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Abstract-- The Voltage Regulator (RT) is widely used in the 

distribution grid and, as its name suggests, it regulates the mains 

voltage by means of a tap change with the function of maintaining 

the supply voltage to the consumers within the levels established 

by the Agency National Electric Power of Brazil. There are other 

methods of voltage regulation, through static compensators, load 

balancing in the feeders, primary voltage elevation, but the 

electromechanical RT has a good regulation performance and has 

been used since the 1940s, being known worldwide. Although 

there is RT technology with electronic tap, and its operation is 

faster and more accurate, its representativeness in the 

distribution system is still small. During the tap change process, 

there are electrical arcs in the main contacts and because they are 

costly and wearing components proportional to the number of 

maneuvers, these equipments are often already designed with a 

reactor in parallel with the main contact. The present article 

proposes an improvement project in the RTs with 

electromechanical taps, already existing in the distribution 

system, applying resistors for an additional protection of the main 

contacts in order to extend its useful life. 

 

KEYWORDS: equipments, distribution, methods, regulation, 

system. 

I.  INTRODUÇÃO 

 

Um dos requisitos da qualidade de energia é manter o nível 

de tensão no consumidor em níveis adequados. Por isso, 

muitos são os métodos para manter o nível de tensão aceitável 

e seguro, sendo alguns deles: transferência de cargas para 

novos alimentadores; aplicação de capacitores em subestações 

e/ou em alimentadores de distribuição; aumento da bitola dos 

condutores ou número de fases em seções dos alimentadores; 

instalação de novas subestações e alimentadores; elevação do 

nível da tensão primária; alterar a disposição das cargas nos 

alimentadores de modo que a corrente consumida em cada 

uma das fases seja equilibrada; utilização de reguladores de  

 

                                                           

 
 

 

tensão em subestações ou ao longo de alimentadores da rede 

de distribuição [1]. 

Dos itens listados, os reguladores de tensão com 

comutadores mecânicos são amplamente utilizados nos 

sistemas de distribuição para garantir que os consumidores 

disponham de uma tensão dentro dos limites adequados 

regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil 

(ANEEL). Podem ser instalados na saída do alimentador da 

subestação, ou em determinados pontos da rede, como também 

para regular o barramento da subestação. O importante é 

instalar em pontos do sistema onde a tensão em carga máxima 

alcance o limite inferior da faixa de variação de tensão 

estabelecida pela ANEEL [2]. 

A aplicação de reguladores de tensão nos sistemas de 

distribuição de energia elétrica teve início na década de 40, 

inicialmente nos Estados Unidos (EUA) em função de sua 

grande extensão territorial com centros de consumo distantes 

das plantas de geração e com o surgimento de muitos 

aparelhos eletroeletrônicos sensíveis às oscilações de tensão, 

houve a necessidade de investir massivamente na instalação de 

reguladores de tensão por conta das reclamações dos 

consumidores, que passaram a exigir boa qualidade no nível de 

tensão da rede elétrica [4].  Nesse contexto, o Brasil apresenta 

uma similaridade com os EUA, o que viabiliza a larga 

utilização dos reguladores de tensão. 

O princípio de funcionamento do RT é análogo ao de 

um autotransformador dotado de um determinado número de 

derivações no enrolamento série, podendo funcionar como 

elevador ou abaixador de tensão, sendo acionados por um 

conjunto de engrenagens conectadas ao motor elétrico. A 

Figura 1 apresenta o esquema básico de um regulador de 

tensão para facilitar o entendimento. 
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Fig. 1. Esquemático de um regulador de tensão 

Fonte: TOSHIBA, 2011. 

 

A letra B representa a bobina do primário, também 

conhecida como enrolamento de excitação ou principal, 

enquanto a letra C se trata da bobina do secundário, 

denominada também de enrolamento série ou de regulação. 

Além disso, temos uma chave seletora (MK), com a função de 

inverter a polaridade do circuito.  Na posição M o regulador 

aumentará o nível de tensão gradativamente conforme o tap 

selecionado e na posição K o regulador irá diminuir o nível de 

tensão [3].   

Na comutação de tap a carga permanece energizada 

através do reator, chamado de reator de comutação, presente 

no circuito, que permite sempre uma das extremidades do 

reator (representadas por A e B na Figura 2) esteja com tensão. 

A tensão aplicada aos terminais do reator é Vd, mas a tensão 

na carga aumentará ou diminuirá na proporção de Vd/2, 

devido ao center tap, o que explica o reator de comutação ser 

um divisor de tensão [3]. A Figura 2 apresenta o esquemático 

do circuito de corrente e tensão.  

 
 

Fig. 2. Circuito de corrente e tensão do regulador de tensão. 

Fonte: TOSHIBA, 2011. 

 

Analisando um pouco o circuito a partir da Figura 2, 

sabemos que no momento que os terminais A e B estão na 

posição 0, não existe tensão aplicada sobre o reator e a 

corrente circulante (Ic) é nula. Quando “B” sair do tap 0, e 

estiver se movendo para o tap 1, a energização do circuito se 

faz através de “A”, não ocorrendo a interrupção do circuito.  

Ao ser aplicada a tensão Vd sobre os terminais do reator, 

circula uma corrente Ic que deve ser limitada para que não 

ocorra o desgaste excessivo dos contatos do comutador e a 

vida útil dos mesmos seja preservada. Dessa forma, o reator de 

comutação tem a característica de garantir a circulação da 

corrente de carga permanentemente. Através do center tap, 

que promove a circulação da metade da corrente de carga  (IL) 

por um lado do reator (A) e a outra metade de da corrente IL 

por outro lado do reator (B).  De acordo com a figura anterior, 

temos que os fluxos magnéticos, criados pela corrente IL/2, se 

anulam, o que em um circuito indutivo significa que a tensão 

induzida na bobina do reator devido à circulação da corrente 

de carga é zero [2]. 

A alternância da corrente circulante de zero (situação 

dos terminais A e B na posição 0) para o valor 50% de IL 

durante as comutações do regulador, causaria um elevado 

desgaste dos contatos do comutador devido às características 

eletromagnéticas do reator, em que a taxa de variação de 

corrente de zero para 50% seria elevada, o que causaria o 

aumento da tensão de arco e conseqüentemente da potência de 

arco. Um método já existente no mercado é a utilização de 

uma bobina, denominada de reator de equalização, entre o 

reator de comutação e as derivações dos taps, que possibilita 

que o valor da corrente Ic no reator seja mantido constante 

independente do degrau que o comutador estiver operando [4]. 

O comutador mecânico conecta a próxima posição de tap antes 

de desconectar a posição em que ele se situa. 

Existem algumas tecnologias já desenvolvidas e 

aplicadas no mercado, sendo a proposta do artigo apresentar o 

projeto de resistores nos contatos principais móveis.  

A Figura 3 apresenta o esquemático de todo o circuito 

de regulação que envolve outros equipamentos. 

 

 
Fig. 3 Esquema de comando de um regulador de tensão. 

Fonte: TOSHIBA, 2011. 

 

O transformador de potencial instalado do lado da carga 

envia um sinal para o relé regulador de tensão que posiciona os 

terminais A e B na posição adequada para manter a tensão na 

carga constante. A chave inversora de polaridade determinará 

se o regulador elevará ou diminuíra a tensão, de acordo com o 

comando, seja local, remoto ou automático. O transformador 

de corrente instalado do lado da carga enviará ao relé o valor 

da corrente e a partir do carregamento da linha, possibilitando 

a compensação de quedas de tensão que ocorram no sistema.  

Cada operação do comutador é registrada através do 

contador de operação para monitorar a vida útil do comutador. 

Além disso, tem um indicador externo de posição do 

comutador em tempo real.  Alguns fabricantes recomendam a 

substituição dos contatos fixos e móveis após 250 mil. O seu 

desgaste - erosão dos contatos – é função de muitas variáveis, 

entre elas destacamos a tensão de tap e corrente da carga. O 

processo de erosão ocorre no processo ilustrado na Figura 4. 
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Fig. 4. Desgaste dos contatos móveis. Fonte: TOSHIBA, 2011. 

 

Os contatos fixos têm menor desgaste que os 

contatos móveis, porém ao se efetuar a troca de um contato é 

recomendada a troca de todo o conjunto de contatos fixos, 

móveis e escovas, para evitar um desalinhamento acentuado do 

comutador, desgaste prematuro dos demais componentes 

móveis, além de gerar gaps (aberturas) nos alinhamentos dos 

contatos, elevando a resistência ôhmica do conjunto, podendo 

contribuir para a elevação de temperatura dos contatos [2]. Em 

condições normais de alinhamento, pressão das pastilhas dos 

contatos móveis e desgastes dos contatos fixos e móveis, uma 

superfície com até 3 milímetros de contato na pastilha do 

contato móvel é suficiente para manter o comutador em 

condições normais de operação, sem comprometer os limites 

de elevação de temperatura dos contatos. Um desgaste 

superior à este valor exige obrigatoriamente a troca do 

conjunto de contatos. 

 

II.  METODOLOGIA  

Nesse item será apresentado o projeto teórico do 

mecanismo para aplicação de resistores nos contatos móveis de 

um comutador no RT para uma futura montagem, realização de 

testes e análises técnicas e financeiras. O RT do projeto dispõe 

de contatos para 8 tapes além do contato posição zero, 

dispostos de forma circular e monofásico, de acordo com a 

Figura 5.  

 
 

Fig. 5. Vista interna da placa de contatos. Fonte: TOSHIBA, 2011. 

 

Dois contatos móveis principais acionados 

mecanicamente e comutam um tap por vez perfazendo um total 

de 16 derivações além da posição “0” (também conhecidas 

como bypass, neutra ou posição nominal). Uma chave 

inversora de polaridade conectada ao contato bypass, através 

de escovas, permite o câmbio entre as extremidades do 

enrolamento de tapes, caso seja modificado o seu estado e a 

mesma estando na posição “0”, amplia-se o número de 

derivações para mais 16. Na figura 6 trata-se de uma vista 

superior do comutador, sendo que para garantir 

permanentemente o contato elétrico mesmo que um falhe, 

existem os mesmos contatos através de escovas na parte 

inferior do contato móvel. Para ilustrar, a Figura 6 apresenta a 

movimentação do tap para a posição “+1” (+86V),”+ 

2”(+86V) e “+3” (+86V) para elevação de tensão e 

movimentação de tap para a “-1” (-86V), ”-2”(-86V), ”-3”(-

86V) para reduzir a tensão. 
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Fig.6. Movimentação dos taps para elevação e redução de tensão. Fonte: 

TOSHIBA, 2011. 

 

     Para o desenvolvimento do projeto relacionado à 

melhoria na preservação dos contatos principais, foi escolhido 

um regulador de tensão mencionado anteriormente, com 

tensão no primário de 13.800 V com variação de 10% (32 

derivações), freqüência 60 Hz, 138 kVA. Inicialmente foi 

necessário estudar o princípio de funcionamento do 

equipamento, conversar pessoalmente com profissionais da 

área de manutenção de equipamentos da rede de distribuição e 

acompanhar algumas manutenções. Aliando o conhecimento, 

experiência e a prática, foi possível desenhar um protótipo de 

um regulador de tensão com resistores em paralelo com os 

contatos principais. 

III.  RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O projeto tem o objetivo de aumentar a vida útil dos 

contatos fixos e móveis de um RT, utilizando resistores 

instalados no mecanismo dos contatos móveis, representados 

pelos terminais A e B da Figura 7. Existem normalmente dois 

métodos já aplicados no mercado, onde um utiliza a inserção 

de resistores no processo de comutação (comutador de 

transformador) e o outro é a utilização de reatores (regulador 

de tensão). O projeto consiste na união dos dois métodos para 

aumentar a vida útil dos contatos. No regulador de tensão, 

como já vimos, já possui o reator e no projeto iremos instalar 

um resistor no terminal A e outro no B. O projeto prevê uma 

pequena alteração na estrutura do no contato fixo como no 

móvel para comportar o resistor. A Figura 7 apresenta 

respectivamente o comutador real, o seu esquemático e o 

desenvolvido no projeto. 

 

 

Fig.7. Apresentação do comutador real do regulador de tensão, bem como o 

esquemático e o projeto: a) Comutador real: contatos fixos e móveis b) 

Esquemático do comutador real: contatos fixos e móveis c) Projeto: instalação 

de resistores. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Na Figura 7b, em destaque amarelo, temos a área 

que será ampliada dos contatos principais fixos. Já na Figura 

7c, a alteração sugerida pelo projeto está destacada em verde 

para os contatos fixos, que consiste de uma remodelagem nas 

extremidades. Para os contatos móveis, instalação resistores e 

extensão do contato utilizando mais um par de escovas por 

terminal representadas na cor roxa na Figura 7c. Então no total 

serão instalados dois resistores (um pra cada terminal) e quatro 

escovas (duas para cada terminal). Iremos analisar as situações 

de transição de tap 1 para o 2, pois esta análise se aplica ao 
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funcionamento dos demais tapes da bobina série seja 

aumentando ou reduzindo a tensão. 

A situação 1 compreende o momento em que os 

terminais A e B estão estáticos no contato fixo 1 (rever visto 

superior na Figura 7c, pois não recebeu nenhum sinal para 

comutação. Na Figura 8 temos a vista lateral dos contatos 

principais, onde temos os terminais A e B conectados 

eletricamente com o contato fixo 1 por meio de escovas, tanto 

àquelas já existentes como as sugeridas pelo projeto. Já na 

Figura 9 temos a vista superior. Nessa situação, a corrente 

circulará do contato fixo até o terminal A, percorrendo a barra 

amarela ilustrada na Figura 8, que é condutiva, curto-

circuitando o resistor, até chegar à carga. O mesmo ocorre para 

o terminal B.  

 

Fig. 8. Terminais A e B no tap 1 na vista lateral. Fonte: 

Elaboração do autor. 

 

 

Fig. 9. Terminais A e B no tap 1 na vista superior. Fonte: 

Elaboração do autor. 

Na situação 2, o regulador de tensão recebeu um 

comando para aumentar +86V. Nessa transição teremos o 

terminal A “viajando”, em transição para o contato fixo 2, 

momento em que ocorre o arco elétrico. Nessa configuração, o 

terminal B permanecerá no contato fixo 1, enquanto o A estará 

em transição para o contato fixo 2, garantindo circulação de 

corrente permanente para a carga. O resistor terá a 

funcionalidade de reduzir a tensão de arco, tanto no momento 

de saída do contato fixo 1como de chegada do contato fixo 2. 

A Figura 9, vista lateral, representa exatamente o momento que 

o resistor irá atuar, diminuindo a tensão de arco elétrico, 

justamente ao passar pela extremidade do contato fixo 1 ( rever 

vista superior da Figura 7c em destaque verde). Já a Figura 10 

apresenta a vista superior da situação 2. O sinal do comando 

cessa quando o terminal B permanece no contato fixo 1 e o 

terminal A estaciona no contato fixo 2, garantindo +86 V na 

tensão de saída. 
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Fig.9. Momento de transição do tap 1 para o tap 2 na vista 

lateral. Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Fig.10. Momento de transição do tap 1 para o tap 2. Fonte: 

Elaboração do autor. 

Na situação 3, teremos outro comando de +86V e 

dessa forma, o terminal B irá “viajar” para o contato fixo 2, 

sendo que o “A” permanecerá contato fixo 2. Os fenômenos 

descritos para terminal A na situação 1, aplica-se agora ao 

terminal  B. O sinal só cessará quando o terminal A e B 

estiverem no contato fixo 2.    

Para o dimensionamento do resistor é necessário 

conhecer o valor dos componentes passivos do circuito, 

principalmente o valor da indutância e calcular a energia 

armazena pelo indutor em watts. A energia armazenada no 

indutor deverá ser dissipada no resistor no momento de 

mudança de tap. 

IV.  CONCLUSÕES 

Visando a melhoria continua nos processos de 

manutenção, o presente artigo apresenta um projeto teórico do 

mecanismo de inserção de resistores nos contatos principais do 

RT para prolongar a vida útil dos mesmos. Trata-se de uma 

melhoria e uma alternativa na compensação dos efeitos do arco 

elétrico nos contatos principais. Porém, além do projeto é 

necessário montar um protótipo e acompanhar várias 

operações e atestar se o novo mecanismo atende aos objetivos 

iniciais. 

Lembrando que além da análise técnica, é 

necessário verificar o custo-benefício, pois só será viável a 

partir do momento que é possível prolongar a vida útil dos 

contatos principais e dessa forma reduzir os custos e horas com 

a manutenção. 

V.  REFERÊNCIAS 

 Periódicos: 

[1]    AREDES, Mauricio et al. Regulador de Tensão com Comutador 

Eletrônico de Taps para a Compensação de Variações de Tensão de 

Curta Duração. 2013. Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/publication/265916255_Regulador_de_T

ensao_com_Comutador_Eletronico_de_Taps_para_a_Compensacao_de

_Variacoes_de_Tensao_de_Curta_Duracao>. Acesso em: 06 mar. 2017. 

 

Livros: 
[2] MAMEDE FILHO, João. MANUAL DE EQUIPAMENTOS 

ELÉTRICOS. 3. ed. Rio de Janeiro: Lct - Livros Técnicos e Científicos 

Editora S.a, 2005. Cap. 16. p. 662-701. 

 

Relatórios Técnicos:  
[3]   TOSHIBA (Org.). MANUAL DE INSTRUÇÕES DE REGULADOR DE 

TENSÃO MONOFÁSICO. 2011. TOSHIBA. Disponível em: 

<https://www.toshiba-bhz.com.br/tic-bhz/downloads/EP-40021 rev 3 

REGULADOR.pdf>. Acesso em: 23 abr. 2017. 

 

Dissertações: 
[4]   REIS, Mauro Sandro dos. IMPLEMENTAÇÃO DE UM REGULADOR 

DE TENSÃO COM COMUTADOR ELETRÔNICO DE TAP. 2013. 174 

f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia ElÉtrica, Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2013. Disponível em: 

<http://pee.ufrj.br/teses/textocompleto/2013121801.pdf>. Acesso em: 5 

mar. 2017. 

 

VI.  BIOGRAFIAS 

 

O presente artigo foi elaborado pelos seguintes 

autores: 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 7 

 Francisco Waldemar Rodrigues Neto ,Engenheiro 

Eletricista do setor de manutenção da Enel Distribuição Ceará 

 

 Marcos Lira, Doutor em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente pela Universidade Federal do Piauí (2015); Mestre em Ciências 

Físicas Aplicadas pela Universidade Estadual do Ceará (2009); Graduado em 

Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Ceará (2009); Graduado em 

Licenciatura Plena em Física pela Universidade Estadual do Ceará (2007). 

Atualmente é Professor Adjunto do curso de Engenharia Elétrica da 

Universidade Federal do Piauí. Professor do cursos de Mestrado em 

Engenharia Elétrica (UFPI), Mestrado em Ensino de Física (UFPI) e Mestrado 

em Climatologia (UECE). Membro do Comitê Técnico Científico do Centro 

de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. Membro da Câmara Técnica 

de Energias Renováveis do Piauí. 

 Emerson Mariano, Professor Adjunto do Curso de 

Física da Universidade Estadual do Ceará. Possui graduação em Meteorologia 

pela Universidade Federal da Paraíba (1999), com Mestrado em Meteorologia 

pela Universidade Federal da Paraíba (2001) e Doutorado em Engenharia 

Civil pela Universidade Federal do Ceará (2007). Diretor Científico da 

Sociedade Brasileira de Meteorologia (SBMET) - Membro do Conselho 

Científico do Centro de Investigações Climáticas e Aplicações dos Países da 

CPLP e África. Membro do Fórum Cearense de Mudanças Climáticas e 

Biodiversidade. Coordenador do Mestrado Profissional em Climatologia e 

Aplicações nos Países da CPLP e África; Bolsista de Produtividade em 

Pesquisa do CNPq Nível 2.  Editor Associado da Revista Brasileira de 

Meteorologia.  

 

 Larissa Mendes Rodrigues, mestranda da 

Universidade Estadual do Ceará em Climatologia e Aplicações nos Países da 

CPLP e África na linha de pesquisa relacionada ao tema energias renováveis. 

Graduada em Engenharia Elétrica (2014), atualmente trabalho no setor de 

Manutenção de Equipamentos da Companhia Hidroelétrica do Rio São 

Francisco (Chesf). 

 

 


