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Devido à falta de interesse económico, ou social, pelo desenvolvimento de grandes

sistemas de produção de energia eléctrica, e devido ao aparecimento de legislação adequada e

que satisfaz o interesse económico do investidor [DL–189/88] [P–445/88], deu-se o

desenvolvimento dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos. Trata-se de aproveitamentos

hidroeléctricos com as mais diversas características — capacidade, queda, ou caudal — e com os

mais diversos aspectos construtivos, que constituem um sistema de produção de energia eléctrica

que, no conjunto das máquinas instaladas, não ultrapassa a potência aparente de 10 MVA.

mancalalternador mancal excitatriz

Fig. 1 – Alternador Síncrono Trifásico (3,76 MVA, 11 kV, 600 rot/min, 50 Hz, 1940)

Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, na conversão da energia mecânica de

rotação da máquina primária (turbina) em energia eléctrica podem ser utilizadas máquinas eléctricas
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síncronas ou assíncronas.

Nas situações em que: a potência do gerador é elevada (superior a 5 MVA); ou quando se

prevê uma produção autónoma do sistema produtor geral (ou em interligação); ou quando é

necessário fornecer energia reactiva à instalação eléctrica em que o gerador está integrado

(correcção do factor de potência); ou quando é necessário um funcionamento com carga variável mas

com tensão constante (regulação de tensão); e quando é possível fazer um investimento maior —

utiliza-se um Alternador Síncrono Trifásico.

Na aplicação do alternador síncrono trifásico nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos existem aspectos construtivos da máquina, problemas de funcionamento e

problemas de instalação que devido à sua individualidade necessitam de ser estudados; apesar de

não ser frequente a aplicação do alternador síncrono trifásico nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos que estão em estudo, ou em construção, em Portugal. Esta pequena utilização do

alternador síncrono trifásico deve-se mais a problemas de investimento inicial face à potência

instalada, do que às características de funcionamento e de exploração do aproveitamento.

Máquina  Pr imária

No accionamento de uma máquina eléctrica síncrona — máquina eléctrica em que existe

uma relação constante entre a frequência das grandezas eléctricas (f) e a velocidade de rotação da

máquina (n) através do número de pares de pólos do campo magnético da máquina (p), f = p·n —

são muito importantes as características de funcionamento e as possibilidades de regulação da

máquina primária, [CCC–1].

A máquina primária é um motor que promove uma transformação de energia não eléctrica

(energia hidráulica) em energia mecânica, com a qual acciona o gerador eléctrico. Nos pequenos

aproveitamentos hidroeléctricos a máquina primária é uma turbina hidráulica.

A turbina hidráulica promove uma transformação de energia associada à água que circula

num circuito hidráulico, que de uma forma artificial se faz chegar à central a partir de um plano de

retenção das águas de um rio [PIQ–1].

Num ponto qualquer de um rio (A) em que o caudal é Q {m3/s}, é possível definir a

potência hidráulica bruta disponível, relativamente a um outro ponto (B) a jusante no rio e com
uma diferença de nível geométrica ao ponto A ou altura de queda bruta Hb {m}, através da fórmula:

Pb = 9,81·Q·Hb                 [kW;   m3/s,  m] (1)

A forma global do aproveitamento hidroeléctrico depende das características locais, e, por

isso, é muito diversificada. No entanto, para sistematização (ver apêndice A), os aproveitamentos

hidráulicos podem ser divididos em:

aproveitamentos por derivação — quando através de uma pequena obra hidráulica
de retenção (açude) se promove a derivação de parte do caudal do rio
[AAR–1], que através de uma canal de pequena inclinação (< 1 m/km), e mais
ou menos extenso, chega a uma câmara de carga num ponto do terreno
sobranceiro à central hidroeléctrica. A ligação entre a câmara de carga e a
central é feita através de uma conduta forçada em tubo de aço, que segue a
linha de maior declive. Na central hidroeléctrica a conduta forçada é ligada à
turbina através de um colector. À saída da turbina (ou turbinas) a água é
devolvida ao rio através de um canal de restituição. Esta solução é adoptada
quando existe uma grande queda bruta.
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Fig. 2 – Representação esquemática (alçado e planta) de um aproveitamento por derivação

aproveitamento por retenção — nos aproveitamentos hidroeléctricos por retenção o
curso de água (o rio) mantém-se no seu leito. No leito do rio é construída uma
barragem que cria uma albufeira, [AAR–1]. Dessa barragem parte uma conduta
que alimenta a turbina (ou turbinas) da central. A restituição da água faz-se
directamente para o leito do rio, que retoma o seu curso. Esta solução
depende muito das condições geológicas do local da construção da
barragem.

Fig. 3 – Representação esquemática de um pequeno aproveitamento por retenção
(P = 115 kW; Hu = 6,1 m)

aproveitamentos mistos — neste caso numa zona do rio existe uma sucessão de
aproveitamentos por derivação e por retenção numa disposição que optimiza
a exploração dos recursos hídricos.

Num aproveitamento hidroeléctrico pode existir uma capacidade de acumulação —

capacidade de reter a água em reserva para um futuro aproveitamento, suavizando-se a variação

sazonal e provocando uma regularização do curso de água. Esta capacidade de acumulação pode

ser classificada através do tempo que demora a encher a albufeira. Conforme a capacidade de

acumulação os aproveitamentos hidroeléctricos podem ser:
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a fio de água  (< 2 h) — têm uma capacidade de acumulação nula, ou muito pequena.
Toda a água que não é desviada para o canal é escoada através de
descarregadores no leito natural do rio. Este tipo de aproveitamento é
construído quando o caudal mínimo do rio é igual ou maior do que o caudal
necessário à potência a ser instalada na central.

de albufeira (> 2 h) — têm uma capacidade de acumulação elevada, formando uma
albufeira. A água acumulada pode ser utilizada para aumentar
temporariamente a potência fornecida pela central; pode-se juntar um caudal
suplementar ao caudal natural. Este tipo de aproveitamento é utilizado
quando o caudal mínimo do rio não é suficiente para atender ao caudal
necessário à potência que a central tem de fornecer.

Devido à forma como a legislação prevê a exploração dos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos [DL–189/88; § 22º], e à garantia de receita pela energia efectivamente fornecida

[DL–-189/88; § 23º], a opção entre um aproveitamento com acumulação face a um aproveitamento a

fio de água pode significar a obtenção de um maior lucro bruto no aproveitamento hidroeléctrico.

Em Portugal são muito diferenciadas as

características dos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos que, na vigência do programa, se

candidataram ao a comparticipações do programa

comunitário VALOREN, como está descrito numa

actualizada e oportuna comunicação [DM–1]. Os
casos extremos são: {Hb = 4 m ; Q = 60 m3/s} e

 {Hb = 310 m ; Q = 0,85 m3/s}. Nos restantes casos

predominam quedas brutas superiores a 100 m

(queda média ou alta) e potência instaladas

superiores a 1 MVA [DM–1; p. 0.84].

Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos a obra hidráulica de retenção do caudal,

geralmente um açude, não permite a sua regularização, e, por isso, dão-se substanciais perdas da

potência hidráulica bruta nesse ponto. Mas para além destas perdas ainda existem outras perdas

em cada componente do circuito hidráulico até às turbinas: tomada de água e grelhas, canal,

conduta forçada e orgãos de regulação ou de fecho. O fluxo de energia no circuito hidráulico pode

ser representado por um diagrama energético como o da figura 4.
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Fig. 4 – Diagrama energético do circuito hidráulico  (η ≈ 50 %)

As perdas de energia no circuito hidráulico são habitualmente representadas por uma
diminuição ∆H da altura de queda bruta. Surge, assim, a altura de queda útil (Hu), com  Hu = Hb–
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∆H.

A quantidade de água disponível determina o

tamanho da turbina, apesar desse tamanho ser também

influenciado por outros factores, como a localização (submerso

ou emerso) do rotor da turbina relativamente ao nível de água a

jusante do aproveitamento. A quantidade de água disponível

no tempo de exploração da central é, normalmente, prevista a

partir de registos pluviométricos para a bacia hidrográfica a montante do aproveitamento.

Baseado no valor da queda útil, na quantidade de água disponível e na duração do caudal

pode prever-se o rendimento energético de diferentes tipos de turbinas, e, desta forma,

seleccionar uma.

As turbinas hidráulicas são máquinas que promovem uma transformação de energia

hidráulica em energia mecânica de rotação, [VIV–1]. Existem diversos tipos de turbinas hidráulicas,

e dentro de cada tipo existe uma grande variedade de aspectos construtivos. Os principais tipos de

turbinas têm as características que resumidamente se apresentam.

turbinas Pelton — são turbinas de acção, porque utilizam a velocidade do fluxo de

água para provocar o movimento de rotação. São constituídas por um disco
circular, a roda , que leva montados na periferia uns copos ou conchas, sobre
as quais incide, tangencialmente, um jacto de água, dirigido por um ou mais
injectores distribuídos uniformemente na periferia da roda.

         

Fig. 5 – Representação esquemática de uma turbina Pelton e de um injector para essa turbina

O injector, através de uma válvula de agulha, regula o caudal de água que
actua sobre a roda, e, dessa forma, regula a potência fornecida pela turbina.

Esta turbina, que poderá ser de eixo horizontal ou vertical, é aplicada em
aproveitamentos com caudais pequenos e altura de queda útil elevada. Nos
pequenos aproveitamentos hidroeléctricos costuma-se utilizar turbinas de
eixo horizontal, porque assim utiliza-se um gerador de eixo horizontal {B2, B3,
D2, D5} (os mais comuns) que tem um custo menor.

turbina Francis — as turbinas Francis são turbinas de reacção porque o

escoamento na zona da roda se processa a uma pressão inferior à pressão
atmosférica. Esta turbina caracteriza-se por ter uma roda formada por uma
coroa de aletas fixas, que constituem um série de canais hidráulicos que
recebem a água radialmente e a orientam para a saída do rotor numa direcção
axial. Os outros componentes desta turbina são a câmara de entrada (que

pode ser aberta ou fechada com uma forma espiral); o distribuidor constituído por
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uma roda de aletas fixas, ou móveis, que regulam o caudal; e o tubo de saída
da água.

A turbina Francis tem uma grande adaptabilidade a diferentes quedas e
caudais. Emprega-se para quedas úteis superiores a vinte metros (20 m). Para
valores inferiores da queda utilizam-se turbinas de caixa aberta. A queda útil
pode ter grandes variações (60 % ÷ 125 %) e o caudal também pode variar (40 %

÷ 105 %) do valor nominal.

O distribuidor permite controlar a entrada da água na turbina, e regular a
potência, mantendo a velocidade; também permite fechar a admissão de água
numa paragem da central. Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos
instalam-se turbinas Francis de eixo horizontal para um mais fácil acoplamento
a geradores com construção normalizada.

                       

Fig. 6 – Representação esquemática de uma turbina Francis  (vertical) e de um  pequeno grupo conversor com
uma turbina espiral Francis de eixo horizontal

turbinas hélice e Kaplan — são turbinas de reacção, adaptadas às quedas

fracas e aos caudais elevados, que constam, essencialmente, de uma câmara
de entrada (aberta ou fechada), de um distribuidor, de uma roda com quatro ou
cinco pás, com uma forma de hélice. Se as pás são fixas a turbina é do tipo
hélice. Se as pás são móveis (ajustáveis, ≈ 30°), o que permite variar o seu

ângulo de ataque com um maquinismo de orientação que é controlado pelo
regulador da turbina, a turbina é do tipo Kaplan.

 

Fig. 7– Representação esquemática de uma turbina Kaplan e de um  pequeno aproveitamento com uma
turbina  Kaplan de eixo horizontal (Hu = 4,7 m)

As turbinas Kaplan são reguladas através da acção do distribuidor e com
auxílio da variação do ângulo de ataque das pás do rotor (em movimento ligado)
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o que lhes confere uma grande capacidade de regulação.

Utilizam-se para quedas de pequena altura, inferior a trinta metros (30m). A
queda útil pode ter grandes variações (60 % ÷ 140 %) e o caudal também pode
variar (15 % ÷ 110 %) do valor nominal. Esta maior versatilidade da turbina
Kaplan implica um maior custo.

As turbinas hélice e Kaplan têm geralmente o eixo vertical, mas existem outras
variedades construtivas com o eixo horizontal, com escoamento axial, como
as turbinas do tipo bolbo.

Os fabricantes de turbinas

costumam apresentar diagramas (como o

anexo) onde estão representadas as

áreas de aplicação dos diferentes tipos

de turbinas que fabricam. Desta forma

torna-se mais fácil a selecção de uma

turbina para um determinado

aproveitamento hidroeléctrico.

O projecto e o fabrico dessas

turbinas baseia-se numa experiência

acumulada. Actualmente, e no campo

dos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos, estes fabricantes

tendem a fornecer o conjunto

turbina–-gerador, sob o pretexto que as

unidades devem ser compatíveis.  

Como alguma da aparelhagem de

regulação do sistema actua sobre as

características de funcionamento da

turbina, também propõe a venda dos sistemas de regulação e controlo da turbina.

Na escolha de uma determinada

turbina, para além dos valores do caudal (Q) e
da queda útil (Hu), podem ser considerados

outros parâmetros. Normalmente este tipo de

trabalho é executado pelo fabricante de

turbinas que em função dos dados relativos ao

aproveitamento e de um conjunto de valores

estatísticos relacionados com a sua anterior

produção, selecciona o tipo de turbina, as

características da máquina (velocidade de rotação
do veio, nt), e as dimensões dos seus

elementos constituintes (que se encontram

relacionados por valores específicos do fabricante

com os parâmetros do aproveitamento) dentro de

uma gama normalizada. No caso de turbinas

Pelton de um jacto poderia utilizar-se um

diagrama como o representado na figura acima.
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Numa turbina ideal, sem peso e rodando sem atrito, a roda deslocar-se-ia a uma velocidade

igual à da água. Não poderia mover-se mais depressa, porque estaria a bombear a água, na

realidade move-se um pouco mais lentamente…  Assim, quando se retira a carga a uma turbina

hidráulica e se alimenta a turbina com o caudal máximo, ela tende a aumentar a velocidade — a

embalar — podendo atingir uma velocidade de embalamento de 1,8 vezes a velocidade nominal.

Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos,

quando a velocidade que se pode obter no eixo da

turbina é inconveniente para o accionamento do gerador

eléctrico, intercala-se um multiplicador de velocidade.

A turbina hidráulica, devido ao seu princípio de

funcionamento, tem perdas de energia, que são variáveis

com o regime de carga. Esta situação é caracterizada por curvas de rendimento, que para cada tipo

de turbina têm um andamento próprio.
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Fig. 8 – Andamento típico das curvas de rendimento dos diferentes tipos de turbinas

As caraterísticas

de funcionamento das

turbinas hidráulicas são

representadas por

curvas que relacionam,

para uma altura de

queda útil constante e

para um diámetro de

roda constante, os

valores da variação do

caudal com a velocidade

Q(n), da  variação  da

potência com a

velocidade P(n) e da

variação do binário com a

velocidade T(n).

Conjuntamente com os valores destas curvas traçam-se as curvas de isorendimento (curvas de

nível) que para uma dada turbina e dentro das condições de estudo formam o diagrama topográfico

as linhas representam percentagem do rendimento máximo
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ou diagrama em colina.

Como resultado das perdas de energia na turbina o rendimento global da transformação da

energia hidráulica bruta disponível num ponto do rio é diminuído. Por isso a potência turbinável é
cerca de 40% da potência hidráulica bruta: Pturbinável = (0,4 a 0,45)·Pb.

Fig. 10 – Pequeno Aproveitamento Hidroeléctrico (Gilkes)

Os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, que estão a ser construídos numa

perspectiva de rentabilidade económica a médio prazo (menos de vinte anos), têm um curto prazo de

amortização do capital investido (menor do que oito anos), e têm problemas próprios de projecto, de

construção e de manutenção, [AAR–2]. Apesar disso, tem-se procurado reduzir os custos do

projecto e da construção com a normalização do equipamento hidráulico e eléctrico. Sacrifiam-se,

assim, as condições de exploração óptima do aprovitamento face à poupança que pressupõe a

aplicação de equipamentos normalizados.

As condições e construção típicas de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico (caudal

não regularizado por uma albufeira) e as condições de exploração (receita pela energia efectivamente

fornecida) obrigam a estudos de viabilidade técnico–económica do empreendimento e uma

construção robusta e segura, que dê ao empreendimento uma fiabilidade elevada, [JFL–1]. O

número de empreendimentos já construídos em Portugal permite retirar um conjunto de

ensinamentos apreciáveis dessa experiência acumulada.

Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos é necessário que a energia eléctrica

produzida obedeça aos critérios de qualidade estabelecidos na legislação [DL-189/88], o que obriga

a uma criteriosa aplicação do gerador eléctrico.
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O  Alternador  Síncrono  T r ifásico

Nos Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos pode utilizar-se como gerador de corrente

alternada uma máquina eléctrica síncrona: o Alternador Síncrono Trifásico.

A escolha de alternadores síncronos para este tipo de aproveitamentos hidroeléctricos é

justificada por condições de utilização,

de     carácter      geral

• co m p e n sa çã o  d a  e n e rg ia  re a ct iva  — a máquina síncrona retira do seu circuito

indutor a energia necessária para criar e manter o campo magnético; por isso, não

necessita que a energia reactiva lhe seja fornecida pela rede eléctrica a que está

ligada, ou (no arranque indirecto) por uma bateria de condensadores. A máquina

síncrona pode trabalhar em regime de sobreexcitação, e desta forma fornecer energia

reactiva à rede a que se encontra ligada. [DL–189/88 ; §12º].

• zo n a  d e  fu n cio n a m e n to  — o ponto de funcionamento do alternador síncrono

trifásico (P–potência activa) depende da potência mecânica que a máquina primária lhe

fornece através do veio; por isso, existe uma superfície que é o lugar geométrico dos

pontos de funcionamento (ver Diagrama dos Limites).

• re g im e  d e  ca rg a  — como a potência activa fornecida pelo alternador síncrono

trifásico é controlada através da máquina primária e a potência reactiva é controlada

através da excitação, o alternador síncrono pode ser explorado economicamente em

regime de fracção de carga nominal (variável) com tensão constante e factor de

potência constante.

• f re q u ê n cia  d a  re d e  — é possível por actuação na máquina primária (velocidade) e

por actuação na excitação (corrente de excitação) do alternador manter o alternador

síncrono trifásico a funcionar em regime de tensão e frequência constante; o que é

necessário numa produção independente (ou distribuição autónoma) de energia.

• a rra n q u e  e  s in cro n iza çã o  — o alternador síncrono trifásico necessita de arrancar

desligado da rede eléctrica, necessita de ser sincronizado com uma rede em tensão, e

durante a ligação à rede a existência de uma sobreintensidade de ligação depende da

forma como é realizada a sincronização, [DL–189/88 ; § 16º].

• e xcita çã o  — actualmente com a utilização de sistemas de excitação sem escovas

(brushless) diminuíram os problemas de exploração e de manutenção do sistema de

excitação.

• p o tê n cia  a ct iva  por  p o lo  — um critério de comparação utilizado na construção de

máquinas eléctricas de corrente alternada é o valor da potência por polo. No alternador

síncrono trifásico esse valor pode ser superior a 5 MW/polo, o que permite construir

máquinas com potência nominal elevada.

• p re ço  — as características particulares do gerador (velocidade elevada ou velocidade

baixa), a utilização de material de série e as actuais condições do mercado, obrigam a

um estudo económico profundo antes da opção do tipo de gerador. Actualmente não

faz sentido estabelecer regras expeditas para a escolha de um alternador.

de     carácter      particular       — (    essencialmente       impostas        pela     legislação)  

• p o tê n cia  su p e rio r a  5  M VA  — não é permitida a utilização de outro tipo de
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gerador quando existe interligação a redes de média tensão (1 kV ≤ Un < 60 kV)

[DL–189/88 ; § 22º] ou tensão superior, e a potência aparente de cada gerador no

aproveitamento hidroeléctrico é superior a 5 MVA [DL–189/88 ; § 11º.3].

• ta rifá rio  — a forma como é estabelecida a tarifa de venda da energia fornecida pelo

produtor  [DL–189/88 ; § 22º], e o regime de exploração próprio de um determinado

aproveitamento justificam a utilização de alternadores síncronos.

• p ro d u çã o  in d e p e n d e n te  e  d ist rib u içã o  a u tó n o m a  — a energia eléctrica

produzida pode ser consumida pelo produtor [DL–189/88 ; § 10º.11], ou pode ser

distribuída em rede própria desde que não exista uma rede de distribuição que possa

servir os consumidores em causa [DL–189/88 ; § 26º]. As condições de exploração de

um gerador isolado aconselham a utilização de um Alternador Síncrono Trifásico.

Para tornar a construção dos Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos mais económica,

procura-se que os equipamentos hidromecânico e eléctrico tenham um baixo custo porque esse

valor representa uma percentagem mais elevada do custo total comparado com o custo do

alternador para um grande aproveitamento. Uma das formas de reduzir o custo do equipamento do

grupo conversor de energia consiste na sua construção em poucos modelos que obedecem a

generalizadas normas internacionais (estandardização).

Devido às condições de funcionamento particulares criadas pela máquina primária (turbina

hidráulica) e à necessidade de um baixo custo, a construção de um alternador síncrono trifásico tem

aspectos próprios.

Aspectos  Construtivos

O projecto de um alternador síncrono trifásico para funcionar num pequeno

aproveitamento hidroeléctrico afasta-se da solução anteriormente utilizada nos médios ou nos

grandes aproveitamentos (ver figura 11), mas obedece às características principais:

Fig. 11 – Alternador Síncrono Trifásico (modelo antigo)

ve lo cid a d e  — a velocidade de rotação de um alternador síncrono trifásico está
condicionada pela frequência da rede eléctrica a que estará ligado (n = f/p).
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Para uma frequência nominal da rede geral de 50 Hz, e por escolha do
número de pares de pólos (p), são possíveis as seguintes velocidades de
rotação:

n (rot/min) | 1500 1000 750 600 500 420

p | 2 3 4 5 6 7

Na utilização do alternador síncrono trifásico num aproveitamento
hidroeléctrico também é importante a velocidade de embalamento a que a
máquina poderá ser accionada em condições extremas de avaria. Sendo
normais velocidade de embalamento de 1,5 vezes o valor da velocidade
nominal, será de estudar a necessidade de utilização de uma máquina com
maior velocidade de embalamento.

in é rcia  — no alternador síncrono trifásico que é utilizado nos pequenos
aproveitamentos hidroeléctricos, devido às pequena disponibilidade de
espaço para o atravancamento do grupo turbina-gerador, não é possível
utilizar a solução clássica de construir no rotor um anel formado por placas de
aço, com um apropriado valor de massa e de diâmetro, ao qual irão ser presos
os pólos indutores (ver figura 11). O aumento do momento de inércia
necessário à melhoria das condições de estabilidade do gerador, para
máquinas de potência inferior a 3 MVA, é conseguido pela adição de um
volante de inércia, que para um determinado momento de inércia deverá ter
o diâmetro máximo possível para que a massa seja a mínima necessária. O
volante de inércia será colocado no exterior da carcassa do alternador,
excepcionalmente no interior, e a sua existência deverá ser considerada no
dimensionamento dos mancais de apoio.

e sta n d a rd iza çã o  — o fabrico do alternador síncrono trifásico deve ser reduzido a
poucos modelos para a obtenção de rapidez e economia no fabrico em série.
A estandardização do alternador síncrono trifásico é feita com: utilização de
normas construtivas específicas (normalização) (CEI; NEMA; DIN; IEEE; VDE);
selecção adequada dos materiais; desenvolvimento de projectos simples e
fiáveis; produção em grandes séries; utilização do sistema de construção
modular; diminuição do tempo de construção e entrega; tecnologia de
construção e de fabrico exportável.

rendimento — o alternador
síncrono trifásico será
alimentado por um
sistema que têm cerca
de 55 % a 60% de
perdas de energia,
pelo que interessa que
a máquina eléctrica
tenha um rendimento
elevado (> 95 %) na
gama das potências de
funcionamento (1/2 a

5/4 da plena carga).

sim p lic id a d e  e  f ia b il id a d e  — estas duas características do alternador síncrono
trifásico construído para utilização em pequenos aproveitamentos
hidroeléctricos são, em certa medida, incompatíveis. No entanto procura-se
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vencer essa incompatibilidade, procurando que o alternador síncrono trifásico
tenha uma construção simples, mas que esteja protegido por um conjunto de
aparelhagem de medida, de protecção e de controlo ou de regulação que
tenha uma acção eficaz na prevenção de avarias.

Condicionado pelos meios de produção do fabricante, pela integração na estandardização

desse fabricante e pela forma de utilização da máquina no aproveitamento hidroeléctrico, a

construção de um alternador síncrono trifásico obedece a um conjunto de critérios e de técnicas

[LIW–1] [SAR–1], que seguidamente serão apresentados.

Fig. 12 – Alternador Síncrono Trifásico (construção modular moderna) Brown Boveri

Circuito  Magnético

O circuito magnético do alternador síncrono trifásico tem como função servir de percurso ao

fluxo magnético. É, por isso, construído com material ferromagnético de elevada permeabilidade.

Como se trata de uma máquina de corrente alternada o circuito magnético é folheado, e é formado

por um empacotamento de chapas, frequentemente, de um material ferromagnético com uma

pequena percentagem de silício, obtido por laminagem a frio. Valores típicos característicos desse

tipo de material são: indução de saturação = 1,7 T; espessura da chapa = 0,3 a 0,5 mm; densidade

de perdas = 1,35 a 1,7 W/kg, a 1,5 T. As características do material ferromagnético utilizado

dependem da importância atribuída às perdas magnéticas da máquina, e, portanto, ao valor do

rendimento pretendido, em regime de baixa carga. As chapas são revestidas com uma fina camada

de verniz, que tem uma função de isolante eléctrico entre chapas.

O circuito magnético, que é constituído por uma parte estatórica e por uma parte rotórica,

tem o aspecto característico típico de um de uma máquina de pólos salientes, com entreferro

variável. Os pólos encontram-se, geralmente, montados numa roda polar que está ligada ao veio da

máquina.

Es ta tor

O circuito magnético estatórico é um bloco

formado pelo empacotamento de chapas. Estas chapas

têm, geralmente, a forma de uma coroa circular ranhurada

na parte interna. A parte externa pode ter diversos

formatos, ou diversas incisões, destinadas a facilitar a

montagem e a fixação na carcaça. O pacote de chapas é

agrupado por soldadura lateral, ou por anéis nas extremidades, seguros por tirantes.

As ranhuras são, quase sempre do tipo semi-fechado, e, só raramente são do tipo aberto.
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Os lados das bobinas do enrolamento são travados no interior da ranhura com chavetas (“reglettes”)

sintéticas ou magnéticas.

O número de ranhuras estatóricas é elevado (p exp.: 36, 48, 54, 72). Esse

número é determinado a partir das características pretendidas para o enrolamento

estatórico. Conhecido o número de ranhuras por polo e fase b´, que é sempre par

para que o funcionamento da máquina seja regular, e, sendo a máquina trifásica m = 3,

determina-se o número total de ranhuras estatóricas, b = 2·b´·m.

Dependendo do tipo de ventilação utilizado (axial ou radial), entre conjuntos de

chapas podem existir canais de ventilação, que servirão para a passagem do ar de

refrigeração. Estes canais estão localizados entre a posição das ranhuras, têm um

andamento radial e são realizados por separadores soldados às chapas magnéticas.

Rotor

Devido à potência nominal ter um valor baixo (< 10 MVA) o rotor do alternador síncrono

trifásico para pequenos aproveitamentos hidroeléctricos é formado por uma roda polar, com pólos

maciços e sem amortecedores, ou com pólos folheados dispondo de circuitos amortecedores

embutidos na periferia da expansão polar. O número de pólos varia entre 4 e 14, conforme a

velocidade nominal de accionamento.

A construção do rotor de um alternador

síncrono trifásico consiste numa peça (núcleo)

que é soldada ao veio e à qual estão fixos os

pólos, geralmente por um encaixe em gaveta.

Essa peça, pode ser formada por braços

ligados ao veio. Eventualmente os pólos estão

seguros por blocos em V para restringir

qualquer deslocamento da bobina polar à

velocidade de embalamento prevista. O polo folheado é construído por empacotamento de

chapas ferromagnética. As chapas das extremidades são chapas de ferro de maior espessura, e o

conjunto é comprimido, e depois solidamente fixo.

Circuito  Eléctrico

O funcionamento do alternador síncrono trifásico baseia-se na indução de forças

electromotrizes nos condutores eléctricos que são atravessados por um campo magnético fixo no

tempo e variável no espaço.

As forças electromotrizes vão ser induzidas em condutores eléctricos situados nas

ranhuras do circuito magnético estatórico da máquina. A colocação dos condutores nas ranhuras e

a sua interligação obedece à Técnica dos Enrolamentos das Máquinas Eléctricas de Corrente

Alternada, [CCC–1].

Para um bom funcionamento da máquina eléctrica é necessário que os circuitos eléctricos

sejam constituídos por um material bom condutor, devidamente isolado da massa de material

ferromagnético. O material condutor utilizado na construção do circuito eléctrico do alternador

síncrono trifásico é o cobre electrolítico. O cobre é utilizado em fio ou em barra.

resistividade  r  [Ω·m]  — 1,72 x 10-8 condutividade térmica  [W·°C·m] — 2 x 10-2 peso específico  [kg/m3] — 8,7 x 103

Para definir, univocamente, os percursos de circulação das correntes eléctricas os

condutores do enrolamento estatórico encontram-se separados da massa de material
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ferromagnético por materiais isolantes. Como os alternadores síncronos trifásicos são fabricados

para vários valores da tensão nominal (550 V; 3 kV; 13,8 kV), são variados, também, os tipos de

materiais isolantes e as técnicas de isolamento adoptados. Principalmente, as técnicas de

isolamento dependem muito do fabricante e, essencialmente, do grupo electrotécnico global a

que aquele se encontra ligado.

Nas bobinas estatóricas de uma máquina de pequena potência, os

condutores eléctricos, formados por fio, ou barra de cobre, isolados por um verniz

sintético, encontram-se dispostos a duas camadas no interior das ranhuras. O

isolamento das bobinas estatóricas deve estar previsto para suportar as

sobretensões de origem atmosférica, frequentes nas redes eléctricas aéreas, e as

sobretensões de manobra provocadas pela actuação das diferentes protecções

utilizadas no sistema eléctrico do pequeno aproveitamento hidroeléctrico.

Os condutores isolados estão separados da massa de material

ferromagnético das paredes da ranhura por uma película de material isolante (estratificados de vidro,

tela de vidro epoxy), que também é utilizada na separação das duas camadas de condutores (um lado

de ida de uma bobina sobre um lado de volta de outra). Existirá, também, uma grande preocupação com

o isolamento das ligações das diferentes bobinas, ou grupos de bobinas, do enrolamento.

No caso de uma máquina de potência elevada, cada bobina formará um só conjunto de

condutores de cobre em barra, devidamente isolado por várias camadas de fita de fibra de vidro (o

número de camadas é função da tensão nominal da máquina), e, por certos fabricantes, mantido

agrupado por uma polimerização do material isolante envolvido na fita isolante.

Estes conjuntos das bobinas serão colocados nas

ranhuras. Depois do enrolamento ter sido montado nas

ranhuras, e depois de efectuadas as ligações dos terminais

das bobinas, o conjunto estatórico é submetido a uma

impregnação de verniz isolante, do tipo resina epoxy com

boas características mecânicas e dieléctricas, em ambiente

de baixa pressão (vácuo), sendo, finalmente, curado em

estufa. Habitualmente, os materias isolantes pertencem à

classe F.

Es ta tor

O enrolamento estatórico do alternador síncrono trifásico é formado por um conjunto de

condutores, devidamente ligados, onde se vão induzir as forças electromotrizes. Quando esta

máquina eléctrica está em carga o enrolamento estatórico é percorrido pela corrente eléctrica de

carga, verificando-se que o campo de força magnetomotriz de reacção do induzido é um campo

girante. Os condutores do enrolamento estatórico estão ligados de forma a criarem um sistema com

três conjuntos de bobinas esfasadas no espaço de 2π/3 rad. elect..

Funcionando o alternador síncrono trifásico como um gerador, é necessário que a forma de

onda da sua força electromotriz (ver Forma de Onda da Força Electromotriz), em cada fase, tenha uma

distribuição sinusoidal no tempo, ou, pelo menos, que obedeça à imposição normativa aplicável

[CEI–34-1; § 12.2] de ter um valor instantâneo que não difira mais do que 5% da amplitude do valor

instantâneo do termo fundamental, ou [CEI–34-1.A; § 1101] de ter um factor de harmónico telefónico

(FHT) inferior a 5 %.

Estas duas imposições principais podem ser correspondidas através da Técnica de

barra  de  cobre

pintura  de  protecção

fita  isolante



O Alternador Síncrono Trifásico nos Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos 16.r

© Manuel Vaz Guedes Maio de 1994

Enrolamentos das Máquinas de Corrente Alternada, [CCC-1]. Através dos parâmetros do

enrolamento procura-se que a forma de onda gerada corresponda às restrições de projecto.

Definido o número de ranhuras b, o número de fases do enrolamento m = 3, e o número de

pares de pólos p, ficam abertas várias possibilidades para o projecto do enrolamento. Assim, o

número de ranhuras por polo e fase b´ = b/(m2p), pode ser um número inteiro, como geralmente é,

ou pode ser fraccionário, o que permite obter excelentes valores para o factor de harmónico

telefónico (FHT), mas à custa de um aumento da dificuldade de projecto e de fabrico do

enrolamento, [CCC–3].

Depois de definidas a distribuição das ranhuras pelas fases, as restantes características do

enrolamento, isto é, os seus diferentes passos podem ser determinados, atendendo às

respectivas restrições de projecto. Podem-se determinar o ângulo de ranhura γ = 2π/b, o passo
polar τp = b/2p, o passo médio de bobina αm, e o respectivo encurtamento ρ, e a distância entre os

começos das bobinas de fases diferentes r = (2π/3)/γ.

Também a forma das bobinas, concêntricas (espiraladas) ou imbricadas, pode ser definida, e

então estabelecido o respectivo desenho.

Já as bobinas imbricadas, com forma de diamante, têm grande

utilização nas máquinas de maior potência, porque apresentam vantagens

na sua construção — todas as bobinas têm a mesma forma — e, sendo

utilizadas em enrolamentos a duas camadas, permitem que estando um

lado de ida de uma bobina (na parte superior da ranhura) e um lado de volta

de outra bobina (na parte inferior) sobrepostas numa mesma ranhura, o

número de bobinas é igual ao número de ranhuras b. Normalmente,

utilizam-se bobinas multi-espira.

O número de condutores a adoptar nos elementos da bobina em cada ranhura será

definido pelo valor da amplitude da força electromotriz por fase que se pretende obter e pelo tipo

de enrolamento adoptado.

Exemplo_1 —  O enrolamento para um alternador trifásico, hexapolar, distribui-se por 72
ranhuras. Partindo desses valores pode-se construir um enrolamento com 4 ranhuras por
polo e fase b´ = b/m2p, b´ = 72/3·6 = 4, e um passo polar de 12 ranhuras τp = b/2p ,
τp = 72/6 = 12, a distância entre duas ranhuras é de π/12 rad. elect., γ  = p·(2π/b),
γ = 3·2π/72 = π/12 rad. elect. , a distância entre as ranhuras em que começam duas fases
consecutivas é r = (2π/3)/(π/12) = 8. Para melhorar a forma de onda da força electromotriz
criada por este enrolamento (Exemplo_2.), adopta-se um encurtamento de duas ranhuras,
ρ = 2·(π/12) = π/6; por isso, o passo de uma bobina será de 10 ranhuras,
αm = τp – ρ.

Resumindo:

b = 72 b´ = 4 γ = π/12 rad. elect

2p = 6 τp  = 12 r = 8

m = 3 ρ = π/6 rad. elect αm = 10

Com os valores obtidos pode-se organizar um quadro com a distribuição do enrolamento
pelas ranhuras e com as ligações entre os conjuntos de bobinas para se obter uma ligação
em estrela das três fases do enrolamento.
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1º   Polo 1 – 11;  2 – 12;  3 – 13;  4 – 14 9 – 19;  10 – 20;  11 – 21;  12 – 22 17 – 27;  18 – 28;  19 – 29;  20 – 30

2º   Polo 13 – 23;  14 – 24;  15 – 25;  16 –  26 21 – 31;  22 – 32;  23– 33;  24– 34 29 – 39;  30 – 40;  31 – 41;  32 – 42

3º   Polo 25 – 35; 26 – 36; 27 – 37; 28 – 38 33 – 43; 34 – 44;  35 – 45;  36 – 46 41 – 51;  42 – 52;  43 – 53;  44 – 54

4º   Polo 37 – 47;  38 – 48;  39 – 49;  40 – 50 45 – 55;  46– 56;  47 – 57;  48 – 58 53 – 63;  54 – 64;  55 – 65;  56 – 66

5º   Polo 49 – 59;  50 – 60;  51 – 61;  52 – 62 57 – 67;  58 – 68;  59 – 69;  60 – 70 65 – 75;  66 – 76;  67 – 77;  68 – 78

6º   Polo 61 – 71;  62 – 72;  63 – 73;  64 – 74 69 – 79;  70 – 80;  71 – 81;  72 – 82 5 – 15;  6 – 16;  7 – 17;  8 – 18

Fase   U Fase   V Fase   W

√

Alguns aspectos do enrolamento encontram-se representados no esquema junto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2872

√

Toda esta informação sobre o enrolamento estatórico encontra-se contida em vários

desenhos técnicos que acompanham o projecto, o fabrico e a montagem do enrolamento. A sua

apresentação depende do fabricante do alternador síncrono trifásico.

Rotor

O circuito eléctrico rotórico é

constituído pelo conjunto de bobinas

indutoras que cinrcunda o núcleo de cada

polo, e ligado de forma a criar pólos

alternados. Esta bobina é realizada em fio de

cobre, ou barra de cobre a uma camada. O

conjunto é impregnado com uma resina

epoxy .

O circuito eléctrico amortecedor,

quando existe, é formado por barras de cobre colocadas em ranhura (com pequena abertura) na

periferia das expansões polares. Estas barras de cobre formam um conjunto de condutores

curtocircuitados em cada expansão polar (grelha) e os diferentes conjuntos podem estar ligados

(gaiola).

Ca ix a   de   Te rmina is

Os diferentes grupos de bobinas de uma fase estatórica são ligados no interior da máquina,

na zona da cabeça das bobinas e ligados por cabo aos terminais. Somente, os terminais das fases

são acessíveis do exterior. Esses terminais encontram-se, devidamente isolados e protegidos da

humidade, numa caixa de aço (fundido ou soldado) ligada à carcaça da máquina, e dimensionada para

resistir às fortes pressões que poderão resultar de qualquer descarga na zona dos terminais.

Orgãos  Mecânicos

Para um bom funcionamento do alternador síncrono trifásico é necessário que as

diferentes partes sejam montadas e permaneçam nas respectiva posição, que as partes móveis
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possam rodar à velocidade conveniente, mesmo à velocidade de embalamento prevista, e que

todas as partes estejam protegidas das agressões ambientais, ou que não constituam perigo

dentro da zona circundante da máquina. Para assegurar essas diversas necessidades de

funcionamento de uma máquina eléctrica existe um conjunto de orgãos mecânicos.

Posição  do  Eixo  da  Máquina

Os diferentes orgãos mecânicos têm uma construção diversificada, conforme

a posição do eixo da máquina eléctrica. No caso do alternador síncrono trifásico são

essencialmente duas as posições do eixo de rotação: horizontal e vertical. Mas

existem algumas situações, em pequenos aproveitamentos hidroeléctricos

(micro–-aproveitamentos) em que o eixo se encontra inclinado.

Quando a posição do eixo é horizontal, o tipo de montagem utilizado é IM 1001 (B3),

(máquina com patas para baixo; uma ponta de veio) de [CEI–34-7; § 3].

Para a posição vertical do eixo do alternador síncrono trifásico utiliza-se uma montagem do

tipo IM 3011 (V1), [CEI–34-7; § 4], (carcaça sem suportes; montagem sobre flange; ponta do veio inferior

livre).

A situação do alternador síncrono trifásico com o eixo inclinado é a que cria maiores

problemas de esforços mecânicos nos mancais de apoio; quando são adoptados mancais de

rolamento eles podem ter rolos.

Ca rc a ç a

Conforme o tipo e a potência do alternador

síncrono trifásico, assim haverá uma forma de carcaça

típica. No entanto, existe alguma variedade nos modelos

dos diferentes fabricantes. O grau de protecção fornecido

pelos diversos tipos de carcaça encontra-se normalizado

em [CEI–34-5].

No caso das pequenas e médias potências, a forma

da carcaça é a tradicional das máquinas  rotativas. Formada

por um cilindro, com aletas de arrefecimento maciças na

superfície externa, e maquinado na superfície interna, é

completado, nas extremidades, por duas tampas que suportam o veio. Este tipo de carcaça pode

ser fabricado em ferro fundido ou, eventualmente, em liga de alumínio

(alumínio com uma razoável percentagem de impurezas) injectado a alta ou a

baixa pressão.

Nos alternadores síncronos trifásicos para potências elevadas, a

carcaça é inteiramente realizada em chapa de aço, com espessura

suficiente para constituir um conjunto rígido. Estas carcaças

paralelepipédicas, são formadas por chapas obtidas por oxicorte e unidas
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por soldadura. Normalmente, durante a construção estas carcaças são substituídas a tratamentos

mecânicos próprios para anular as tensões residuais devidas às diferentes operação de

maquinagem. O seu projecto é feito de forma a haver uma boa repartição da carga mecânica sobre

as patas, e uma grande estabilidade de funcionamento. É vulgar um fabricante desenvolver um

sistema de construção modular para este tipo de máquina.

Associado à carcaça podem estar alguns elementos do sistema de ventilação. Nas carcaças

cilíndricas costuma existir uma tampa de ventilação, em liga de alumínio, injectado ou vazado, ou

estampado em aço. A carcaça paralelepipédica pode ter aplicada na parte superior um sistema de

refrigeração (ar/ar ou ar/água), ou um sistema de silenciamento.

M a nc a is

Os mancais destinam-se a suportar, e a manter alinhado, o veio da máquina, permitindo o

movimento do rotor com um atrito reduzido. O tipo de mancal depende da potência e da posição

do eixo do alternador síncrono trifásico.

Para os alternadores de pequena potência, com uma carcaça cilíndrica,

nas tampas adaptadas às extremidades da carcaça existem rolamentos de

esferas. Trata-se de um tipo de mancal de rolamento. Para as potências médias

já os enrolamentos podem ser lubrificados em serviço, com a frequência

aconselhada pelo fabricante (superior a 1000 horas de trabalho). Conforme o tipo de

serviço previsto, e conforme a forma de transmissão do movimento ao gerador,

assim os rolamentos são de esferas, de cilindros (rolos) ou de cones.

No caso em que o alternador síncrono trifásico trabalha com o eixo de

rotação em posição vertical, o mancal do lado do ataque (lado da ponta do veio ligada à máquina

primária) terá de suportar o peso do rotor (eventualmente também o peso da turbina…), para além dos

esforços resultantes da transmissão do movimento. O outro mancal apenas terá uma acção de

guiamento do veio. Quando o alternador síncrono trifásico funciona com o eixo de rotação

inclinado criam-se os maiores problemas de esforços mecânicos nos mancais. Neste caso pode ser

necessário utilizar rolamentos de cones.

Para as máquinas de potência elevada utilizam-se mancais de atrito

(ou de deslizamento). Nestes mancais os apoios do veio são num metal

antifricção. A lubrificação é realizada por um anel de chapinhagem, que

provoca a elevação do óleo lubrificante, e que é accionado pelo atrito no

contacto sobre o veio da máquina. Neste tipo de mancais também pode ser

utilizado um sistema de circulação forçada do óleo.

Como o movimento do veio no mancal se traduz sempre pela

libertação de calor devido ao atrito das peças metálicas, integrado no sistema de controlo e de

regulação do alternador síncrono trifásico pode estar um sistema de detecção da temperatura dos

mancais. Nesse caso são incluídos sensores de temperatura no mancal.

Ve io

O veio do alternador síncrono trifásico é fabricado por torneamento em aço. Sobre este

veio é, normalmente, montado o núcleo rotórico da máquina. No caso das máquinas de potência

elevada sobre o veio estão posicionados vários braços (4 a 6) que suportam a restante parte do

rotor. Verificam-se alturas de veio de 100 a 800 mm.

No alternador síncrono trifásico com excitação sem escovas, está, também, apoiado no veio

o alternador rotativo de excitação e o anel de díodos; colocados na extremidade oposta ao lado de



O Alternador Síncrono Trifásico nos Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos 20.r

© Manuel Vaz Guedes Maio de 1994

ligação do veio à turbina.

Orgãos  Anexos

Devido à forma como o alternador síncrono trifásico é accionado por uma turbina hidráulica,

pode ser necessário a utilização de outros orgão mecânicos anexos à máquina eléctrica para

assegurar o seu cabal funcionamento.

M ultipl ic a dor  de   Ve loc ida de

Como os alternadores síncronos trifásicos de

pequena potência para baixas velocidades são mais caros

e têm um pior rendimento do que os alternadores

síncronos trifásicos para a mesma gama de potência mas

para velocidades elevadas (600 rot/min a 1000 rot/min),

pode ser utilizado um multiplicador de velocidade para

fazer a adaptação da velocidade da turbina à velocidade

nominal do alternador. Se esta solução admite um

aumento das perdas de energia provocada pelas perdas

mecânicas do multiplicador e um aumento dos cuidados

de manutenção, torna-se, no entanto, interessante sob o

ponto de vista económico, porque é possível encontrar

conjuntos {alternador de velocidade elevada +

multiplicador} com menor custo do que o correspondente

alternador com velocidade nominal adaptada à velocidade

da turbina hidráulica.

Nos pequenas aproveitamentos hidroeléctricos a ligação entre o alternador síncrono

trifásico e a turbina, ou entre alternador síncrono trifásico o multiplicador de velocidade e a turbina

são ligações directas, eventualmente feitas com uma união elástica que assegure um perfeito

alinhamento dos veios dos diferentes elementos.

Vola nte   de   Iné rc ia

Para um funcionamento estável do alternador síncrono trifásico, ou do sistema

hidroeléctrico, é necessário que o alternador apresente um valor do momento de inércia (J)

elevado. Quando não é possível obter uma máquina eléctrica com esse momento de inércia, por

motivos de estandardização da produção do fabricante ou do aspecto construtivo global da

máquina eléctrica, associa-se ao conjunto alternador–turbina um volante de inércia.

Um volante de inércia [MVG–4], é construído com um valor de diâmetro máximo para um

determinado valor do momento de inércia, compatível com o espaço disponível na casa das

máquinas e ultrapassando as dimensões do alternador, enquanto se utiliza a menor massa possível
de material (ferro); J = ∫M r2dm.

A posição do volante de inércia no eixo do conjunto

turbina–alternador é variável, mas um volante de inércia com

momento elevado é colocado no eixo entre a turbina e o alternador

(posição convencional). Eventualmente, pode existir um sistema

capaz de, numa situação de retirada de serviço da central, provocar

a paragem do sistema rotórico dissipando a energia mecânica

armazenada no volante: travão colocado no lado ou na periferia do

volante de inércia. É necessário que o volante de inércia
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apresente, por construção, um bom equilíbrio dinâmico.

Dimensões

A construção das máquinas eléctricas obedece a normas que

auxiliam a definir a suas dimensões principais: atravancamentos. Essas

dimensões são habitualmente fornecidas pelo fabricante nos seus

catálogos, ou como resultado de uma consulta. Os valores das dimensões

principais, assim como o valor de dimensões específicas (do veio) e das

suas tolerâncias são importantes na montagem do grupo

turbina–-alternador.

Também o dimensionamento estrutural (preliminar e definitivo) da casa das máquinas (da

central) para o estabelecimento de uma concepção geral da obra e dos equipamentos, e a

necessária estimativa de custos, carece do conhecimento das dimensões dos diversos orgãos

como turbina, alternador, e orgãos anexos. Em todo este dimensionamento preliminar há que

contar com o espaço (em planta e alçado) necessário à montagem, funcionamento e manutenção

dos diversos elementos do grupo turbina–alternador.

Velocidade  de  Embalamento

Atendendo a que a falta de carga numa turbina hidráulica alimentada por um caudal elevado

provoca a subida da sua velocidade de rotação para valores muito superiores ao valor da velocidade

nominal (200% a 300%), torna-se necessário construir o alternador síncrono trifásico de forma a

que os seus diversos componentes não se desloquem das suas posições relativas, quando a

máquina é accionada pela turbina a essas velocidades. Por isso as normas de construção para o

alternador síncrono trifásico accionado por turbinas hidráulicas requerem que a máquina eléctrica

possa suportar a máxima velocidade do grupo turbina–alternador durante cinco (5) minutos.
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Excitação  do  Alternador  Síncrono  T r ifásico

No alternador síncrono trifásico o fluxo magnético necessário ao funcionamento da

máquina é criado pela passagem de uma corrente eléctrica nos condutores do circuito indutor. A

excitação do alternador síncrono trifásico é feita por uma corrente eléctrica contínua, para ser

possível criar uma campo magnético indutor constante no tempo e fixo no espaço (relativamente à

parte da máquina em que é criado).

A forma de onda do campo magnético que se pretende criar no entreferro da máquina —

zona com propriedades magnéticas lineares onda a forma de onda do campo magnético coincide

com a forma de onda da força magnetomotriz F(α) — deverá ser sinusoidal para que a forma de

onda da força electromotriz não seja distorcida.
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Fig. 13 – Aspectos  do campo indutor

A forma sinusoidal da onda resulta da

variação do entreferro da expansão polar (Rep

≅ ≅ 0,7·Rest) e do valor do perímetro da expansão

polar (ß).

A amplitude da forma de onda do campo

magnético depende do valor da intensidade da
corrente eléctrica (If) que percorre o número fixo de

espiras (Ni), (tal que a força magnetomotriz é F = Ni·If),

que constitui a bobina indutora que circunda o

núcleo polar.

O carácter alternado (valor médio nulo) do campo magnético indutor (sucessão de pólos

alternadamente Norte e Sul) é obtido através da alteração do sentido da passagem da corrente

eléctrica nas bobinas indutoras de pólos consecutivos.

O circuito eléctrico indutor, devido à forma como é construído (bobina de fio ou de barra de

cobre com várias espiras envolvendo um núcleo de material ferromagnético), apresenta uma resistência
eléctrica (Rf), e apresenta um coeficiente de auto-indução (Lf) elevado (“circuito altamente indutivo”).
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Devido ao valor relativo daqueles parâmetros, o circuito indutor tem uma constante de tempo (τi
=Lf/Rf) elevada, mas variável com a resistência global do circuito indutor, (Rf + Rv).

Para se efectuar a excitação do alternador síncrono trifásico — produção de um fluxo de

indução magnética no circuito da máquina por meio de uma corrente eléctrica [CEI–05-30-065] — é

necessário que exista uma fonte de energia eléctrica em corrente contínua, que forme o sistema

de excitação. Existem diversos tipos de sistemas de excitação [CEI–34-16] para o alternador

síncrono trifásico utilizado nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos.

Sis te ma s   de   e x c i ta ç ã o

Apesar de ser comum existir num pequeno aproveitamento hidroeléctrico mais do que um

conjunto turbina–alternador, não são utilizados sistemas de excitação central, em que o mesmo

sistema de excitação alimenta os circuitos eléctricos indutores de mais do que um alternador. O

sistema de excitação de cada alternador síncrono trifásico existente na cental dos pequenos

aproveitamentos hidroeléctricos é um sistema de excitação individual.

Como a central vai estar submetida a um regime de funcionamento em que existem

variações da carga eléctrica do alternador (funcionamento em rede isolada), eventualmente variações

bruscas, e como a energia eléctrica fornecida não pode ter variações no valor da tensão para que

não resulte diminuição da qualidade do serviço fornecido aos consumidores da rede pública

[DL–189/88 ; § 9º] (funcionamento em rede interligada) torna-se necessário regular o valor da tensão do

alternador, por actuação nas grandezas eléctricas (corrente eléctrica) de alimentação do circuito de

excitação (ver Regulação e Controlo do Alternador Síncrono Trifásico). Esse processo de regulação é

feito por um sistema automático — o Sistema de Regulação de Tensão (SRT).

Um sistema de excitação básico consiste numa

máquina eléctrica de corrente contínua funcionando

como gerador (dínamo) — a excitatriz — com um circuito

indutor em derivação ou independente.

A alimentação do circuito indutor da excitatriz era

feita por uma outra máquina eléctrica de corrente

contínua — a excitatriz piloto — bastante mais pequena

do que a excitatriz, com circuito indutor ligado do tipo

derivação e com o circuito magnético saturado para

assegurar uma tensão constante. Este processo de

alimentação da excitatriz começou a ser abandonada na década de sessenta com o

desenvolvimento dos sistemas de rectificação baseados em elementos semicondutores de

potência (díodos de silício).

A excitatriz, e a excitatriz piloto, quando existia, eram accionadas pela turbina hidráulica

encontrando-se ligadas ao veio do alternador, no lado oposto ao lado da ligação à turbina.

A preocupação económica com a rentabilidade e com o baixo custo dos componentes, que

sempre está presente no projecto dos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos levou à

adopção de sistemas de excitação actuais e mais simples. Os diversos sistemas utilizados podem

agrupar-se em:

máquina eléctrica rotativa — é um sistema directamente baseado no sistema

clássico, em que a fonte de energia eléctrica é uma máquina de corrente
contínua com excitação derivação ou com excitação separada.
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No entanto, nesta aplicação particular, o sistema
apresenta algumas dificuldades: como a excitatriz é
accionada pela turbina hidráulica pode a velocidade
desta ser tão baixa que obriga à utilização de uma
máquina de corrente contínua especialmente
construída para o efeito (maiores dimensões), o que
deixa de ser económico; o sistema regulador de
tensão pode exigir uma excitatriz com rapidez de resposta elevada, o que
também obriga a uma construção especial da excitatriz, e, assim, ao aumento
do seu custo.

excitação rotativa sem escovas
(brushless) — é um sistema de
excitação da máquina síncrona, sem
escovas nem anéis, mas que utiliza
um pequeno alternador (excitatriz CA)

síncrono trifásico com um circuito
indutor estatórico e um circuito
induzido rotórico ligado a um
rectificador em ponte completa de
díodos (roda de díodos) assente no veio do alternador, e protegido pela
carcaça deste.

–

+

Re

Se
Te

enrolamento
indutor

do alternador

enrolamento
excitatriz (CA)

A excitação (de baixa potência) deste alternador é assegurada directamente
pelo sistema de regulação de tensão (SRT). Para uma diminuição da
constante de tempo deste sistema
de excitação pode utilizar-se uma
construção folheada em todos os
orgãos do pequeno alternador
(excitatriz CA) e pode-se utilizar um
número elevado de fases no
pequeno alternador para reduzir a
oscilação na onda rectificada.

Apesar das suas grandes
vantagens este sistema de
excitação apresenta o
inconveniente de, durante
situações de funcionamento em
regime transitório do alternador
principal (curto-circuito simétrico e

assimétrico, funcionamento

assíncrono), poderem surgir
sobretensões no circuito do



O Alternador Síncrono Trifásico nos Pequenos Aproveitamentos Hidroeléctricos 25.r

© Manuel Vaz Guedes Maio de 1994

sistema de excitação que contrapolarizando os díodos chegam a provocar a
sua avaria. Por isso, o dimensionamento dos díodos para este circuito é muito
cuidado. Também as forças centrífugas a que os elementos vão estar sujeitos
obrigam a uma cuidadosa fixação mecânica da roda de díodos.

Este sistema de excitação, que conseguiu abolir os inconvenientes devidos
ao contacto colector de lâminas–escovas do sistema tradicional, apresenta-
-se, actualmente, como um sistema com pequeno atravancamento, com
funcionamento automático e praticamente sem manutenção.

A utilização deste sistema de excitação sem escovas é aconselhada para
sistemas produtores de pequenas dimensões em regime de funcionamento
em rede isolada (essencialmente mini e micro aproveitamentos).

excitação estática — uma outra forma de alimentar o circuito de excitação do

alternador é através de uma ponte rectificadora, que pode ser alimentada de
diversas formas:

G

3 ~

T s

L
√

Fig. 14 – Excitação estática alimentada a partir do próprio alternador  (autoalimentação)
(necessita de um sistema de arranque)

(A corrente eléctrica na bobina indutora resulta da corrente eléctrica da bobina (L) que é função da tensão de carga do alternador, e da
corrente no transformador série Ts que é função da corrente de carga do alternador — efeito de compoundagem)

pelo sistema regulador de tensão a partir da rede auxiliar da central —
trata-se de uma forma de alimentação que tem de ser muito cuidadosamente
projectada, com uma boa previsão das diversas ocorrências durante o
funcionamento do alternador: falta de tensão na rede, avaria no alternador,
actuação das diferentes protecções, etc… Atendendo a estes problemas, na
alimentação do sistema pode ser utilizada a rede de alimentação em corrente
contínua que é recomendado existir numa central para suprir eventuais faltas
da rede.

pelo sistema regulador de tensão a partir de um gerador de ímanes
permanentes — neste caso o gerador de ímanes permanentes está montado
no veio do alternador principal. Devido ao preço elevado deste tipo de
gerador é uma solução cara para um pequeno (mini ou micro) aproveitamento
hidroeléctrico (mesmo numa situação de funcionamento em rede isolada).

Quando o sistema de excitação não está ligado à rede principal com a qual o

alternador síncrono trifásico está em paralelo —excitação autónoma da rede

— há que atender ao imposto pelo Regulamento de Segurança [RSICEE ; §

40º] às instalações alimentadas por mais do que uma fonte de energia, quanto à necessidade

de encravamento no inversor e noutras protecções.

Qualquer que seja o sistema de excitação adoptado é extremamente importante que seja

um sistema de elevada fiabilidade (o que pode conselhar a existência de um outro sistema, ou de algumas

peças importantes, em reserva).

!
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Forma  de  Onda  da  Força  Electromotriz

O alternador síncrono trifásico utilizado nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos

quando está ligado a uma rede receptora, em regime de produção independente, tem de

contribuir para que desse tipo de produção não resulte diminuição da qualidade do serviço

fornecido aos consumidores da rede pública [DL–189/88 ; § 9º.b]. Considera-se qualidade de

serviço o termo utilizado para designar algumas características de funcionamento do sistema

eléctrico, entre as quais está a forma de onda e a simetria do seu sistema de tensão eléctrica.

O alternador síncrono trifásico utilizado nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos,

também é obrigado pela legislação [DL–189/88 ; § 13º.1] a possuir uma tensão em vazio por fase

(força electromotriz) com uma forma de onda praticamente sinusoidal, e é obrigado pelas normas

construtivas [CEI–34.1] [CEI–34.1A] a formar um sistema trifásico praticamente simétrico. A

definição de forma de onda “praticamente sinusoidal” encontra-se nessas normas construtivas,

mas é diferente o critério de definição adoptado por cada uma,

CEI–34.1 ; § 12.2 — (forma e simetria das correntes e das tensões) — num gerador de

corrente alternada o circuito de carga é suposto ser praticamente não
deformante (alimentado por uma tensão sinusoidal é percorrido por uma corrente

praticamente sinusoidal, isto é nenhum dos valores instantâneos não difere do valor

instantâneo da mesma fase da onda fundamental de mais de 5 % da amplitude deste

último) e praticamente simétrico (alimentado por um sistema de tensões simétrico é

percorrido por uma corrente praticamente simétrica, isto é nenhuma das componentes

inversa ou homopolar não difere de mais de 5 % da componente directa).

CEI–34.1A ; § 1101 — (irregularidades da forma de onda) — aplicável a máquinas

síncronas de potência igual ou superior a 300 kVA, destinadas a serem
ligadas a redes funcionando com uma frequência nominal de 16 2/3 Hz a
100 Hz, para reduzir os parasitas entre as linhas de transmissão e os circuitos
contíguos. Durante o ensaio estabelecido na norma o factor harmónico
telefónico (FHT) [MVG–2] da tensão entre os terminais de fase não pode
ultrapassar os valores seguintes:

300 kVA ≤ potência nominal ≤ 1 MVA FHT ≤ 5 %

1 MVA < potência nominal ≤ 5 MVA FHT ≤ 3 %

5 MVA < potência nominal FHT ≤ 1,5 %

NEMA — uma tensão é praticamente sinusoidal quando o factor de desvio
(fd = ((max|Uns – Um1|)/Um1) não ultrapassar 0,1.

Também se encontra normalizado o funcionamento possível em regime de carga

assimétrica.

CEI–34.1 ; § 22 — (carga desequilibrada dos geradores síncronos) — os geradores

síncronos de potência nominal inferior a 100 MVA devem poder funcionar
permanentemente sobre uma rede assimétrica de tal forma que nenhuma das
correntes de fase ultrapasse a corrente nominal, e que a razão entre a
componente inversa do sistema de correntes e a corrente nominal não
ultrapasse o valor de 12 % para uma máquina de pólos salientes.

Só com uma forma de onda praticamente sinusoidal e praticamente simétrica é que o

alternador síncrono trifásico assegura um funcionamento correcto das cargas que alimenta e da

aparelhagem eléctrica da rede; pois que esses sistemas foram projectados para funcionarem com
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uma forma de onda da tensão de alimentação sinusoidal e com um sistema trifásico simétrico. O

alternador também não contribui para a introdução de ruído nas linhas de telecomunicações

contíguas à rede eléctrica de transporte de energia, evitando o ruído {150 Hz a 200 Hz} nos

aparelhos telefónicos.

Para que a tensão nos terminais da máquina seja praticamente sinusoidal, dentro do critério

adoptado, e desde que não exista saturação do circuito magnético da máquina, é necessário que

também seja praticamente sinusoidal a forma de onda da força electromotriz (tensão em vazio) por

fase induzida nos condutores do enrolamento induzido (normalmente estatórico) do alternador

síncrono trifásico.

Considerando que, por actuação nos aspectos construtivos do circuito indutor da máquina

(ver Excitação do Alternador Síncrono Trifásico), a forma de onda da força magnetomotriz indutora é

sinusoidal no espaço F(α), e que não existe saturação no circuito magnético da máquina, a indução

magnética será também sinusoidal B(α). A forma de onda da força electromotriz induzida num

condutor do circuito induzido (estatórico) do alternador síncrono trifásico será também sinusoidal; o
valor dessa força electromotriz por condutor será dado pela expressão: Ec = 2,22·f·φ, [CCC–1].

A força electromotriz que se

desenvolve numa fase terá o valor do

somatório fasorial das forças

electromotrizes que se desenvolvem em
cada condutor da fase      E      = ∑nc     E    c, (com

E     ck = Eci·exp(j kγ)). As forças

electromotrizes por ranhura estão

esfasadas entre si, devido aos

condutores estarem contidos em

ranhuras afastadas no espaço (entre si de

γ); isto é porque o enrolamento está

distribuído por ranhuras. Pode-se

traduzir a diferença entre a soma

algébrica da força electromotriz dos

condutores e a soma fasorial das forças

electromotrizes das ranhuras devido à

forma como o enrolamento se distribui nas ranhuras, através de um factor, o factor de distribuição
Kd. O valor deste factor depende de parâmetros construtivos; o valor depende do ângulo b’γ, isto

é do número de ranhuras por polo e por fase b’ = b/(2p·m), e do ângulo de ranhura γ.

Mas a distância entre os condutores

do lado de ida de uma bobina e os

condutores do lado de volta (paço de bobina,

b’·γ) pode ser menor do que a distância entre

os eixos de dois pólos consecutivos
diferentes (paço polar τp). Esta situação

também se traduz por uma diminuição da força

electromotriz por fase, porque o plano da

bobina não é atravessado pelo máximo fluxo

magnético polar. Na expressão da força electromotriz por fase traduz-se por um novo factor: o
factor de encurtamento Kc. O valor deste factor depende de parâmetros construtivos; depende

do ângulo ρ, isto é do  ângulo de encurtamento do enrolamento ρ, que é igual ao numero de
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ranhuras de encurtamento vezes o ângulo de ranhura γ.

Ainda se pode dar a circunstância, muito rara

nas máquinas eléctricas síncronas, de os condutores

do enrolamento estarem inclinados relativamente ao

eixo da máquina. Também esta situação, que provoca

uma diminuição da força electromotriz gerada na bobina
que integra os condutores, se traduz por um factor: o factor de inclinação Ki. O valor deste factor

depende de parâmetros construtivos; depende do ângulo de inclinação da ranhura.

Assim, conhecida a expressão da força electromotriz induzida em cada condutor, verifica-se

que o valor da força electromotriz por fase depende do número de condutores e da composição

das forças electromotrizes individuais, dependendo tudo do tipo de enrolamento adoptado na

máquina, [CCC–1].

A força electromotriz por fase é a composição das forças electromotrizes dos condutores,

agrupados em N espiras, em série no enrolamento da fase; a respectiva amplitude tem por valor
E = Ke·N·Ec. O aspecto construtivo de determinado tipo de enrolamento é representado pelo

factor de enrolamento Ke. O produto do factor de enrolamento pelo número de espiras representa

o número efectivo de espiras (Ne) que possui o enrolamento.

Quando a forma de onda da força magnetomotriz indutora não é sinusoidal, o campo

magnético indutor também não é sinusoidal, mas sendo periódico é decomponível numa série de

termos harmónicos (série de Fourier). Atendendo à forma de onda do campo magnético indutor

verifica-se que só possui termos harmónicos de ordem ímpar, [MVG–2].

Par cada termo harmónico (h) do campo magnético indutor, o enrolamento estará sob a

influência de um campo magnético indutor harmónico com h·p pares de pólos. Desta forma para
cada ordem dos harmónicos (h) existirá um factor de enrolamento (Keh), porque os seus elementos

(Kdh, Kch) que são função do valor de ângulos (eléctricos) característicos do enrolamento (γ, ρ, τp),

alteram-se com a ordem do harmónico.

Como o valor dos ângulos característicos do enrolamento (γ, ρ, τp) dependem dos

aspectos construtivos (tipo de enrolamento), utiliza-se a escolha do tipo e das características do

enrolamento (diametral, ou encurtado,  …) como forma de anular, ou atenuar, um termo harmónico da
força electromotriz por fase, Eh = Keh· N·Ech, devido ao correspondente harmónico existente no

campo magnético indutor (φh), através do valor assumido por qualquer um dos elementos (Kdh,

Kch) do factor de enrolamento.

Na fase de projecto do alternador síncrono trifásico escolhem-se o tipo e os parâmetros do

enrolamento de forma que seja nulo, ou muito pequeno, o factor de enrolamento para o harmónico

que se pretende anular, ou atenuar.

No alternador síncrono trifásico a forma de onda do campo magnético possui propriedades

que permitem prever [MVG–2] que a série de termos harmónicos representativa dessa onda :

• tem termos de amplitude decrescente com a ordem do harmónico;

• tem apenas termos harmónicos de ordem ímpar, devido à simetria para a semi-onda
(g(α) + g(α + π) = 0), e

• os termos harmónicos de ordem múltipla de três (h = i·m; h = 3, 9, …) são sinfásicos,

pelo que só podem circular nos enrolamentos de fase se estes estiverem ligados em

triângulo (corrente de malha), ou só podem circular nos enrolamentos de fase se estes
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estiverem ligados em estrela com o neutro ligado.

Estas propriedades permitem concluir que apenas interessa considerar o comportamento

do enrolamento para o 5º e o 7° harmónico.

Exemplo_2 – Considerando o enrolamento do Exemplo_1 verifica-se que devido à
distribuição dos condutores nas ranhuras adoptada, e que está representada no esquema

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2872

√

o factor de distribuição para cada harmónico h, e o factor de encurtamento são:
Kdh = (sen(h·b’·γ/2))/(b’·sen(h·γ/2))       e         Kch = cos(h·ρ/2)

ou, atendendo a que γ = p·(2π/b),  γ = 6π/72 = π/12;   ρ = 2·(π/12] = π/6
Kdh = sen(h·4·π/24)/(4·sen(h·π/24))                       Kch = cos(h·π/(2·6)) = cos(h·π/12)

Harmónicos

h

Factor de Distribuição
Kdh

Factor de Encurtamento
Kch

Factor de
Enrolamento  Keh

1 0,95766 0,96593 0,925

3* 0,65328 0,7071 0,4619

5 0,20534 0,25882 0,0531

7 –0,15756 –0,25882 0,0407

9* –0,27059 –0,70710 0,1913

11 –0,12607 –0,96593 0,1218

Verifica-se que a escolha do enrolamento (distribuído a duas camadas com encurtamento de
duas ranhuras) permitiu obter um factor de enrolamento para o quinto e para o sétimo
harmónico que atenuam muito a amplitude da respectiva força electromotriz por fase
Eh = Keh ·N·Eh.

A existência de ranhuras onde se encontram os condutores do induzido é responsável

pela variação periódica da relutância do circuito magnético principal da máquina, quando esta está

em movimento. Esta variação periódica da relutância do circuito magnético traduz-se por uma

variação, também periódica, da indução magnética na periferia do entreferro da máquina; sendo

qualquer destas variações decomponível numa série de termos harmónicos (série de Fourier). A

presença desses harmónicos espaciais na indução magnética provoca o aparecimento de

harmónicos temporais na forma de onda da força electromotriz: harmónicos de ranhura.

Considerando algumas hipóteses simplificativas, os harmónicos mais importantes são de ordem

(2b’·m ± 1), [CCC–1].

Exemplo_3 – Considerando o enrolamento do Exemplo_1 verifica-se que os harmónicos de
ranhura mais importantes são de ordem (2·4·3 ±1); o 23º e o 25º.

Assim, verifica-se que por construção, e depois por

justificada selecção, é possível adoptar para um pequeno

aproveitamento hidroeléctrico um alternador síncrono

trifásico que respeite as normas construtivas e a legislação,

quanto ao tipo de forma de onda da força electromotriz.
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Aplicação  do  Alternador  Síncrono  T r ifásico

A designação Pequeno Aproveitamento Hidroeléctrico não inclui uma definição precisa e

universal. Esta designação inclui vários subgrupos de aproveitamentos hidroeléctricos —

pequeno, mini, micro (ver Apêndice A) — e os limites de potência para estas designações são

variáveis nas normas e nos guias das diversas organizações internacionais. A legislação

portuguesa impôs 10 MVA como limite superior da potência instalada nos geradores dos

pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, e não estabelece divisões nos diversos tipos de

aproveitamentos possíveis na vasta gama de potências inferior àquele limite.

Também a legislação portuguesa [DL–189/88] pretende regulamentar e promover o

desenvolvimento da produção independente interligada, a que dedica a maior parte do seu

articulado, referindo apenas, vagamente o funcionamento da instalação de produção em rede

isolada (para distribuição autónoma) [DL–189/88 ; § 10º.11 + § 26º] e a aplicabilidade da legislação

anterior.

Como os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos só se desenvolvem nas situações em

que os trabalhos de construção civil e os equipamentos utilizados tornam o investimento

suficientemente baixo para ser rentável num prazo curto (menor do que 20 anos (tempo máximo de licença

de utilização da água)), a aplicação do alternador síncrono trifásico carece de uma justificação económica

precisa. Como o licenciamento de uma instalação [JFL–1] é feito em diversas fases de estudo —

estudo prévio de viabilidade, anteprojecto e projecto de execução — há que desde o inicio definir

as características de funcionamento — classificar — com grande aproximação o alternador

síncrono trifásico que será utilizado no aproveitamento.

A aplicação do alternador síncrono trifásico tem de obedecer aos critérios de

SEGURANÇA expressos em regulamentos, ou nas normas, ou resultantes da aplicação dos

conhecimentos sobre o funcionamento desta Máquina Eléctrica.

Selecção  do  Alternador  Síncrono  Trifásico

Na aplicação do alternador síncrono trifásico nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos não é aconselhável o desenvolvimento de um novo projecto de máquina eléctrica,

como era habitualmente feito nos médios e nos grandes aproveitamentos hidroeléctricos. Nos

pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, por razões económicas, adoptam-se máquinas

eléctricas disponíveis num catálogo de fabricante com produção estandardizada.

Como resultado desta situação, que

procura uma diminuição dos custos de fabrico e de

instalação da máquina eléctrica, e uma redução do

custo global do aproveitamento, já não é tão vasto

o domínio de selecção do alternador síncrono

trifásico, entre os diversos tipos construtivos

aplicáveis (horizontais; verticais (suspensos; de guarda-

-chuva, especiais…)).

O alternador síncrono trifásico tem de ser

utilizado nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos em que o gerador possui uma

potência superior a 5 MVA. Mas é aconselhável a

sua utilização quando o pequeno aproveitamento

alimenta uma rede eléctrica isolada, e noutras situações particulares, justificadas pelos estudos
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económicos e pelas vantagens de utilização de uma máquina eléctrica geradora com as

características de funcionamento do alternador síncrono trifásico.

A selecção do alternador síncrono trifásico é baseada na consideração que o seu regime

de funcionamento é contínuo (S1) [CEI–34.1 ; § 4.1] e a sua classificação é expressa pela potência

aparente nominal {kVA} disponível nos terminais da máquina à velocidade nominal, para a

frequência nominal, à tensão nominal e com uma intensidade de corrente nominal.

O valor das grandezas características da classificação do alternador síncrono trifásico,

pressupõe valores característicos normalizados de outras grandezas de funcionamento, admitidos

no projecto da máquina e comprovados em ensaio, tal como está estabelecido nas respectivas

normas [CEI–34.#], [CEI–34.4], ou [IEEE–115].

Pode suceder que a potência de saída da turbina hidráulica, ou a capacidade da carga

eléctrica não coincidam, exactamente, com a potência nominal característica do alternador síncrono

trifásico.

Para uma definição precisa do alternador síncrono trifásico, capaz de assegurar o serviço

pretendido, as grandezas físicas a considerar na selecção e classificação da máquina eléctrica são:

CARACTERÍSTICAS  ELÉCTRICAS

potência aparente {kVA} — representa a máxima potência que a máquina pode

fornecer á carga: S = 3 ·Unc·In. Esta potência está relacionada com a

potência de saída da turbina hidráulica através do rendimento (η) do gerador:
S ≡ Pel = η·Pmec ou Pt = η·Pu. Quando o alternador síncrono trifásico

funciona nas condições de classificação, expressas na chapa de
características, não é atingido o sobreaquecimento limite definido pela classe
dos isolantes empregues na máquina. A potência aparente do alternador
síncrono trifásico pode ser limitada pela potência aparente do sistema de
produção, que está condicionada, também, pela limitação de ser inferior a 5 %
da potência de curto-circuito mínima no ponto de interligação, [DL–189/88 ; §

11º.3].

velocidade de rotação {rot/min} — velocidade imposta pela turbina hidráulica, e

compatibilizada com a condição de sincronismo (f = p·n). É, normalmente, de
750 rot/min ou 1 000 rot/min, menos frequentemente de 600 rot/min ou 1 500
rot/min, embora seja possível utilizar máquinas para baixas velocidades, com
ligação directa a turbinas lentas.

frequência  {Hz} — é a frequência da rede eléctrica: 50 Hz. Mesmo quando a

produção é isolada a frequência deverá ser a normalizada para permitir a
utilização da aparelhagem eléctrica vulgarmente comercializada.

tensão {V} — o valor da tensão adoptado, normalmente na gama da média tensão

(5,5 kV ou 6 kV), é o utilizado quando é feita uma ligação por transformador ao
ramal de acesso ao ponto de interligação com a rede de média, alta e muito
alta tensão [DL–189/88 ; § 11º.4]. A ligação directa à rede de baixa tensão, que
está condicionada por [RSICEE ; § 40º] e pelo valor da potência nominal
S ≤ 0,1 MVA  [DL–189/88 ; § 11º.1.a], obrigará a que a tensão nominal do

alternador síncrono trifásico seja de 380 V ou 500 V. É normal um fabricante
ter no seu catálogo de produção estandardizada máquinas para as tensões
normalizadas na gama dos 400 V a 15 kV.

factor de potência — A legislação permite que para um alternador síncrono
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trifásico o factor de potência possa variar entre 0,8 indutivo e 0,8 capacitivo com
as variações da tensão na rede pública dentro dos limites legais, [DL-189/88 ;

§ 12º.2], e não permite o fornecimento de energia reactiva à rede durante as
horas de vazio [DL–189/88 ; § 12º.3]. Normalmente o factor de potência
nominal, obedecendo aos diferentes critérios legais aplicáveis, é de 0,9
indutivo; excepto nos pequenos sistemas isolados em que o factor de
potência recomendado é de 0,8.

outras características — referência ao isolamento e ao aquecimento permitido

para a máquina. Os materiais isolantes pertencem, normalmente, à classe F.
Referência à altitude de funcionamento (que condiciona o aproveitamento da

potência nominal e uma eventual desclassificação da máquina). O rendimento à
plena carga.

CARACTERÍSTICAS   MECÂNICAS

protecção mecânica — é, normalmente, do tipo IP 23 para máquinas que

funcionam num local ao abrigo das intempéries.

forma de construção — pode ser do tipo IM 1001 (B3) (carcaça com patas para

funcionamento com o eixo horizontal) ou IM 3001 (V1) (carcaça com flange para

funcionamento vertical com ponta do veio inferior livre).

velocidade de embalamento — o seu valor é imposto pela turbina e pela

respectiva instalação hidráulica. É definida por um valor (2 ou 2,5 vezes a

velocidade nominal) com o tempo de duração do funcionamento em
sobrevelocidade.

tipo de ligação — normalmente uma ligação directa elástica.

existência de multiplicador de velocidade  — quando o alternador está ligado

à rede de baixa tensão, torna-se económico utilizar um multiplicador de
velocidade da turbina para que o alternador tenha uma velocidade nominal de
500 rot/min a 1 500 rot/min.

outras características — tipo de construção utilizada no alternador síncrono

trifásico: tipo e material da carcaça; tipo de mancais; normalização seguida e
tolerâncias. Adaptações específicas da máquina.

CARACTERÍSTICAS  DO SISTEMA ELÉCTRICO

G

3 ~
T

distorção harmónica — a tensão gerada pelo alternador síncrono trifásico terá de

ser praticamente sinusoidal, [DL–189/88 ; § 12º].

tipo de excitação — normalmente do tipo rotativa sem escovas (brushless), está, no

entanto, dependente do tipo de sistema de regulação de tensão (SRT)
adoptado.

ligação do neutro — quando a ligação do alternador síncrono trifásico à rede

eléctrica é feita em baixa tensão o neutro do gerador será ligado ao neutro da
rede de baixa tensão, [DL–189/88 ; § 17º.2,.3]. Nos outros casos o regime de
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neutro está condicionado pelo regime de neutro praticado na rede receptora
de energia, [DL–189/88 ; § 17º.1].

ligação dos geradores — o alternador síncrono trifásico tem a sua ligação à rede

(paralelo) regulamentada [DL–189/88 ; § 16º], o que condiciona a escolha do seu
sistema de sincronização, assim como o seu modo de arranque.

S ≤ 0,5 MVA S > 0,5 MVA

Desvio da tensão   ∆U
(relativo à tensão da rede  1 p.u.)

0,9 p.u. < ∆U < 1,1 p.u. 0,92 p.u. < ∆U < 1,08 p.u.

Desvio da frequência
∆fn

(relativo à frequência da rede )

± 0,3 Hz ± 0,2 Hz

Esfasamento
(relativamente à tensão da rede) ± 20° ± 10°

O arranque assíncrono com ligação à rede é permitido para máquinas com
potência inferior a 0,5 MVA — quando atingidos 90 % da velocidade síncrona
(ns= f/p), [DL–189/88 ; § 15º.4] — desde que a queda de tensão na rede pública

não seja superior a 5 %.

A selecção e a classificação de um alternador síncrono trifásico pressupõe o conhecimento

das Normas construtivas que introduzem limitações de alguns parâmetros construtivos.

Instalação  Eléctrica  para  o  Alternador  Síncrono  Trifásico

São muito diversas as instalações eléctricas para a aplicação de um alternador síncrono

trifásico num pequeno aproveitamento hidroeléctrico. No entanto podem salientar-se duas

instalações típicas, respeitantes à produção para uma rede isolada ou à produção para uma

interligação á rede pública.

G

3 ~
T

Sistema de
excitação  (SRT)

N

y D

Sistemas
auxiliares

Fig. 15 – Representação simplificada de uma instalação eléctrica para um alternador síncrono trifásico

Quando o pequeno aproveitamento hidroeléctrico se destina à produção de energia para

uso próprio do produtor, eventualmente será um micro-aproveitamento a fio de água; para além da

turbina existirá um multiplicador de velocidade e o alternador síncrono trifásico ligado por um

pequeno ramal (linha aérea ou cabo) à instalação consumidora (reticular). Também o sistema de

regulação e controlo será o mínimo para um sistema de produção a potência constante, (quando o

consumo é inferior à produção dissipa-se a energia sobrante !…). Neste caso o sistema eléctrico

compreende a produção, o transporte e a distribuição–-utilização de energia eléctrica. Neste tipo
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de sistema a protecção da instalação é uma função

extremamente importante, porque é feita exclusivamente

por meios eléctricos ou electrónicos; a função de

coordenação da instalação de produção e de consumo

é feita de uma forma simples na fase de projecto; a

condução da instalação eléctrica está simplificada pela

sua pouca complexidade e fica entregue ao sistema

(simples) de controlo da instalação; e a manutenção do

sistema fica simplificada pela pequena probabilidade de

avaria de um sistema hidroeléctrico simples e pela

durabilidade dos seus componentes.

Já num pequeno aproveitamento que se destina

à produção de energia eléctrica para entrega a uma rede

receptora pública, por interligação do alternador síncrono

trifásico com essa rede, a obrigatoriedade de não resultar

uma diminuição da qualidade do serviço fornecido aos consumidores da rede pública [DL–189/88 ;§

9º.b], obriga, também, a uma maior complexidade da respectiva instalação eléctrica.

Coorde na ç ã o  da   Ins ta la ç ã o

Numa instalação de produção de energia eléctrica, para um pequeno aproveitamento

hidroeléctrico, é extremamente importante a protecção e a segurança das pessoas e dos sistemas

dependentes da instalação.

No caso de uma instalação que funciona em rede isolada, devido à sua pequena dimensão

e localização, pode não existir qualquer infraestrutura de serviços capaz de promover a inspecção,

a manutenção e a fiscalização das condições de utilização da instalação; torna-se importante

assegurar que exista uma entidade responsável pela segurança e manutenção do sistema

produtor e da rede anexa.

Na situação de produção de energia para funcionamento em rede isolada, a instalação é,

essencialmente, constituída por um alternador síncrono trifásico com uma tensão nominal na gama

da baixa tensão (380 V ou 400 V, para uma tensão nominal de rede de 380 V ou 400 V), por uma

canalização eléctrica que liga o gerador à rede, e por um sistema de protecção (individual do

alternador; protecção da interligação), podendo alguns deste sistemas de terem um encravamento

(imposto pelo Regulamento de Segurança) entre o aparelho de corte de segurança (disjuntor) e a ligação

do circuito de excitação, e ainda por um sistema de medida. Quer o sistema de protecção, quer o

sistema de medida podem necessitar da aplicação de alguns transformadores de medida:

transformadores de tensão (TT) e transformadores de intensidade (TI), [CAS–1].

Um alternador síncrono trifásico funcionando nestas circunstâncias necessita de uma

protecção contra o embalamento (sobrevelocidade), porque pode ocorrer uma situção de falta de

carga no gerador e de inoperância do regulador da turbina. Os outros elementos do sistema de

protecção devem atender a que o valor baixo (relativamente e um sistema ligado a um barramento de

potência infinita) da intensidade das correntes eléctricas de defeito obriga a um estudo muito

cuidado das características do aparelho de protecção.

Nos pequenos aproveitamentos hidroeléctricos destinados a uma interligação com a rede

pública, a coordenação da instalação envolve os problemas de aplicação das seguintes máquinas

eléctricas: alternador síncrono trifásico; transformador de potência; transformadores de medida.
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O alternador síncrono trifásico terá de obedecer a todas as características já apresentadas

e, como o comportamento de uma máquina eléctrica síncrona [CCC–1] em regime sinsuosidal pode

ser devidamente expresso e estudado através dos valores das reactâncias associadas às

diferentes componentes do fluxo do campo magnético da máquina. Atendendo a que nos

pequenos aproveitamentos hidroeléctricos apenas são utilizados alternadores síncronos trifásicos

de pólos salientes, considera-se a actuação dos diferentes componentes do fluxo magnético

segundo os dois eixos magnéticos da máquina: o eixo longitudinal (d) (centrífugo segundo o eixo

polar) e o eixo transversal (q) (centrífugo segundo o eixo interpolar, complano e em quadratura espacial

avanço sobre o eixo longitudinal).

Os valores típicos das reactâncias {p.u.} e das constantes de tempo {s} para os alternadores

síncronos de pólos salientes, como os que são utilizados nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos, encontram-se na tabela junta.

Pólos

Salientes
xd xq x´d x´´d xi xo T´do T´d T´´d

Com

amortecedores

1,25

0,5–1,5

0,7

0,4–0,8

0,3

0,2–0,4

0,2

0,13–0,32

0,2

0,13–0,32

0,18

0,03–0,23

5

3–8

1,5

1–2

0,04

0,01–0,05

Velocidade menor
500 rot/min

0,8 0,5 0,28 0,175 0,175 0,1 7 2,5 0,03

maq.  11 kVA 0,36 0,24 0,09 0,06 – – 0,28 – –

maq.  9 MVA 0,911 0,58 0,408 0,329 - - - - -

Sem

amortecedores

1,25

0,5–1,5

0,7

0,4–0,8

0,3

0,2–0,4

0,3

0,2–0,5

0,48

0,35–0,65

0,19

0,03–0,24

5

3–8

1,5

1–2

_

A estabilidade do alternador síncrono é conseguida através do projecto do alternador e do

seu sistema de excitação de forma a minimizar a redução do fluxo magnético segundo o eixo

longitudinal durante as perturbações de serviço. Uma forma de avaliar essas qualidades de projecto
é através do valor da razão de curto-circuito (Iecc/Ieo).

Existindo a possibilidade do alternador ter uma tensão distorcida, é necessário analisar o

trânsito de harmónicos no circuito de potência do pequeno aproveitamento hidroeléctrico. É de

notar que essas formas de onda distorcida podem ter influência no funcionamento dos

transformadores de medida e na aparelhagem de protecção.

A circulação de correntes eléctricas de frequência múltipla da fundamental (harmónicos)

deve-se à forma de onda distorcida da tensão do alternador e à possibilidade de se estabelecerem

circuitos eléctricos fechados envolvendo os alternadores. Nessas circunstancias a intensidade da

corrente eléctrica depende da amplitude dos harmónicos da tensão e do valor da impedância do

circuito para a frequência do harmónico. No circuito eléctrico do neutro do sistema trifásico apenas

podem circular harmónicos de tripla frequência. Quando o circuito eléctrico do neutro está ligado e

existem termos harmónicos na tensão do alternador, o valor eficaz da intensidade da corrente

eléctrica é superior ao da corrente eléctrica harmónica que circula nas fases, porque a contribuição

do harmónico de terceira ordem é superior à dos subsequentes harmónicos (h > 3). A circulação

destes termos harmónicos nos circuitos eléctricos das máquinas eléctricas (alternador +

+ transformador + transformadores de medida) provoca o aumento das perdas de energia nessas

máquinas e, consequentemente, provoca o aumento do seu aquecimento.

A possibilidade da distorção da forma de onda de tensão no ponto de interligação, assim

como a  sua eventual correcção (por injecção harmónica ou por filtragem) encontra-se regulamentada

na legislação, [DL–189/88 ; § 13º].

Na coordenação da instalação põe-se, também o problema da ligação do neutro do
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alternador, porque tendo a instalação de obedecer ao regime de neutro regulamentado

 [DL–189/88 ; § 17º], existem várias soluções para essa ligação: através de uma bobina, através de

uma resistência (de elevado ou de baixo valor), através de um circuito ressonante. O dispositivo que

interrompe a ligação entre o circuito de potência do pequeno aproveitamento hidroeléctrico e a

rede pública (a interligação) deverá interromper também a ligação dos neutros, [DL–189/88 ; § 17º.3].

A escolha do regime de neutro da instalação deverá resultar de uma análise profunda das

consequências sobre a instalação e sobre o funcionamento da aparelhagem de protecção e de

medida dos diferentes regimes.

O transformador de potência  estabelece a ligação entre o alternador síncrono trifásico e a

rede de média, ou de alta, ou de muito alta tensão.  A potência do transformador deverá ser igual à

potência total dos geradores existentes na central. Trata-se de um transformador trifásico, em que,

obrigatoriamente [DL–189/88 ; § 11º.4], um dos enrolamentos estará ligado em triângulo. São

possíveis duas hipóteses — y D ou dY  — que deverão ser analisadas face ao seu comportamento

quanto aos efeitos harmónicos e quanto ao desequilíbrio de cargas, [CCC–4].

ligação yD — este tipo de ligação permite a existência de neutro no lado do

primário yoD, o que pode ser útil para a alimentação do circuito auxiliar da
central. Nessa situação o terceiro harmónico poderá circular entre o alternador
e o transformador contribuindo para o aumento das suas perdas de energia, e
existindo nas corrente primária do transformador faz com que o fluxo
magnético no núcleo seja sinusoidal e também serão sinusoidais as forças
electromotrizes induzidas no enrolamento secundário. Assim, as tensões
secundárias não terão harmónicos de terceira ordem. Quando não está ligado
o neutro do lado primário yD, não pode circular o terceiro harmónico das
corrente eléctricas nos circuitos que ligam o alternador ao transformador.

ligação dY —o terceiro harmónico não passará para jusante do transformador (para o

ramal de ligação à rede pública) porque as tensões de fase são isentas desse
harmónico. No interior da central não circulará o terceiro harmónico porque
não existe neutro no circuito eléctrico. Um regime de cargas desequilibradas a
jusante reflecte-se sobre duas fases no primário do transformador.

A instalação do transformador de potência deverá verificar o

estabelecido no Regulamento de Segurança [RSSPTS]; [DL–189/88 ;

§19º.6.a]. Nesse regulamento está especificada a obrigatoriedade das

protecções contra sobretensões, sobreintensidades e contactos com

peças em tensão assim como a existência de terra de protecção e a

ligação da terra de serviço.

O transformador não deverá utilizar um fluído isolante que seja

tóxico ou poluente. A ligação do alternador ao transformador deverá

ser feita por cabo e incluir os aparelhos de protecção e de medida

julgados convenientes.

Devido ao valor da amplitude das grandezas eléctricas nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos, a maioria dos aparelhos de protecção detectam a variação das grandezas eléctricas

através de transformadores de medida: transformadores de tensão (TT) e transformadores de

intensidade (TI).

Também o sistemas de medida, essencialmente o sistema de medida de energia e de

potência [DL–189/88 ; §18º.1 e 18º.2], podem necessitar a aplicação destas máquinas eléctricas

[CAS-1]. São as imposições de protecção e do sistema de medida que determinam a posição dos
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transformadores de medida na instalação de potência de um pequeno aproveitamento

hidroeléctrico, tal como está representado na figura.
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Para além do alternador síncrono trifásico, do transformador de potência, e de

transformadores de medida, num pequeno aproveitamento hidroeléctrico pode ainda existir um

conjunto de máquinas eléctricas (motores) que têm uma função de auxiliares do funcionamento do

sistema de potência principal: motores de compressores, motores de bombas de óleo de

lubrificação, motores de bombas hidráulicas, …

A instalação eléctrica da central (casa das máquinas) de um pequeno aproveitamento tem

uma dimensão correspondente ao número de geradores, de transformadores de potência e à

dimensão e complexidade dos sistemas auxiliares. A sua alimentação pode ser feita pelo próprio

gerador ou (mediante certos cuidados na instalação) pela rede pública em paralelo com o pequeno

aproveitamento hidroeléctrico.
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Fig. 16 – Representação esquemática de uma instalação de produção isolada (S = 1 MVA)

Sis te ma s   de   Prote c ç ã o  e   de   M e dida

O sistema de protecção destina-se a detectar situações anormais de funcionamento da

instalação, a isolar essa parte do circuito, ou a indicar a sua localização. Existem muitas situações de

funcionamento anormal (eléctrico e mecânico), para além da situação de curto-circuito, e, para cada

situação existem sistemas de protecção específicos. No entanto, nos pequenos aproveitamentos

hidroeléctricos a utilização de um determinado sistema de protecção tem de ser justificada,
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também, pela análise económica do correspondente investimento.

O sistema de protecção envolve a protecção específica do funcionamento do alternador

síncrono trifásico, do transformador, da aparelhagem de medida, e envolve ainda o problema da

interprotecção das máquinas eléctricas contra avarias na rede eléctrica e da rede eléctrica contra

avarias das máquinas eléctricas, [DL–189/88 ; § 19º].

No caso do alternador síncrono trifásico os seus sistemas de protecção obedecem a

critérios de aplicação conhecidos, [WAR–1]. No entanto, como se trata de pequenos

aproveitamentos, a aplicação de alguns sistemas de protecção está condicionada pelo valor do

investimento económico que se pretende fazer. Habitualmente é recomendada a opção entre os

diversos sistemas de protecção apresentados no quadro anexo.

TIPO  DE  DEFEITO PROTECÇÃO
Aquecimento relé térmico; imagem térmica

Perda de excitação relé de mínimo de reactância
Defeito à terra da excitação relé de curto-circuito

Sobreintensidade relé de máximo de corrente (temporizado)
Sobrecarga relé térmico

Defeito à terra do enrolamento induzido relé direccional ou de máximo de corrente
Assimetria de corrente relé de detecção de corrente inversa

Tensão de carga máxima relé de sobretensão
Frequência da rede relé de máximo e mínimo de frequência

Inversão de potência relé de potência inversa
Sobretensão transitória descarregador de tensão

Sobretensão ou subtensão simétrica relé de sobretensão ou de subtensão
temporizado

Assimetria de fase relé de detecção de componente inversa
Sobrevelocidade equipamento de regulação de velocidade

Aquecimento das chumaceiras termopares
Perda de alimentação auxiliar encravamento

— —
*  As protecções devem estar previstas para um súbito desaparecimento da tensão da rede
pública com reaparição após um intervalo de tempo ∆t, tal que 0,3 s < ∆t < 180 s, como resultado
de uma religação automática da rede; mas a religação do sistema de produção deve obedecer ao
especificado na legislação, [DL–189/88 ; § 14º.4].
**  A alimentação auxiliar dos relés deve ser assegurada por um pequena rede de corrente
contínua (24, 48, 125 VCC), alimentada por um conjunto rectificador–bateria de acumuladores.

Conduç ã o  da   Ins ta la ç ã o

•  •  •

M a nute nç ã o  do  Al te rna dor  S ínc rono  Tr i fá s ic o

(ver o artigo [MVG–5])

•  •  •
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APÊNDICE  A   –  Ficheiro  de  Dados

A.a – Classificação  dos Pequenos Aproveitamentos

micro–aproveitamentos     (Potência instalada)  <  0,5 MW

mini–aproveitamentos       0,5 MW  <  (Potência instalada)  <  2 MW

pequenas centrais     2 MW  <  (Potência instalada)  <  10 MW

A.b – Classificação  d a Altu ra de Queda  H
queda  elevada         H  >  500 m

queda  média        40 m  <  H  <  600 m

queda  baixa       2 m  <  H  <  50 m

A.c – Níveis de Tensão  ( s e g u n d o  [ D L – 1 8 9 / 8 8 ] )
(v a l or  e fi c a z  da  te ns ã o c ompos ta  do s i s te ma  tr i fá s i c o,  [§  2 2 º . 1 0 ])

Baixa  tensão – até 1 kV (exclusive)

Média  tensão – de 1 kV a 60 kV (exclusive)

Alta tensão – 60 kV

Muito alta tensão – acima de 60 kV

A.d – T ipo  de Horas
horas de ponta     total de 4 horas por dia  {11,5 h — 13 h} {20 h — 22 h}

horas de vazio      total de 10 horas por dia  {22 h — 8 h}

horas cheias      as restantes horas do dia

A.e – Velocidade de Sincron ismo (f = 50 Hz)
p   (pares de polos) 2 3 4 5 6 7 8

n   (rot/min) 1500 1000 750 600 500 420 375
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APÊNDICE  B   –  Símbolos  para  Grandezas  e   Unidades

GRANDEZA UNIDADE
comprimento l metro m

massa m quilograma kg

tempo t segundo s

ângulo  (plano) α,  β,  γ radiano rad

ângulo de rotação θ radiano rad

velocidade angular ω,  Ω radiano por segundo rad/s

força F newton N

binário T newton metro N·m

momento de inércia J quilograma metro quadrado kg·m2

coeficiente de atrito D newton metro segundo por radiano
newton  por metro por segundo

N·m·s/rad
N/m/s

energia E,  W joule J

potência P watt W

caudal Q metro cúbico por segundo m3/s

campo eléctrico E volt por metro V/m

potencial  (eléctrico) V volt V

tensão u,  U volt V

força electromotriz e,  E volt V

capacidade C farad F
intensidade da corrente eléctrica i,  I ampere A

campo magnético H ampere por metro A/m

força magnetomotriz F,  Fm ampere A

indução magnética B tesla T

fluxo magnético ψ,  φ;  Ψ,  Φ weber Wb

potencial vector magnético A weber por metro Wb/m

coef.  auto-indução L henry H

coef.  indução mútua M henry H

resistência R ohm Ω

relutância R,  Rm 1 por henry H–1

potência aparente S volt–ampere V A

potência activa P watt W

potência reactiva Q volt–ampere reactivo v a r

factor de potência λ - -

frequência f hertz H z

pulsação ω radianos por segundo rad/s

diferença de fase ϕ,  φ radiano rad

deslizamento s - -

número de espiras N - -

número de fases m - -

número de pares de pólos p - -
número de rotações por
 unidade de tempo

n rotações por segundo rot/s

temperatura absoluta T kelvin K

temperatura Celsius t grau Celsius º C




