
ELETROMAGNETISMO        
 
Toda a corrente elétrica produz um campo magnético e 
esse campo é responsável por diversos tipos de 
fenômenos que podem ser aproveitados na prática para 
a construção de dispositivos eletrônicos.  
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          Em se tratando de eletricidade, o eletromagnetismo 
tem uma importância enorme na eletrônica, onde diversos 
componentes e dispositivos utilizam para seu 
funcionamento seus princípios.  
 
          Quanto mais informações sobre eletromagnetismo, 
mais base teórica para o entendimento do princípio de 
funcionamento de diversos dispositivos eletromagnéticos. 

09/02/2014 Máquinas Eletricas 2 



Quando tratamos de eletromagnetismo, um fator 
importante que não deve ser esquecido, é que o 
aparecimento de um campo magnético em volta de um 
fio ou no interior de uma bobina é um fenômeno 
dinâmico. 
 
O aparecimento de um campo magnético numa barra 
de metal no centro de uma bobina está ligado ao 
movimento dos elétrons que circulam pelo fio, o que 
nos leva a concluir que, para termos os efeitos inversos, 
isto é, corrente elétrica a partir de magnetismo de um 
ímã, devemos ter um processo também dinâmico. 
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Para entender como podemos construir dispositivos que 
gerem eletricidade a partir de campos magnéticos, 
devemos ver como ocorre o que chamamos de indução 
eletromagnética, ou seja, o processo dinâmico segundo 
o qual se pode induzir correntes num fio a partir do 
campo magnético, seja ele produzido por um ímã ou por 
outra bobina (figura abaixo). 
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RELAÇÃO ENTRE CORRENTE ELÉTRICA E CAMPO 
MAGNÉTICO 
 
         As espiras, ao serem percorridas por uma corrente 
elétrica, também produzem um campo magnético.  
 
 Existem duas relações importantes entre a 
corrente que passa através de um condutor e o campo 
magnético por ela gerado. 
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Intensidade do campo magnético: A intensidade do 
campo magnético em volta de um condutor(fig. abaixo) 
percorrido por uma corrente elétrica aumenta quando a 
corrente aumenta e diminui quando a corrente diminui 
ou seja, o campo elétrico é diretamente proporcional à 
intensidade do fluxo de corrente através das espiras. 
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 A intensidade do campo magnético é diretamente proporcional ao valor da 
intensidade da corrente através do condutor. 



  Sentido do campo magnético:  O sentido do campo magnético 
em torno de um condutor percorrido por uma corrente elétrica 
depende do sentido da corrente nesse condutor (fig.abaixo), isto 
é, invertendo-se o sentido da corrente no condutor, inverte-se o 
sentido do campo magnético. 
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O cientista Hans Christian Oersted descobriu 
acidentalmente que a corrente elétrica produz uma 
campo magnético, ou seja, que em certas circunstâncias 
podemos misturar fenômenos elétricos e magnéticos. 
Hoje sabemos que há necessidade da participação direta 
das cargas elétricas para produzir um campo magnético.  
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FLUXO MAGNÉTICO 
         Consideremos um campo magnético B não-uniforme, 
onde estão colocadas 3 bobinas (fig.abaixo) com as seguintes 
características: 
Bobina 1 (B1) – a área da bobina está 90 graus ao vetor do 
campo magnético. 
         Bobina 2 (B2) – sua área é menor que da bobina 1 e 
também está a 90 graus do vetor do campo magnético. 
         Bobina 3 (B3) – sua área é igual a da bobina 1, porém 
forma um ângulo diferente de zero grau do vetor do campo 
magnético. 
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Dessa forma podemos perceber que: 
- O número de linhas de campo que atravessa a bobina 
B1 e a bobina B2 é igual, embora as áreas sejam 
diferentes. 
 - O número de linhas de campo que atravessa a bobina 
B2 e a bobina B3 é diferente, embora elas possuam a 
mesma área e estejam colocadas em posições de 
intensidades de campos magnéticos iguais. 
Conclui-se, então, que fluxo magnético é o número de 
linhas de campo que passam através da superfície de 
uma espira. 
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CORRENTE INDUZIDA 
         O que é corrente induzida? 
         Experiências mostram que, variando-se o fluxo 
magnético que passa por um circuito fechado, surge uma 
corrente elétrica induzida. A esse fenômeno dá-se o nome 
de indução eletromagnética. 
 
         O fenômeno da indução eletromagnética pode ser 
ilustrado através de uma experiência bastante simples. 
Nessa experiência, tudo se passa como se houvesse um 
gerador nesse circuito fechado, que irá gerar uma força 
eletromotriz ou tensão. 
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INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA 
           Tanto os motores elétricos como os transformadores 
baseiam-se no fenômeno da indução eletromagnética. 
           Se o fio tiver a forma de uma circunferência por onde pode 
circular uma corrente elétrica, tem-se uma espira circular que 
produz campo magnético.  
Se o número de espiras circulares aumenta, formando um espiral 
cilíndrico, está constituído um solenoide ou bobina longa.  
           Observe atentamente que no interior do solenoide o campo 
magnético é praticamente constante. 
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A imantação de um ferro pode ser pelo campo magnético 
de um solenoide. Basta inseri-lo no interior do solenoide e 
seus domínios ficarão orientados. 
O princípio pelo qual se obtém a corrente alternada deve-
se ao fenômeno da indução eletromagnética. É possível 
construir geradores como o dínamo, motor de arranque e 
alternador. Tais aparelhos transformam energia 
mecânica em energia elétrica e têm seus funcionamentos 
baseados no fenômeno da indução eletromagnética.  
As características destes equipamentos estão relacionadas 
com o conceito de fluxo magnético. 
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Existem três maneiras de aumentar a intensidade do 
campo magnético em uma bobina, também conhecida 
por solenoide: 
 
- aumentando o número de espiras; 
 
- aumentando a intensidade de corrente elétrica e 
 
- inserindo um material ferromagnético no interior das 
espiras. 
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T                  ransformadores 
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• É o principal elemento em uma subestação estando 
localizado no vão de transformação. Trata-se de um 
equipamento de operação estática, que através de 
uma indução eletromagnética o circuito primário 
transfere energia para o circuito secundário, sendo 
mantido a mesma frequência, porem com tensão e 
corrente diferente. 
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Utilização  

• No Brasil, as tensões nominais aplicadas aos sistemas de 
distribuição secundários das concessionárias de energia 
elétrica variam em função da região. Na Região Nordeste, a 
tensão padronizada é de 380V 3Φ e 220V 1Φ. Já na Região 
Sul, a tensão convencionalmente utilizada é de 220V 3 Φ e 
127V 1Φ.  
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Classificação 

• Os transformadores se classificam em: 

 

– Transformadores Estáticos 

• Monofásicos; 

• Trifásicos. 

 

– Auto-Transformadores 

• Monofásicos; 

• Trifásicos. 
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Classificação 

– Transformadores Especiais 

• Transformador de potencial; 

• Transformador de corrente; 

• Transformador de solda elétrica; 

• Transformador de isolação 
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subestação 
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Diagrama Unifilar SEP  
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Transformadores 
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Transformadores 



• Máquina elétrica estática destinada a transformar os 
fatores da potência elétrica: tensão e corrente, nos 
circuitos de corrente alternada, nos quais é instalado. 

• Há uma variedade de transformadores com 
diferentes tipos de circuito, mas todos operam sobre 
o mesmo princípio de indução eletromagnética. 

 

Definição 



Componentes 

• Na sua forma mais simples: 

- 2 enrolamentos de fio(o primário e o secundário) 

- Geralmente envolvem os braços de um quadro metálico 
(o núcleo) 

O material do 
núcleo pode ser 
ferromagnético 
ou a ar. 



Funcionamento 
• O princípio básico de funcionamento de um 

transformador é o fenômeno conhecido como 
indução eletromagnética. 
 

• Uma bobina, quando percorrida por uma corrente 
elétrica alternada, dará origem a campo magnético 
variável, em função da variação da corrente. 
 

 





Relação de transformação 

 



 



 



 



Transformador monofásico 

• Possui duas colunas que levam os 
enrolamentos: primário(que recebe a energia 
elétrica a transformar) e o secundário(que 
fornece a mesma energia, com algumas 
perdas) 



Transformador trifásico 
• Possui três colunas verticais ligadas entre si por 

travessas horizontais, chamadas cavaletes 

• Em cada coluna são enrolados tanto o primário como 
o secundário de cada fase 

O fio grosso é 
o primário e o 
fio fino 
secundário 



Fechamento de transformadores trifásicos 

1) Em estrela 

2) Em triângulo 

3) Em ziguezague 

1) 
2) 3) 



Tipos de transformadores 

 

• Transformador de alimentação 

• Transformador de áudio 

• Transformador de distribuição 

• Transformador de potencial 

• Transformador de corrente 

• Transformador de rádio frequência 

• Transformadores de pulso 

• Autotransformadores 

 



Transformador de distribuição 

•     Encontrado nos postes e entradas de força em alta 
tensão (industriais), são de alta potência e 
projetados para ter alta eficiência , de modo a 
minimizar o desperdício de energia e o calor gerado. 
Seu núcleo também é com chapas de aço-silício, e 
pode ser monofásico ou trifásico (três pares de 
enrolamentos).  



Transformador de potencial 
• São construídos de maneira a ter a relação de 

transformação muito precisa, ou seja, num TP de 
138.000/115 volts, quando a tensão primária for 
138.000 volts, a tensão secundária será exatamente 
115 volts. Se a tensão primária diminuir para, por 
exemplo, 130.000, a tensão secundária será 108,33 
volts 130000/(138000/115). 
 

• São usados basicamente para controle, proteção e 
medição. 
 
 
 



Transformador de potencial 
 
 
 
 



Transformador de corrente 
• Um transformador de corrente ou simplesmente TC é 

um dispositivo que reproduz no seu circuito 
secundário, uma amostra da corrente que circula no 
enrolamento primário, esta corrente tem proporções 
definidas e conhecidas. 

• As relações mais utilizadas no mercado são de xx/5A 
e xx/1A, ou seja, a corrente do primário é amostrada 
e tem como saída no secundário 5A ou 1A.  



Autotransformador 
• O autotransformador constitui um tipo especial de 

transformador de potência. Ele é formado por um só 
enrolamento. 

 

• Fazendo-se derivações ou colocando-se terminais em 
pontos ao longo do comprimento do enrolamento, 
podem ser obtidas diferentes tensões. 



Autotransformador 
• A simplicidade do autotransformador o torna mais 

econômico e de dimensões mais compactas. 

• Também podem ser usados autotransformadores 
para motores trifásicos    



Autotransformadores 



Perdas no transformador 
• Graças às técnicas com que são fabricados, os 

transformadores modernos apresentam grande 
eficiência, permitindo transferir ao secundário cerca de 
98% da energia aplicada no primário. As perdas - 
transformação de energia elétrica em calor - são devidas 
principalmente à histerese, às correntes parasitas e 
perdas no cobre.  
 

1.  Perdas no cobre: Resultam da resistência dos fios de 
cobre nas espiras primárias e secundárias. As perdas pela 
resistência do cobre são perdas sob a forma de calor e 
não podem ser evitadas.  



Perdas no transformador 
2.  Perdas por histerese: Energia é transformada em calor na 

reversão da polaridade magnética do núcleo 
transformador.  

 
3.  Perdas por correntes parasitas: Quando uma massa de 

metal condutor se desloca num campo magnético, ou é 
sujeita a um fluxo magnético móvel, circulam nela 
correntes induzidas. Essas correntes produzem calor 
devido às perdas na resistência do ferro. 

Perdas no núcleo ferromagnético X Perdas no núcleo de ar 



Manutenção 

• Os transformadores, por serem máquinas estáticas, 
não estão expostos a desgastes mecânicos e , 
portanto, o grau de atenção requerido em 
comparação com os equipamentos rotativos é muito 
menor. 

• Ele está exposto a: vibrações eletromagnéticas, 
umidade externa, mau contato no comutador, altas 
temperaturas devido as altas correntes, deficiência 
de vedação ou da silicagel. 



Manutenção 

Programa de manutenção 

• A manutenção preditiva deverá ser orientado no 
sentido de detectar alterações nas características 
originais do transformador. 

• A frequência dos testes de manutenção preventiva e 
preditiva será determinada, em parte, pelas 
características físicas e operacionais do 
transformador. 

 



Tipos de defeitos 

1) Deslocamento dos bobinados 

2) Desgaste de isolação 

3) Folga no bobinado 

4) Corrosão da superfície dos contatos 

5) Descargas internas 

 

 



Considerações 

1) Sistema dielétrico interno 

2) Análise cromatográfica 

3) Óleo isolante 

4) Papel 

 



Sistema dielétrico interno 

•  O óleo juntamente com a celulose(papel), 
desempenham essa função primordial. 



Análise cromatográfica 

• Determina a concentração dos gases 
dissolvidos no óleo mineral isolante. O 
envelhecimento natural do equipamento pode 
ser remediado com a eliminação desses gases 
imersos no óleo.  



Óleo isolante 

• Tem a finalidade de ser o agente de 
transferência de calor dissipado pelos 
enrolamentos 

• Para atender sua dupla função de dielétrico e 
dissipador de calor é preciso ter duas 
características básicas: rigidez dielétrica para 
suportar as altas tensões e boa resistência a 
oxidação 



Papel 

• A principal função do papel é suportar 
mecanicamente os esforços provenientes dos 
enrolamentos do transformador, em regime 
de funcionamento normal ou ação de curto-
circuito 



Estudando o defeito 

• Apesar do papel e do óleo trabalharem em 
conjunto os defeitos que os atingem são 
diferentes. 



Procedimentos 

1) Uma vez ensaiados o Tc (trafo de corrente) 
apresentou valores altos de descargas parciais. Assim 
realizamos testes termográficos e localizados pontos 
quentes no mesmo lugar relatado pelo cliente, uma 
amostra do óleo foi retirada para análise 
cromatográfica. 



Procedimentos 

2) Optamos por abrir o TC para verificação do defeito. 
Uma vez aberto, foram constatados pontos de 
carbonização do papel. 













Procedimentos 

3) Com a retirada do papel, percebemos que em 
alguns pontos o isolamento estava cortado, 
ocasionando assim uma altíssima diferença de 
potencial que estava gerando um arco elétrico 
no papel e resultando na carbonização da 
celulose. 















Procedimentos 

4) Com o resultado da análise cromatográfica do óleo isolante, 
foi possível confirmar o que foi visto a olho nu. Foi 
detectado altos índices de hidrogênio, acetileno(o que 
indica arco elétrico) e monóxido, dióxido de carbono(indica 
envolvimento do papel). Sendo que o CO2 em maior 
quantidade, acusando a alta severidade de aquecimento do 
papel. 



Conclusão 

• É importante um bom funcionamento e 
supervisão do sistema dielétrico interno, pois 
uma falha neste, pode variar de meramente 
indesejável a totalmente catastrófica com 
perda do equipamento, como foi o caso 
apresentado. 



 

Disjuntor 



Definição  

• Dispositivo de manobra e proteção que permite a abertura ou 
fechamento de circuitos de potência em quaisquer condições 
de operação, normal e anormal, manual (manobra) ou 
automática (proteção). 
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Valores de Placa 

• Tensão nominal em VCA; 

• Nível de isolamento; 

• Frequência nominal de operação  

• Corrente nominal de operação.  

• Tempo de interrupção em ciclos: 3-8 ciclos em 60 Hz. 
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Acionamento de um disjuntor 

• O relé fecha seu contato 
quando a corrente no 
secundário do TC é superior 
a nominal. Nesse intervalo a 
bobina de abertura do 
disjuntor está sendo 
energizada por uma fonte 
auxiliar e vai mandar abrir o 
disjuntor. 
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Princípios de interrupção da corrente 
elétrica 

• A operação de qualquer interruptor se faz separando os seus 
respectivos contatos. 

• Durante esta separação, em virtude da energia armazenada 
no circuito, há o surgimento do arco elétrico, o qual precisa 
ser prontamente eliminado, sob pena de conseqüências 
danosas ao sistema.  

• O arco formado, dessa forma, torna-se agora o meio de 
continuidade do circuito mencionado. 
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Tipos comuns de disjuntores 

• Disjuntor a sopro magnético; 

• Disjuntor a óleo; 

• Disjuntor a vácuo; 

• Disjuntor a ar comprimido; 

• Disjuntor a SF6 (Hexafluoreto de enxofre). 
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Disjuntor a sopro magnético 

• Geralmente utilizados em média tensão 24 kV. 

• Nesse tipo de disjuntor os contatos abrem-se no ar, 
empurrando o arco voltaico para dentro das câmaras de 
extinção, onde ocorre a interrupção do mesmo. 

• Geralmente são montados em pequenos cubículos. 
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Disjuntor a óleo 

• Possuem câmaras de extinção onde se força o fluxo de óleo 
sobre o arco. 

• Geralmente utiliza-se óleo mineral, devido as suas destacadas 
características de isolante e extintor, foi usado desde os 
primeiros tempos na fabricação de disjuntores. 
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Disjuntor a óleo 

• Dentre os disjuntores a óleo tem-se: 

– A grande volume de óleo (GVO); 

– A pequeno volume de óleo (PVO); 
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Disjuntor (GVO) 

• Possuem câmaras de extinção onde se força o fluxo de óleo 
sobre o arco. 

• São geralmente utilizados em média e alta tensão até 230kV. 

• Possuem grande capacidade de ruptura em curto-circuitos. 
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Disjuntor (PVO) 
• Cobrem em média tensão, praticamente, toda a 

gama de capacidades de ruptura de 63kA. 

• No nível de 138kV a sua capacidade de ruptura por 
câmara está limitada a um máximo de 20kA, o que 
equivale a dizer que para maiores correntes de curto 
– circuito, (31,5; 40 e 50kA), deve-se empregar varias 
câmaras em série com o uso obrigatório de 
capacitores de equalização e acionamento mais 
possante. 
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Disjuntor a vácuo 
• Ausência de meio extintor gasoso ou líquido. 

• O vácuo apresenta excelentes propriedades 
dielétricas, portanto a extinção do arco será de 
forma mais rápida. 

• A erosão de contato é mínima devido à curta 
duração do arco; 

• Praticamente não requerem manutenção, 
possuindo uma vida extremamente longa em 
termos de números de operações a plena carga e 
em curto -circuito 
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Disjuntores a ar comprimido 

• As suas características de rapidez de operação 
(abertura e fecho) aliadas às boas propriedades 
extintoras e isolantes do ar comprimido, bem como a 
segurança de um meio extintor não inflamável, 
quando comparado ao óleo, garantem uma posição 
de destaque a estes disjuntores nos níveis alta 
tensão. 

• Tem como desvantagem o alto custo do sistema de 
geração de ar comprimido e uso de silenciadores 
quando instalados próximos a residências. 
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Disjuntor a SF6 

• SF6 é um gás incolor, inodoro, não inflamável, estável 
e inerte até cerca de 5000°C comportando-se como 
um gás nobre. 

• Utilizado para tensões de ordem maior. 
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Disjuntor diferencial 

• Um disjuntor diferencial, ou disjuntor diferencial residual 
(DR), é um dispositivo de proteção utilizado em instalações 
elétricas. Permite desligar um circuito sempre que seja 
detectada uma corrente de fuga superior ao valor nominal. A 
corrente de fuga é avaliada pela soma algébrica dos valores 
instantâneos das correntes nos condutores monitorizados 
(corrente diferencial).  
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Exemplo de funcionamento 
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Transformadores de 

Instrumento 



Utilização 

• São utilizados para coletar amostra de corrente e tensão no 
intuito de serem utilizados para proteção de SEP’s 

• Existem dois tipos de transformadores de instrumento;  
– Transformador de corrente (TC). 

 

 

– Transformador de potencial (TP).  
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Transformador de corrente 

• São utilizados para coletar amostra de corrente e tensão no 
intuito de serem utilizados para proteção de SEP’s 

• Existem dois tipos de transformadores de instrumento;  
– Transformador de corrente (TC). 

– Transformador de potencial (TP).  
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TC’s e TP’s 
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