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A maioria dos sistemas de capacitores presentes nas instalações elétricas de
baixa tensão se deve, e tem como principal objetivo a isenção de pagamento de
energia reativa excedente junto às concessionárias que suprem estas instalações.
Este tem sido o principal fator motivador para a aplicação destes componentes.
Contudo historicamente e muito antes do inicio da cobrança desta energia reativa
por parte das concessionárias de energia, os capacitores tem sido aplicados na
melhoria da regulação de tensão destas instalações, ou seja, a correta aplicação
de capacitores em uma instalação elétrica impõe significativo incremento na
qualidade de energia de alimentação das cargas.
Nas últimas décadas novos tipos de cargas surgiram nas indústrias e outras
considerações adicionais devem ser levadas em conta quando da especificação
de um sistema de compensação de energia reativa ou de correção de fator de
potência.
A analise cuidadosa de cada um dos pontos abaixo merece especial atenção da
equipe técnica que participa da implementação e manutenção destes sistemas. De
outra forma a queima dos capacitores e destruição de equipamentos associados
será inevitável. Note-se que capacitores operando sob as condições nominais
podem sobreviver mais de 15 anos.
Alguns pontos a serem analisados quando da implementação de sistema de
compensação reativa/fator de potencia:
a)Presença de cargas não lineares:
As cargas não lineares são aquelas que operam com correntes de diversas
freqüências alem da freqüência fundamental (no Brasil 60 Hz). O acionamento de
um motor por inversor de freqüência típico de 6 pulsos apresenta a presença de
correntes em 60 Hz (freqüência fundamental), 300Hz (chamada de 5ª harmônica),
420 Hz ( 7ª harmônica), 660 Hz (11ª harmônica), e outras harmônicas com menor
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intensidade. A identificação da presença destas correntes harmônicas em uma
instalação só é possível mediante a medição com equipamento especifico.
Da mesma forma que a medição clássica de variáveis elétricas, deve-se definir se
a medição será instantânea (caso de cargas com perfil constante) ou ao longo do
tempo (perfil de carga) e ainda qual a resolução desta medição.
A instalação de capacitores em sistemas elétricos que alimentam cargas não
lineares (conversores AC citados, retificadores, sistemas de iluminação, fornos,
prensas, sistemas de soldas,cargas de informática ( IT) entre outras) deve ser
precedida de uma analise do comportamento desta rede quando da instalação dos
capacitores. A implantação de capacitores em uma rede elétrica tipicamente
indutiva incorre em uma freqüência de ressonância que é função da potencia de
alimentação ( impedância da fonte) e da potencia reativa a ser implementada.
Caso uma das correntes harmônicas presentes nesta instalação estiver próxima e
esta freqüência de ressonância, ocorrerá o fenômeno chamado de ressonância
que pode ser tratado como a penetração de correntes harmônicas nos
capacitores, causando a queima dos mesmos além de fenômenos indesejados
como sobre tensão e aumento da distorção de tensão na rede entre outros.
b)Presença de cargas com curtos ciclos de operação ou ainda com ciclos
variáveis e extremamente variáveis.
A instalação dos capacitores deve considerar de preferência a inserção dos
mesmos no sistema elétrico, somente quando a carga associada estiver operando
sob o risco de sobre-compensação de reativos e fenômenos associados
(sobretensões e outros), Caso a carga possua ciclo de operação variável ou ainda
extremamente variável (ordem de ciclos), será necessário adequar a manobra dos
capacitores ao ciclo de operação da carga. O atendimento a esta premissa atende
com folgas as condições previstas na portaria 456 da ANEEL quanto a tarifa’cao
do excedente de energia reativa.
c)Capacitores operando em redes com sobre tensão ou sob altas
temperaturas:
Capacitores são sensíveis a condições operacionais diferentes das nominais e
suas vidas serão dramaticamente reduzidas em condições de operação diferentes
das especificadas e normalizadas..
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d) Forte dependência da qualidade do processo industrial em relação a
qualidade de energia de alimentação das cargas. A energia é um insumo do
produto final
Controles e acionamentos micro processados nas cargas industriais e de
informática (IT), ou ainda aquelas associadas a transformação da energia e
qualidade do produto final dependem da qualidade de energia de entrada devem
prever redes elétricas com bons índices de qualidade de energia, notadamente
com relação aos afundamentos e regulação de tensão.
e) Necessidade de implementação de eficiência energética e redução das
perdas elétricas.
A redução das correntes elétricas das cargas nos circuitos e transformadores com
a correta inserção de capacitores reduz na proporção quadrática da corrente as
perdas por efeito Joule nos mesmos. A manutenção da tensão operacional
próxima da nominal reduz a perda nos circuitos magnéticos, e já é um método de
melhoria do fator de potencia.

f)Aumento da capacidade da instalação
Do ponto de vista de otimização de investimentos de implementação e de
operação a potencia aparente (kVA) de uma instalação deve ser tão próximo
quanto possível da potencia ativa (kW). Numa situação ideal kW=kVA.
g)Operação das cargas com fontes diversas (por exemplo: concessionária e
geradores back –up).
A aplicação de capacitores em redes que ora operam por alimentação pela
concessionária (transformadores) e por fonte alternativa (geradores) deve ser
precedida de cuidadosa avaliação uma vez que a impedância da fonte varia,
mudando a freqüência de ressonância do sistema.Deve-se ainda considerar que
os geradores possuem limitação na alimentação de cargas capacitivas, causado
notadamente por manobra em tempos inadequadas dos capacitores.
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h) Isenção de transientes de manobra
A inserção de capacitores em um sistema de potencia pode causar transitórios de
manobra, caso o processo de manobra não seja absolutamente controlado.

A solução para os fenômenos acima descritos deve atender os pontos:
-criteriosa medição que atenda as premissas de analise do perfil de carga,
incluindo as harmônicas com período de avaliação adequado bem como quanto a
resolução da medição.
-Implementação de sistemas anti-ressonantes com reatores adequados e de boa
procedência quando da presença das harmônicas. Analise de condições de
ressonância e respostas do sistema elétrico em todas as condições de operação.
-Sistemas que possuam adequados dispositivos de manobra associados aos
capacitores ou conjuntos capacitores e reatores. Atualmente são disponíveis
modernos sistemas que manobram os capacitores por tiristores, com tempos de
resposta extremamente curtos compatíveis aos períodos de operação de cargas
extremamente variáveis.
-A isenção de transientes de manobra de capacitores também tem sua
implementação viabilizada com a manobra efetuada com dispositivos semicondutores.

parte 2: Qualidade de Energia

Na edição#1, de fevereiro/06 foi apresentado na “SE” uma abordagem geral sobre
a aplicação de capacitores nas Instalações elétricas de baixa tensão.
O tema, sempre discutido, é relacionado à estreita relação da energia reativa
(gerada pelos capacitores) e a qualidade de energia. As perdas de processo
industrial relativas a problemas com qualidade de energia tendem a ser mais
importantes que as próprias multas e penalizações pelas concessionárias devido
ao baixo fator de potência. Tal condição pode ser entendida como a necessidade
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da adequabilidade da tensão de fornecimento (regulação, desbalanceamento e
distorção harmônica entre outras), sob pena de perdas neste processo de
produção.
1-Uso de capacitores no tratamento dos afundamentos (sag’s):
Os afundamentos de tensão podem ser causados por razões internas das
instalações (comportamento da própria carga) ou por razões externas, como por
exemplo, no circuito de alimentação da concessionária.
No primeiro caso (razões internas) citamos a operação de cargas com alto
consumo de energia reativa na partida e durante o regime de operação. Algumas
cargas que possuem característica de consumo considerável de energia reativa
mesmo durante a operação (alem da energia reativa consumida na partida), são
as de transporte vertical e horizontal como os elevadores, guindastes, esteiras e
pontes rolantes; equipamentos eletro médicos (raio X, ressonância e outros),
equipamentos industriais como as injetoras, extrusoras, trefilas, misturadores,
prensas, estações de soldas principalmente as de solda a ponto, fornos,
compressores e outros equipamentos.
Nota-se nestes casos o afundamento da tensão, simultaneamente com o consumo
da energia reativa. A solução para estes afundamentos é a injeção controlada da
energia reativa evitando ou atenuando o fenômeno. As figuras 1 e 2 ilustram estas
situações, a figura 1 ilustra o afundamento independente da carga e a figura 2
(desmembrada em 2A e 2B) ilustra a solução com a injeção de reativos por
manobra tiristorizada dos capacitores com tempo de resposta 16 ms para a
compensação do sag. A figura 2 A ilustra a situação sem compensação
impossibilitando inclusive a partida da carga e a figura 2 B ilustra a mesma
situação com compensação e redução do valor do afundamento.
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Afundamento independente da
carga (causas externas)
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consumo instantâneo de
energia reativa impossibilitando
a operação da carga
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Compensação de energia reativa
tempo real reduzindo o
afundamento da figura anterior
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Por definição da IEEE 1159 os sags ou afundamentos ocorrem em tempos desde
½ ciclo (8 ms) a 1 minuto com variações da tensão desde 0,1 a 0,9 pu; portanto
caso se deseje prevenir os sags com a compensação de reativos a manobra dos
capacitores deve estar adequada a estes tempos típicos. Caso contrário haverá
sobre compensação e seus efeitos decorrentes, com o comprometimento da
qualidade de energia.
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2-Uso dos capacitores na compensação de energia reativa consumida por cargas
não lineares (distorcidas ou deformantes)
A instalação de capacitores em sistemas elétricos que alimentam cargas não
lineares poderá causar ressonância harmônica. A ressonância ocorre quando a
impedância do capacitor é similar (em módulo) a impedância da rede de
alimentação (fonte).. O valor da impedância da fonte pode ser estimado através da
impedância do transformador (ou gerador) do circuito. A expressão (1) é uma boa
estimativa para o cálculo da freqüência de ressonância.
Na ocorrência da ressonância, as correntes harmônicas (correntes cujas
freqüências são freqüências múltiplas da freqüência fundamental) características
da carga circularão pelos capacitores.

hr= (MVAcc/ MVAr cap) ½

Expressão 1: cálculo da freqüência harmônica de ressonância

Onde;
hr= freqüência harmônica de ressonância
MVAcc = Potencia de curto circuito da fonte em MVA
MVAr cap= Potencia do capacitor em MVAr

A análise quantitativa destas correntes harmônicas que circularão nos capacitores
dependerá da divisão de corrente que será estabelecida no circuito (capacitor e
rede), considerando-se a análise do sistema elétrico em cada uma das
freqüências consideradas, que são normalmente aquelas freqüências presentes
no espectro de corrente da carga. O circuito da figura 3 ilustra o modelo típico.
Deve-se considerar que a circulação das correntes nos capacitores não ocorrerá
somente na freqüência de ressonância, mas este é o ponto onde teoricamente a
penetração das correntes harmônicas no capacitor é a máxima e limitada somente
pela componente resistiva do circuito.
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Em medições efetuadas verificaram-se circulação de correntes harmônicas em
capacitores em situações em que as freqüências de ressonância calculadas do
sistema não são exatamente iguais aquelas das correntes harmônicas presentes
(mas apenas próximas) nas cargas e que circulam em parte pelos capacitores.
Esta ocorrência é justificada pela divisão das correntes harmônicas da carga para
a rede e para os capacitores em função de suas impedâncias ( modelo de divisor
de corrente)
k
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FIGURA 3:
Circuito típico ressonante e gráfico
da impedância em função da
freqüência.
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Portanto a circulação de corrente nos capacitores não ocorre somente na situação
exata do ponto da ressonância calculada, mas nas circunvizinhanças deste ponto.
A figura 3 ilustra um circuito típico de compensação reativa na presença de
capacitores. No caso apresentado, a existência da ressonância ocorrerá se a
freqüência de ressonância (rede e capacitores) ocorrer próximo aquelas relativas
as 5ª e 7ª harmônicas ( 300 e 420 Hz). O gráfico indica a impedância equivalente

8

com ocorrência de ressonância na 5ª harmônica. Portanto, para a situação
apresentada ocorrerá ressonância na 5ª harmônica.
O incremento de tensão esperado quando da inserção de capacitores em uma
instalação pode ser definido pela expressão 2. Normalmente em sistemas
industriais sem ressonância, e com injeções típicas de reativos, este incremento
de tensão não ultrapassa valores da ordem de 1% a 2%. Caso a tensão se eleve
acima destes valores é grande a possibilidade de ressonância e o caso merece
investigação
A figura 4 ilustra os efeitos na tensão de alimentação de ressonância registrada.
Observa-se o sensível incremento da distorção total de tensão (THDV), bem como
a elevação de tensão em valores alem dos previstos simultaneamente a conexão
dos capacitores e injeção da energia reativa, ou seja, no instante próximo as
11h35min, os capacitores foram manobrados para a compensação do reativo,
ocorrendo a ressonância registrada, podendo-se verificar os efeitos da mesma
(observando-se os incrementos de tensão e THDV).

Expressão 2
Estimativa do incremento de tensão devido a injeção de potencia reativa na ausência de
ressonância.
% V= Qcap (kVAr) . Ztr (%) / Ptr (kVA)

Onde:
%V: Variação percentual de tensão esperada
Qcap: Potência reativa injetada (kVAr)
Ztr(%): Impedancia do transformador em %
Ptr: Potência do Transformador (kVA)

A solução clássica para a situação apresentada é a instalação de indutores antiressonantes adequadamente dimensionados, que elevarão a impedância do ramo
do capacitor de forma a controlar as correntes harmônicas que circularão nos
capacitores e na rede, conforme ilustrado na figura 5.
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Outra alternativa é de estabelecer um filtro sintonizado, com o estabelecimento de
um circuito ressonante, e o uso de um filtro passivo (sintonizado), o indutor será
utilizado com objetivo de reduzir a impedância do ramo em determinada
freqüência e absorver as correntes nestas(s) freqüência(s) de sintonia.
Naturalmente este caso requer tratamento mais detalhado que a solução do filtro
anti-ressonante.
r e sso n â n c ia
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Para a decisão entre utilização de filtro ressonante ou anti-ressonante, pode-se
fazer uso da norma IEEE 519 que estabelece limites de distorção de tensão a
serem atendidos, isto é, mesmo na presença de cargas altamente deformantes,
nem sempre se faz necessário a aplicação de filtro sintonizado. O que definirá
será a resposta do sistema elétrico existente (fontes e outras cargas) alem das
cargas deformantes na presença dos capacitores a serem instalados.
A injeção de reativos com filtro anti-ressonante (indutor e capacitor) reduz a
corrente fundamental na proporção da relação do fator de potencia original e o
corrigido (após a injeção dos reativos). É de se esperar um natural aumento da
distorção de corrente (THDI) e redução da distorção de tensão (THDV), por conta
de circulação de parte das correntes harmônicas pelos capacitores. A aplicação de
filtros sintonizados em freqüências existentes no sistema reduzirá a distorção de
tensão significativamente.
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Com a redução da corrente no circuito, a redução de perdas (proporcionais ao
quadrado da corrente) é expressiva.
k

FIGURA 5: Implementação de
reatores anti-ressonantes e
comportamento da impedância
em função da freqüência.
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3-Transientes de manobra de capacitores
Os transientes elétricos gerados por manobra de capacitores é um dos mais
conhecidos e documentados. A condição de manobra conhecidas por “back to
back” é reportada na citada norma IEEE 1159 e ilustrada na figura 6. A inserção
de capacitores instalados em bancos, na condição em que algumas células já
estejam energizadas gera correntes de “in rush” elevado causando severos efeitos
na tensão de alimentação deste sistema.
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U(V)
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FIGURAS 6A e 6B
Transiente de corrente e tensão causado por manobra de capacitor na condição
“back to back”.
FONTE: IEEE 1159

Algumas soluções paliativas têm sido introduzidas. Contudo a solução definitiva é
a aplicação de manobra dos capacitores na condição chamada de “zero crossing”
isto é, os capacitores são desligados do sistema elétrico quando suas correntes
passam por zero e a conexão também é efetuada em condição específica
isentando a rede dos transientes nas duas condições de manobra. Esta
possibilidade é típica de manobra de capacitores por tiristores, e aplicada nos
equipamentos de compensação de energia reativa tempo real, que possuem
manobra por elementos semi-condutores, com precisão na manobra e tempo de
comutação bastante reduzidos.
Outra condição a ser considerada e nem sempre possível de ser evitada é a
possibilidade de manobra acidental de capacitores pré-carregados ou
energizados, com danos aos dispositivos de manobra eletro-mecânicos.

4-Capacitores e o desbalanceamento de Tensão
O desbalanceamento de tensão é um dos pontos importantes de perdas nos
sistemas elétricos. A determinação do desbalanceamento é definida pela relação
das componentes de seqüências negativa e positiva ou ainda a relação das
componentes de seqüência zero e de seqüência positiva.
O desbalanceamento pode ainda ser estimado pela maior diferença entre as 3
tensões medidas e a média das mesmas, dividido pela própria média. Assim numa
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leitura instantânea de tensão entre fases ( tensões de linha) tomada com registros
de 220V , 230V e 231 V ; a tensão media é de 227 V e o desbalanceamento
estimado será de (7/227) = 3,08%.
Valores acima de 1,0% de desbalanceamento de tensão passam a merecer
cuidados especiais.
Uma das causas importantes da ocorrência do desbalanceamento de tensão, além
da existência de cargas monofásicas e ligadas entre fases e neutro em sistemas
estrela a quatro fios, é a queima de células capacitivas de forma desigual entre as
fases e a queima de fusíveis de proteção dos bancos de capacitores. O que acaba
ocorrendo é a injeção não uniforme de reativos entre as fases, causando o
desequilíbrio de tensão. A solução é a correção do problema com substituição de
células ou grupo de capacitores queimados ou fusíveis, alem da pesquisa das
razões do defeito, e ainda introduzindo técnicas conhecidas afim de evitar que o
fenômeno volte a ocorrer. A figura 7 ilustra esta situação.

Queima de capacitores e fusíveis não devem ser considerados como ocorrência
rotineira, pois a vida útil destes sistemas se especificados e instalados
adequadamente atingem mais de 10 anos.

Figura 7 – Registro de tensão eficaz em sistema com células de capacitores queimadas
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5-Uso de capacitores na melhoria da regulação de tensão
A possibilidade do uso de sistemas de controle que injetem reativos no controle de
tensão é uma ferramenta disponível e que pode ser eficiente por parte de
concessionárias, industrias e outras instalações de porte grande. Ao contrário do
algoritmo clássico de injeção de reativos que quando do baixo fator de potencia
solicita a conexão de capacitores; o algoritmo especifico de regulação de tensão
comanda a manobra de capacitores independente do fator de potencia da carga,
pois a premissa é atender a esta característica de qualidade de energia.
Este sistema tem sido implementado com sucesso em locais supridos por turbinas
eólicas compensadas (que possuem internamente sistemas de compensação
reativa em tempo real) e que alimentam os “grids” das concessionárias, Apesar de
originalmente o sistema de compensação reativa estar especificado para operação
no nos instantes de conexão das turbinas ao “grid” ou mesmo em regime, a
possibilidade da injeção de reativos no “socorro”ao sistema da concessionária
trouxe grandes benefícios.
Outra possibilidade é a aplicação de algoritmo com funções combinadas de
controle de tensão e de fator de potencia combinados.
A figura 8 ilustra o algoritmo de controle de tensão com a injeção de reativos e a
figura 9 ilustra o registro de tensão na barra
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Figura 8 : Algoritmo de controle de injeção de reativos por controle de tensão
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FIGURA 9 – Registros de Tensão sem e com a compensação de reativos tempo
real durante a inserção da turbina eólica na rede da concessionária de energia

6- Capacitores ligados em sistemas com geradores.
Um dos requisitos para operação adequada de geradores em instalações elétricas
comerciais e industriais é o cuidado com o fator de potencia da carga. A curva de
capabilidade dos geradores define este range e do ponto de vista prático se o
gerador “enxergar” a carga capacitiva haverá sobre excitação e desligamento na
seqüência.
Esta situação é típica e ocorre quando a carga varia e a inércia dos bancos de
capacitores manobrados por contatores não permitem a manobra simultânea.
Caso seja desejável que o gerador alimente cargas de acordo com sua
capacidade será necessária a implementação de sistema com velocidade de
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manobra adequada e até com valores de fator de potencia diferentes para a
condição “rede” e “gerador”. Caso contrário os capacitores deverão ser desligados
durante a operação dos geradores sob pena de causarem o desligamento dos
mesmos. Observa-se ainda que com a mudança da fonte ( transformador para
gerador), a impedância da fonte é também modificada sendo necessário esta
avaliação para a operação correta do sistema de compensação reativa, seja ele
qual for.

7-Compensação de Flicker
Entre diversas definições, o fenômeno também tratado por cintilação, ocorre
quando a tensão de um sistema varia sucessivamente em tempos considerados
como curtos. O fenômeno considera o valor do afundamento (em % da tensão de
alimentação) e o numero de vezes que ocorre numa determinada base de tempo.
As ocorrências são então comparadas a valores aceitáveis.
O gráfico da figura 10 ilustra um registro da ocorrência de flicker em sistema
alimentado por gerador diesel. Como o fluxo das lâmpadas incandescentes
ligadas nesta instalação varia conforme a tensão de alimentação, o fenômeno
poder ser constatado somente com a observação da variação da intensidade do
“brilho” da lâmpada..
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16:19:07:617
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A injeção de energia reativa no instante em que o fenômeno ocorre evita os
afundamentos, prevenindo e atenuando o efeito dos mesmos.

8-Casos de sucesso:
Os sistemas de compensação tempo real têm sido instalados em inúmeras cargas
consideradas como criticas tais como os solda a ponto, injetoras, equipamentos
eletro-médicos, guindastes, cargas de refrigeração, sistemas ferroviários, prensas,
nas citadas plantas de geração eólica entre outros.
A figura 11 ilustra um equipamento instalado para compensação de energia
reativa consumida em guindaste portuário.

Figura 11
Equipamento de compensação de
energia reativa tempo real instalado
430 kVAr/480V
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9-Conclusão:
O uso de capacitores de forma adequada em sistemas elétricos industriais é um
poderoso recurso de redução de perdas, eficiência energética e incremento da
qualidade de energia e conseqüente aumento da produtividade.
Por outro lado o uso dos mesmos sem a consideração e tratamento de
determinadas condições operacionais, o tornam nocivos a estas instalações a tal
ponto de ser melhor a não utilização dos mesmos.
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