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Electrotecnia 1891 Resenha Histórica

O Primeiro Transporte Trifásico de Energia Eléctrica

Esquema do sistema de transporte trifásico  Lauffen–Frankfürt (1891) .

No ano de 1891 a electricidade apresentava-se já
como uma forma de energia capaz de iluminar as
habitações e os locais de trabalho, como forma de
accionar algumas máquinas e como meio de
obtenção de alguns produtos baratos, como os
produtos metálicos com deposição de uma camada
superficial de outros metais mais caros. Desde 1881
que aquelas aplicações da electricidade se tinham
divulgado e era crescente a necessidade de aumentar
a produção de energia eléctrica. Nesse ano de 1891,
os engenheiros ligados ás empresas fabricantes de
material eléctrico começavam a interrogar-se sobre as
linhas de desenvolvimento da indústria
electrotécnica.

Exemplo disso foi o que ocorreu numa
Conferência na Sociedade Electrotécnica de
Frankfürt, no dia 9 de Fevereiro de 1891, quando
Charles. E. L. Brown (1863–1924) iniciou a sua
participação aderindo a um princípio científico já
conhecido — uma quantidade determinada de
energia eléctrica pode ser transmitida por um
condutor tão fino e pode ser transmitida com uma
perda de energia tão fraca quanto mais elevado for o
valor da tensão — mas a adesão a essa ideia implicava
soluções para o sistema eléctrico que ainda não
estavam suficientemente estudadas nem
experimentadas.

Noutros países a produção e o transporte de
energia eléctrica também estavam numa fase inicial
caracterizada pelo desenvolvimento de um sistema
diferente adaptado a cada nova aplicação. Nalguns
casos essa produção e transporte de energia eléctrica
eram feitos já em corrente alternada.

Em 1884 L. Gaulard conjuntamente com J.
Gibbs apresentaram em Paris uma comunicação em
que descreveram a aplicação do transformador em

corrente alternada num sistema eléctrico, como o
que estava aplicado no Metropolitano de Londres
desde 1883, e tal como fora patenteado em 1882 em
Inglaterra e em França.

Aplicando vários transformadores com o primário
ligado em série, reduzia a tensão de um alternador
Siemens para alimentar diferentes circuitos de
lâmpadas de arco e de incandescência.

Mas em 1885 a Ganz Company apresentou pela
primeira vez um sistema eléctrico em corrente
alternada com o circuito primário de vários
transformadores — projectados por K. Zipernowsky,
M. Deri e O. T. Blathy — ligados em paralelo.

Nos Estados Unidos começou a ser utilizada a
corrente alternada nas experiências de W. Stanley em
Great Barrington no ano de 1886. Nessas
experiências uma alternador monofásico, com uma
tensão de 500 V produzia energia que era
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transportada cerca de 1600 m por linha aérea e era
distribuída a seis consumidores para iluminação,
depois da tensão ser baixada para 50 V por meio de
transformadores estáticos projectados por W.
Stanley. O primeiro sistema eléctrico em corrente
alternada comercial entrou em funcionamento em
Buffalo no fim de 1886 como produto da empresa
Westinghouse. Nesse ano iniciava-se a disputa
(essencialmente comercial) — A Guerra dos Sistemas
—, que iria durar até 1890, entre o tipo de corrente
utilizada nos sistemas eléctricos: corrente contínua
ou corrente alternada.

Em Maio de 1888 Nikola Tesla apresenta numa
comunicação numa reunião do AIEE — American
Institute of Electrical Engineers sobre a aplicação de
um sistema polifásico (difásico) na obtenção de um
motor de corrente alternada. Mas já em 1887 tinha
requerido patentes sobre um sistema de transporte
de energia eléctrica, onde utilizava o sistema trifásico
na criação de um campo girante para o seu motor de
corrente alternada.

Em Inglaterra desde 1886 que Z. Ferranti
orientava a actividade da estação geradora de
Grosvenor Gallery para alimentação de uma vasta,
mas ainda em crescimento, área habitacional de
Londres com alternadores monofásicos de 2,4 kV e
com transformadores elevadores para 5 kV sendo o
transporte efectuado, àquela tensão, por linha aérea.
A exploração deste sistema eléctrico foi boa, até que
um aumento da carga e ligeiras avarias provocaram
um incêndio. Em 1888 Ferranti começou a
desenvolver um projecto de uma nova estação
geradora em Deptford, para onde previa alternadores
monofásicos de 10 kV e o transporte da energia por
cabo subterrâneo a essa tensão, mas em 1891 desse
sistema apenas o transporte de energia com uma
tensão de 10 kV estava em funcionamento.

Durante o ano de 1891 Dolivo Dobrowolski, ao
serviço da empresa AEG — Allgemeine Elektrizitäts
Gesellschaft de Berlim publicou várias comunicações
relatando o seus trabalhos sobre os sistemas
polifásicos e salientando a importância da aplicação
prática do sistema trifásico (“drehstrom”, “correntes

girantes”). Em 1889 terminara e patenteara o seu
motor de indução trifásico com rotor em curto-
circuito (rotor em gaiola de esquilo); nesse mesmo ano
era apresentado numa exposição industrial em
Berlim uma máquina a vapor rápida Oerlikon
accionando um alternador trifásico AEG. Em 1890
Dobrowolski patenteou em Inglaterra um sistema de
neutro, um transformador trifásico auto-regulado e
um banco de três transformadores monofásicos.

As duas empresas AEG e Oerlikon concordaram
no desenvolvimento comum dos elementos que
iriam permitir a aplicação do sistema trifásico na
produção, no transporte e na utilização de energia
eléctrica em concorrência com o sistema monofásico
e com o sistema de corrente contínua. Tudo ficou
pronto em 1891 e foi aplicado no sistema de
transporte de energia eléctrica de Lauffen para
Frankfurt.

Em 1890, quando se estudava o fornecimento de
energia eléctrica à vila de Heilbroon a partir de uma
pequena queda de água situada no rio Neckar em
Lauffen, surgiu a ideia de aproveitar a Exposição
Electrotécnica Internacional de Franckfürt, a realizar
em 1891, para mostrar as potencialidades do
transporte de energia eléctrica em alta tensão, e a
importância dos sistemas polifásicos (trifásico) e dos
campos girantes.

O local da queda de água em Lauffen dista 177
km da cidade de Frankfurt e pretendia-se, para uma
potência de 73,6 kW, efectuar o transporte de
energia eléctrica por fios de cobre com 4 mm
diâmetro, tendo o sistema um rendimento de 75%, o
que exigia uma tensão de transporte superior a 8 kV.

No ano de 1890 as empresas AEG e Oerlikon
(Ateliers de Construction Oerlikon, em Zurique)
fabricaram material e realizaram experiências com
um sistema de transporte em corrente alternada
monofásica em que a tensão de transporte era obtida
por elevação da tensão do alternador feita por um
transformador eléctrico em banho de óleo. Tendo
sido considerado como valor limite da tensão
nominal do alternador 10 kV, que era o valor
proposto por Ferranti para a estação de Deptford,
viu-se que só com um transformador elevador seria
possível obter uma tensão mais elevada. Mas, para
isso, era necessário melhorar as condições de
isolamento do transformador. Tal foi conseguido
mergulhando os enrolamentos em óleo mineral, tal
como já vinha sendo feito pelo construtor americano
D. Brooks desde 1875 nos cabos telegráficos e desde
1887 nos cabos de baixa tensão para distribuição de
energia eléctrica.

Na instalação monofásica de ensaio montada nas
oficinas da Oerlikon, com uma linha aérea com
10 km de comprimento foi possível efectuar no final
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de 1890, com aplicação de transformadores, o
transporte de energia eléctrica a uma tensão de 40
kV, produzida por um alternador monofásico com
uma tensão nominal de 120 V. Também foi possível
verificar que não havia interferência da linha de
transporte de energia com as linhas telefónicas
vizinhas.

Alguns meses depois, em Abril de 1891, a
empresa Siemens & Halske, realizava-se uma
demonstração sobre a aplicação da alta tensão. O
sistema eléctrico era constituído por um alternador
com uma tensão nominal de 1 kV, um
transformador elevador de razão 1/20 kV e por dois
transformadores abaixadores em cascata de 20/1 kV
e de 1000/100 V. O transformador elevador podia
alimentar uma linha eléctrica aérea bastante longa.

Em 24 de Agosto de 1891 estava pronto e entrou
em funcionamento o transporte de energia eléctrica
em corrente alternada trifásica entre a central
hidroeléctrica situada em Lauffen am Neckar e o
local da Exposição Electrotécnica Internacional em
Frankfurt. O sistema eléctrico era constituído por
um alternador de 210 kW, 95 V, 40 Hz, 150
rot/min, por dois transformadores trifásicos de 150
kVA, 95/25000 V, ligação dos enrolamentos em
estrela com neutro acessível e ligado à terra, por uma
linha aérea de transporte com três fios de cobre de
4 mm de diâmetro, com isoladores em porcelana
com uma tripla ranhura com óleo, e por uma carga
eléctrica formada por circuitos de iluminação (1000
lâmpadas de incandescência) e de força motriz (73,6
kW). A tensão de transporte foi inicialmente de
15 kV, passou para os 25 kV previstos no projecto e
depois do encerramento da exposição foi possível
atingir em actividade experimental, e com a
frequência reduzida de 24 Hz, os 33 kV, utilizando
dois transformadores em série.

Mais do que uma experiência o primeiro
transporte de energia em corrente alternada trifásica,
entre Lauffen e Frankfurt em 1891, foi uma
demonstração ousada da utilidade do transporte à
distância de energia eléctrica a tensão elevada e das
vantagens do sistema trifásico, devido ao
desenvolvimento do motor de indução trifásico
efectuado por Dolivo Dobrowolski. Na instalação
que formava este sistema de energia eléctrico ficou
consagrado o esquema geral de ligação de uma
central produtora de energia eléctrica: uma
alternador em série com um transformador elevador
de tensão.
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São conhecidos os aspectos construtivos dos
diferentes elementos que constituíram este
primordial sistema de eléctrico trifásico.

Alternador
O alternador trifásico construído em 1891 pela

empresa Oerlikon para a pequena central
hidroeléctrica de Lauffen — 210 kW, 95 V, 40 Hz,
150 rot/min — era uma máquina com indutor
móvel formado por 32 pólos imbricados e um
circuito do induzido formado por um enrolamento
trifásico em estrela com um condutor por pólo e por
fase (enrolamento concentrado), com os condutores
colocados em 96 ranhuras circulares, sendo o
condutor em cobre com 29 mm de diâmetro e
isolado da massa da ranhura por uma manga de
asbeto (amianto) com 2 mm de espessura; na cabeça
da bobina o condutor estava nu devido à baixa
tensão nominal da máquina. (ver figura no fim).

A colocação dos condutores do induzido em
ranhuras circulares ou oblongas, com isolamento por
um tubo ou manga sólida constituído por papel
especialmente preparado, foi uma prática construtiva
utilizada nas máquinas projectadas por C. E. L.
Brown tanto na empresa Oerlikon, com a partir de
1891 na empresa de que foi co-fundador a Brown,
Bovery & Cie. Durante vários anos, até 1894, Brown
manteve as características construtivas principais dos
seus alternadores trifásicos.
(NB — O alternador original está patente no
Deutsches Museum, Munique)

Transformador
Porque em 1891 estavam criadas as condições —

conhecimento do funcionamento em paralelo de
transformadores (1885), existência de um motor de
corrente alternada (1887; 1889), vantagem prática
do sistema trifásico — desenvolveu-se um sistema de
transmissão de energia em corrente alternada trifásica
com transformador estático em cada uma das
extremidades da linha de transporte.

O transformador trifásico (150 kVA) era
constituído por um núcleo magnético triplo (ou em
templo) formada por três colunas verticais, de 900
mm de altura e 270 cm2 de secção recta, localizadas
nos vértices de um triângulo equilátero, com as
extremidades reunidas por culassas formadas pelo
enrolamento de uma banda de chapa de ferro com
76 mm de largura. A chapa de ferro tinha 0,5 mm de
espessura e era isolada com papel de 0,08 mm de
espessura. Os enrolamentos, mergulhados em óleo
para um melhor isolamento, estavam ligados em
estrela nos dois lados do transformador, e tinham os
pontos neutros ligados à terra. Os isoladores de
travessia de alta tensão eram em tubo de vidro, e
posteriormente, em tubo de porcelana. A razão de
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transformação era de 95/14750 V, e a frequência
nominal 40 Hz.

Estes transformadores apresentavam as seguintes
vantagens construtivas: desmontagem fácil;
enrolamentos com fabrico fácil; grande segurança na
exploração; baixo custo; boa protecção mecânica
contra contactos acidentais.
(NB — O transformador original está patente no
Deutsches Museum, Munique)

Iso lamento
Nesse ano de 1891 cientistas e técnicos da

empresa Siemens & Halske, apresentaram em Berlim
a diversos electrotécnicos um conjunto de
experiências envolvendo o comportamento de vários
materiais isolantes submetidos a uma tensão elevada,
mas inferior a 20 kV — perfuração de placas isolantes
de borracha vulcanizada, de cartão e de vidro;
comportamento de isoladores de porcelana com
ranhuras com óleo; comportamento isolante do óleo,
e comportamento isolante do ar.

Em 1891, no ano em que se efectuou o primeiro
transporte de energia eléctrica em trifásico, existia
um conhecimento técnico dos problemas de
isolamento que permitia já que as máquinas de
corrente contínua para tensão elevada atingissem os
3 kV, podendo o transporte de energia ser feito em
alta tensão com um agrupamento série desse tipo de
máquinas. Os alternadores monofásicos tinham já

sido construídos para 4 kV, pensando-se que o
projecto de Z. Ferranti para um alternador de 10 kV
representava o limite superior. Nessa época era
considerado boa prática adoptar o limite de 3 kV
para máquinas de corrente alternada com indutor
fixo porque a essa tensão ainda se podiam utilizar
colectores de anéis para estabelecer o contacto com o
circuito eléctrico rotórico.

Linha Aérea
A linha aérea de transporte de energia era

constituída por três fios de cobre de 4mm de
diâmetro, montados em triângulo escaleno sobre
postes de madeira espaçados de 60 m. Dois dos
condutores estavam montados numa travessa
horizontal distando 1 m, e o outro condutor estava
montado no cimo do poste. Os condutores apoiados
em isoladores assentes na travessa distavam 5 m do
solo. Os isoladores de porcelana com uma tripla
ranhura com óleo, tinham 250 mm e de diâmetro no
bordo inferior, 240 mm de altura e pesavam 5kg. A
extensão da linha aérea de transporte de energia era
de 175 km

Motor de Indução Trifásico
No final da Exposição Electrotécnica

Internacional em Frankfurt a empresa Oerlikon (C.
Brown) também apresentou um motor de indução
trifásico — 1,4 kW; 80 V; 40 Hz; 1200 rot/min;
(40 W/kg) — com enrolamento estatórico
distribuído e com um enrolamento rotórico fechado
em barra de cobre isoladas colocadas em ranhuras
fechadas e ligadas por anéis de cobre (gaiola de
esquilo). Este motor, conjuntamente com o
agrupamento de lâmpadas incandescentes, e outros
pequenos motores, foi utilizado como carga
eléctrica. Um outro motor de indução trifásico com
73,5 kW, de construção AEG, com rotor bobinado,
servia para accionar uma bomba hidráulica que
alimentava uma cascata artificial.

•

Alternador trifásico de Brown aplicado em Lauffen  (1891)


