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1 – Introdução

É bastante difundida a aplicação de capacitores
em derivação como fonte de reativos usada para
suplementar o sistema gerador, aliviando de for-
ma a permitir que o mesmo gere praticamente po-
tência ativa. Dentre os vários efeitos da aplicação
de capacitores derivação junto à carga, os mais
signficativos são:

1 – Redução nas contas de energia : em função
das penalidades impostas pela legislação pelo bai-
xo fator de potência, os capacitores reduzem as
contas de energia evitando o pagamento de tais pe-
nalidades.

2 – Liberação da capacidade do sistema : em
equipamentos limitados termicamente, como é o
caso dos geradores, transformadores, cabos, cha-
ves, etc., os capacitores diminuem a corrente circu-
lante nestes equipamentos liberando sua capaci-
dade e portanto, permitindo um maior aproveita-
mento dos mesmos.

3 – Melhoria das condições de tensão : pelas re-
duções das quedas de tensão, os capacitores aju-
dam a manter o sistema de tensão sustentado ao
longo dos alimentadores. Esta melhoria na tensão
significa melhor rendimento dos motores e au-
mento de eficiência do sistema.

4 – Redução nas perdas de linha : pelo forneci-
mento de KVAr no ponto onde há a necessidade,
os capacitores aliviam o sistema de transmitir cor-
rente reativa. Desde que a corrente elétrica na linha
é reduzida, as perdas ( I2R) e ( I2X) decrescem, redu-
zindo o kwh consumido.

2 – Efeitos da Instalação dos Capacitores para
Conservação de Energia:

2.1 - Redução de Perdas:

As perdas são proporcionais ao quadrado da
corrente, e que a corrente é reduzida na razão dire-
ta da melhoria do F.P., logo as perdas são inversa-
mente proporcionais ao F.P., isto é :

onde : cos �1 = F.P. original
cos �2 = F.P. corrigido

Analisando-se a figura 2, uma carga com F.P.
original igual a 0,7, se corrigida para um F.P. de
0,9, gera uma redução das perdas de 39,5%.

2.2 - Redução das Quedas de Tensão:

A melhoria da tensão após a aplicação de capa-
citores deve ser considerada como mais um benefí-
cio, pois permite que as cargas trabalhem mais
próximo da sua região nominal e com melhor ren-
dimento, ou seja, menos perdas. Cuidados especi-
ais devem ser tomados quando da operação do
banco de capacitores em condições de carga leve,
pois nesta situação a tensão tende a se elevar bas-
tante, podendo atingir valores acima dos permiti-
dos, sendo aconselhável, nestes casos, o chavea-
mento manual ou automático dos capacitores, de
acordo com as necessidades.
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Figura 2 – Fator de Potência Original versus Redução
porcentual de perdas com o F.P. corrigido

Figura 4 – Variação da Queda de Tensão em Linhas com Carga
Distribuída



2.3 – Eliminação das Multas por Baixo Fator
de Potência:

A Portaria 1563 de Dezembro de 1993 do antigo
Dnaee (hoje Aneel) determinou os seguinte limites
para o fator de potência das instalações elétricas:

Medição
Tadicional

Medição
Horária

Fator de Potência Mensal Hora a hora
Limite FP
Indutivo

F.P > 0,92 0:00-06:00 hs
sem Limite /
6:00-24:00 hs
FPind > 0,92

Limite FP
Capacitivo

Medição
Aleatória

0:00-06:00 hs
FPcap > 0,92 /
6:00-24:00 hs
sem Limite

2.4 – Liberação de Capacidade do Sistema:

Para ilustrar o efeito da aplicação de capacito-
res na liberação da capacidade do sistema utili-
zaremos um caso exemplo real para alívio do
carregamento de transformadores de uma insta-
lação industrial. A empresa em questão solicitou
um levantamento de cargas em sua planta e um
estudo de eficientização energética. O objetivo
do estudo era a diminuição do carregamento dos
transformadores e por conseguinte a redução
das perdas tanto no transformador, quanto no
ramais que os alimentavam. Medições de potên-
cia e correntes harmônicas foram realizadas de
modo a levantar todas as características das ins-
talações.

Baseado nisso propôs-se então a instalação de

banco de capacitores nos secundários destes trans-
formadores de modo a corrigir o fator de potência
da instalação e diminuir o carregamento dos mes-
mos. A tabela seguinte apresenta os principais da-
dos calculados e medidos e as quantidades de rea-
tivos necessários ao descarregamento do transfor-
mador.

Os resultados demonstram uma liberação de
carga da ordem de 4,5 MVA nos 15 transformado-
res analisados. Observou-se através de simula-
ções computacionais utilizando programas de
fluxo harmônico que em alguns dos transforma-
dores, a aplicação de bancos de capacitores cau-
sou pontos de ressonâncias indesejáveis, atingin-
do altos valores de distorção, prejudicando os
banco de capacitores no tocante a redução drásti-
ca da vida útil, como também ao sistema que, po-
deria apresentar problemas de operação incorre-
ta de vários equipamentos. Para solucionar tal
problema, procurou-se aplicar bancos de capaci-
tores com reator de dessintonia nos transforma-
dores onde foram encontrados índices de distor-
ção harmônica significativa durante os estudos.
Com essa atitude, o banco de capacitores forne-
ceu a corrente reativa a frequência fundamental e
ainda não sofreu as consequências da “poluição”
harmônica existente, tendo em vista que os mes-
mos estavam sintonizados em frequências não
existentes no sistema, evitando desta forma a pe-
netração (corrente) e a amplificação ( tensão ) en-
contradas nas simulações. Assim sendo a solução
ofertada encontra-se na tabela 2:
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Local de Trafo Demanda FP Tensão Carregamento Potência Potência kVAr p/ kVA THDV THDI

TD-3003 2.000 858 0,65 458 66% 1320 1003 721 417 1,80 6,00

TD-3004 2.000 1303 0,74 458 88% 1761 1184 756 389 1,90 7,00

TD-2003 2.000 994 0,66 458 75% 1506 1131 805 460 1,40 7,00

TD-2004 2.000 770 0,68 458 57% 1132 830 577 322 1,60 6,00

TD-2402 2.000 895 0,67 458 67% 1336 992 697 394 1,60 7,00

TD-2401 2.000 1004 0,68 458 74% 1476 1083 753 420 1,57 5,00

TD-2403 2.500 916 0,82 458 45% 1117 639 338 153 3,70 19,00

TD-2404 2.500 560 0,75 458 30% 747 494 310 157 2,00 9,00

TD-3006 2.000 859 0,78 458 55% 1101 689 407 197 7,47 3,00

TD-3005 2.000 570 0,66 458 43% 864 649 461 264 1,65 2,00

TD-3011 2.000 734 0,83 458 44% 884 493 252 112 1,70 3,00

TD-3007 2.000 857 0,78 458 55% 1099 688 406 197 7,63 17,00

TD-3008 2.000 859 0,79 458 54% 1087 667 384 183 10,40 22,00

TD-3009 2.000 741 0,73 458 51% 1015 694 450 235 9,62 26,00

TOTAL 12.658 0,71 458 17800 12514 8354 4475

Medição KVA (KW) FF(V) (%) (KVA) (KVAr) FP=0,95 Liberado % %

TD=3010 2000 738 0,50 458 74% 1476 1278 1036 699 7,07 22,00



2.5 – Harmônicos x Capacitores:

A aplicação de capacitores em circuitos com com-
ponentes harmônicos deve ser feita com critério evi-
tando causar problemas para a vida útil do capacitor e
para o sistema como um todo. Todo circuito que ope-
ra com dispositivos que alteram a forma de onda da
corrente e da tensão fundamental de alimentação,
possui componentes harmônicos. A amplitude e fre-
quência destes harmônicos dependerão do tipo de
equipamento utilizado, de sua potência e dos valores
intrínsecos do circuito e equipamentos a ele conecta-
dos. A impedância de qualquer tipo de capacitor (rea-
tânciacapacitiva)édefinidapelaseguinteexpressão:

onde: � - frequência angular da rede em radianos
f - frequência da rede em Hz.

Desta forma pode-se concluir que a impedância
dos mesmos será tanto menor quanto maior for a
frequência da rede, uma vez tal impedância é inver-
samente proporcional à frequência. Tal efeito fará
do capacitor um “caminho” de baixo impedância
para a circulação de harmônicos, fazendo com que
uma grande parte das correntes harmônicas gera-
das passem pelo capacitor. Cabe salientar que os ca-
pacitores “não geram” harmônicas, e sim são víti-
mas de seus efeitos. Observa-se também que deter-
minados circuitos poderão ter seus valores de har-
mônicos aumentados em intensidade após a insta-
lação de capacitores nos mesmos, uma vez que estes
tendem a diminuir a impedância geral do circuito
para frequências acima da fundamental.

3 – Efeitos das Componentes Harmônicas
sobre Capacitores:

Os valores nominais de tensão de potência de

operação são utilizados para o dimensionamento
dos capacitores, em sua utilização mais genérica,
ous seja, funcionamento na frequência fundamen-
tal. Entretanto, em circuitos com presença de har-
mônicos os valores de suportabilidade dos capaci-
tores ficarão prejudicados em função do acréscimo
de corrente, tensão e potência introduzidos por
este fenômeno. Basicamente, os efeitos prejudicia-
is causados pelas componentes harmônicas po-
dem ser explicados da seguinte forma:

a)Tensão: O isolamento entre placas, além de
suportar a tensão fundamental, terá que suportar
também as sobretensões causadas pelas harmôni-
cas que forem atraídas para o capacitor. Tal efeito é
significativo em frequência de 120 a 720 Hz, quan-
do o produto da impedância do capacitor pela in-
tensidade (amplitude) da corrente na frequênca
considerada, tendem a assumir valores represen-
tativos. Para a determinação do valor máximo de
sobretensão , é necessário que se faça a computa-
ção instantânea dos valores de tensão de cada har-
mônica, em amplitude e fase. Entretanto , em li-
nhas gerais, considerando as fases como “zero”,
têm-se uma boa aproximação com os valores reais
de sobretensão , levando em conta a própria dinâ-
nica dos circuitos e das cargas geradoras.

b)Corrente: Uma vez que os capacitores são asso-
ciação em série e/ou paralelo de unidades capaciti-
vas em (elementos capacitivos = bobina capacitiva =
menor parte formadora do capacitor), existe a neces-
sidade de fazer conexões elétricas com cabos/termi-
nais/cordoalhas/soldas,etc.... Com o acréscimo de
corrente implementado pelas correntes harmônicas,
tais ligações deverão ser reforçadas, evitando sobre-
carga nos condutores e placas. Na prática, podemos
considerar que a média quadrática dos valores das
correntes existentes, nos dará a noção apropriada da
corrente resultante, para o dimensionamento dos con-
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Banco de Capacitores Número Potência Corrente Observação Trafo

(KVAr) (Volts) Estágios Estágios Amperes Barra
800 480 8 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-3003
800 480 8 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-3004
900 480 9 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-2003
600 480 6 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-2004
800 480 8 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-2402
800 480 8 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-2401
500 535 5 100 107,92 com reator de dessintonia TD-2403
500 480 5 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-2404
600 535 6 100 107,92 com reator de dessintonia TD-3006
500 480 5 100 120,28 sem reator de dessintonia TD-3005
300 480 6 50 60,14 sem reator de dessintonia TD-3011
600 535 6 100 107,92 com reator de dessintonia TD-3007
600 535 6 100 107,92 com reator de dessintonia TD-3008
600 535 6 100 107,92 com reator de dessintonia TD-3009

1560 535 12 130 140,29 com reator de dessintonia TD-3010
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Tabela 2



dutores a placas associados ao capacitor. Eventuais so-
brecorrentes de frequência e intensidades não pre-
vistas geram sobrecarga nos condutores e placas
com consequente aumento das perdas devido a
aquecimento. Este processo leva ao sobreaqueci-
mento dos materiais isolantes , traduzindo encurta-
mento da vida útil do capacitor.

c)Efeito tensão x corrente: Ao sobrepor ten-
sões harmônicas à fundamental, estaremos crian-
do “distorções” na forma de onda original. Tais
“distorções” depedem da ordem das harmônicas,
suas amplitudes e fases. Através das considera-
ções feitas nos itens “tensão” e “corrente” acima,
poderemos estabelecer, com bom critério, o so-
bre-dimensionamento necessário para a definição
de capacitores condizentes com as exigências da
instalação. Entretanto existe ainda mais um fator
de igual importância a ser considerado, no que
tange ao efeito dos harmônicos no isolamento en-
tre placas do capacitor. Ao analisarmos a forma de
onda distorcida da tensão existente sobre um capa-
citor num determinado circuito, observamos que a
mesma apresenta pontos de súbita variação, resul-
tantes da interação dos valores instantâneos das
harmônicas presentes. Tais “variações bruscas”
podem ser entendidas como “descontinuidades”
na forma de onda final, e serem objeto de um estu-
do à parte. Observa-se que, as bruscas variações
de tensão gerarão súbitos aumentos na corrente
demandada pelo capacitor, e por conseguinte, sú-
bitos aumentos no campo elétrico existente entre
as placas do mesmo. Tais “sobrecorrentes” gerão
danos ao dielétrico, comprometendo a vida útil do
capacitor.

4 – Tipos de Capacitores:

Tendo em vista as vantagens da aplicação de
capacitores para a conservação de energia com seu
custo x benefício bastante atrativo e as preocupa-
ções necessárias com relação ao problema de har-
mônicos, na baixa tensão existem três tipos de ca-
pacitores para aplicação em sistemas industriais:
a)CapacitordePolipropilenoMetalizado(PPM)aseco
b) Capacitor de Polipropileno Metalizado (PPM)
imerso em óleo
c) Capacitor tipo All Film Impregnado a Óleo.

Em função do aumento do conteúdo harmôni-
co nos sistemas elétrico o capacitor PPM a seco foi
abolido pela Inepar em função da não suportabili-
dade às correntes e tensões harmônicos. O capaci-

tor PPM imerso continua sendo recomendado
para sistemas com distorção harmônica de tensão
(DHT) até 3% e distorção harmônica de corrente
(DHI) até 10%. Para DHT até 10% e DHI até 30% re-
comenda-se a utilização do capacitor all film im-
pregnado à óleo.

5 - Soluções para problemas com harmônicos:

Em sistemas industriais onde a aplicação de ban-
cos de capacitores é prejudicada pela presença de al-
tos conteúdos de harmônicos (ex: plantas siderúrgi-
cas, metalúrgicas, papel e celulose, plástico, químicas,
etc.) ou pela amplificação dos harmônicos devido ao
fenômeno da ressonância, soluções mais complexas
são exigidas visando garantir a correção do fator de
potência com confiabilidade. Depedendo do objetivo
a ser atingido a solução ofertada pode variar entre:

a) Filtro de Dessintonia: Visa apenas evitar a
ocorrências de ressonâncias harmônicas em fre-
quências geradas pelo sistema elétrico em estudo.

b) Filtro de Harmônicas: Visa além de evitar a
ocorrência de ressonâncias harmônicas, reduzir a
injeção do conteúdo harmônico gerado pelas car-
gas no sistema elétrico interno e na concessionária
de energia elétrica.
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Figura – Capacitor PPM
Imerso em Óleo

Figura – Capacitor
Impregnado à Óleo


