
POWER GEN 
 
COMPENSAÇÃO DE ENERGIA REATIVA – TEMPO REAL  LIVRE DE TRANSIENTES 
 
1.INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 
 
A necessidade de manutenção do fator de potência nos limites estabelecidos pela resolução da ANEEL 
456, aliado a conscientização e necessidade  dos usuários e mantenedores das instalações elétricas de 
grande porte em buscar eficiência e qualidade nos processos e operações das cargas; além da redução de 
custos associados as perdas elétricas; o controle total da energia reativa assume significativa importância 
dada sua estreita relação com a isenção de sobre-faturamentos, regulação de tensão, redução das perdas 
elétricas e da importância da qualidade da energia e tensões de alimentação às cargas sensíveis . 
 
Técnicas de injeção de energia reativa com controle absoluto permitem aos projetistas, instaladores, 
usuários e mantenedores de instalações elétricas de grande porte a oportunidade de manter a qualidade de 
energia dentro de parâmetros aceitáveis e isenção total de faturamento de reativo, seja qual for a 
criticidade das cargas alimentadas pelo sistema elétrico em questão.   
 
2. O IMPACTO DAS CARGAS DISTORCIDAS NA COMPENSAÇÃO REATIVA / 
RESSONÂNCIA. 
 
Cargas não lineares 
 
Com o advento da proliferação das cargas não lineares nas instalações elétricas de baixa tensão, a injeção 
de reativos com a instalação de capacitores deve ser precedida de uma série de análises, afim de se manter 
as instalações e componentes,  operadores e usuários gozando das condições de integridade iniciais.  
Existem diversas definições para cargas não lineares e uma das mais simples é aquela que define carga 
não linear como “ aquela em que a corrente desenvolvida em sua alimentação não é proporcional a 
tensão aplicada no circuito”.  Na prática, considerando um regime senoidal na alimentação de uma carga 
não linear, o que se observa é que a forma de onda da corrente não é semelhante a da tensão de 
alimentação, e por isso é tratada de distorcida. 
 
Com a aplicação da série de Fourier é possível decompor a onda senoidal distorcida em várias senóides 
puras, tendo cada uma delas componentes típicas de freqüência e amplitude.  
 
A compensação reativa e a ressonância  
 
A inserção de capacitores para correção do fator de potencia num sistema elétrico industrial típico, com 
característica praticamente indutiva, acaba por definir um circuito LC (desprezando a componente 
resistiva) com característica típica  de freqüência de sintonia.  
 
Esta freqüência de sintonia ou de ressonância possui avaliação clássica como  
 
                               LCfr �2/1�          ou ainda              kVArPcchr /�  
 
onde: 

�� é a freqüência de ressonância fr
�� L é a indutância típica da rede 
�� C é a capacitância total dos capacitores 
�� ´hr é a ordem harmônica 

 1



�� Pcc é a potencia de curto circuito trifásico na barra em que os capacitores são instalados 
�� KVAr é a potencia dos capacitores em operação 
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Figura 1-Impedância da rede em função da 
frequência em sistema específico.Fonte : Ação 
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A inserção descrita pode ser modelada pelo circuito tí
uma fonte de corrente com valores típicos para cada fre
Um conversor pode possuir por exemplo o seguinte
conforme tabela abaixo: 
 

Freqüência hz Ordem harmô
60 1 

300 5 
420 7 

 
A carga não linear (fonte das harmônicas) funciona com
dependerá se sua própria característica.  
Por outro lado, a freqüência de ressonância do sistema e
total (rede e capacitores) só é limitada pelas component
portanto a infinito. 
 
Nesta situação qualquer inserção de corrente oriunda d
naquela freqüência de ressonância causará sobretensõe
impedância do conjunto rede /capacitor, a corrente harm
instalação. 
 
Com o significativo aumento da impedância, a te
significativo. A ressonância paralela entre a rede e os 
para todo o sistema elétrico. 
 
A situação pode causar significativos danos à infra-est
mais sensível que são os capacitores serão os primeiros
suportam as correntes de ressonância que circulam entre
 
Nos casos em que os capacitores suportam estas corre
como a danificação do transformador ou mesmo dos eq
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Figura 1 A- circuito típico de 
ressonância rede/capacitor
ura 1A, onde a carga é assumida como 

de corrente em função da freqüência, 

Corrente (A) 
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25 

nte de corrente cujo espectro harmônico 

 freqüência onde a impedância resultante 
as presentes no sistema elétrico tendendo 

l externo, por exemplo dos conversores 
res significativos. Com o incremento da 
orçada a circular pelo “lado da carga” da 

ônica também apresenta crescimento 
s é uma situação extremamente perigosa 

rica da instalação. Normalmente a parte 
danificados. Em geral os capacitores não 
os e o transformador. 

seqüências mais sérias podem acontecer 
s alimentados pela rede em questão. 
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A condição de ressonância é definida então pela impedância da rede e dos capacitores presentes no 
sistema elétrico. Note-se que mesmo com pequenas fontes de correntes harmônicas ligadas a este sistema 
é possível se desenvolver significativas tensões que venham a comprometer sua operacionalidade e 
segurança. Os bancos de capacitores de múltiplos estágios acabam também por impor ao sistema elétrico 
diversas freqüências de ressonância em função dos grupos conectados, e os efeitos de cada situação típica 
devem ser verificados isoladamente.  
 
O gráfico da figura 1 apresenta a representação gráfica da variação da impedância paralela com a 
freqüência de uma rede industrial com transformador de 2000 kVA; 480V; impedância 5% e três situações 
de injeção de reativos com capacitores de 200kVAr; 400 kVAr e 600 kVAr. 
 
A interpretação da ressonância paralela deve considerar que sua avaliação teórica nem sempre é correta 
pois pequenas variações dos valores assumidos e aproximações tomadas levam a valores práticos 
semelhantes porém não exatamente iguais. Por outro lado o conceito de divisor de corrente conforme 
esquema abaixo é bastante útil na analise de penetração de corrente nos capacitores e as sobretensões 
decorrentes. No esquema existirá no ponto A uma divisão da corrente de 5a harmônica  entre as 
impedâncias do capacitor e da rede. A corrente que penetrar no capacitor causara sobretensão no mesmo; 
deve-se levar  
em conta a analise em cada uma das freqüências. 
 
 
 A

  

 I5 cap

Transform dor a
1000 kVA 300 kVAr

I5 rede 
 
 
 
 
   
 
 

I5=I5cap+I5rede                     V5cap=Z5cap . I5cap 
 
 
Aspectos práticos da ressonância harmônica e sobretensão nos capacitores 
 
Não raros são os casos de ocorrência de ressonância e surgimento de componentes de corrente e tensão 
estranhos a operação normal das cargas, quando da instalação de capacitores. 
 
Uma das formas pratica de avaliação é dada pela expressão abaixo: 
 
   
 
 
Ou seja, a 
proporciona
potencia do
 
Se o increm
 
 

% V= Qcap (kVAr) . Ztr (%) / Ptrafo (kVA)
variação de tensão (incremento) esperada quan
l a injeção de reativos, sendo a constante de pro
 trafo. 

ento de tensão for desproporcional há sinais de resso
100 A – 5a  harm
I5 
do da inserção de capacitores deve ser 
porcionalidade a relação da impedância e 

nância. 
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Outra indicação poderá ser verificada no surgimento de correntes da saída do transformador não típicas do 
espectro da carga. A figura 2 ilustra esta condição, isto é sem a compensação reativa a leitura da carga não 
apresenta distorção, e com a inserção dos capacitores observa-se sensível aumento das distorções de 
corrente e tensão (medidas na saída do transformador) aliado a penetração de correntes harmônicas nos 
capacitores (figura 3). 

 
FIGURA 2-Medições de variáveis elétricas com e 
sem capacitores         Fonte: Ação Eng. 

Notar ainda que os capacitores são sensíveis a 
sobretensões e de acordo a VDE 0560-41, 

capacitores suportam 10% de sobretensão até 8 
horas por dia; 15% até 30 minutos por dia [15], 

e assim sucessivamente. Outras normas 
possuem valores diferentes.  
  
Sistemas com compensação fixa, podem 
possuir aumento da tensão no barramento nos 
períodos de baixa carga. 
 
A manutenção dos capacitores nestas 
condições reduz sua vida média sensivelmente. 
 
Outra possibilidade de sobretensão muito 

encontrada é aquela em que os Tap’s dos transformadores são mantidos ajustados “para cima”,a fim de 
compensar eventuais picos de carga e conseqüente sags simultâneos. Neste caso durante os outros 

períodos os capacitores são mantidos 
alimentados em tensões superiores a tensão 
nominal. 

Sem capacitores

FIGURA  3-Formas de onda(corrente  e tensão)  nos capacitores 
com penetração na 11a harmônica.   Fonte: Ação Eng  

Por outro lado a especificação de capacitores 

em tensões superiores aquelas da rede em que 
serão ligados, incorrerá em perda de 
capacitância na razão quadrática da relação das 
tensões de regime e nominais.  
 

Qf = Qn (Vreg/Vn)2 
 
Qf = Potencia reativa injetada com tensão de 
regime V reg 
Qn= Potencia reativa nominal do capacitor 
(referenciado a uma tensão nominal Vn) 

 
A sintonia e a dessintonia 
 
De forma a evitar a ressonância paralela, os capacitores dos sistemas  de compensação de energia reativa 
são associados convenientemente a indutores (normalmente em série). Nesta condição adotam-se então  
soluções de sintonia ou de dessintonia. 
 
A sintonia ocorrerá quando a impedância equivalente do novo circuito formado pela  impedância do 
indutor  associado ao(s) capacitor(es), apresentar valores significativamente baixos para uma das 
freqüências características do espectro de corrente de uma carga não linear ligada a este circuito. A parcela 
da corrente da carga distorcida que possua a freqüência característica não fluirá para a rede mas buscará o 
caminho de menor impedância que é  filtro, caracterizando a sintonia da corrente. Observar que na prática 
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não existirá sintonia perfeita pois a impedância da rede, é também baixa. A sintonia da corrente obedecerá 
ao circuito divisor de corrente então formado pela impedância da rede e da associação indutor / capacitor. 
 

Neste caso os indutores e 
capacitores são 
dimensionados para 
suportar esta condição e a 

 
s
s

FIGURA 4-Dessintonia após a inserção de indutores 
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carga não linear é tida como 
conhecida. Notar que a 
inserção de indutores em 
série com os capacitores 
eleva a tensão nos mesmos, 
e cuidados adicionais 
devem ser tomados. 
 
Já a dessintonia prevê que a 
associação da impedância 
da rede e do conjunto 
indutor / capacitor possua 
valores máximos em 
freqüências diferentes (e 
“afastadas”) daquelas 
típicas do espectro 
harmônico das cargas.  

Nesta condição tem-se a garantia que os capacitores operarão em condições seguras não levando o 
istema a condição de ressonância, pois não há a coincidência acima citada (freqüência de ressonância do 
istema coincidente com uma das freqüência características da carga) . 

dessintonia harmônica em trafo de 2000 kVA - 
XL=7%
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 figura 4 ilustra a impedância equivalente e a nova freqüência de sintonia do mesmo sistema elétrico 

nteriormente analisado, porém com a inserção de indutores de dessintonia em série com os capacitores 
ara diversas condições de injeção de  reativos . É importante verificar que para qualquer caso a 
essonância ocorre em valores abaixo daqueles típicos  em sistemas industriais (300hz, 420hz, 660hz,....). 
aso existam no sistema cargas com componentes de corrente e tensão em 180 hz ( 3a harmônica), uma 
aracterização importante acaba evitando que as mesmas causem ressonância. 
s correntes de terceira harmônica têm como característica a “seqüência zero ou homopolar” , ou seja o 

etorno destas correntes de terceira harmônica num sistema trifásico com neutro e com cargas 
azoavelmente equilibradas entre as fases e o neutro, se efetivará somente pelo condutor neutro (correntes 
e seqüência zero retornam pelos potenciais de terra). 
e os capacitores forem ligados entre as fases, os mesmos ficarão tão imunes a penetração da terceira 
armônica, quanto mais as cargas forem balanceadas. 
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As  tensões nas fases (R e S) de terceira harmônica podem ser definidas como: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VR=VmaxR . sen( 3.w.t + 3.0) 
VS=VmaxS . sen( 3.w.t + 3.120) 
 
A tensão  de linha VRS = VR-VS será
VRS=VmaxR . sen( 3.w.t + 3.0) - Vmax
VRS = 0 

 
Assumindo que as cargas são razoav
Significando que quando a carga 
cancelada bem como as demais harm
 
Para os casos em que as cargas 
monofásicos aplicam-se indutores c
180 hz. 
 
3. A INJEÇÃO CLÁSSICA DE R
 
histórico 
 
A injeção de reativos tem sido nas ú
tensão, melhora da eficiência de equ
instalações industriais e comercias d
 
Sua popularização do ponto de 
concessionárias passaram a multar o
potencia menores que um valor fixo
 
A portaria 1569 (1993) e posteriorm
potencia  para 92% como também  o
horária com um grau bem maior de
chegavam ao mercado. Esta mudan
uma tendência mundial presente até 
 
Esta mudança de critério de compe
diversas instalações que estavam inc
 
O que se observou foi uma verda
estipulados. Consumidores desavisa
as causas e soluções.  

 

VR
VRS

VS 

 então: 
S . sen( 3.w.t + 3.120)            

elmente balanceadas e que portanto Vmaxr~Vmaxs e que 360º =0º;  
é razoavelmente balanceada entre as fases a terceira harmônica é 
ônicas múltiplas de 3. 

não são balanceadas ou nos sistemas com cargas e capacitores 
om impedâncias maiores , levando a dessintonia a valores abaixo de 

EATIVOS 

ltimas décadas uma valiosa ferramenta para a melhora da regulação de 
ipamentos, redução de perdas e das correntes elétricas nos circuitos de 
e grande porte. 

vista do consumidor ocorreu em maiores proporções quando as 
s consumidores que apresentassem valores médios mensais de fator de 
 definido. (inicialmente 85%). 

ente a 456 (2000) mudaram não só o valor de referencia do fator de 
 período de medição deste valor que passou a ser definido pela média 
 sofisticação de avaliação permitido pelos medidores eletrônicos que 
ça que ocorria no Brasil na primeira metade da década de 90 seguiu 
hoje. 

nsação trouxe consigo a necessidade de ajuste fino da injeção pois 
ólumes ao critério anterior passaram a ser sobretaxadas. 

deira corrida pela adequação do fator de potencia aos níveis então 
dos assistiam seus capacitores explodirem até descobrirem (ou não)  
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Entre outras mudanças o que era tratado como “multa por fator de potencia” passou a ser tratado como 
“tarifação de energia reativa” ou outras terminologias similares não absorvidas até hoje por consumidores 
leigos. 
 
O que se encontra na prática,  são consumidores que consideram o “faturamento de energia reativa” 
como uma cobrança normal de energia tal qual a energia ativa o é, e não tem a mínima idéia de seu 
potencial em “gerar” sua própria energia reativa com a correta aplicação de capacitores. 
 
Outros ainda absorvem os custos, pois consideram a inexistência de tecnologia para adequação do fator de 
potencia da instalação e compensação reativa.  
 
Poucas são as concessionárias que atualmente alertam seus consumidores para a situação, e a possibilidade 
de se evitar o faturamento adicional. 
 
Configurações típicas 
 
As formas de compensação/e injeção de reativos na rede elétrica tem sido classicamente tratada nos 
últimos anos possuindo as formas mais usuais conforme abaixo. Estas recomendações são encontradas de 
forma bastante completa na IEEE 141-1993. 
 

a) Banco fixo: 
 
Os capacitores são instalados junto as cargas ligados diretamente nos barramentos. A injeção de energia 
reativa é fixa e independe da carga, tem como principais características: 
 

�� Baixo custo 
�� Impossibilidade de controle 
�� Possibilidade de sobretensões devido a sobrecompensações em período de baixa carga. 
�� Possibilidade de pagamento da tarifação de energia reativa no período da madrugada ( reativo 

capacitivo) 
 

b) Banco semi-automático 
 
�� Os capacitores são inseridos no sistema simultaneamente a carga, podendo serem ligados (e 

alimentados) no mesmo dispositivo de manobra desta, esta configuração possui as características 
principais:.  

 
�� Aumento do investimento inicial, devido a necessidade de associar cada carga  a um respectivo 

capacitor. Quanto maior for a diversidade operacional das cargas mais capacitores serão 
necessários ao sistema. 

 
�� Nem sempre o dispositivo de manobra da carga permite fisicamente a ligação dos capacitores, 

sendo as vezes necessário dotar os mesmos de dispositivo de manobra independente comandando 
pelo dispositivo de operação da carga (alimentação da bobina do contator do capacitor por contato 
auxiliar do contator (ou sinal de operação) da carga, aumentando os custos. 

 
�� Problemas operacionais e defeitos devido a ligamentos consecutivos ou “repiques de contatores” 

sem que os capacitores tenham sido descarregados.  
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�� Queimas de dispositivos de acionamentos estáticos a semi-condutores na manobra dos capacitores 
( inversores de freqüência e soft starters) 

 
c) Banco automático 
 

O sistema foi concebido para atendimento a cargas variáveis e pode ser entendido como uma evolução das 
outras configurações. 
Os capacitores são montados em bancos centralizados manobrados em grupos por contatores distintos. O 
controle da manobra é feito por um controlador eletrônico dedicado que recebe informações da corrente da 
carga através de TC instalado na entrada do quadro geral da instalação. 
Com esta informação e com o ajuste do fator de potencia desejado, o controlador manobra os capacitores 
conforme lógica programável e interface com o usuário. 
 
A aplicação deste sistema em cargas com perfil sem muita variação  apesar de ser uma solução bastante 
empregada, pode apresentar alguns problemas operacionais abaixo descritos:  
 

�� Injeção de transitórios na rede quando da entrada dos capacitores devido ao In rush dos mesmos 
(ver figuras 5A e 5B).Nota-se a influencia da partida dos capacitores na qualidade da tensão de 
fornecimento. 

 
�� Efeito de flicker e sobretensão  devido a sobrecompensação de reativo pois a resposta do sistema é 

lenta e os capacitores podem levar dezenas de segundos até serem desligados, após o desligamento 
da carga . Neste período a sobrecompensação pode comprometer as outras cargas que continuam 
operando no sistema. 

 
�� Problemas operacionais e defeitos devido a ligamentos consecutivos ou “repiques de contatores” 

sem que os capacitores tenham sido descarregados.  
 

�� Queima de dispositivos de acionamentos estáticos a semi-condutores quando da manobra dos 
capacitores ( inversores de freqüência e soft starters) 

 
Em todos os casos acima podem ser inseridos reatores em conjunto com os capacitores evitando a 
ressonância conforme descrito 
 
A regulação de tensão, as perdas e o fator de potência 
 
Considerando :  
 
a)A interpretação do conceito clássico de incremento da regulação de tensão como a necessidade de 
prover a qualquer sistema elétrico nível de tensão operacional com pouca variação, independente das 
cargas e regime das mesmas, incluindo os ciclos mais críticos; 
 
b)A garantia de que o ajuste dos TAP´s dos transformadores nas tensões nominais garantirá boa 
operacionalidade às cargas e prolongamento da vida útil dos capacitores (por conta da manutenção dos 
TAP´s ajustados para cima para compensação de tensão nos regimes de carga crítica);  
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c)A necessidade de manter a qualidade de energia e da tensão de alimentação imune a sag´s de origem 
interna; 
 

FIGURA 5 A – In rush de corrente de capacitor
Fonte IEEE 
 
 
d)A manutenção do fator de potencia em valores próxi
perdas em sistemas elétricos, e que tal redução é repre
concluir que o incremento do fator de potencia de 90% pa
é; (1- 0,92) de redução das perdas elétricas no sistema. Os 
perdas e da regulação de  tensão com o fator de potencia
potencia durante todo o ciclo da carga em 100% garantir
eficiência), além de garantir às cargas plenas condições op

 
e)Num c
consegue

que a injeção de reativos opere em tempo real (ver figura
sobrecompensação e a sobretensão associada.  

 % redução da perdas= 100{1-( FP 1/FP2)2 }

 
f)Adicione-se a isto o conceito de isenção de transientes na

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Avaliação de rendimento de um sistema elétrico e o
 fator de potência
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FIGURA 6

Estas são as principais características e justificativas p
reativos em tempo real, que diferencia a tecnologia em rel
 
 

FIGURA 5B  - Transiente na rede causado por 
manobra de capacitor 
mos a 100%, garantem sensíveis reduções das 
sentada pela expressão abaixo , onde pode-se 
ra 100% incorre em aproximadamente 20%; isto 
gráficos das figuras 6 e7 ilustram a variação das 
. Portanto a possibilidade de manter o fator de 

á ao sistema sensível redução das perdas (ótima 
eracionais, conforme expressão que se segue:  

iclo de carga extremamente variável, só se 
 manter o fator de potencia  em 100% a medida 
 8) com a variação da própria carga, evitando a 

 manobra de capacitores (figura 9).  
 
 
 

ara o conceito de injeção ou compensação de 
ação as anteriores expostas.  
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Figura 7 
A regulação de tensão e o fator de Potencia

Fonte IEEE 

 A COMPENSAÇÃO DE REATIVOS EM TEMPO REAL, LIVRE DE TRANSIENTES. 

 desenvolvimento da tecnologia da compensação de energia reativa em tempo real, trouxe a 
ssibilidade de dotar as instalações com sistemas que efetuam a compensação reativa em tempos 
tremamente rápidos (equivalentes a 1 ciclo da rede elétrica) desempenhando importante papel na 
imentação das cargas rápidas. 

 equipamento é composto basicamente por: 
1-Armário do conjunto (compensação centralizada) 

FIGURA 8 
Comparação entre a compensação em 
tempo real e "em degraus"     Fonte: 

Elspec 

2-Sistema de proteção com fusíveis 
3-Controlador microprocessado ultra-rápido  
4-Módulo de chaveamento estático composto por SCR's 
5-Conjuntos (grupos) de indutores de dessintonia e capacitores de 
comutação rápida e baixa perda. 
 

 
Operacionalmente os conjuntos de compensação reativa (capacitores 
e indutores) são manobrados individualmente ou em conjunto e 
inseridos na rede por SCR's (ou tiristores), que são comandados por 
um controlador (ver figura 16). O controlador tem a função de 
receber as informações da carga (semelhantemente ao conhecido 
sistema automático acima descrito, porém com três TC's - um de 
cada fase), processar o programa interno pré-ajustado e definir pelas 
manobras dos SCR's adequados. 
A informação quantitativa da necessidade de injeção de reativos dos 
TC's da carga para o controlador, a tomada de decisão do mesmo, o 
disparo adequado dos tiristores pelo controlador e a inserção dos 
capacitores na rede ocorrem em tempos menores que 1 ciclo de rede 
( 16ms).  
 
Caso as cargas sejam ligadas entre fases (típico de solda a ponto), 
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existe a possibilidade de compensação monofásica, mantendo-se o sistema de compensação ligado da 
mesma forma que a carga. 
 
Observa-se ainda que as manobras dos capacitores são definidas no momento da passagem da corrente por 
zero (“zero - crossing”), evitando assim os surtos de manobras típicos de conjuntos de capacitores 
manobrados por  contatores ou outro dispositivo de manobra eletro-mecânico. Como os capacitores são 
mantidos carregados, sua inserção também é imune a transientes.(ver figura 10) 
  
Existem vários “reports” dos efeitos causados pelas manobras de capacitores por sistemas convencionais 
cita-se aquele ilustrado no IEEE 1100, quando verificava-se o “trip” que a principio era tido como 
intempestivo no disjuntor geral. Após algumas pesquisas verificou-se a coincidência da ocorrência deste 
“trip” com a manobra de capacitores. 
 
Observou-se então que a sobretensão causada pela manobra convencional empregada nos capacitores, 
ocasionava  a atuação dos dispositivos de proteção a sobretensões ( TVSS),  originando o dreno de 
corrente para a terra, através destes dispositivos. 

 
O “ground sensor” lia este dreno de corrente como 

“anormal” e comandava o disparo do disjuntor. 
 
Com a disponibilização da tecnologia “tempo real”, tem 
sido possível dotar as instalações que possuem cargas 
rápidas e com alta críticidade, tais como sistemas de solda 
a ponto, sistemas de içamento de cargas por guindaste, 
cargas eletromédicas (pulsantes), fornos a arco e de 
indução, grupos de elevadores em grandes prédios 
comerciais; sistemas de refrigeração, sistemas de mistura 
com carga variável (cimento, minérios, borracha, 
plásticos, etc),injetoras de plásticos e até parques 
temáticos de um sistema de compensação de energia 
reativa que interage com a carga (ou conjunto de cargas) a 
cada ciclo da rede elétrica, mantendo os níveis de tensão 
adequados, isentando a cobrança pela concessionária da 
tarifação de energia reativa,(pois na condição proposta 
kW=kVA;FP=100%), e principalmente reduzindo 
Figura 9 - Manobra de capacitores isenta de 
transientes   Fonte: Elspec
significativamente as perdas elétricas da instalação com 
aumento substancial da qualidade de energia. 
 
Recentemente, e a grande novidade nesta área, é a compensação reativa em sistemas de geração de  
energia eólica, assunto a ser tratado especificamente mais adiante.  
 
A garantia de uma "fonte de reativos" e a manutenção da potência aparente nos mesmos níveis que a 
potência ativa, possibilita se rever os níveis de  carregamentos praticados nos transformadores ou ainda 
evitar novos investimentos em possíveis ampliações. Em qualquer um dos casos, a redução de perdas 
como desligamento de transformadores, ou para evitar a instalação de novos é significativa. O 
carregamento nos circuitos alimentadores também apresentarão sensível redução por conta de isenção do 
consumo de reativos da rede. 
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Obviamente as cargas alimentadas por uma fonte de energia com tais características apresentam um 
rendimento operacional e de performance muito superior . A seguir são detalhadas algumas aplicações 
típicas de sistemas de compensação em tempo real bem como suas vantagens particulares.  
 
Compensação de reativos na partida de motores 
 
O exemplo de aplicação mais elementar  para a compensação de energia em tempo real é a compensação 
de reativos na partida de motores. Como a corrente de partida desenvolvida é  praticamente reativa, a 
queda de tensão originada também é devido a necessidade de compensação desta energia reativa de 
partida. A aplicação da  compensação em tempo real evita esse fenômeno, evitando como conseqüência 
desligamentos intempestivos de cargas ligadas ao barramento, ou até da própria carga que se está tentando 
colocar em funcionamento. Deve-se avaliar se não existem restrições mecânicas para que se  promova a 
partida com o torque máximo. 

 
Figura 10- Esquema de 

manobra do conjunto com 
chave  estática.  Fonte: Elspec 

Soldas a ponto 
Os sistemas de soldas a ponto de larga aplicação nas industrias 
automobilísticas e de bens duráveis possuem linhas elétricas que alimentam 
diversas estações de solda. Como o uso das estações é aleatório, nem 

sempre que o agente de solda (operador ou robô) vai executar a operação, a 
tensão no equipamento é adequada devido a simultaneidade de uso com as 
outras estações naquela linha. Nesta situação, ou o próprio sistema evita que 
o agente efetue a ação, postergando a operação até que a qualidade da 
energia seja aceitável ou a solda é feita e sua qualidade pode não ser a mais 
adequada, devendo a operação ser refeita ou causando ainda o refugo da 
peça pelo controle de qualidade [13]. 
 
Os sag´s decorrentes das soldas simultâneas em várias estações ocasionarão 
perda de qualidade na solda que pode ser avaliada pela expressão que 

representa a perda de potencia na ponta da solda devido a redução da tensão de alimentação: 
 

�P(%)=(1-�V(%))2  
  
 
Onde  
�P(%)= Redução  da  potencia entregue 
�V(%)=Queda de tensão percentual na estação de solda; 
 
Uma queda de tensão de 10%, incorrerá numa redução na potencia entregue a estação de solda de 19%. 
 
A compensação reativa convencional não possui velocidade para responder no período que a  solda é 
executada (valores típicos entre 20 e 30 ciclos). Existem mudanças bruscas do consumo de reativos na 
rede e conseqüentes sags. Simultaneamente os valores de THDI sobem consideravelmente. 
A inserção de bancos fixos poderia elevar dramaticamente a tensão em determinados instantes levando a 
queima precoce os próprios capacitores ou ainda comprometendo as estações de solda em operação, bem 
como seus dispositivos de controle associados. 
 
Além do tempo extremamente rápido de operação desta carga, é comum a existência de sistemas de solda 
ligados entre duas fases, causando desbalanceamento significativo entre as fases e a necessidade de 
injeção de reativos em cada fase (característica possível ao RTPFC).   
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Nota-se que se a carga for ligada entre as fases ou fase-neutro, deve-se considerar a presença da terceira 
harmônica desbalanceada demandando o aumento da impedância do indutor de dessintonia. 
 
Os gráficos das figuras 11 e 12 ilustram a monitoração das variáveis elétricas de uma instalação de soldas 

a ponto em que a compensação é inserida. 
Figura 11 

Compensação reativa em sistemas de solda  a ponto   
Fonte: Elspec Figura 12 -Corrente da solda 

com e sem compensação 
Fonte: Elspec 
 
 
Transporte vertical de cargas 
Guinchos em geral, especificamente descarregadores de 
navios (ordem de 40 T) são alimentados por motores de 
corrente contínua ou alternada alimentados e controlados  
por conversores (pontes de SCR’s)  adequados. As 
versões mais recentes possuem motores AC controlados 
por inversores de freqüência (pontes com transistores de 
potência IGBT).   
O guincho executa diversos movimentos sequenciais, que 
do ponto de vista da rede elétrica e de suprimento de 
energia à carga possuem características bem distintas. 
Em determinado instante a carga consume da rede 
consideráveis valores de energia ativa e reativa e quando 
da necessidade da paralisação do movimento, nota-se a 
regeneração da energia para a rede. O que se observa no 
sistema é uma pobre regulação de tensão, por conta da 
variação de reativos e diferenças de tensão entre um 
instante e alguns ciclos depois de valores da ordem de 

25V entre fases.  
 
Além da velocidade de troca dos estados da carga, nota-se também a significativa presença das 
harmônicas e a necessidade de dotar o sistema de compensação com dispositivos que garantam a operação 
confiável.  
 
O gráfico da figura 13, apresenta as medições de parâmetros elétricos de uma instalação típica de 
descarregadores de containeres de navios durante o start-up ( com e sem compensação reativa tempo-real).  
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Figura 13-Medição de variáveis 
elétricas com e sem compensação 

Os elevadores aplicados em grandes prédios comerciais possuem 
várias concepções de construção de modo a garantir aos usuários 
velocidade e conforto. 
 
Nos últimos anos a eletrônica de potência possibilitou sensível 
evolução nos sistemas elétricos dos elevadores.  Os atuais 
elevadores possuem compactos sistemas de controle com o uso 
de inversores de freqüência. Semelhantemente ao caso anterior os 
elevadores também apresentam rápidas variações de regime que 
influenciam significativamente na rede elétrica de alimentação.  
A adoção de sistemas RTPFC garante a injeção de reativos no 
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momento adequado. 
 
O comportamento do consumo de reativo em elevadores e sua compensação se assemelha ao gráfico da 
figura 13. 
 
Conpensação Reativa em Sistemas de geração de energia eólica 
 
 

Os geradores aplicados nas turbinas de geração 
de energia eólica, são do tipo assíncronos que 
Regim
 
De for
extrem
rotaçã
em um

 

Figura 14 – Comportamento do gerador na partida
consomem energia reativa sob todas as 
condições de carga e também durante as 
partidas que ocorrem durante qualquer instante 
do período normal de operação. 
 
Os valores da energia reativa de partida são 
extremamente altos, equivalendo 
numericamente as vezes, a própria potencia 
nominal da turbina em kW.Este valor é sempre 
importado da rede elétrica. 
 
A compensação em tempo real é aplicada em 
todas as condições de operação incluindo as de 
partida. 

e de partida 

ma a reduzir o impacto da conexão do gerador à rede, o procedimento de “start-up” da turbina é 
amente controlado. Depois da liberação dos rotores, existe um intervalo de tempo até que uma 

o suficiente seja alcançada. Neste momento os tiristores de partida da turbina começam a disparar 
a condição de partida suave reduzindo os impactos mecânicos e elétricos quando da conexão do 

gerador a 
rede. Neste 
período, da 
ordem de 30 a 
35 ciclos de 
rede, a 
distorção de 
corrente é 
extremamente 

alta, com 
baixa presença 
ou até 

inexistência 
da corrente 
fundamental.   ciclos 
O sistema de 

compensação 
de reativo 
próprio da 
Figura 15- Variações de tensão e corrente na partida
ciclos
turbina é 
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desabilitado neste período, de forma a prevenir a amplificação da distorção e proteger o sistema de 
compensação de um dano inevitável. 
 
Quando os tiristores completam a seqüência de conexão, (entre 1 e 2 segundos) o contator principal fecha, 
assumindo a operação no lugar dos tiristores, conectando a turbina a rede.O sistema de compensação de 
energia reativa da turbina é então habilitado. 
 
O impacto do alto consumo de reativo de partida (na rede) é considerável. A tensão cai dramaticamente 
(figura 15) e pode originar níveis inaceitáveis. Esta situação é piorada sensivelmente quando vários 
sistemas estão acoplados a uma mesma rede elétrica e partem simultaneamente.Apesar das turbinas serem 
equipadas com sistemas  de compensação de energia reativa, estes são normalmente dimensionados para 

operação em regime e conforme exposto não operam no regime de partida. 
 
A compensação de reativos em tempo real em sistemas eólicos 
 
 A aplicação de sistemas de compensação em tempo real permite a sensível redução da carga reativa de 
partida do gerador ( figura 16), minimizando o efeito da corrente de partida (figura 17). 
 
A figura 16 indica a compensação após o primeiro ciclo, a carga reativa absorvida da rede é reduzida 
significativamente. 
 
Voltando a figura 14, observa-se que durante os primeiros 30 a 35 ciclos, antes da manobra do contator 
principal, a corrente que atingira inicialmente pico de 600 A, chega a 1000 A nos próximos 25 ciclos, esta 
corrente é praticamente reativa e com forte conteúdo de harmônicas. 
A corrente máxima ocorre quando o contator fecha ( 1200 A), neste ponto  a potencia ativa começa a ser 
gerada e exportada para a rede. A aplicação da compensação em tempo real manterá no sistema somente 
corrente relativa a potencia ativa, alem das harmônicas geradas. 
 
A figura 17 mostra os benefícios da compensação tempo real, pode-se observar que após o primeiro ciclo 
de entrada em operação, a corrente nos primeiros 35 ciclos é reduzida para valores abaixo de 100 A, 
menos que 10% dos valores da figura 2. No instante da manobra do contator os valores de corrente 
atingem a ordem de 500 A, 42% dos valores da figura 2, no mesmo período. 
 
Como conseqüência, a tensão da rede, se mantém em condições bem mais estáveis, com variações da 
ordem de apenas 2% a 3%.  
 
Fator de potencia e rendimento durante operação normal 
 
O consumo de energia reativa em turbinas eólicas, depende sobretudo do nível de carga de saída do 
gerador. Os geradores podem operar em todas as condições de carga ( 0% a 125%). 
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O fator de potencia, varia inversamente a potencia de geração, isto é, nos períodos de baixa carga o 
sistema opera com 
baixo fator de 
potencia. 
Períodos de baixa 
carga ( 30% da carga) 
demandam 50% dos 
reativos demandados 
em condições de 
carga plena. 
A compensação 
destes reativos nas 
condições clássicas 
com contatores 

manobrando 
capacitores possuem 
as limitações já 
consideradas, isto é, a 
limitação própria do 

sistema 

convencional as flutuações da carga, e a necessidade dos capacitores serem descarregados para novo ciclo 
de operação.     

s

 
Estas limitações fazem com que, consideradas as premissas de compensação convencional, sejam 
instalados o dobro de capacitores do que aqueles inicialmente necessários, possibilitando o “rodízio” dos 
capacitores, permitindo seu descarregamento. 
 
Considera-se que durante a operação normal, o sistema de compensação convencional não consegue 
compensar as flutuações típicas da carga, obtendo-se uma seqüência de sobre e sub-compensações de 
energia reativa e seus reflexos diretos na tensão de fornecimento. 

 
Figura 17 

Corrente e tensão de partida com compensação tempo real
Cita-se a condição 
em que a carga do 

sistema diminui e o 
sistema convencional 

 

Figura 16-Situação de partida com compensação tempo real
ciclos
ciclo
não desliga o banco 
de capacitores, dando 
origem ao 
desligamento da 
turbina por 
instabilidade no 
sistema. 
 
A figura 18 mostra o 
registro das potencias 
ativas e reativas de 
uma turbina de 1,3 
MW operando em 
condições normais de 
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regime, sem compensação de reativos 
 s 
o

A situação ideal, que é promovida pela compensação em tempo real, possibilita a compensação reativa 
ciclo a ciclo, mantendo o fator de potencia em 100%. A corrente no transformador é basicamente devido a 
potencia ativa e o gerador não consome reativo da rede. 
 
A figura 19, mostra medições na turbina de 1300 kW, com um sistema de compensação tempo real de 660 
kVAr ( 7 degraus de 94 kVAr, com 3 grupos )conectado ao secundário do transformador operando em 

“loop-fechado” 
usando somente 

as medições 
próprias, para o 
controle da 
operação. 

Figura 18- Gerador sem compensação 

 
Quanto maior for a 
presença dos 
sistema eólicos nas 
redes de 
distribuição, mais 
exigentes serão as 

premissas 
operacionais das 
mesmas. O gráfico 
mostra que em 
qualquer condições 
de carga o fator de 
potencia será 
sempre unitário. 
 

Testes recentes indicam que em comparação a sistemas convencionais, a compensação tempo real pode 
ser incrementada em aproximadamente 3% com manutenção do fator de potencia em 100%. A cada 30 
turbinas, será disponibilizada a energia de uma outra adicional. 

s

s 
clo
  
O sistema ajuda também a manter a turbina operando mesmo em co
premissas das normas dinamarquesas e alemãs, quanto ao co
anormalidades  na rede elétrica em que os mesmos são conectados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ciclo
ndições adversas na rede, atendendo as 
mportamento dos sistemas frente a 
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Figura 19- Sistema com compensação tempo real  

 
 

s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de controle microprocessados 
 
O sistemas microprocessados e  eletrônicos em geral são sensíveis a variações da
curva CBEEMA [5] define os parâmetros aceitáveis quanto a valores eficazes e te
 
Em função do montante da carga, estes sistemas podem  também ser con
consideráveis de distorções harmônicas. 
Sistemas eletromédicos 
Os sistemas eletromédicos ( ressonância magnética, raio X e similares) possuem c
pulsativa (ver figura 20). A compensação reativa deve ser rápida o suficiente p
destas cargas e principalmente a retirada dos capacitores após o desligam
sobrecompensação reativa proporciona condições a ocorrência de sobretensões e f
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ciclo

 
 
 
 
 
 

 qualidade da energia, a 
mpos. 

siderados como fontes 

aracterística operacional 
ara compensar a entrada 
ento do pulso, pois a 
licker. 
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Iluminação - eliminação do 
flicker 
 
A existência de flicker 
(cintilamento) nos sistemas de 
iluminação pode ser causada por 
variações abruptas de tensão da 
rede devido a manobra de cargas 
pesadas na rede elétrica. Com a 
compensação em termo real este 
fenômeno é evitado.  
 
 
Geradores backup 
 
A alimentação de cargas de 
característica capacitiva por 
grupos geradores pode provocar 
o desligamento dos mesmos em 
função da perda do controle da 

citação. A curva de capabilidade do alternador define os limites de reativo fornecido e consumido pela 
rga a fim de manter a operação dentro dos parâmetros aceitáveis de controle. 
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Figura 20-  Perfil das cargas elétromédicas 
Fonte: Ação Eng 

 situação deve ser avaliada em todas as possibilidades de perfil de carga incluindo eventual regime de 
eak shaving”. 

 técnica de compensação de energia reativa em tempo real possibilita a injeção do reativo e todas suas 
ntagens expostas na proporção adequada em função da demanda da fonte (transformador ou gerador).  

CONCLUSÃO: 
 texto apresentou as tecnologias disponíveis ao controle do fator de potência, injeção de reativos e 
gulação de tensão em instalações industriais e comerciais de grande porte com cargas rápidas e 
tremamente rápidas de considerável conteúdo harmônico (distorcidas). 

i apresentada a tecnologia da compensação de reativos em tempo real com o uso de tiristores para a 
anobra de conjuntos capacitores-indutores isento de transientes, aplicáveis na compensação de energia 
ativa das citadas cargas rápidas e sistemas de geração de energia eólica. 

G.  JOSE STAROSTA, MSc 
tarosta@acaoenge.com.br 
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