-circuito de uma falta trifásica para o mesmo 

ponto da simulação anterior apresenta o comportamento das correntes de curtos-

circuitos para uma falta trifásico conforme mostrado na Figura 4.19. 

 

 

Figura 4-19 – Corrente falta trifásica: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 2.  

 

Para o cenário 2 é possível perceber que o comportamento assimétrico da 

corrente nas três fases também é mais alongado em relação a corrente de curto fase-

terra. No instante inicial do curto-circuito uma das fases chegou a atingir 78 kA 

Aproximadamente 0,2s após a ocorrência do curto-circuito que a corrente tende a 

estabilizar. Em regime permanente a corrente de pico do curto atinge em torno de 55kA. 

Fazendo uma análise comparativa com o cenário 1 é possível perceber o aumento das 

correntes de curto-circuito devido a adição de uma fonte ao sistema. O pico das 

correntes de falta em regime permanente passou de 34kA para 55kA. Esse 

comportamento vale também para a falta fase-terra. 

4.7.2.2. Simulações no 125-PN-02 

A simulação da falta-trifásica para um curto-circuito no 125-PN-02 referente ao 

cenário 2 apresenta um comportamento conforme mostrado na Figura 4.20. 
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Figura 4-20 – Corrente falta trifásica: 125-PN-02 subestação principal simulada no ATP para cenário 2. 

 

O comportamento das correntes neste ponto, para o cenário 2, é idêntico ao 

comportamento das correntes de curto-circuito para a ilha 2 da subestação principal, 

com os mesmos valores de pico, mesmos valores em regime permanente e o mesmo 

comportamento assimétrico.  

Nos próximos cenários não são realizadas simulações para o 125-PN-02 devido à 

semelhança de valores e comportamento destas correntes com as simulações realizadas 

para a ilha 2 da subestação principal. 

4.7.3. Resultados do ATP para o Cenário 3 

4.7.3.1. Simulações na ilha 2 

A simulação é realizada para uma falta fase-terra na ilha 2 da subestação 

principal PT-00 considerando a entrada do 221-TG-01 no sistema elétrico com a adição 

de dois reatores convencionais com impedância de 0,64Ω. A Figura 4.21 mostra o 

comportamento desta corrente de falta. 
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Figura 4-21– Corrente falta fase-terra: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 3 

 

O comportamento do curto-circuito assimétrico é semelhante aos cenários 

anteriores. A corrente de curto-circuito se estabiliza em 7,3kA. Para o curto-circuito 

fase-terra houve uma redução de 400A nos valores de pico da corrente de falta para o 

sistema com reatores convencionais e sem nenhum limitador de corrente de curto-

circuito. Estes valores demonstram a atuação dos dispositivos limitadores de corrente 

de curto-circuito. 

Já a simulação das correntes de curto-circuito de uma falta trifásica na ilha 2 

apresenta o comportamento conforme mostrado na Figura 4.22. Para esta simulação o 

eixo do tempo foi restrito de 0,1 a 0,5 segundos para melhor visualização das curvas de 

correntes das três fases. 
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Figura 4-22 – Corrente falta trifásica: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 3.  

 

Para o cenário 3 é possível perceber que o comportamento assimétrico da 

corrente nas três fases permanece mais alongado em relação a corrente de curto fase-

terra. Uma das fases chega atingir 63 kA Aproximadamente 0,2s após a ocorrência do 

curto-circuito que a corrente tende a estabilizar. Em regime permanente a corrente de 

pico do curto atinge em torno de 35,5 kA. O valor da corrente de curto-circuito para falta 

trifásica reduziu substancialmente em comparação ao sistema sem dispositivos 

limitadores de corrente de curto-circuito. A redução foi de 20 kA. 

4.7.4. Resultados do ATP para o Cenário 4 

4.7.4.1. Simulações na ilha 2 

A simulação é realizada para uma falta fase-terra na ilha 2 da subestação 

principal PT-00 considerando a entrada do 221-TG-01 no sistema elétrico com a adição 

do reator duplex com valores de impedância conforme mostrado na Figura 4.3. O 

comportamento da corrente de curto-circuito para esta falta é apresentada pela Figura 

4.23. 
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Figura 4-23– Corrente falta fase-terra: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 4 

 

Para este cenário a corrente de curto-circuito se estabiliza em 7,1kA. Para o 

curto-circuito fase-terra houve uma redução de 200A nos valores de pico da corrente de 

falta em comparação o sistema com reatores convencionais e uma redução de 600A para 

o sistema sem nenhum limitador de corrente de curto-circuito. Estes valores 

demonstram a atuação dos dispositivos limitadores de corrente de curto-circuito e uma 

das vantagens da utilização de reatores duplex. 

Já a simulação das correntes de curto-circuito de uma falta trifásica na ilha 2 

apresenta o comportamento conforme mostrado na Figura 4.24. Também para esta 

simulação o eixo do tempo foi restrito de 0,1 a 0,5 segundos para melhor visualização 

das curvas de correntes das três fases. 
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Figura 4-24 – Corrente falta trifásica: ilha 2 subestação principal simulada no ATP para cenário 3.  

 

Para o cenário 4 uma das fases chega atingir 61 kA. Aproximadamente 0,2s após a 

ocorrência do curto-circuito a corrente tende a estabilizar. Em regime permanente a 

corrente de pico do curto atinge em torno de 34,5 kA. O valor da corrente de curto-

circuito para falta trifásica reduziu substancialmente em comparação ao sistema sem 

dispositivos limitadores de corrente de curto-circuito. A comparação do sistema com 

reatores convencionais e reatores duplex mostra uma redução de 1000A com o uso de 

reatores duplex. A comparação do cenário 3 em relação ao cenário 4 é realizada para 

reatores convencionais e reatores duplex de mesma indutância por fase. 

4.7.5. Resultados das simulações no PTW 

Conforme mencionado anteriormente as simulações realizadas no PTW 

apresentam o sistema elétrico da REGAP de forma mais completa. De um modo geral são 

feitas simulações semelhantes às realizadas no ATP. Porém os resultados não são 

apresentados no formato gráfico e sim através de tabelas. São feitas também análises do 

reator duplex para queda de tensão em regime permanente e para perdas reativas 

durante a sua operação. 

 



 
 

97 
 

4.7.5.1. Queda de tensão em regime permanente do reator duplex 

Inicialmente feita análise das quedas de tensão nos enrolamentos do reator 

duplex em comparação com dois reatores convencionais que tem indutância igual ao 

reator duplex. A Figura 4.25 apresenta uma ampliação do reator duplex com os valores 

das tensões dos barramentos, antes e depois do reator duplex, para exemplificar como 

são obtidos os resultados no PTW. 

 

 

Figura 4-25 – Representação da simulação com os valores de tensão das barras do reator duplex. 

 

São obtidos os valores das tensões dos barramentos para carga nominal. Os 

resultados completos das simulações, para as tensões nos cenários 3 e 4, são 

apresentados na Tabela 4.3. 

 

Barra/Tensão Tensões Cenário 3 (V) Tensões Cenário 4 

Entrada reatores 13843 V 13819 V 

125-PN-01 13650 V 13668 V 

125-PN-02 13745 V 13783 V 

Tabela 4-3 – Queda de tensão dos reatores nos cenários 3 e 4. 
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De acordo com a Tabela 4.3 é possível perceber que a queda de tensão no ramo 1 

do reator duplex (125-PN-01) é de 193V para o cenário 3 e 151V para o cenário 4. Já o 

ramo 2 (125-PN-02) apresenta queda de tensão de 98V para o cenário 3 e de 36V para o 

cenário 4. Os valores das quedas de tensão são maiores no ramo 1 independente do 

cenário pois as correntes que circulam por este ramo é maior  do que as correntes do 

ramo 2. A corrente do ramo 1 é igual a 930A e a corrente do ramo 2 é igual a 770A.  

Portanto, pode-se concluir que, no quesito queda de tensão em regime 

permanente, o reator duplex é mais vantajoso em relação a reatores convencionais. Esta 

análise confirma uma das vantagens do reator duplex ressaltada no Capítulo 3. 

4.7.5.2. Perdas reativas em regime permanente do reator duplex 

A primeira verificação que o PTW permite é a análise das perdas reativas do 

reator duplex para operação em regime permanente. Também para esta análise é feita 

considerando sistema com reator duplex e dois reatores convencionais com a mesma 

indutância. 

Os resultados das simulações, para as perdas reativas nos cenários 3 e 4, são 

apresentados na Tabela 4.4. 

 

Barra/Tensão Reatância Cenário 3 (kVar) Reatância Cenário 4 (kVar) 

Entrada reatores _ -2859 kVar 

125-PN-01 1881 kVar 2643 kVar 

125-PN-02 1644 kVar 2366 kVar 

Tabela 4-4 – Perdas reativas dos reatores nos cenários 3 e 4. 

 

O valor da perda reativa total é obtido através da soma das reatâncias dos ramos 

em cada cenário. Para o cenário 3 a perda reativa total é de 3525 kVar. Já para o cenário 

4 a perda reativa total é de 2150 kVar.  

Conclui-se então, que as perdas reativas totais em reatores duplex são menores 

do que reatores convencionais de mesma indutância. Essa redução é uma vantagem para 

o sistema elétrico, pois traz uma folga para o gerador, permitindo que ele trabalhe 

menos exigido no fornecimento de potência reativa para o sistema. Essa redução de 
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potência reativa permite maior flexibilidade nos ajustes de tensão do sistema elétrico. 

Outra vantagem é o custo total de energia do sistema.  

Todas as vantagens constatadas nas simulações acima somente acontecem 

devido às características construtivas do reator duplex e o fator de acoplamento 

existente entre os seus ramos. 

4.7.5.3. Correntes de curto-circuito 

Para o estudo das correntes de curto-circuito são retomados os 4 cenários 

propostos anteriormente. Para este estudo são apresentadas as correntes Root Mean 

Square (RMS) de curto-circuito fase-terra e curto-circuito trifásico em regime 

permanente. São apresentados também o valor máximo da corrente de curto-circuito e 

valores máximos após 3 e 5 ciclos de tempo. São apresentadas as correntes para a ilha 2 

(barras 3 e 4) e para o barramento 6 (125-PN-02). Análises semelhantes às feitas no 

ATP.  

Os valores das correntes de curto-circuito RMS fase-terra e trifásica são 

mostrados na Tabela 4.5. 

 

Correntes curtos-circuitos / 

Barras 
00-PN-03 00-PN-04 125-PN-01 125-PN-02 

Fase-terra Cenário 1 (A) 813 814 _ _ 

Fase-terra Cenário 2 (A) 1218 1217 1217 1217 

Fase-terra Cenário 3 (A) 1217 1216 1211 1214 

Fase-terra Cenário 4 (A) 1217 1215 1209 1214 

Trifásica Cenário 1 (A) 18954 19858 _ _ 

Trifásica Cenário 2 (A) 50070 24365 54826 54825 

Trifásica Cenário 3 (A) 29253 22216 31134 28776 

Trifásica Cenário 4 (A) 28284 22065 30100 27694 

Tabela 4-5 – Cálculos das correntes de curto-circuito na instalação realizado no PTW. 
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Diante dos resultados visualizados na Tabela 4-5 é possível perceber que os 

menores valores de corrente de curto-circuito, independente do ponto medido, são 

obtidos na configuração do cenário 4. Vale lembrar que o cenário 1 é a simulação do 

sistema elétrico antes da entrada do gerador 221-TG-01 e obviamente as correntes de 

curto-circuito para este cenário são as menores medidas. Os maiores valores são 

obviamente do cenário 2 que representa os níveis de curto-circuito ao adicionar uma 

fonte ao sistema e sem a presença de dispositivos limitadores de corrente de curto-

circuito. Fazendo a comparação entre o cenário 3 e 4 é possível perceber que o reator 

duplex apresenta maior redução que dois reatores convencionais, apresentando assim 

mais uma vantagem da utilização deste dispositivo, apesar desta diferença não ser muito 

significativa em relação aos valores de corrente de curto-circuito da instalação.  

É possível perceber na simulação que o nível de curto-circuito interno do reator 

duplex é maior em comparação a reatores convencionais. Em caso de falta nos internos 

do reator os dois ramos contribuem para o curto-circuito. Essa condição representa uma 

desvantagem para a utilização de reatores duplex, que pode ser compensada caso o 

sistema possua disjuntores nos ramais do reator para isolar a falta interna ao reator. 

Os valores máximos assimétricos da corrente de curto-circuito para os cenários 

propostos são apresentados na Tabela 4.6. São mostrados também os valores 

assimétricos depois de decorrido 2 e 5 ciclos de tempo. 
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Correntes curtos-circuitos / 

Barras 
00-PN-03 00-PN-04 125-PN-01 125-PN-02 

Assimétrico pico Cenário 1 (A) 28805 30412 _ _ 

Assimétrico pico Cenário 2 (A) 68704 37695 80604 80596 

Assimétrico pico Cenário 3 (A) 44403 34474 45941 43116 

Assimétrico pico Cenário 4 (A) 43023 34229 44286 41381 

Assimétrico 2º ciclo Cenário 1 (A) 22167 23576 _ _ 

Assimétrico 2º ciclo Cenário 2 (A) 51935 29555 60742 60733 

Assimétrico 2º ciclo Cenário 3 (A) 34133 27130 34671 32813 

Assimétrico 2º ciclo Cenário 4 (A) 33135 26925 33383 31438 

Assimétrico 5º ciclo Cenário 1 (A) 19227 20231 _ _ 

Assimétrico 5º ciclo Cenário 2 (A) 50083 25013 55065 55063 

Assimétrico 5º ciclo Cenário 3 (A) 29656 22870 31290 29027 

Assimétrico 5º ciclo Cenário 4 (A) 28704 22708 30235 27911 

Tabela 4-6 – Cálculos das correntes de curto-circuito na instalação realizado no PTW. 

 

Os valores que constam na Tabela 4-6 apresentam valor máximo da corrente 

assimétrica de curto-circuito e como a mesma decai ao longo do tempo. Depois de 5 

ciclos de tempo os valores da correntes quase se igualam aos valores obtidos em regime 

permanente mostrando como é rápido o comportamento assimétrico do curto-circuito. 

Semelhante ao constatado na Tabela 4.5 os valores máximos das correntes de curto-

circuito são menores com o uso de reatores e tem valores mais baixos com o uso do 

reator duplex mostrado no cenário 4.  

É feita comparação das simulações realizadas no PTW e no ATP, porém os valores 

não estão na mesma magnitude quando comparadas os mesmos cenários. Isso é 

explicado pelo nível de detalhe presente na simulação do PTW e na falta de detalhes na 

simulação do ATP. Portanto os valores das correntes de curto-circuito obtidas no PTW 

tem maior nível de confiança e valores mais próximos do real. 
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4.7.6. Conclusões parciais 

O Capítulo 4 apresenta o sistema elétrico da REGAP com maior nível de detalhes, 

mostrando características construtivas do gerador acrescentado a esse sistema e do 

reator duplex que é utilizado para limitação de correntes de curto-circuito. 

Realizado estudo do sistema elétrico em questão para quatro cenários distintos, 

facilitando a análise comparativa entre os resultados obtidos em cada cenário. Os 

estudos são realizados no ATP, que nos permite verificar o comportamento das faltas no 

formato gráfico, em regime transitório e em pequenos instantes de tempo. Feitas 

simulações no PTW, que permite uma série de verificações no sistema elétrico desde 

valores de tensões e correntes nas barras e equipamentos, fluxo de potência, estudos de 

níveis de curto-circuito assimétrico, em regime permanente, após ciclos de tempo entre 

outras características. No PTW o sistema simulado é fiel ao construído com níveis de 

detalhes.  

Feitas análises dos resultados obtidos e apresentadas vantagens e desvantagens 

da utilização dos reatores duplex em relação a sistemas com reatores convencionais e 

sem a utilização de DLCC’s. O reator duplex tem menores perdas reativas, menor queda 

de tensão, maior eficiência na limitação de correntes de curto-circuito. Porém tem maior 

nível de curto-circuito no ponto comum de conexão dos ramos.  

Por fim verificado relação dos valores nas duas simulações e constatado que o 

nível de detalhe do PTW permite que seus resultados sejam mais confiáveis que os 

resultados obtidos no ATP. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

Foi analisada neste trabalho a aplicação do reator duplex em sistemas elétricos 

de potência. Inicialmente foram destacados fundamentos e conceitos relacionados aos 

curtos-circuitos, suas características, causas principais, impactos aos equipamentos que 

compõe o sistema elétrico bem como a contribuição destes equipamentos para 

alimentar faltas em instalações elétricas. Foram detalhados os principais dispositivos 

limitadores de corrente de curto-circuito que são mais usuais e os que estão em fase de 

estudo e desenvolvimento, mostrando quais são suas características básicas, princípio 

de funcionamento de maneira que fossem levantadas as características relativas à 

aplicação de cada um. 

Posteriormente foi apresentada a modelagem do reator duplex em regime 

permanente, mostrando suas vantagens na redução das perdas reativas, regulação de 

tensão e maior limitação dos níveis de corrente de curto-circuito quando comparado 

com a utilização de dois reatores convencionais de mesma indutância. Foram levantados 

também alguns aspectos construtivos do equipamento, como a necessidade de uma 

amarração especial dos condutores internos em fitas de fibra de vidro para evitar a 

fragmentação do reator devido as forças resultantes originadas pelas correntes de curto-

circuito e indutância mútua dos reatores. Relatado informações do funcionamento do 

reator duplex em condições normais e em situação de curto-circuito para faltas nos seus 

terminais. 

As simulações computacionais foram realizadas no sistema elétrico da REGAP em 

dois softwares diferentes, no ATP onde são visualizadas as correntes de curto-circuito 

de forma gráfica e no PTW que pode apresentar várias informações relacionadas aos 

sistemas em curto-circuito desde os valores de tensão e correntes durante a falta. Estas 

simulações foram feitas em cenários distintos que apresentavam configurações 

diferentes para uma análise comparativa dos sistemas sem o reator duplex, com o reator 

duplex e com reatores convencionais. 
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Estes estudos permitiram visualizar que o reator duplex, em comparação com 

outros DLCCs apresenta vantagens e desvantagens. Como ponto positivo podem-se 

destacar os custos para instalação e manutenção do reator duplex é menor em relação a 

alguns DLCCs e se equivale a reatores convencionais. Outra vantagem é o desempenho 

do reator duplex para operação em regime permanente acrescentando menores perdas 

reativas e para operação em situações de curto-circuito limitando maiores níveis de 

corrente. Esta limitação maior é devido ao fator de acoplamento do reator duplex. Uma 

desvantagem relacionada ao reator duplex é o maior nível de curto-circuito no terminal 

de entrada do mesmo. Desvantagem que pode ser minimizada através da inserção de 

disjuntores e painéis que suportam um pequeno aumento no nível de curto-circuito. 

Por fim o trabalho permitiu uma análise global de instalações elétricas com 

elementos limitadores de corrente de curto-circuito e traz incentivo para novos estudos 

relacionados a controle de unidades geradoras para ilhas de carga (gerador 

desconectado do sistema elétrico de potência) e para estudos de dimensionamento e 

coordenação de proteção em instalações industriais. 
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