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Resumo 

Este trabalho apresenta os fundamentos acerca dos surtos decorrentes da 

energização de bancos de capacitores em derivação, além de dois estudos de caso com 

plantas industriais para análise desse fenômeno, com maior atenção aos transitórios de 

corrente, mais propensos a causarem problemas locais à instalação. Após avaliação de 

acordo com determinados critérios, foi constatada a necessidade de atenuar a frequência 

inicial da corrente de inrush do banco de capacitores em back-to-back nos dois estudos de 

caso. Em comparação com a energização de bancos singelos, o chaveamento de um banco 

estando um ou mais bancos já em serviço resulta em um transitório de corrente de 

frequência e magnitude substancialmente maiores, trazendo potenciais efeitos 

prejudiciais à instalação, como desgaste de equipamentos de chaveamento, acionamento 

indesejável de dispositivos de proteção e danos a cargas e equipamentos mais sensíveis.  

Existem vários métodos de mitigação desses transitórios, sendo a inserção de 

reatores limitadores de corrente em série com os bancos de capacitores um dos mais 

empregados em sistemas elétricos de média tensão. Nos dois estudos de caso, foi feito o 

dimensionamento destes reatores para a redução da frequência do transitório para um 

valor específico, o que foi alcançado satisfatoriamente. Outras análises permitiram 

concluir que, quando se energizam bancos de potências diferentes, mesmo que a ordem 

em que estes são energizados resulte em pouca diferença na corrente de inrush, deve-se 

lembrar que a razão entre o valor de pico a corrente nominal pode ser muito maior no 

banco de menor potência. Também foi observado que o chaveamento simultâneo dos 

bancos reduz a corrente de inrush drasticamente em comparação com a energização back-

to-back.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Abstract 

This paper presents the foundations on the electrical surges that occur upon the 

energization of shunt capacitor banks, as well as two case studies with industrial plants 

in order to analyze this phenomenon, with increased attention to the current transients, 

which are more likely to cause local complications. After an assessment according to 

certain criteria, the attenuation of the initial frequency of the inrush current of the back-

to-back capacitor bank was found to be necessary in both case studies. Compared with 

the energization of an isolated bank, the switching of a capacitor bank with another one 

already in service results in a current transient of substantially higher magnitude and 

frequency, which brings potentially harmful effects to the installation, such as wearing out 

of switchgear, unwanted tripping of protection devices and the damage of sensitive loads 

or equipments. 

There are several methods of attenuation of these transients, and the installation 

of current limiting reactor in series with the capacitor banks is one of the most used in 

medium voltage electrical systems. In both case studies, these devices were sized in order 

to reduce the transient frequency to a specific value, which was adequately accomplished. 

Other analyses led to the conclusion that, when capacitor banks of different rated powers 

are energized, even if the sequence of the switching results in little difference of their 

inrush current, it is important to remember that the ratio of the peak value and the rated  

current can be much higher in the lower power bank. It was also observed that the 

simultaneous switching of the capacitor banks drastically reduces the inrush current in 

comparison with the back-to-back switching.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

A correção de fator de potência é uma ação que visa o melhor aproveitamento e 

qualidade da energia elétrica fornecida pela concessionária, buscando uma maior razão 

entre a energia que efetivamente realiza trabalho e a energia total transmitida. Essa 

medida é particularmente essencial nas indústrias, onde há uma grande parcela de cargas 

indutivas, o que contribui para uma diminuição desse fator.   

Um baixo fator de potência resulta na circulação de uma corrente total superior à 

que seria necessária caso o fator fosse maior, ocasionando inúmeros efeitos indesejáveis 

na instalação, dentre eles: subutilização da capacidade instalada, quedas e/ou flutuações 

de tensão e sobrecarga nos equipamentos de manobra e proteção da instalação. Além 

disso, as concessionárias de energia elétrica são autorizadas por lei a cobrarem multa caso 

o fator de potência da unidade consumidora estiver abaixo de um valor pré-estabelecido. 

No Brasil, A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) estabelece no documento 

Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

(PRODIST), em seu Módulo 8 – Qualidade de Energia Elétrica, 6ª revisão, com vigência 

desde 01/01/2014, que o fator de potência no ponto de conexão não deve ser inferior a 

0,92 indutivo ou capacitivo [1]. Essa avaliação é feita pela concessionária de forma mensal 

ou de forma horária, ou seja, em intervalos de 1 hora. Além disso, entre o período das 

00:00 horas e 06:00 horas, verifica-se o fator de potência capacitivo da instalação e, das 

06:00 às 24:00 horas, verifica-se o fator de potência indutivo da instalação. O Operador 

Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estabelece no Módulo 3.6 do documento 

Procedimentos de Rede [2] o fator de potência operacional nos pontos de conexão para 

as seguintes faixas de tensão: 
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Tabela 1.1 - Fator de potência operacional nos pontos de conexão [2] 

 

 

Desse modo, é de extremo interesse do consumidor que o fator de potência de sua 

instalação seja o mais próximo possível da unidade e não inferior ao valor estabelecido na 

legislação vigente. Assim, além de não haver incidência de multas por parte da 

concessionária, a energia fornecida é mais eficientemente utilizada, minimizando perdas 

e flutuações de tensão, além de diminuir a corrente total que circula na instalação.  

Dentre as várias maneiras de se aumentar o fator de potência, uma das principais 

e mais empregadas é a instalação de bancos de capacitores. Tipicamente, uma instalação 

possui vários bancos projetados para serem conectados ou desconectados 

automaticamente, de acordo com as variações de carga. Dessa maneira, dependendo do 

regime de operação do sistema, é possível que ocorra, diariamente, um número 

considerável de comutações. Apesar das vantagens dos bancos de capacitores, eles 

apresentam um problema intrínseco: no momento de sua energização, são gerados 

transitórios. Apesar da curta duração de um transitório, há um grande impacto no 

sistema, pois os equipamentos nele contidos são submetidos a altos níveis de tensão e/ou 

corrente. De modo a ilustrar essa afirmação, a Figura 1.1 mostra o sinal de tensão no 

momento da energização de um determinado banco de capacitores. 
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Figura 1.1 – Exemplo de transitório decorrente da energização de um banco de capacitores [3] 

A magnitude típica destes transitórios é de 1,3 a 1,5 p.u. com duração de 0,5 a 3 

ciclos, porém pode atingir 2,0 p.u. dependendo das características do sistema. A 

frequência dessa oscilação transitória é de 300 a 900 Hz [3]. Outro detalhe que requer 

atenção é a possibilidade de ocorrer ressonância entre o sistema da concessionária, que 

emprega capacitores para estabilização do nível de tensão, e a indústria, que utiliza 

bancos de capacitores para correção do fator de potência. Essa ressonância, que também 

pode ocorrer apenas no sistema da própria indústria, surge devido às oscilações de altas 

frequências e pode levar à amplificação das tensões transitórias [4]. Na indústria, os 

bancos geralmente são ligadas pela manhã e desligados à noite, mas dependendo do 

regime de operação das cargas indutivas, a frequência das manobras pode ser muito 

maior. Dentre alguns dos possíveis efeitos prejudiciais desses transitórios estão: a 

redução da vida útil dos bancos de capacitores, o rompimento de isolamentos mal 

dimensionados, a alta solicitação sobre equipamentos de chaveamento, acionamento 

indesejável de dispositivos de proteção e danos a equipamentos mais sensíveis 

(eletrônicos, principalmente). 

Nas últimas décadas, tem se percebido uma preocupação cada vez maior não 

apenas com a continuidade e a confiabilidade da energia elétrica, mas também com sua 

qualidade. Diversos fatores contribuem para essa qualidade, sendo a minimização de 

distúrbios um fator de enorme importância. Assim, no que diz respeito à energização de 
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bancos de capacitores, é de grande interesse o conhecimento das características das 

diversas técnicas de mitigação dos fenômenos transitórios resultantes desse tipo de 

manobra e o correto dimensionamento do elemento mitigatório. 

1.2. Objetivos do trabalho 

O objetivo deste trabalho é elaborar um estudo acerca dos surtos decorrentes da 

energização de bancos de capacitores em derivação. Pretende-se, após uma ampla revisão 

teórica sobre o assunto, realizar dois estudos de caso em instalações industriais de modo 

a analisar os transitórios gerados no chaveamento dos bancos, além de avaliar a 

necessidade de atenuação de acordo com determinados critérios e dimensionar o reator 

limitador de corrente a ser inserido em cada instalação. 

1.3. Metodologia 

Inicialmente, é realizada uma revisão bibliográfica que compreende o conceito de 

fator de potência, o seu cálculo e sua correção; a utilização de bancos de capacitores de 

médio e grande porte na correção do fator de potência e suas configurações típicas; e 

transitórios em circuitos RL, RC e em circuitos com banco de capacitores. Também se 

apresenta uma discussão introdutória sobre os métodos de mitigação de transitórios mais 

utilizados atualmente. 

Uma vez compreendidos os conceitos teóricos, são feitos os cálculos para obtenção 

dos parâmetros de dois sistemas industriais dotado de bancos de capacitores em 

derivação e conectados em back-to-back. Posteriormente, esses sistemas são modelados 

com o auxílio do software Alternative Transients Program® (ATP). Neste mesmo 

software, são observadas as características da resposta transitória logo após a 

energização do banco, no que diz respeito aos níveis de sobretensão e sobrecorrente. A 

necessidade de atenuação dos transitórios é avaliada em relação às limitações existentes 

nos dispositivos de manobra e proteção, i.e. contator, disjuntores e fusíveis. Caso essa 

necessidade seja confirmada, será dimensionado o reator limitador de corrente a ser 
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instalado em série com o banco em questão e, sem seguida, uma nova simulação deve ser 

executada a fim de avaliar se o dimensionamento foi feito corretamente. 

1.4. Organização do trabalho 

Este trabalho é dividido em 5 capítulos, incluindo este de introdução. O Capítulo 2 

discorre sobre os fundamentos teóricos necessários para a compreensão plena do assunto 

tratado, como a definição e o cálculo dos vários tipos de potência, do fator de potência, e 

sua correção através do uso de bancos de capacitores. Define-se transitório em circuitos 

elétricos e são mostrados os cálculos para obter a resposta transitória para circuitos mais 

simples. Neste capítulo também são apresentados alguns dos principais métodos para 

atenuação de transitórios.  

O Capítulo 3 tem início tratando das limitações que alguns dispositivos de 

chaveamento e proteção impõe em relação aos transitórios de energização a que são 

submetidos. Em seguida, são apresentados os sistemas a serem simulados e são feitos os 

cálculos para obtenção dos parâmetros dos modelos que os representam. Os resultados 

das simulações são utilizados para verificar a necessidade de inserção de reatores 

limitadores nas instalações. Ao final do capítulo, é feita uma análise crítica geral dos 

resultados. 

O Capítulo 4 apresenta as conclusões com base nos resultados obtidos, além de 

sugestões para trabalhos futuros. 

No Apêndice A se encontram algumas especificações dos componentes do sistema 

do Estudo de Caso 1 e, no Apêndice B, do sistema do Estudo de Caso 2. O Apêndice C 

contém uma rotina que foi criada no Matlab para aquisição dos dados resultantes das 

simulações feitas no ATP e para o cálculo da integral de Joule dos surtos de corrente. 
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

2.1. Introdução 

Este capítulo abrange os fundamentos teóricos necessários para a compreensão 

plena do tema central do trabalho. A revisão bibliográfica tem início nos conceitos e 

cálculos básicos dos vários tipos de potência, o que permite o melhor entendimento do 

fator de potência e, posteriormente, a necessidade de sua correção e como ela é feita 

através do uso de bancos de capacitores. Sobre este recurso, são citados brevemente os 

tipos de conexão e instalação possíveis. Define-se transitório em circuitos elétricos e são 

mostrados os cálculos para obter a resposta transitória para alguns circuitos simples e 

para a energização de bancos de capacitores em back-to-back. Também são apresentados 

alguns dos principais métodos para atenuação de transitórios.  

2.2. Análise  de potência em circuitos monofásicos CA  

 

A potência é uma das grandezas de maior interesse em sistemas de energia elétrica, 

eletrônicos e de comunicação, pois informa a taxa de transmissão de energia de um ponto 

a outro no circuito. Em outras palavras, ela é a quantificação da energia consumida por 

unidade de tempo por qualquer equipamento elétrico ou elemento consumidor ou 

dissipador de energia. A potência em circuitos de corrente alternada é comumente tratada 

como potência complexa, pois pode ser representada pela notação complexa, uma forma 

de representar grandezas alternadas sinusoidais através de vetores que variam no tempo. 

Essa notação foi introduzida por Steinmetz, em 1893, e veio simplificar a análise do 

regime permanente de circuitos alimentados em CA. Esta forma de representação é 

particularmente útil para o entendimento do fator de potência e sua correção. 
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Inicialmente, porém, são definidas e deduzidas a potência instantânea e potência média 

absorvida por um elemento alimentado por uma fonte monofásica CA.  

Consideremos o circuito monofásico representado pela Figura 2.1. Uma fonte 

senoidal alimenta um circuito linear passivo – ou apenas uma carga linear passiva, como 

é considerado a partir de agora. Uma carga é dita linear se, quando alimentada por uma 

fonte de tensão senoidal de uma determinada frequência, produzir somente corrente 

senoidal de mesma frequência que a fonte [4]. É dita passiva se não fornece energia ao 

circuito, apenas interage com ela de alguma forma, como os resistores, que a dissipam em 

forma de calor, e como os capacitores e indutores, que são elementos armazenadores de 

energia. 

 

Figura 2.1 - Circuito monofásico com fonte senoidal e circuito linear passivo 

A potência instantânea 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡)absorvida por um determinado elemento linear 

passivo de um sistema monofásico é o produto, no domínio do tempo, da tensão 

instantânea v(t) sobre o elemento e a corrente instantânea i(t) que flui através dele: 

 

 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑣(𝑡)𝑖(𝑡) ( 2.1 ) 

 

A tensão e a corrente podem ser expressas por: 

 

 𝑣(𝑡) =  𝑉𝑚𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡) ( 2.2 ) 

 𝑖(𝑡) =  𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝜃) ( 2.3 ) 

 

Onde 𝑉𝑚é a tensão de pico, 𝐼𝑚 é a corrente de pico, 𝑤 é a frequência angular de 

oscilação da tensão (e da corrente) e 𝜃 é a defasagem angular da corrente em relação à 

tensão [5]. 

Portanto, de acordo com a Equação 2.1, tem-se: 



19 
 

 
 

 

 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝜃) ( 2.4 ) 

 

Pode-se aplicar a seguinte identidade trigonométrica: 

 

 
cos(𝐴) cos(𝐵) =

1

2
[cos(𝐴 − 𝐵) + cos(𝐴 + 𝐵)] ( 2.5 ) 

 

e expressar a Equação 2.4 da seguinte forma: 

 

 
𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =

1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) +

1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 − 𝜃) ( 2.6 ) 

 

Pode-se ver através da Equação 2.6 que a potência instantânea possui duas 

componentes: uma que não varia com o tempo e outra que oscila com o dobro da 

frequência do sinal de entrada, subtraída de um ângulo fixo – a defasagem angular entre 

o sinal de tensão e o de corrente. 

A Figura 2.2 mostra um gráfico típico de 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡). Este sinal pode ser visto como 

uma função cosseno padrão, porém deslocada no sentido positivo do eixo das ordenadas 

pelo valor 
1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃), que é a componente constante da potência. A componente 

oscilatória informa a amplitude e a frequência angular da onda. Nota-se também que, em 

cada ciclo, 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) assume tantos valores positivos quanto negativos. Essa potência 

“negativa” se deve à presença de elementos armazenadores de energia no circuito 

(capacitores e/ou indutores) que, de forma periódica e por um determinado intervalo de 

tempo, transferem energia do circuito para a fonte. Nas partes do ciclo onde 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) é 

positiva, o circuito absorve energia da fonte. 
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Figura 2.2 - Potência instantânea em um circuito monofásico 

Enquanto a potência instantânea varia com o tempo – e, portanto, é usualmente 

medida com um osciloscópio – a potência média é uma constante e é o valor indicado por 

grande parte dos instrumentos, como por exemplo, o wattímetro. Esse valor médio pode 

ser obtido pela integral da função ao longo de um período, dividida pelo período 

considerado, como indica a Equação 2.7: 

 

 
𝑃𝑚𝑒𝑑 =

1

𝑇
∫ 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡). 𝑑𝑡
𝑇

0

 ( 2.7 ) 

 

Substituindo 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) da Equação 2.6 na Equação 2.7 resulta em 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
1

𝑇
∫ [ 

1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) +

1

2
𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 − 𝜃) ]. 𝑑𝑡

𝑇

0

 

 
𝑃𝑚𝑒𝑑 =

𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃)

2𝑇
∫ 𝑑𝑡  +   

𝑉𝑚𝐼𝑚
2𝑇

∫ 𝑐𝑜𝑠
𝑇

0

(2𝑤𝑡 − 𝜃) ]. 𝑑𝑡
𝑇

0

 ( 2.8 ) 

 

Uma vez que o valor médio de uma função cosseno para um período completo é 

zero, a equação acima resulta em 

 

 
𝑃𝑚𝑒𝑑 =

𝑉𝑚𝐼𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃)

2
 ( 2.9 ) 

 

Além disso, sabe-se que a relação entre o valor de pico de um sinal senoidal e seu 

respectivo valor eficaz é √2[7], a Equação 2.9 pode ser reescrita da seguinte forma: 
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 𝑃𝑚𝑒𝑑 = 𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠𝑐𝑜𝑠(𝜃) ( 2.10 ) 

Até este ponto, as variáveis foram tratadas no domínio do tempo. Entretanto, pode-

se calcular também a potência média quando a tensão e a corrente são expressas no 

domínio da frequência, ou seja: 

 

 𝑽 = 𝑉𝑚∠0 ( 2.11 ) 

 𝑰 =  𝐼𝑚∠ − 𝜃 ( 2.12 ) 

Nesse domínio, a potência é comumente referida como potência complexa ou 

potência aparente, representada por S, e sua unidade é o volt-ampère (VA). Ela é obtida 

pela metade do produto do fasor tensão pelo conjugado do fasor corrente [5]: 

 

 
𝑺 =

𝑽𝑰∗

2
=  
𝑉𝑚𝐼𝑚 
2

∠𝜃 ( 2.13 ) 

 

Ou, em termos dos valores eficazes: 

 

 𝑺 =  𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠 ∠𝜃 ( 2.14 ) 

 

Na forma retangular, a equação acima é expressa por 

 

 𝑺 =  𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑠(𝜃) +  𝑗𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠𝑠𝑒𝑛(𝜃) ( 2.15 ) 

Percebe-se que a porção real dessa expressão é exatamente igual à potência média 

dada pela Equação 2.14.Tomando o caso de um circuito puramente resistivo, ou seja, 

quando a tensão e a corrente estão em fase, 𝜃 = 0 e 𝑐𝑜𝑠(𝜃) = 1, toda a potência que circula 

no circuito é absorvida pela carga. Já para um circuito puramente reativo, ou seja, quando 

𝜃 = ±90 e cos (𝜃) = 0, a potência média é nula. Isso acontece porque os elementos 

reativos consumem energia na parte negativa do ciclo, porém entregam a mesma 

quantidade ao circuito na parte positiva. 
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À parcela da potência aparente associada ao cosseno dá-se o nome de potência 

ativa, ou P, e sua unidade é o watt (W). Já a parcela associada ao seno é denominada de 

potência reativa, ou Q, e é medida em volt-ampère reativo (VAr). Assim, a potência 

complexa pode ser expressa por: 

 

 𝑺 =  𝑃 +  𝑗𝑄 ( 2.16 ) 

Ao analisar as Equações 2.14 e 2.15, observa-se que pode-se também expressar as 

potências ativa e reativa em função da potência aparente: 

 

 𝑃 = 𝑆. cos (𝜃) ( 2.17 ) 

 𝑄 = 𝑆. sen(𝜃) ( 2.18 ) 

A potência ativa é a parte real da potência aparente e é aquela que efetivamente 

realiza trabalho, gerando calor e movimento mecânico. A potência reativa é a parte 

imaginária e tem a função de criar e manter os campos eletromagnéticos das cargas 

indutivas e os campos elétricos das cargas capacitivas e, portanto, não realiza trabalho.  Já 

a potência aparente, como visto na Equação 2.16, é o resultado da soma fasorial destas 

duas parcelas e representa a potência total gerada ou consumida por um sistema. 

Portanto, é através dessa grandeza que é feito o dimensionamento de vários componentes 

do sistema, como disjuntores, cabos, linhas, transformadores, dispositivos de proteção, 

entre outros. 

2.3. Análise de potência em circuitos trifásicos CA 

Uma fonte de tensão trifásica alimenta uma carga equilibrada conectada em estrela 

e as tensões em cada fase são: 

 

 𝑣𝑎𝑛(𝑡) = √2𝑉𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡)  

 𝑣𝑏𝑛(𝑡) = √2𝑉𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 120°) ( 2.19 ) 
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 𝑣𝑐𝑛(𝑡) = √2𝑉𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 120°)  

Onde 𝑉𝑓 é o valor eficaz (RMS) da tensão de fase. Se a impedância da carga possui 

ângulo 𝜃, as correntes em cada fase serão: 

 

 𝑖𝑎(𝑡) = √2𝐼𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝜃)  

 𝑖𝑏(𝑡) = √2𝐼𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 120° − 𝜃) ( 2.20 ) 

 𝑖𝑐(𝑡) = √2𝐼𝑓𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 120° −  𝜃)  

 

sendo𝐼𝑓 o valor eficaz (RMS) da corrente de fase. A potência instantânea consumida 

pela carga trifásica é a soma das potências em cada uma das três fases: 

 

𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑣𝑎𝑛(𝑡)𝑖𝑎(𝑡) + 𝑣𝑏𝑛(𝑡)𝑖𝑏(𝑡) + 𝑣𝑐𝑛(𝑡)𝑖𝑐(𝑡) 

 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  2𝑉𝑓𝐼𝑓 [𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡)𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝜃)

+  𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 120°)𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 120° − 𝜃)

+  𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 120°)𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 120° − 𝜃)] 

( 2.21 ) 

 

Utilizando a identidade trigonométrica apresentada na Equação 2.5, tem-seque 

 

 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑉𝑓𝐼𝑓 [3 cos(𝜃) +  𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 −  𝜃)  +  𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 −  𝜃 − 240°)  

+  𝑐𝑜𝑠(2𝑤𝑡 −  𝜃 +  240°)] 

( 2.22 ) 

 

Fazendo 𝛽 = 2𝑤𝑡 − 𝜃, tem-se: 

 

𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑉𝑓𝐼𝑓 [3 cos(𝜃) + cos(𝛽) + cos(𝛽) 𝑐𝑜𝑠(240°) + sen(𝛽) 𝑠𝑒𝑛(240°) +  cos (𝛽)𝑐𝑜𝑠(240°)

− sen (𝛽)𝑠𝑒𝑛(240°) ] 

𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡(𝑡) =  𝑉𝑓𝐼𝑓 [3 cos(𝜃) + cos(𝛽) + 2 (−
1

2
) cos(𝛽) ] 

 𝑝𝑖𝑛𝑠𝑡 = 3𝑉𝑓𝐼𝑓 cos(𝜃) ( 2.23 ) 
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Pode-se ver que a potência instantânea total em um sistema trifásico equilibrado 

é a mesma para qualquer instante no tempo. Além disso, ela corresponde à potência ativa 

do sistema, podendo ser designada por P. 

A potência em função dos valores de linha 𝑉𝐿 e 𝐼𝐿 é dada por 

 

 𝑃 = √3𝑉𝐿𝐼𝐿 cos(𝜃) ( 2.24 ) 

 

Então, de modo análogo para o caso de circuitos monofásicos, a potência reativa 

trifásica é expressa por: 

 

 𝑄 = 3𝑉𝑓𝐼𝑓 sen(𝜃) =  √3𝑉𝐿𝐼𝐿 sen(𝜃) ( 2.25 ) 

 

E a potência complexa total é 

 

 𝑺 = 𝑃 + 𝑗𝑄 ( 2.26 ) 

 𝑆 =  3𝑉𝑓𝐼𝑓 ∠𝜃 = √3𝑉𝐿𝐼𝐿∠𝜃 ( 2.27 ) 

2.4. Fator de potência 

O fator de potência é uma grandeza adimensional, compreendida entre zero e a 

unidade, e é obtida pela razão entre a potência ativa e a potência aparente: 

 

 
𝐹𝑃 =

𝑃

𝑆
 ( 2.28 ) 

 

Desta forma, percebe-se que este fator estabelece uma relação direta entre a 

potência total consumida por um determinado circuito – potência aparente - e aquela que 

é efetivamente utilizada para realizar trabalho – potência ativa. Quanto mais próximo da 

unidade for essa relação, maior é a parcela de potência ativa da qual é constituída a 

potência total. 



25 
 

 
 

Tendo conhecimento da relação apresentada na Equação 2.17, pode-se também 

expressar o fator de potência como 

 

 
𝐹𝑃 =

𝑆. cos (𝜃)

𝑆
=  cos (𝜃) ( 2.29 ) 

 

O ângulo 𝜃, que representa a defasagem angular entre a tensão e a corrente em um 

circuito, é também denominado ângulo do fator de potência, uma vez que o seu cosseno é 

justamente este fator. É importante ressaltar que a equação acima somente é válida se as 

formas de onda da tensão e da corrente forem puramente senoidais (constituídos apenas 

pela frequência fundamental). No entanto, caso estejam presentes componentes 

harmônicas, o FP é inferior ao cosseno da defasagem entre corrente e tensão e é calculado 

de outra maneira, como mostra a Equação 2.30, que além da defasagem entre as 

componentes fundamentais de tensão e corrente, 𝜑, também depende da distorção 

harmônica total da corrente, 𝑇𝐻𝐷𝐼[6]. Esse é, portanto, um dos efeitos prejudiciais da 

distorção harmônica: a diminuição do fator de potência e, consequentemente, o aumento 

de perdas de energia. 

 

 
𝐹𝑃 =

1

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝐼
2
𝑐𝑜𝑠𝜑 ( 2.30 ) 

 

É comum representar a potência complexa e suas componentes, assim como o 

ângulo do FP, na forma de um triângulo, conhecido como triângulo de potência, como 

mostrado na Figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 - Triângulo de potência 
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Como se trata de um triângulo retângulo, caso se conheça apenas dois parâmetros, 

é possível conhecer os outros dois através de relações trigonométricas simples.  

Os segmentos do triângulo são, na verdade, vetores localizados num sistema com 

um eixo horizontal (eixo dos números reais - Re) e um eixo vertical (eixo dos números 

imaginários - Im), como ilustrado na Figura 2.4. A potência ativa se encontra no eixo real 

e, para circuitos passivos, é sempre positiva. A potência reativa é paralela ao eixo 

imaginário e pode estar no sentido positivo, como em um indutor, ou no sentido negativo, 

como em um capacitor. A potência aparente é o resultado da soma vetorial dessas duas 

componentes. 

 

Figura 2.4 - Vetores de potência no sistema de eixos Real (Re) e Imaginário (Im) 

Quando um circuito tem natureza predominantemente indutiva, é comum dizer 

que o mesmo possui um FP indutivo ou atrasado. Essa expressão é utilizada em referência 

ao fato de que a corrente está atrasada em relação à tensão. De forma análoga, em um 

circuito predominante capacitivo, diz-se que o FP é capacitivo ou adiantado. Para o caso 

de um circuito puramente indutivo, o ângulo do FP é de -90° e, em um circuito puramente 

capacitivo, o ângulo é de +90°. Em ambos os casos, o cosseno do ângulo e, por sua vez, o 

fator de potência, serão nulos. Isso se traduz no fato de que toda a potência do circuito é 

do tipo reativa, ou seja, S = Q (e P = 0) e não há realização de trabalho, apenas produção 

de campo eletromagnético ou elétrico. Já para um circuito totalmente resistivo, a 

defasagem entre tensão e corrente é nula e, consequentemente, o fator de potência é 

unitário. Nesse cenário, toda a potência do circuito é utilizada para realizar trabalho, ou 

seja, S = P (e Q = 0). 



27 
 

 
 

2.5. Correção do fator de potência 

Como já foi dito, a correção do fator de potência é efetuada com o objetivo de 

melhor aproveitar a energia elétrica proveniente da rede.  Uma vez que grande parte das 

cargas das indústrias é constituída por motores de indução, é natural constatar que a 

potência reativa existente no sistema seja bastante considerável. Também é importante 

lembrar que essa potência é positiva, pois o sistema é predominantemente indutivo. 

Dessa forma, uma maneira de aumentar o fator de potência é injetar potência reativa 

próximo à carga. Isso pode ser feito com o uso de motores síncronos sobre-excitados, com 

condensadores síncronos, com compensadores estáticos de reativos ou com bancos de 

capacitores em derivação.  

A Figura 2.5 mostra dois triângulos de potências que ilustram o sistema antes e 

depois da correção do FP: 

 

 

Figura 2.5 - Triângulo de potências ilustrando a correção do FP 

 

Os parâmetros do sistema antes da correção do FP são 𝑆1, 𝑄1 𝑒 𝜃1. Ao injetar-se 

uma determinada quantia de potência reativa 𝑄𝐶  através de um banco de capacitores, a 

potência reativa total é reduzida, restando 𝑄2, que é igual a 𝑄1 − 𝑄𝐶. Fica claro que, desse 

modo, o novo ângulo do FP, 𝜃2, também é menor. E isso implica em um fator de potência 

maior, que é o objetivo final. Observa-se que a nova potência aparente, 𝑆2, assim como a 

corrente total, também é menor. Esses efeitos são, obviamente, bastante desejáveis.  



28 
 

Para dimensionar o banco de capacitores a ser inserido junto à carga, deve-se 

determinar a potência a ser injetada. Sabe- se que ela é dada por 

 

 𝑄𝐶= 𝑄1 − 𝑄2 ( 2.31 ) 

Através de relações trigonométricas nos triângulos, tem-se que: 

 

 
𝑡𝑔(𝜃1) =

𝑄1
𝑃

 ( 2.32 ) 

 
𝑡𝑔(𝜃2) =

𝑄2
𝑃

 ( 2.33 ) 

 

Substituindo 𝑄1 e 𝑄2na Equação 2.31: 

 

 𝑄𝐶 = 𝑃[ 𝑡𝑔(𝜃1) −  𝑡𝑔(𝜃2) ] ( 2.34 ) 

 

Os ângulos 𝜃1 e 𝜃2 podem ser encontrados em função de parâmetros supostamente 

já conhecidos: 

 

 𝜃1 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝐹𝑃1) ( 2.35 ) 

 𝜃2 = 𝑐𝑜𝑠−1(𝐹𝑃2) ( 2.36 ) 

 

Onde 𝐹𝑃1 e 𝐹𝑃2 são, respectivamente, o fator de potência antes da correção e o 

valor desejado após a correção.  

Finalmente, pode-se expressar a potência reativa a ser inserida junto à carga em 

função da potência ativa absorvida pela mesma (que não se altera na correção do fator de 

potência), do FP original e do FP a ser alcançado: 

 

 𝑄𝐶 = 𝑃[ 𝑡𝑔(𝑐𝑜𝑠
−1(𝐹𝑃1)) −  𝑡𝑔(𝑐𝑜𝑠

−1(𝐹𝑃2)) ] ( 2.37 ) 
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2.6. Bancos de Capacitores 

A injeção de energia reativa em uma instalação pode ser feita através de várias 

maneiras, sendo os bancos de capacitores uma das principais e mais empregadas. São 

equipamentos de alta robustez e que apresentam um menor custo por kVAr. As unidades 

estão disponíveis em uma ampla faixa de tensão e potência nominal. 

Como já mencionado no início deste trabalho, a medição do fator de potência, feita 

pela concessionária de energia, é realizada de forma horária e, entre 00h00 06h00, 

verifica-se o FP capacitivo da instalação e, entre 06h00 e 24h00, verifica-se o FP indutivo. 

A medição é feita dessa forma pois na primeira faixa de horário grande parte dos motores 

de indução das indústrias está desativada e, caso os bancos de capacitores continuem em 

operação, corre-se o risco de que o FP – mesmo que capacitivo – seja inferior ao exigido 

pela legislação, resultado do excesso de injeção de reativos na rede. Disto resulta a 

necessidade de se desligar os bancos quando as cargas a eles correspondentes também o 

forem, de modo a manter uma compensação equilibrada entre reativo indutivo e 

capacitivo.  

2.6.1. Localização 

Existem várias formas de se um instalar um banco de capacitores no que diz 

respeito à sua localização na instalação.  A Figura 2.6 mostra quatro possíveis locais.  
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Figura 2.6 - Localização do banco de capacitores no circuito: (a) compensação geral em alta tensão; (b) 

compensação geral em baixa tensão; (c) compensação por grupo de cargas; (d) compensação individual 

Em (a), o banco se encontra na entrada da energia em alta tensão. Neste caso, o 

transformador e os circuitos alimentadores dos quadros de distribuição não são aliviados. 

Além disso, devem ser usados dispositivos de comando e proteção com nível de isolação 

apropriado para a tensão primária. Assim, mesmo o preço por kVAr dos bancos sendo 

menor para tensões mais elevadas, tipo de instalação é pouco frequente, sendo 

encontrado somente em instalações de alta potência e que possuem subestações 

transformadoras [8]. 

Em (b), o banco está instalado no secundário do transformador. Essa configuração 

é empregada principalmente em instalações que contém um número de cargas com 

potências diferentes e regime de utilização pouco uniforme. Há uma melhoria geral do 

nível de tensão, a supervisão é mais fácil e as instalações adicionais suplementares são 

relativamente mais simples[8]. Porém, como no caso anterior, não há um alívio sensível 

dos alimentadores de cada equipamento. 

Outra maneira é realizar a correção por grupos de cargas, como visto em (c), onde 

cada banco irá efetuar a compensação em um determinado conjunto de equipamentos 

(motores de indução, tipicamente) de menor potência. Apesar de essa configuração ser 
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mais econômica do que a compensação individual, ainda há a desvantagem da corrente 

não ser reduzida por alimentador.   

Na compensação individual, as unidades são instaladas junto aos circuitos finais 

que alimentam os equipamentos, conforme visto em (d). Dessa forma, cada banco é 

dimensionado para corrigir o fator de potência do equipamento ao qual está conectado. 

Além de permitir que a correção seja feita somente onde é necessário, o nível de tensão 

de toda a instalação é incrementado e há redução de perdas de energia em toda a 

instalação devido à menor corrente total. Caso a carga seja um motor de indução, é 

recomendado que este seja manobrado por um contator e o banco por outro. Caso os dois 

sejam manobrados pelo mesmo contator, há o risco do motor ser auto excitado após seu 

desligamento, resultando em sobretensão nos seus terminais. O contator para o capacitor 

pode ser dispensado se a potência nominal deste for menor ou igual a 90% da potência 

reativa em vazio do motor. O custo total dos bancos nessa configuração é maior do que de 

um único banco de maior potência. Há também o risco de baixa utilização dos bancos, caso 

as cargas não sejam de uso constante [8]. 

2.6.2. Tipos de conexão em sistemas trifásicos  

Os bancos de capacitores podem ser conectados de diversas maneiras em circuitos 

trifásicos. As conexões mais comuns são: estrela aterrada, dupla estrela aterrada, estrela 

isolada, dupla estrela isolada e delta. A conexão a ser utilizada normalmente depende do 

nível de tensão, da potência dos bancos e dos equipamentos de proteção disponíveis[9]. 

Serão vistos a seguir as principais características de cada configuração. 

2.6.2.1. Estrela aterrada 

Há um caminho de baixa impedância para correntes de surto e, portanto, esse tipo 

de conexão fornece uma autoproteção contra surtos atmosféricos e ainda alguma 

proteção contra picos de tensão. Também podem ser usados como filtros em sistemas 

com alto conteúdo harmônico, pois há baixa impedância para correntes de alta frequência. 

Além disso, o neutro não precisa ser isolado ao nível básico de isolamento do sistema.  
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Figura 2.7 - Estrela aterrada 

Outra importante vantagem é o fato da tensão nos terminais de disjuntores de alta 

tensão, após a interrupção da corrente, ser reduzida, diminuindo o risco de 

reaparecimento de um arco elétrico nos terminais. No caso de falta em uma das fases, 

antes do dispositivo de proteção ser acionado, a tensão na fase em que ocorreu a falta é 

zero e nas demais fases é de 1.0 p.u., uma vez que o neutro é aterrado. [10] 

2.6.2.2. Dupla estrela aterrada 

Não é raro que o banco de capacitores dimensionado para uma determinada 

aplicação seja grande demais em termos de potência (superior a 4650 kVAr). Neste caso, 

o banco pode ser divido em duas seções, como é mostrado na Figura 2.8. Os neutros das 

duas seções são diretamente conectados e levados à terra através de uma única conexão. 

As características são similares às da configuração com apenas uma seção. Uma vez que 

qualquer componente de sequência zero afeta ambas as seções igualmente, essa topologia 

requer uma proteção contra desequilíbrios. [10] 

 

 

Figura 2.8 - Dupla estrela aterrada 
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2.6.2.3. Estrela isolada 

Na configuração estrela isolada, as tensões e correntes de fase são simétricas 

durante a operação normal. Se o capacitor em uma fase falhar antes da atuação do fusível, 

os capacitores das demais fases serão submetidos à tensão de linha equivalente, isto é, 

1.732 p.u.. Esse tipo de conexão não oferece um caminho para circulação de correntes de 

sequência zero ou para altas correntes de descarga de capacitores durante faltas à terra.  

 

 

Figura 2.9 - Estrela isolada 

Nesta topologia, as sobretensões em secundários de transformadores de corrente 

não são tão altas quanto na topologia aterrada. Entretanto, deve-se certificar que o neutro 

seja isolado de acordo com a tensão de linha. Isso se deve ao fato de que o neutro é 

momentaneamente submetido à tensão de fase no instante de manobra do banco, ou 

quando ocorre a falha de uma das células do banco. Isso resulta em uma maior dificuldade 

para o isolamento do neutro para tensões acima de 15 kV[10].  

2.6.2.4. Dupla estrela isolada 

A razão para o emprego dessa configuração é a mesma da dupla estrela aterrada. 

As características são equivalentes às da estrela isolada simples. Os dois neutros podem 

ser conectados por meio de um transformador de corrente ou de tensão, possibilitando a 

detecção de desequilíbrio neste ponto. [10] 
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Figura 2.10 – Dupla estrela isolada 

2.6.2.5. Delta 

O esquema típico da conexão em delta é mostrado na Figura 2.11.  

 

 

Figura 2.11 - Delta 

A detecção de desequilíbrio não é necessária nessa configuração, pois não ocorre 

sobretensão em uma unidade do banco devido a desequilíbrio. Ressalta-se que há um 

caminho para as correntes de terceiro harmônico em circuitos delta. Os custos associados 

à proteção são mais elevados do que para as outras conexões. Por causa disso e de outros 

fatores, bancos de capacitores em delta são utilizados apenas em tensões em nível de 

distribuição [10].  

2.7. Transitórios em circuitos elétricos  

Um transitório ocorre em um sistema elétrico quando o mesmo passa de um estado 

estável (steadystate) para outro. Quando uma descarga elétrica atmosférica atinge uma 

subestação ou uma linha de transmissão, por exemplo, a rede apresentará picos de tensão 

e corrente por um determinado período de tempo, podendo voltar ao seu estado original 
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ou não. O sistema terá passado, assim, por um regime transitório durante este período de 

tempo. A maioria dos transitórios em circuitos elétricos é, entretanto, resultado de algum 

tipo de chaveamento [11]. Disjuntores, fusíveis, contatores, entre outros, podem 

energizar ou desenergizar um circuito, o que cria um transitório nos sinais de tensão e de 

corrente. 

A Figura 2.12 ilustra claramente o regime transitório decorrente da energização 

de três circuitos distintos. Todos são energizados no mesmo instante de tempo e possuem 

os mesmo valores iniciais e finais. O comportamento entre estes dois estados estáveis é 

chamado de regime transitório, ou resposta transitória do circuito. Apesar dessas 

variações ou oscilações de tensão e corrente ocorrerem na faixa de microssegundos a 

milissegundos, elas podem ter um grande impacto nas instalações, uma vez que os 

componentes do circuito se submetem a um estresse para o qual muitos vezes não foram 

projetados para suportar. 

 

Figura 2.12 - Exemplos de transitórios 

 

A seguir serão mostrados e deduzidos matematicamente as resposta transitórias 

de alguns circuitos típicos. É válido ressaltar que, devido ao alto grau de complexidade 

matemática, atualmente os cálculos de transitórios elétricos são realizados com o auxílio 

de softwares dedicados. 
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2.7.1. Transitórios em circuitos RL 

Seja uma fonte de tensão sinusoidal conectada, através de uma chave que se 

encontra inicialmente aberta, a uma resistência em série com uma indutância, conforme 

pode ser visto abaixo: 

 

Figura 2.13 - Circuito RL 

Supondo que a chave é fechada em algum instante, o somatório das tensões do 

circuito é como se segue: 

 

 
𝑉. 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 +  𝜃) =  𝑅. 𝑖(𝑡) +  𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 2.38 ) 

 

Fazendo uso da seguinte identidade: 

 

 𝑠𝑒𝑛(𝑎 + 𝑏) = 𝑠𝑒𝑛(𝑎) cos(𝑏) +  𝑠𝑒𝑛(𝑏)cos (𝑎) ( 2.39 ) 

Pode-se reescrever: 

 

 
𝑉[𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡) cos(𝜃) + 𝑠𝑒𝑛(𝜃) cos(𝑤𝑡)] =  𝑅. 𝑖(𝑡) +  𝐿

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 ( 2.40 ) 

 

Aplicando a transformada de Laplace na equação acima resulta em: 

 

 𝑉[
𝑤

𝑠2 + 𝑤2
cos(𝜃) + 

𝑠

𝑠2 + 𝑤2
sen(𝜃)] =  𝑅𝐼(𝑠) +  𝐿[𝑠𝐼(𝑠) − 𝑖(0)] ( 2.41 ) 
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Assumindo que a chave é fechada em t = 0, obviamente a corrente neste instante 

ainda é igual a zero. Rearranjando a Equação 2.41, tem-se: 

 

 
𝐼(𝑠) =

𝑉

𝑅 + 𝑠𝐿
[

𝑤

𝑠2 + 𝑤2
cos(𝜃) + 

𝑠

𝑠2 + 𝑤2
sen(𝜃)] ( 2.42 ) 

 

Pode-se retornar ao domínio do tempo empregando o método das frações parcias 

e, posteriormente, a transformada inversa de Laplace: 

 

𝑖(𝑡) =  
𝑉

𝐿(𝛼2 + 𝑤2)
{𝑤 cos(𝜃)[𝑒−𝛼𝑡 − cos(𝑤𝑡) +

𝛼

𝑤
𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)] + 𝑠𝑒𝑛(𝜃)[𝛼 cos(𝑤𝑡) +  𝑤𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)

−  𝛼𝑒−𝛼𝑡]} 

 

𝑖(𝑡) =  
𝑉

𝐿(𝛼2 + 𝑤2)
{[𝑤 cos(𝜃) −  𝛼 𝑠𝑒𝑛(𝜃)]𝑒−𝛼𝑡

− cos(𝑤𝑡)[𝑤 𝑐𝑜𝑠(𝜃) −  𝛼 𝑠𝑒𝑛(𝜃)]

+  𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡)[𝛼 cos(𝜃) +  𝑤𝑠𝑒𝑛(𝜃)]} 
( 2.43 ) 

 

Onde 𝛼 = 𝑅/𝐿. Em função das impedâncias do circuito, o fator de potência em 

regime permanente pode ser expresso por: 

 

 
𝐹𝑃 = cos𝜑 =

𝑅

√𝑅2 + (𝑤𝐿)2
 ( 2.44 ) 

 

De modo análogo, assim como o cosseno é associado à resistência, o seno associa-

se à reatância indutiva 𝑤𝐿: 

 

 
sen𝜑 =

𝑤𝐿

√𝑅2 + (𝑤𝐿)2
 ( 2.45 ) 

 

Reescrevendo as Equações 2.44 e 2.45 em função de 𝛼, tem-se: 

 

 cos𝜑 =
𝛼

√𝛼2 + 𝑤2
 ( 2.46 ) 
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 sen𝜑 =
𝑤

√𝛼2 + 𝑤2
 ( 2.47 ) 

 

Finalmente, utilizam-se as relações acima para reescrever a equação: 

 

 
𝑖(𝑡) =  

𝑉

√𝑅2 + (𝑤𝐿)2
[𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 + 𝜃 − 𝜑) − 𝑒−𝛼𝑡𝑠𝑒𝑛(𝜃 − 𝜑)] ( 2.48 ) 

 

Vê-se que o segundo termo dentro dos colchetes se trata da parcela referente ao 

transitório da resposta, já que o mesmo tenderá a zero à medida que o tempo tende a 

infinito. A resposta de um determinado circuito RL é mostrada a seguir: 

 

 

Figura 2.14 - Resposta de um circuito RL 

Observa-se que, nos primeiros ciclos, a corrente assume valores de pico maiores 

do que o valor de pico de regime permanente. Ocorre um amortecimento exponencial até 

que a corrente se estabilize. O grau desse amortecimento está diretamente relacionado à 

constante de tempo 𝛼 = 𝑅/𝐿, como se pode ver na Equação 2.48.  

Entretanto, vale notar que, dependendo dos parâmetros do circuito, a resposta 

pode assumir formas distintas da que foi ilustrada na Figura 2.14. 
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2.7.2. Transitórios em circuitos LC 

Em um circuito LC, existem dois elementos armazenadores de energia e, portanto, 

a equação que o representa é de segunda ordem. Caso a chave na Figura 2.15 seja fechada, 

pode haver uma oscilação na rede, pois haverá uma troca de energia entre os dois 

elementos a cada determinado período de tempo. A princípio, a fonte de tensão que 

energiza o circuito é considerada como sendo constante. 

 

Figura 2.15 - Circuito LC 

O somatório das tensões resulta em: 

 

 
𝐸 = 𝐿

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+
1

𝐶
∫ 𝑖 𝑑𝑡 ( 2.49 ) 

 

Passando-a para o domínio de Laplace, tem-se a seguinte equação algébrica: 

 

 𝐸

𝑠
= 𝑠𝐿𝐼(𝑠) −  𝐿𝐼(0) +

𝐼(𝑠)

𝑆𝐶
+
𝑉𝑐(0)

𝑠
 ( 2.50 ) 

 

Onde 𝑉𝑐(0) é a tensão sobre o capacitor no instante t = 0. Inicialmente, é assumido 

que não há carga inicial no capacitor, ou seja, 𝑉𝑐(0) = 0. Quanto à corrente, sabe-se que 

ela também é nula imediatamente antes e depois da chave ser fechada. 

Assim, a corrente é 

 

 

𝐼(𝑠) =  𝐸√
𝐶

𝐿

𝑤0
𝑠2 + 𝑤02

 
( 2.51 ) 
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Onde 𝑤0 = 1/√𝐿𝐶. Pode-se voltar ao domínio do tempo aplicando-se a 

transformada inversa de Laplace: 

 

 

𝑖(𝑡) =  𝐸√
𝐶

𝐿
𝑠𝑒𝑛(𝑤0𝑡) 

( 2.52 ) 

 

A corrente é, assim, sinusoidal e oscilará com frequência angular 𝑤0. A amplitude 

está diretamente relacionada com o valor da fonte de tensão DC, com a capacitância e com 

a indutância do circuito. A grandeza √𝐿/𝐶 é chamada de impedância característica do 

sistema, e é designada por 𝑍0. Em termos dessa grandeza, a Equação 2.52 se torna: 

 

 
𝑖(𝑡) =

𝐸

𝑍0
𝑠𝑒𝑛(𝑤0𝑡) ( 2.53 ) 

 

Se considerarmos, entretanto, que o capacitor possui alguma carga em seus 

terminais antes do fechamento da chave, tem-se: 

 

 

𝐼(𝑠) = [𝐸 − 𝑉𝑐(0)]√
𝐶

𝐿

𝑤0
𝑠2 + 𝑤02

 
( 2.54 ) 

 

Sabendo que a tensão no capacitor, no domínio da frequência, é dada por: 

 

 
𝑉𝑐(𝑠) =

𝐸

𝑠
− 𝑠𝐿𝐼(𝑠) ( 2.55 ) 

 

Substituindo 𝐼(𝑠) da equação acima na Equação 2.54 e simplificando, tem-se: 

 

 𝑉𝑐(𝑠) =
𝐸

𝑠
− [𝐸 − 𝑉𝑐(0)]

𝑠

𝑠2 + 𝑤02
 ( 2.56 ) 

 

Que, no domínio do tempo, é expresso por: 
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 𝑉𝑐(𝑡) = 𝐸 − [𝐸 − 𝑉𝑐(0)]cos (𝑤0𝑡) ( 2.57 ) 

Essa equação mostra que a tensão pode oscilar – com frequência 𝑤0 - ou não e sua 

amplitude depende da diferença entre 𝐸 e 𝑉𝑐. A Figura 2.16 mostra como exemplo as 

formas de onde de tensão para três valores de 𝑉𝑐(0). Em todos os casos, E = 100 V. 

 

 

Figura 2.16 - Tensão sobre o capacitor para três valores de Vc (0) [11] 

Caso 𝑉𝑐(0) seja igual a 𝐸, a tensão é constante e igual à da fonte. Para 𝑉𝑐(0) = 0, o 

valor de pico de 𝑉𝑐(𝑡)é o dobro da tensão da fonte e, para 𝑉𝑐(0) =  −100 𝑉, a tensão de 

pico é ainda maior que no caso anterior [11]. 

Ressalta-se que todos os cálculos do circuito LC foram realizados pressupondo-se 

que a fonte de tensão é constante. Entretanto, mesmo se a fonte for alternada, a frequência 

do transitório é consideravelmente maior do que a da rede fornecedora e, portanto, é 

bastante razoável assumir que a tensão da fonte seja constante durante esse período [11]. 

Assim, é possível obter um valor bem aproximado da corrente de inrush que circula logo 

após a energização do circuito.  Chamando de 𝑉𝑚𝑎𝑥 a tensão de pico da fonte de tensão 

senoidal, o valor de pico da corrente de inrush, 𝐼𝑚𝑎𝑥, é 

 

 
𝐼𝑚𝑎𝑥 =

𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑍0

 ( 2.58 ) 
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2.7.3. Transitórios na energização de capacitores em back-to-back 

Ao dimensionar e instalar os bancos de capacitores, é comum dividir grandes 

bancos em unidades de menor dimensão, conectadas em paralelo, resultando em um 

sistema de compensação de reativos com maior flexibilidade e confiança [12].  A esse tipo 

de instalação dá-se o nome de back-to-back, como está representado na Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 - Energização back-to-back 

Admitindo-se que as perdas resistivas são desprezíveis, 𝐿𝑠𝑖𝑠𝑡  representa o 

equivalente de curto-circuito do sistema, 𝐿𝑟 representa a indutância de barramento e das 

conexões da subestação até o respectivo banco, 𝐶𝑛 é a capacitância do banco a ser 

energizado e 𝐶1, 𝐶2…𝐶𝑛−1 são bancos que já se encontravam em operação.  

Considerando que as indutâncias dos barramentos e conexões são bem menores 

do que a indutância equivalente do sistema, logo após o instante de ligação do enésimo 

banco, pode-se dizer que a troca de energia ocorre majoritariamente entre os elementos 

indutivos 𝐿𝑟 e os capacitores. Assim, nestas circunstâncias, o sistema alimentador pode 

ser ignorado. De modo a facilitar a análise, pode-se representar o circuito de acordo com 

a Figura 2.18, onde se tem a indutância equivalente e a capacitância equivalente dos 

bancos em operação e, do lado oposto da chave, o banco que é energizado. 

 

Figura 2.18 - Circuito equivalente na energização back-to-back 
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Sabendo-se que (n-1) bancos já estavam energizados e admitindo-se que os bancos 

e respectivos barramentos e conexões sejam iguais, ou seja:  

 

 𝐿1 = 𝐿2 = ⋯ = 𝐿𝑛 = 𝐿 ( 2.59 ) 

 𝐶1 = 𝐶2 = ⋯ = 𝐶𝑛 = 𝐶 ( 2.60 ) 

Então os valores de indutância e capacitância equivalente, obtidos pela associação 

em paralelo dos elementos, são: 

 
𝐿𝑒𝑞 =

𝐿

(𝑛 − 1)
 ( 2.61 ) 

 𝐶𝑒𝑞 = (𝑛 − 1)𝐶 ( 2.62 ) 

No momento da manobra, os bancos previamente energizados possuem uma 

tensão 𝑉0, enquanto o enésimo banco se encontra descarregado.  Em [13], é mostrado que 

a máxima corrente de pico no momento do fechamento da chave é dada pela Equação 

2.63, quando a tensão já armazenada no banco, 𝑉0, aproxima-se da tensão de pico do 

sistema. 

 
𝐼𝑚𝑎𝑥 =

(𝑛 − 1)𝑉0

𝑛√
𝐿

𝐶

 ( 2.63 ) 

 

Ao se fazer uma comparação com o circuito LC simples visto na subseção anterior 

e analisando-se a Equação 2.57, é possível obter a tensão no capacitor energizado na 

configuração back-to-back: 

 

 𝑉𝐶(𝑡) =   𝑉𝐶𝑒𝑞 − [𝑉𝐶𝑒𝑞 − 𝑉0]cos (𝑤0𝑡) ( 2.64 ) 

 

Onde 𝑉𝐶𝑒𝑞 é a tensão nos bancos já em operação no momento do fechamento da 

chave. A frequência angular do transitório é, também de modo análogo, expressa por: 
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𝑤0 = √
1

(𝐿𝑒𝑞 + 𝐿)(
𝐶𝑒𝑞𝐶

𝐶𝑒𝑞+𝐶
)
 

( 2.65 ) 

2.8. Técnicas de redução de transitórios  

A manobra de bancos de capacitores traz consigo fenômenos transitórios 

prejudiciais à instalação, nomeadamente sobretensão e alta corrente de inrush. Esta 

provoca, principalmente, problemas localizados relacionados aos dispositivos de 

chaveamento, enquanto a sobretensão pode surtir efeitos remotos. Estes fenômenos já 

foram considerados aceitáveis, enxergados apenas como pequenas variações no sistema. 

Houve uma grande mudança na abordagem dessa questão, todavia, e atualmente isso é 

tratado com maior atenção, já que setores - ou mesmo uma indústria inteira - podem ser 

levados à paralisação devido a um evento originado na manobra de bancos de capacitores 

[12]. 

Vários métodos podem ser empregados para minimizar os efeitos transitórios no 

chaveamento de bancos de capacitores, mas a abordagem mais sensata é tratar do 

problema em sua origem. A seguir são apresentados alguns dos principais métodos. 

2.8.1. Resistores de pré-inserção 

A maneira mais simples de reduzir os efeitos transitórios gerados na energização 

de bancos de capacitores é a inserção de um resistor em série com o banco. Os resistores 

de pré-inserção (RPI) são comumente instalados junto à estrutura dos disjuntores. Esse 

conjunto é constituído por um contato auxiliar em série com o RPI e pelo contato principal 

do disjuntor, como ilustrado na Figura 2.19.  
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Figura 2.19 - Modelo do resistor de pré-inserção [14] 

O seu funcionamento ocorre através do acionamento sequencial dos dois contatos. 

No momento na energização da carga – neste caso, o banco de capacitores – apenas o 

contato auxiliar é fechado, inserindo a resistência do RPI no circuito e causando uma 

queda de tensão no mesmo, o que possui o efeito de reduzir a sobretensão transitória e a 

corrente de inrush no circuito. Após um curto período de tempo (ordem de 

milissegundos), fecha-se o contato principal do disjuntor, curto-circuitando o RPI e 

submetendo o banco à tensão da fonte. Destaca-se que ocorrem dois transitórios, então: 

um no momento da energização e outro ao se fazer o bypass do resistor. O valor do resistor 

deve ser dimensionado, portanto, para que o transitório inicial e de comutação sejam 

aproximadamente iguais e dentro de níveis aceitáveis.  É usual que o valor da resistência 

do RPI seja igual ou superior à magnitude da impedância característica do circuito [12], 

ou seja: 

 

𝑅𝑃𝐼 ≥ √
𝐿𝑠
𝐶

 
( 2.66 ) 

 

Onde 𝐿𝑠 é a indutância da fonte, mas podendo também levar em consideração a 

indutância dos cabos de alimentação do banco. Porém, devido às limitações do próprio 

disjuntor, há o risco de não ser possível utilizar o tamanho ideal de resistor. Além disso, 

os resistores de pré-inserção são relativamente caros, não são encontrados corretamente 

dimensionados para baixa e média tensão e, devido ao alto aquecimento, seu tempo de 

inserção deve ser baixo, tipicamente 15 ciclos ou menos [12]. Todos esses fatores limitam 

bastante sua utilização. 

Os resistores de pré-inserção são mais recomendados para acionamento de bancos 

de capacitores únicos, pois a magnitude e frequência do transitório neste caso são bem 
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menos significantes do que na energização de capacitores back-to-back. Nesta 

configuração, recomenda-se utilizar algum outro método de mitigação de transitórios, 

como os que serão vistos a seguir. 

2.8.2. Indutores de pré-inserção 

A inserção de um indutor no momento da energização de um banco se dá de 

maneira similar aos resistores de pré-inserção.  Costuma-se utilizá-los em instalações 

onde existem vários bancos conectados a uma mesma barra (back-to-back), pois a 

corrente de inrush e a frequência do transitório neste caso costumam ser bastante 

elevadas, podendo alcançar até 100 p.u. e 20 kHz, respectivamente [15]. 

O dimensionamento do indutor está intrinsecamente relacionado ao nível de 

curto-circuito no ponto em questão. Um alto nível de curto-circuito corresponde a uma 

baixa reatância indutiva do sistema, o que requer um indutor de maior dimensão para que 

possa haver a mitigação apropriada dos efeitos transitórios. Em [12], destaca-se que a 

indutância ótima a ser inserida é de duas vezes o valor da indutância do sistema. 

2.8.3. Indutores fixos 

Ao contrário dos indutores de pré-inserção, os indutores fixos não são curto-

circuitados depois de certo tempo após a energização do banco. Uma vantagem evidente 

da sua utilização é a alta eficiência na limitação de correntes, tanto de inrush, quanto de 

outrush devido às faltas. Contudo, pesquisas anteriores indicam que indutores fixos não 

limitam as sobretensões de modo significante, exceto se forem muito altas. Tipicamente, 

o valor desses indutores é de aproximadamente algumas centenas de microhenries. Suas 

perdas são maiores do que nos indutores de pré-inserção e é necessário um espaço extra 

para a sua instalação[16]. 
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2.8.4. Chaveamento controlado 

Conforme visto nas Equações 2.57 e 2.64, a magnitude da tensão sobre o capacitor 

no momento de sua energização depende diretamente da tensão de alimentação no 

instante da manobra. Assim, uma maneira de reduzir drasticamente os impactos do 

transitório é energizar o banco no momento em que a tensão de alimentação estiver 

próxima de zero. Dessa forma, o banco é energizado com uma tensão reduzida e 

acompanha, gradativamente, a tensão da rede. 

Essa técnica de chaveamento é possível com um sofisticado controle eletrônico, 

capaz de monitorar o sinal de tensão e detectar com precisão o momento em que esta é 

nula, seguido de uma rápida operação mecânica. Outra característica importante de um 

disjuntor dotado desse mecanismo é sua capacidade de isolamento entre contatos, que 

idealmente deve permanecer alta durante todo o processo de fechamento e 

instantaneamente reduzir a zero quando os contatos se tocam [12]. Durante o processo 

de fechamento dos contatos do disjuntor, caso o isolamento seja rompido antes da tensão 

zero, o benefício máximo deste conceito de chaveamento não seria alcançado. O meio 

dielétrico do disjuntor é o principal fator determinante para o isolamento entre contatos. 

O vácuo é um dos meios mais apropriados para este tipo de aplicação, pois sua taxa de 

decréscimo é muito maior que a taxa de mudança da tensão da rede [12]. Em sistemas 

trifásicos, a maneira mais eficaz de atenuar os transitórios é através da operação dos polos 

de forma independente, ou seja, cada fase é fechada em instantes distintos, apenas no 

momento em que sua tensão for nula. 
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Capítulo 3 

Metodologia 

3.1. Introdução 

Primeiramente, são executados os cálculos para obtenção dos parâmetros - como 

impedâncias das linhas, dos transformadores, da fonte, das cargas e as capacitâncias dos 

bancos - dos modelos correspondentes de duas plantas industriais dotadas de bancos de 

capacitores em derivação e topologia back-to-back. De posse destes parâmetros, esses 

sistemas são modelados com o auxílio do software Alternative Transients Program® 

(ATP). Neste mesmo software, são observadas as características da resposta transitória 

logo após a energização do banco, no que diz respeito aos níveis de sobretensão e de 

sobrecorrente. A necessidade de atenuação dos transitórios é avaliada em relação às 

limitações existentes nos dispositivos de manobra e proteção, i.e. contator, disjuntores e 

fusíveis. Caso essa necessidade seja confirmada, será dimensionado o reator limitador de 

corrente a ser instalado em série com o banco em questão e, sem seguida, uma nova 

simulação é executada a fim de avaliar se o dimensionamento foi satisfatório. O tempo de 

amostragem das simulações é de 1 µs e o tempo total é de 1 s.  

3.2. Limitações de dispositivos de chaveamento e proteção  

Tipicamente, o dimensionamento dos equipamentos atenuadores de transitórios 

de energização é feito com o objetivo de adequar os níveis de tensão, corrente e/ou 

frequência dos transitórios às limitações existentes nos dispositivos de chaveamento e de 

proteção que serão submetidos aos surtos.  

Para disjuntores em corrente alternada de alta tensão de uso geral, tem sido 

empregada a norma ANSI/IEEE C37.06 [17], onde são informados os valores máximos de 
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pico da corrente de inrush de capacitores e a sua frequência. No caso de utilização de 

contatores, deve ser verificada a capacidade de comutação do mesmo (informação 

presente no catálogo do produto).  

Em relação a fusíveis, deve-se certificar que o mesmo não irá atuar (abrir) com a 

corrente de inrush. Essa avaliação é feita mais adequadamente através do parâmetro 

denominado integral de Joule, ou simplesmente 𝐼2𝑡. Essa integral representa a energia 

térmica necessária para fundir o elemento fusível, e seu valor depende de sua construção, 

dos materiais e da área da seção transversal [18]. Esse parâmetro apenas é válido em 

condições adiabáticas, ou seja, quando não há transferência de calor para o meio externo. 

Essa condição é geralmente satisfeita para um intervalo de tempo igual ou menor que 

meio ciclo elétrico fundamental, isso é, cerca de 8 milissegundos para uma tensão em 60 

Hz [19]. Os fabricantes fornecem esse valor para cada tipo de fusível e corrente nominal. 

Esse valor é, então, comparado com a integral 𝐼2𝑡 da correntes de surto transitória que 

flui pelo fusível e, caso a relação expressa abaixo seja verdadeira, não haverá abertura 

indesejável do mesmo devido à corrente de inrush.   

 

 𝐼2𝑡𝑓𝑢𝑠𝑒  ≥  𝐼
2𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑥 𝐹𝑃 ( 3.1 ) 

Onde 𝐼2𝑡𝑓𝑢𝑠𝑒  é a integral de Joule do fusível, 𝐼2𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 é a integral de Joule da 

corrente de surto transitória e 𝐹𝑃 é o fator de pulso, uma constante que depende do 

número de pulsos de corrente ao qual o fusível será submetido ao longo de sua vida útil. 

A Tabela 3.1 pode ser usado para determinar este fator. 

 

Tabela 3.1 – Fator de pulso [18] 

 

 

É importante salientar que, mesmo se a relação acima for satisfeita, a ocorrência 

frequente de surtos de corrente pode degradar o fusível prematuramente e levar a falhas 
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no futuro. Assim, é importante que haja uma margem de segurança entre o 𝐼2𝑡 do fusível 

e da corrente de energização. Essa margem deve ser determinada com base em avaliações 

feitas em campo, uma vez que depende do regime de operação. Seguindo a abordagem 

conservadora deste trabalho, será empregada uma margem de segurança de 30%. Dessa 

forma, a Equação 2.67 se torna: 

  

 
𝐼2𝑡𝑓𝑢𝑠𝑒  ≥  

𝐼2𝑡𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑥 𝐹𝑃
0,7

 ( 3.2 ) 

3.3. Estudo de Caso 1  

A planta industrial a ser analisada se trata de um sistema de captação de água bruta 

localizado no distrito de Brumal, município de Santa Bárbara (MG), o qual é parte de um 

projeto de expansão de uma empresa mineradora. A água é captada do rio Santa Bárbara 

e abastece, através de 40 km de tubulações, um sistema de concentração da mineradora, 

situado no município de Mariana (MG) [20]. O diagrama unifilar geral simplificado do 

sistema é ilustrado na 

.  
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Figura 3.1 – Diagrama unifilar simplificado do sistema 1 

A subestação é alimentada por uma linha de transmissão de 69 kV da 

concessionária Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG. Esta tensão é abaixada 

para 4,16 kV e alimenta três motores de indução que são, por sua vez, acoplados a bombas 

de água (boosters) de 1100 cv de potência cada. No regime de operação normal desta 

adutora, duas bombas se encontram em operação, enquanto uma está em stand-by. Esta 

unidade reserva é acionada apenas quando uma bomba não está em condição de operação 

(devido à manutenção programada ou corretiva, por exemplo). Cada motor possui um 

banco de capacitores de 250 kVAr conectado em paralelo – protegido por um fusível de 

100A - e ambos são acionados pelo mesmo contator (compensação individual) e 

protegidos por um fusível de 400A. Além disso, os dois motores não são energizados 

simultaneamente, de maneira a evitar que a corrente de partida de ambos sejam somadas 

e haja uma alta solicitação inicial. Ou seja, essa circunstância representa a configuração 

dos bancos de capacitores em back-to-back e será analisada após simulação 

computacional. 
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Importantes considerações devem ser feitas com respeito a componentes do 

sistema que serão desprezados na modelagem. Uma vez que os terminais do primário e 

do secundário do transformador de 69-4,16 kV estão relativamente próximos à entrada 

de energia e ao barramento de 4,16 kV, respectivamente, optou-se por desconsiderar as 

impedâncias destes cabos, por serem de uma ordem de grandeza bem inferior ao restante 

do sistema, o que não contribuiria de forma considerável para o amortecimento dos 

transitórios. A impedância do barramento de 4,16 kV e dos cabos dos bancos de 

capacitores também serão desprezados pela mesma razão. O mesmo não pode ser dito 

para os cabos que alimentam os motores, que possuem cerca de 150 metros e, portanto, 

possuem impedância significativa neste sistema. As cargas supridas pelo transformador 

de 4,16-0,48 kV são constituídas por equipamentos auxiliares e representam, em 

conjunto, menos de 5% da potência demandada por todas as cargas da instalação e, por 

esse motivo, decidiu-se por excluí-las da presente análise. 

3.3.1. Modelagem do sistema 

3.3.1.1. Fonte de tensão 

Uma maneira comum de se modelar a rede de alimentação é como uma fonte ideal 

em série com uma impedância. Para determinar o valor desta, é necessário conhecer a 

corrente de curto-circuito trifásico na entrada do sistema – tensão de 69 kV. Este dado se 

encontra também no diagrama unifilar geral: 

 

 𝐼𝑐𝑐3∅ = 2861 ∠ − 72°  𝐴 
( 3.3 ) 

A impedância equivalente à montante do sistema, denominada 𝑍𝑠, é obtida pela 

expressão a seguir [15]: 

 

 
𝑍𝑠 =

𝑉𝑁

𝐼𝑐𝑐3∅√3
 ( 3.4 ) 
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𝑍𝑠 =

69000 

2861√3 
∠72° = 13,92 ∠72° Ω ( 3.5 ) 

 

Ao passar a expressão acima para a forma retangular, obtêm-se os valores de 

resistência e reatância do sistema: 

 

 𝑅𝑠 = 4,30 Ω 

𝑋𝑠 = 13,24 Ω 

( 3.6 ) 

 

E, sabendo-se a relação entre reatância e indutância: 

 

 
𝐿 =

𝑋

2𝜋𝑓
 ( 3.7 ) 

 

 onde 𝑓  é a frequência de operação, tem-se a indutância equivalente do sistema: 

 

 
𝐿𝑠 =

𝑋𝑠
2𝜋𝑓

=  
13,24

2𝜋(60)
= 35,12 𝑚𝐻 ( 3.8 ) 

3.3.1.2. Transformador 69-4,16 kV 

O principal transformador desta instalação tem a função de abaixar a alta tensão 

recebida da concessionária – 69 kV – para a média tensão de alimentação dos motores de 

indução. Sua potência aparente é de 5 MVA, sendo o primário conectado em triângulo e o 

secundário conectado em estrela com neutro aterrado – ligação Dyn1. 

Optou-se por modelar o transformador através do BCTRAN, uma ferramenta do 

ATP  que fornece uma representação mais fiel do que a modelagem por impedância 

constante. Além de dados de placa básicos do transformador, o BCTRAN necessita dos 

resultados dos ensaios a vazio e de curto-circuito do mesmo para gerar o modelo. Estes 

dados se encontram no Apêndice A.  
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3.3.1.3. Cabos alimentadores das cargas 

Cada um dos motores é alimentado por três cabos com seção de 70 𝑚𝑚2 e o 

comprimento total de todos os trechos, desde o barramento até a conexão ao motor, é de 

150 metros. Os parâmetros elétricos foram consultados no catálogo da fabricante de 

cabos Prysmian [21], e a tabela de interesse – cabos Epronatex Compact 3,6/6,0 kV – se 

encontra no Apêndice A. O arranjo dos cabos é do tipo “trifólio”. Os parâmetros de 

interesse são: 𝑅𝑐𝑎, que representa a resistência em Ω/km calculada para a temperatura 

máxima permitida pela isolação do cabo em regime contínuo; e 𝑋𝐿, que representa a 

reatância indutiva em Ω/km. Ambos levam em conta o efeito da circulação de correntes 

pelas blindagens, pois é comum que os cabos de potência de média tensão possuam a 

blindagem aterrada em dois ou mais pontos [21]. 

De acordo com o catálogo, tem-se os seguintes valores de resistência e reatância 

indutiva por unidade de comprimento dos cabos alimentadores – seção nominal de 

70 𝑚𝑚2 para formação em trifólio: 

 

 𝑅𝑐𝑎 = 0,344 Ω/km   

𝑋𝐿 = 0,130 Ω/km  

( 3.9 ) 

 

Logo, sabendo que o comprimento total do cabeamento de alimentação de cada 

motor é de 0,15 km, tem-se os parâmetros elétricos absolutos: 

 𝑅𝑐𝑎 = 0,0516 Ω   

𝑋𝐿 = 0,0195 Ω  

( 3.10 ) 

 

E, utilizando a Equação 3.5, obtém-se o valor correspondente de indutância 

referente à reatância 𝑋𝐿: 

 

 𝐿𝐿 = 0,0517 mH   ( 3.11 ) 
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3.3.1.4. Cargas 

As cargas da instalação se tratam de motores de indução trifásicos com rotor de 

gaiola e a folha de dados com suas especificações pode ser vista no Apêndice A. Tendo em 

vista a natureza do fenômeno a ser analisado neste trabalho, estima-se que a modelagem 

estática apresente-se como suficientemente aproximada. Serão simulados dois momentos 

distintos e em cada um deles o motor terá uma modelagem diferente. Tais momentos e as 

modelagens correspondentes são mostrados nos subitens a seguir: 

3.3.1.4.1. Regime de partida 

A primeira manobra a ser executada é a energização do primeiro motor de indução. 

Neste instante, o motor pode ser representado como uma carga de impedância constante 

[22]. A folha de dados contém os seguintes dados que possibilitam o cálculo da 

impedância equivalente de partida: 𝐼𝑃/𝐼𝑁 é a razão entre a corrente de partida e a corrente 

nominal; 𝐼𝑁 é a corrente nominal e 𝑉𝑁 é a tensão nominal do motor. A impedância 

equivalente de partida do motor M1, chamada de 𝑍𝑀1𝑝 , é igual a: 

 

 
𝑍𝑀1𝑝 =

𝑉𝑁/√3

(𝐼𝑃/𝐼𝑁)𝐼𝑁
   

( 3.12 ) 

A tensão foi dividida por √3 devido ao fato dos enrolamentos do motor estarem 

conectados em estrela. Após consulta à folha de dados: 

 

 
𝑍𝑀1𝑝 =

4000/√3

(4,5)140,8
= 3,645  Ω  

( 3.13 ) 

Não é usual que a folha de dados de motores contemple o fator de potência de 

partida. Todavia, sabe-se que a corrente nesse instante é altamente reativa, pois grande 

parte da demanda é de magnetização, resultando em um fator de potência extremamente 
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baixo. Neste estudo de caso, o fator de potência de partida será arbitrado em 0,20. Sendo 

assim, os valores de resistência e reatância equivalente do motor são: 

 

 𝑅𝑀1𝑝  = 0,20 ∗ 𝑍𝑀1𝑝 =  0,729 Ω 

𝑋𝑀1𝑝  = sen(cos−1(0,20)) ∗ 𝑍𝑀1𝑝 = 3,571 Ω 

( 3.14 ) 

 

E a indutância correspondente: 

 𝐿𝑀1𝑝  = 9,473 𝑚𝐻 ( 3.15 ) 

3.3.1.4.2. Regime permanente 

Cerca de 10 segundos após a partida de M1, energiza-se M2. Uma vez que os 

motores são idênticos, no momento da partida sua impedância será igual à calculada no 

subitem anterior. 

 

 𝑅𝑀2𝑝  = 𝑅𝑀1𝑝 =  0,729 Ω 

𝐿𝑀2𝑝  = 𝐿𝑀1𝑝 =  9,473 𝑚𝐻 

( 3.16 ) 

 

Neste instante, contudo, o motor M1 já se encontra em regime permanente e sua 

impedância é mais bem representada como uma carga de potência constante (para a 

potência ativa) e como carga de corrente constante (para a potência reativa) [22]. 

Primeiramente, é preciso calcular a impedância para a tensão nominal de 4000 kV, para 

depois corrigi-la para a tensão de operação de 4,16 kV. A impedância nominal é: 

 

 
𝑍𝑀14,0 𝑘𝑉  =

4000/√3

𝐼𝑁
  

𝑍𝑀14,0 𝑘𝑉  =
4000/√3

140,8
= 16,402 Ω 

( 3.17 ) 
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Sendo o fator de potência do motor à plena carga igual a 0,87, tem-se: 

 

 
{
𝑅𝑀14,0 𝑘𝑉  = 14,270 Ω 

𝐿𝑀14,0 𝑘𝑉  = 21,452 𝑚𝐻
 ( 3.18 ) 

 

A resistência é uma carga de potência constante e terá um aumento proporcional 

ao quadrado do aumento de tensão (de 4,0 para 4,16 kV). Já a indutância é uma carga de 

corrente constante e terá um aumento linearmente proporcional ao aumento de tensão. 

Isso se traduz em: 

 

{
 
 

 
 
𝑅𝑀14,16 𝑘𝑉  = (

4,16

4,0
)
2

 𝑅𝑀14,0 𝑘𝑉 =  15,434 Ω

𝐿𝑀14,16 𝑘𝑉  = (
4,16

4,0
) 𝐿𝑀14,0 𝑘𝑉 = 22,310 𝑚𝐻

 ( 3.19 ) 

3.3.1.5. Bancos de Capacitores 

Os bancos de capacitores são ligados em triângulo, alimentados em 4,16 kV e a 

potência de operação de cada um é de 250 kVAr. A reatância capacitiva de cada unidade 

do banco será: 

 
𝑋𝐶 =

3𝑉𝐿
2

𝑄𝐶
 ( 3.20 ) 

 

Onde 𝑉𝐿 é a tensão de linha que alimenta o banco e 𝑄𝐶  é sua potência reativa. Logo, 

a capacitância correspondente é dada por: 

 
𝐶 =

𝑄𝐶

6𝜋𝑓𝑉𝐿
2 

𝐶 =  
250000

6𝜋 ∗ 60 ∗ 41602
= 12,77 𝜇𝐹 

 

( 3.21 ) 
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3.3.1.6. Representação no ATP 

Após a obtenção dos parâmetros do sistema base, é possível representar o mesmo 

através de um diagrama unifilar no ATP, como mostra a Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 – Modelagem no ATP do sistema base 

 

É importante salientar que, no momento da energização do motor M1 – 

fechamento da chave S1, sua impedância é igual à calculada nas Equações 3.16 e 3.17. 

Num instante posterior, ao fechar S2, o motor M1 já se encontra em regime permanente e 

sua impedância será igual à calculada na Equação 3.21. Assim, faz-se necessário a 

execução do ATP por duas vezes, para que seja feita a troca no valor da impedância de M1. 

Na primeira simulação analisa-se apenas os transitórios logo após o fechamento de S1 e 

na segunda simulação analisa-se apenas os transitórios logo após o fechamento de S2.  

Uma vez que o sistema não é dotado de um dispositivo de chaveamento síncrono, 

o fechamento dos contatores em campo pode ocorrer para quaisquer valores de tensão 

em seus polos.  Sendo assim, as chaves serão fechadas no momento que resulta na maior 

corrente de energização possível, uma vez que o intuito é dimensionar um reator 

limitador para mitigar o surto de corrente. De acordo com as Equações 2.58 e 2.63, a 

corrente de inrush atingirá o maior valor possível para um determinado sistema se a 

tensão da fonte estiver em seu valor de pico no momento da energização do banco de 

capacitores. Tendo a fase A como referência, a chave S1 será fechada em  t = 0,0180555 
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segundos e a chave S2 será fechada 10 ciclos fundamentais após o fechamento de S1, em 

t = 0,1847222 segundos. 

3.3.2. Resultados da simulação 

3.3.2.1. Energização de M1 e C1  

A Figura 3.3 e a Figura 3.4 apresentam as correntes de inrush que fluem, 

respectivamente, pelo banco de capacitores C1 e pelo contator que manobra o banco e o 

motor M1, logo após a energização de ambos.  

 

 

Figura 3.3 – Corrente no banco C1 após energização de M1 e C1 
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Figura 3.4 - Corrente no contator após energização de M1 e C1 

 

A Tabela 3.2 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório no banco de capacitores C1 e no contator que o manobra. 

 

 Tabela 3.2 – Valores do transitório de corrente após a energização de M1 e C1 

 

A Figura 3.5 mostra a tensão em cada fase no barramento de 4,16 kV logo após a 

primeira manobra. 

 

  BANCO C1 CONTATOR 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 0,726 14,82 

0,975 

1,241 7,13 

0,986 FASE B 0,400 8,16 1,420 8,16 

FASE C 0,403 8,22 1,437 8,26 
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Figura 3.5 – Tensão no barramento após energização de M1 e C1 

 

A Tabela 3.3 apresenta, também para cada fase, o valor de pico do surto de tensão, 

Vpico; a razão entre este valor e o valor de pico da tensão em regime permanente, 

Vpico/Vreg; e o afundamento de tensão percentual no barramento, assim que a chave S1 

é fechada. 

Tabela 3.3– Valores do transitório de tensão no barramento após a energização de M1 e C1 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 5,97 1,77 

95,0 % FASE B 4,22 1,25 

FASE C 4,44 1,31 

3.3.2.2. Energização de M2 e C2  

A Figura 3.6 e a Figura 3.7 apresentam as correntes de inrush que fluem, 

respectivamente, pelo banco de capacitores C2 e pelo contator que manobra o banco e o 

motor M2, logo após a energização de ambos.  
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Figura 3.6 – Corrente no banco C2 após energização de M2 e C2 

 

Figura 3.7 - Corrente no contator após energização de M2 e C2 

A Tabela 3.4 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório no banco de capacitores C2 e no contator que o manobra. 
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Tabela 3.4 – Valores do transitório de corrente após a energização de M2 e C2 

  BANCO C2 CONTATOR 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 1,480 30,83 

3,571 

1,535 8,87 

3,571 FASE B 0,734 15,29 1,268 7,33 

FASE C 0,754 15,71 1,315 7,60 

 

A Figura 3.8 mostra a tensão em cada fase no barramento de 4,16 kV logo após a 

energização do banco C2. 

 

 

Figura 3.8 - Tensão no barramento após a energização de M2 e C2 

A Tabela 3.5 apresenta, também para cada fase, o valor de pico do surto de tensão, 

Vpico; e a razão entre este valor e o valor de pico da tensão em regime permanente, 

Vpico/Vreg; e o afundamento percentual da tensão no barramento assim que a chave S2 

é fechada. 
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Tabela 3.5 - Valores do transitório de tensão no barramento após a energização de M2 e C2 

  Vpico (kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 4,43 1,32 

48,2 % FASE B 3,71 1,10 

FASE C 3,69 1,10 

3.3.3. Avaliação da necessidade de mitigação de transitórios 

Como mostrado no diagrama unifilar da instalação (Figura 3.1), cada banco de 

capacitores é protegido por um fusível de 100 A. A tensão nominal destes fusíveis é de 7,2 

kV. As especificações podem ser vistas no Apêndice A.  O parâmetro de interesse é o “Pre-

Arcing 𝐼2𝑡-value”, que representa a energia necessária para fundir o elemento fusível. 

Para a tensão nominal do fusível em questão, este valor é de 33000 𝐴2𝑠.  

Uma rotina foi criada no Matlab – vide Apêndice C - para calcular o 𝐼2𝑡 da corrente 

transitória após a energização dos bancos de capacitores, de acordo com exposto no item 

3.3.3. Analisando o caso mais severo em relação à magnitude da sobrecorrente, ou seja, a 

energização back-to-back, foi calculado um 𝐼2𝑡 de 1244 𝐴2𝑠. Seguindo a abordagem 

conservadora do trabalho, em consulta à Tabela 3.1, será considerado um fator de pulso 

de 4,5, referente a 100000 energizações ao longo da vida útil do fusível. Diante disso, tem-

se, de acordo com a Equação 2.68: 

 

 
33000 ≥  

1244 𝑥 4,5

0,7
 

33000 ≥  7997 

 

( 3.22 ) 

 

Por conseguinte, a corrente de energização do banco C2 não causará abertura 

indesejada do fusível que o protege. Não há necessidade dessa análise para o fusível de 

400 A, uma vez que seu 𝐼2𝑡 é igual a 1,000,000 (3 vezes o do fusível de 100 A), enquanto 

o pico de corrente neste ramo é apenas 4% maior que o pico no banco C2. 

Em relação ao contator que manobra o motor e o banco de capacitores, deve ser 

verificada sua capacidade de estabelecimento de corrente. Para o contator em questão, 
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cujas especificações se encontram no Apêndice A, o valor máximo da corrente transitória 

na energização de bancos de capacitores em back-to-back é de 8,0 kA e a frequência 

máxima correspondente é de 2,5 kHz. Conforme resultados da Tabela 3.4, o valor de pico 

da corrente obtida na simulação foi de 1,5 kA e a frequência foi de 3,6 kHz. Apesar da 

sobrecorrente de energização de C2 não ultrapassar o limite determinado nas 

especificações do contator, deverá ser dimensionado um reator limitador com o intuito 

de reduzir a frequência de inrush de 3,6 kHz para 2,5 kHz. 

3.3.4. Dimensionamento do reator limitador 

A Equação 2.65 expressa a frequência angular inicial do transitório em função das 

indutâncias entre os bancos e das capacitâncias destes. No caso do sistema em análise, 

apenas um banco se encontra energizado no momento do chaveamento do outro. A malha 

de descarga de C2 é composta pela associação série dos dois cabos alimentadores, pelos 

dois bancos de capacitores e pelo reator limitador a ser inserido. As impedâncias 

equivalentes dos motores de indução podem ser ignoradas nessas análise, pois são de 

uma ordem de grandeza muito superior à dos cabos alimentadores. Sendo assim, a 

indutância e a capacitância resultantes dessa malha, 𝐿′ 𝑒 𝐶′ são: 

 

 

{
𝐿′ = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑜1 + 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑜2 =  (𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 +  103,4) 𝜇𝐻

𝐶′ =
𝐶1 ∗ 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
= 19,155 𝜇𝐹 

 
 

( 3.23 ) 

 

Assim, a frequência da corrente de inrush será: 

 

 
𝑓 =

1

2𝜋√𝐿′𝐶′
 ( 3.24 ) 

 

O reator a ser inserido será dimensionado de modo a resultar em um frequência 

de 2500 Hz: 
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 1

2𝜋√(𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 +  103,4 ∗ 10−6) ∗ 19,155 ∗ 10−6 
= 2500 ( 3.25 ) 

 

 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 = 0,1082 𝑚𝐻 ( 3.26 ) 

Teoricamente, o reator pode ser instalado em série com C1 ou com C2, uma vez 

que a malha de descarga é única. Uma possível vantagem de instalá-lo em série com C1 

seria a atenuação do transitório também quando este banco é energizado isoladamente. 

Mas, como a indutância do reator é de uma ordem de grandeza muito inferior àquela da 

entrada da unidade, o efeito mitigatório neste caso não seria significante. Adicionalmente, 

em termo de consumo de energia, sua instalação no ramo onde é realmente necessário, 

ou seja, em série com o banco C2, é mais benéfica, razão pela qual opta-se pela instalação 

neste ponto. 

3.3.5. Resultados - reator instalado 

A Figura 3.9 mostra o sistema do Estudo de Caso 1 com o reator limitador de 

corrente instalado em série com o banco de capacitores C2. O reator foi dimensionado 

com o objetivo de reduzir a frequência da corrente de inrush quando o banco C2 é 

energizado, estando o banco C1 em serviço. 

 

Figura 3.9 – Sistema com reator limitador instalado 
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A Figura 3.10 apresenta a corrente de inrush que flui pelo contator representado 

pela chave “S2”, logo após a energização do banco C2, estando C1 em serviço. 

 

Figura 3.10 – Reator instalado - Corrente no contator após energização de C2 

A Tabela 3.6 contém alguns valores deste transitório: 

Tabela 3.6 – Reator instalado - valores do transitório de corrente no contator após energização de C2 

 

 

 

 

A tensão no barramento, logo após a manobra, e apresentada na Figura 3.11.  

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 1,124 1,38 

2,564 FASE B 0,770 0,94 

FASE C 0,823 1,01 
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Figura 3.11 – Reator instalado – Tensão no barramento após energização de C2 

Os valores desse transitório são apresentados a seguir: 

Tabela 3.7 - Reator instalado - valores dos transitórios de tensão após a energização de C2 

 

 

 

 

3.3.6. Análise dos Resultados 

Como já previsto, em comparação com a primeira manobra (banco isolado) a 

energização do segundo banco (em back-to-back), resultou em uma sobrecorrente 

consideravelmente mais severa, tanto em termos de amplitude quanto de frequência. 

Como se sabe, isso se deve ao fato do banco C1, que já estava em operação, descarregar 

em C2 a energia nele armazenada através apenas da baixa impedância dos cabos 

alimentadores dos bancos. A Figura 3.12 exibe uma comparação entre os dois casos em 

relação à sobrecorrente máxima que ocorre no chaveamento. É importante lembrar que 

as chaves são fechadas em instantes em que a tensão na fase A é máxima, enquanto nas 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 5,045 1,60 

23,5% FASE B 3,816 1,21 

FASE C 3,809 1,20 
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fases B e C ela é a metade do valor de pico, razão pela qual a corrente na fase A é sempre 

a mais alta (aproximadamente o dobro em comparação com as outras fases). 

 

Figura 3.12 – Comparação – valor de pico da corrente de inrush 

Como um capacitor não pode variar a tensão em seus terminais instantaneamente, 

ele se comporta como um curto-circuito ao ser energizado, o que faz com que a tensão do 

barramento ao qual o mesmo foi conectado decaia rapidamente, seguido de sua 

recuperação através de oscilações em torno da frequência fundamental. Esse 

comportamento pode ser visto tanto após o primeiro chaveamento (Figura 3.5), quanto 

após o segundo (Figura 3.8). A diferença nos valores máximos de sobretensão atingidos 

nas duas situações é ilustrada na Figura 3.13.  

 

Figura 3.13 - Comparação – valor de pico da sobretensão 
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A magnitude da sobretensão é diretamente proporcional ao afundamento de 

tensão que ocorre no instante da energização do banco e o valor desse colapso de tensão, 

por sua vez, depende do valor do coeficiente de amortecimento do circuito equivalente 

em questão. Na energização do primeiro banco, as indutâncias da rede e do 

transformador, principalmente, contribuem para que o amortecimento seja muito menor 

em comparação com o circuito equivalente na energização back-to-back. Isso explica o 

maior afundamento de tensão (95%) e a maior sobretensão na energização do banco 

isolado. Este também é o motivo do transitório de corrente da segunda manobra (Figura 

3.3) ser amortecido mais rapidamente que o gerado na primeira (Figura 3.6). 

Os resultados da simulação com o reator inserido mostram que a frequência foi 

reduzida para 2564 Hz – 2,6% a mais que o valor pretendido de 2000 Hz. Entende-se que 

esta diferença se deve às impedâncias dos motores, que foram desprezadas no 

dimensionamento do reator. Como mostra o gráfico abaixo, sua inserção também resultou 

na redução do valor máximo do transitório de corrente. 

 

Figura 3.14 – Redução na corrente de inrush causada pelo reator  

Houve em uma redução de 27% no pico de corrente da fase A e de 38% nas fases 

B e C. Na prática, seria considerada prudente a utilização de um reator de indutância 

ligeiramente maior do que a calculada, como medida de segurança de modo a compensar 

tolerâncias construtivas do mesmo, ou até mesmo sobretensões no momento da manobra. 

As perdas ôhmicas, considerando um reator com fator de qualidade de 40, corrente de 

regime permanente de 236 A (conforme obtida na simulação), a operação durante 24 

horas por dia, em 365 dias no ano, e um fator de uso de 95%, resulta em um consumo 
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anual de aproximadamente 1,42 MWh. Apenas para uma referência do impacto financeiro 

causado pelo equipamento, se considerarmos uma tarifa de R$400/MWh, o reator 

limitador resultaria num gasto anual com consumo de energia elétrica de apenas R$568.  

3.4. Estudo de Caso 2  

A segunda planta industrial simulada tem como principal carga um forno a arco 

submerso. A subestação é alimentada por uma linha de transmissão de 138 kV, a qual é 

abaixada para 13,8 kV através de um transformador de 25 MVA. Nesta tensão, são 

operados dois bancos de capacitores conectados em estrela e com potência de 4 MVAr e 

7 MVAr, respectivamente. O forno é alimentado em baixa tensão – 300 V – por um 

transformador de 20 MVA. O diagrama unifilar geral é apresentado na Figura 3.15. 

 

 

Figura 3.15 – Diagrama unifilar do sistema 2 
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No regime de operação normal desta planta, primeiramente são energizados o 

forno com uma potência reduzida (cerca de um terço da potência nominal) juntamente 

com o banco de capacitores C1. A potência drenada pelo forno aumenta gradativamente 

e, ao atingir o valor nominal, energiza-se o banco C2. Além dessas duas situações, serão 

simuladas algumas contingências. A tabela abaixo contém um resumo dos casos a serem 

simulados. 

Tabela 3.8 – Identificação dos casos simulados 

Caso # Descrição breve 

Caso 2.1 Energização de C1 e do forno com 1/3 de sua potência nominal. 

Caso 2.2 Energização de C2 com o forno em plena potência. 

Caso 2.3 Energização simultânea de C1 e C2. Forno já em operação. 

Caso 2.4 
Energização de C1 após o mesmo ter sido desligado por um 

breve tempo. Forno e banco C2 já em operação. 

 

Os Casos 2.1 e 2.2 são sequenciais e descrevem o regime de operação normal da 

planta. O Caso 2.3 é uma alternativa de chaveamento a ser avaliada e o Caso 2.4 trata de 

uma contingência à qual o sistema pode ser submetido. 

3.4.1. Modelagem do sistema 

Assim como no Estudo de Caso 1, foram desprezadas as impedâncias dos cabos e 

barramentos da instalação, exceto os alimentadores dos dois bancos de capacitores.  
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3.4.1.1. Fonte de tensão 

Assim, como no sistema do estudo de caso anterior, a rede de alimentação será 

modelada como uma fonte de tensão ideal em série com uma impedância, que pode ser 

calculada em função da potência de curto-circuito, 𝑆𝑐𝑐, e da tensão de linha, 𝑉𝑁: 

 

 
𝑍𝑠 =

𝑉𝑁
2

𝑆
 ( 3.27 ) 

 

 
𝑍𝑠 =

13,82

1500
∠80° = 0,1270 ∠80° Ω ( 3.28 ) 

 

Ao passar a expressão acima para a forma retangular, obtêm-se os valores de 

resistência e reatância do sistema: 

 

 𝑅𝑠 = 0,0220 Ω 

𝑋𝑠 = 0,1250 Ω 

( 3.29 ) 

 

E a indutância correspondente: 

 

 𝐿𝑠 = 0,3318 𝑚𝐻 
( 3.30 ) 

3.4.1.2. Transformador 138-13,8 kV 

Não se dispõe do relatório de ensaios dos transformadores desta instalação, o que 

impossibilita a modelagem dos mesmos através do BCTRAN. Por esse motivo, eles serão 

representados por uma impedância constante.  

Como pode ser visto no diagrama unifilar, o transformador tem potência de 25 

MVA e impedância de 12%, ou 0,12 𝑝. 𝑢.  A conversão da representação por unidade (p.u.) 

para a unidade de interesse (ohms) se dá através da relação abaixo: 
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𝑍𝑡𝑓[Ω] =

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
𝑋𝑡𝑓[𝑝. 𝑢. ]   

( 3.31 ) 

 

 

Referenciando essa impedância ao lado de tensão 13,8, tem-se: 

 

 
𝑍𝑡𝑓[Ω]  =  

13,82

25
0,12 = 0,9141 Ω   

( 3.32 ) 

 

 

Sabendo que a razão X/R deste transformador é de 30: 

 

 𝑍𝑡𝑓
2 =  𝑅𝑡𝑓

2 + (30𝑅𝑡𝑓)
2 

 

{

𝑅𝑡𝑓  =  0,0305 Ω  

𝑋𝑡𝑓  =  30𝑅𝑡𝑓 = 0,9136 Ω

 𝐿𝑡𝑓 = 2,4233 mH   
 

( 3.33 ) 

 

 

( 3.34 ) 

3.4.1.3. Transformador 13,8-0,3 kV 

A impedância deste transformador é de 6% e sua potência é de 20 MVA. Utilizando 

a relação exposta na Equação 3.27, seu valor ôhmico é dado por: 

 

 
𝑍𝑡𝑓[Ω]  =  

13,82

20
0,06 = 0,5713 Ω   

( 3.35 ) 

 

Sua razão X/R também é igual a 30. Assim:  

 

 𝑍𝑡𝑓
2 =  𝑅𝑡𝑓

2 + (30𝑅𝑡𝑓)
2 

 

{

𝑅𝑡𝑓  =  0,0190 Ω  

𝑋𝑡𝑓  =  30𝑅𝑡𝑓 = 0,5710 Ω

𝐿𝑡𝑓 = 1,515 mH    
 

( 3.36 ) 

 

 

( 3.37 ) 
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3.4.1.4. Cabos alimentadores dos bancos de capacitores 

Os bancos C1 e C2 são alimentados por três cabos com seção de 50 𝑚𝑚2 e de 

120 𝑚𝑚2 cada um, respectivamente. O comprimento dos cabos, desde o barramento até 

o ponto de conexão, é de 50 metros. Os parâmetros elétricos foram consultados no 

catálogo da fabricante de cabos Prysmian [21], e a tabela de interesse – cabos Epronatex 

Compact 8,7/15 kV – se encontra no Apêndice B. O arranjo dos cabos é do tipo “trifólio”.  

De acordo com o catálogo, tem-se os seguintes valores de resistência e reatância 

indutiva por unidade de comprimento dos cabos de seções nominais 50 𝑚𝑚2 e 120 𝑚𝑚2 

com formação em trifólio: 

 

 
50 𝑚𝑚2 {

𝑅𝑐𝑎 = 0,495 Ω km⁄

𝑋𝐿 = 0,141 Ω km⁄
   ( 3.38 ) 

 
120 𝑚𝑚2 {

𝑅𝑐𝑎 = 0,197 Ω km⁄

𝑋𝐿 = 0,124  Ω/km 
   ( 3.39 ) 

 

Para um comprimento de 50 metros: 

 

 
50 𝑚𝑚2 {

𝑅𝑐𝑎 = 0,025 Ω 
𝑋𝐿 = 0,007 Ω
𝐿𝐿 = 0,019 𝑚𝐻

   
( 3.40 ) 

 
120 𝑚𝑚2 {

𝑅𝑐𝑎 = 0,001 Ω
𝑋𝐿 = 0,006  Ω 
0,016 𝑚𝐻

   
( 3.41 ) 

 

Sendo 𝑍𝑐𝑎𝑏𝑜1 a impedância dos cabos que alimentam o banco C1 e 𝑍𝑐𝑎𝑏𝑜2 a 

impedância dos cabos que alimentam o banco C2: 

 

 𝑍𝑐𝑎𝑏𝑜1 = 0,025 + 𝑗0,007 Ω  

𝑍𝑐𝑎𝑏𝑜2 = 0,001 + 0,006 Ω 

( 3.42 ) 
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3.4.1.5. Carga 

O forno de redução será modelado como uma carga de impedância constante. Sua 

conexão é em triângulo e sua potência é de 20 MVA. Apesar de ser alimentado em 0,3 KV, 

a impedância deve ser referenciada à tensão de 13,8 kV. Logo: 

 

 
𝑍𝑓𝑜𝑟𝑛𝑜 = 3 ∗

13,82

20
=   28,566 Ω ( 3.43 ) 

 

Sendo o fator de potência igual a 0,7 indutivo, a resistência e a reatância, assim 

como a indutância equivalente, são: 

 

 𝑅 = 19,996 Ω 

𝑋 = 20,400 Ω 

𝐿 = 54,112 𝑚𝐻 

( 3.44 ) 

 

No Caso 2.1, a potência do forno é um terço do valor nominal. Sendo assim, neste 

caso a impedância será o triplo dos valores calculados acima:  

 

 𝑅 = 59,988 Ω 

𝑋 = 61,200 Ω 

𝐿 = 162,33 𝑚𝐻 

( 3.45 ) 

3.4.1.6. Bancos de Capacitores 

Os bancos de capacitores são conectados em estrela e a tensão de operação, 𝑉𝐿, é 

13,8 kV. A potência de operação, 𝑄𝐶 , de C1 e de C2 é igual a 4 MVAr e 7 MVAr, 

respectivamente. A capacitância de cada unidade destes bancos é dada por: 

 

 
𝐶 =

𝑄𝐶

𝑤𝑉𝐿
2 ( 3.46 ) 
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Sendo 𝑤 a frequência angular da fonte. Logo: 

  

{
 

 𝐶1 = 
4

377 ∗ 13,82
= 55,715 𝜇𝐹

𝐶2 =  
7

377 ∗ 13,82
= 97,500 𝜇𝐹

 
( 3.47 ) 

3.4.1.7. Representação no ATP 

A Figura 3.16 mostra o diagrama unifilar do sistema representado no ATP:  

 

 

Figura 3.16 – Modelagem no ATP do sistema 2 

 

Assim, como no Estudo de Caso 1, as chaves serão fechadas no instante em que a 

tensão da fase A estiver em seu valor de pico.  

3.4.2. Resultados da simulação  

3.4.2.1. Caso 2.1  

A Figura 3.17 apresenta as correntes de inrush que fluem nas três fases pelo banco 

de capacitores C1 e a Figura 3.18 mostra a tensão no barramento, ambas logo após a 

energização de C1 e do forno.  
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Figura 3.17 – Caso 2.1, corrente em C1 

 

Figura 3.18 - Caso 2.1, tensão no barramento 

A Tabela 3.9 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório de energização de C1: 
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Tabela 3.9 – Caso 2.1, valores do transitório de corrente em C1 

 

 

 

 

 

A Tabela 3.10 apresenta, também para cada fase, o valor de pico do surto de tensão, 

Vpico; a razão entre este valor e o valor de pico da tensão em regime permanente, 

Vpico/Vreg; e o afundamento de tensão percentual no barramento. 

 

Tabela 3.10– Caso 2.1, valores do transitório de tensão no barramento 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 20,67 1,94 

99,3 % FASE B 15,74 1,48 

FASE C 15,83 1,49 

3.4.2.2. Caso 2.2  

A Figura 3.19 apresenta as correntes de inrush que fluem nas três fases pelo banco 

de capacitores C2 e a Figura 3.20 mostra a tensão no barramento, ambas logo após a 

energização deste banco.  

 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 1,529 6,89 

0,811 FASE B 1,023 4,61 

FASE C 0,977 4,40 
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Figura 3.19 – Caso 2.2, corrente em C2  

 

Figura 3.20 – Caso 2.2, tensão no barramento 

 

A Tabela 3.11 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório de energização de C2. 
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Tabela 3.11 - Caso 2.2, valores do transitório de corrente em C2 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 10,548 26,04 

4,545 FASE B 5,180 12,79 

FASE C 5,370 13,26 

 

A Tabela 3.12 apresenta, para cada fase, o valor de pico do surto de tensão, Vpico, 

e a razão entre este valor e o valor de pico da tensão em regime permanente, Vpico/Vreg, 

e o afundamento de tensão percentual no barramento.  

 

Tabela 3.12– Caso 2.2, valores do transitório de tensão no barramento 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 16,37 1,49 

54,1 % FASE B 13,33 1,21 

FASE C 14,51 1,32 

3.4.2.3. Caso 2.3 

A Figura 3.21 e a Figura 3.22 apresentam as correntes de inrush que fluem, 

respectivamente, pelo banco de capacitores C1 e pelo banco C2, logo após a energização 

simultânea destes. Neste momento, o forno já se encontra em operação plena. 

 



82 
 

 

Figura 3.21 – Caso 2.3, corrente em C1 

 

Figura 3.22 – Caso 2.3, corrente em C2 

 

A Tabela 3.13 contém os valores da corrente transitória nos dois bancos: 
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Tabela 3.13 – Caso 2.3, valores do transitório de corrente em C1 e em C2  

 

A corrente que flui, logo após a manobra, pelo secundário do transformador de 

138-13,8 kV é mostrada na Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 – Caso 2.3, corrente no secundário do transformador principal 

A Tabela 3.14 mostra alguns valores do regime transitório do gráfico acima. 

 

Tabela 3.14 – Caso 2.3, valores do transitório de corrente no secundário do transformador principal  

 

 

 

 

 

 

  BANCO C1 BANCO C2 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 1,130 4,89 

0,262 

1,979 4,89 

0,263 FASE B 0,714 3,09 1,244 3,07 

FASE C 0,669 2,90 1,174 2,90 

  SECUNDÁRIO DO TF1 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 3,144 4,10 

0,263 FASE B 1,846 2,41 

FASE C 1,766 2,31 
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A Figura 3.24 mostra a tensão no barramento, logo após a manobra conjunta dos 

bancos. Os valores deste transitório estão relacionados na Tabela 3.15 

 

 

Figura 3.24 – Caso 2.3, tensão no barramento 

Tabela 3.15 – Caso 2.3, valores do transitório de tensão no barramento 

 

 

 

 

 

3.4.2.4. Caso 2.4  

A Figura 3.25 apresenta as correntes de inrush que fluem nas três fases pelo banco 

de capacitores C1 e a Figura 3.26 mostra a tensão no barramento, ambas logo após a 

energização deste banco.  

 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 19,44 1,77 

99,6 % FASE B 14,72 1,34 

FASE C 16,25 1,48 
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Figura 3.25 – Caso 2.4, corrente em C1  

 

Figura 3.26 – Caso 2.4, tensão no barramento 

A Tabela 3.16 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório de energização de C1. 
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Tabela 3.16 - Caso 2.4, valores do transitório de corrente em C1 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 10,670 46,39 

4,545 FASE B 5,260 22,87 

FASE C 5,420 23,57 

 

A Tabela 3.17 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de tensão, Vpico, e a 

razão entre este valor e o valor de pico da tensão em regime permanente, Vpico/Vreg, e o 

afundamento de tensão percentual no barramento.  

 

Tabela 3.17– Caso 2.4, valores do transitório de tensão no barramento 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 14,06 1,28 45,5 % 

FASE B 12,27 1,11 45,5 % 

FASE C 13,02 1,18 45,5 % 

3.4.3. Avaliação da necessidade de mitigação de transitórios  

Tanto o forno quanto os bancos de capacitores são protegidos por disjuntores a 

vácuo com corrente térmica nominal de 1250 A e corrente nominal simétrica de curto-

circuito de 20 kA. O padrão ANSI/IEEE C37.06 pode ser consultado para verificação do 

valor de pico da corrente de inrush e da frequência do transitório de energização nominais 

para esses disjuntores.  
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Tabela 3.18 – Especificações de disjuntores de uso interno para manobra de corrente capacitiva, segundo 

a norma ANSI/IEEE C37.06 

 

 

Para disjuntores de até 15 kV, corrente nominal contínua de 1200 A e corrente de 

curto-circuito nominal de 20 kA, o valor de pico nominal da corrente de inrush na 

energização de capacitores em back-to-back é 15 kA e a frequência nominal deste inrush 

é 2000 Hz.  

Voltando às Tabelas Tabela 3.9 e Tabela 3.11, que apresentam os resultados para 

o regime operacional normal, onde primeiramente é manobrado o banco C1 e depois o 

banco C2: apesar da magnitude da corrente não ter ultrapassado o valor especificado pela 

norma, a frequência do transitório logo após a energização de C2 (4545 Hz) excedeu o 

valor estipulado de 2000 Hz. Dessa forma, deverá ser dimensionado um reator limitador 

com o intuito de reduzir essa frequência de inrush. A atenuação não é necessária caso os 

dois bancos sejam energizados simultaneamente, uma vez que a magnitude e frequência 

da corrente neste caso foi bastante reduzida, como se observa na Tabela 3.13. 

3.4.4. Dimensionamento do reator limitador 

A Equação 2.65 expressa a frequência angular inicial do transitório em função das 

indutâncias entre os bancos e das capacitâncias destes. No caso do sistema em análise, 

apenas um banco se encontra energizado no momento do chaveamento do outro. A malha 

de descarga de C2 é composta pela associação série dos dois cabos alimentadores, pelos 
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dois bancos de capacitores e pelo reator limitador a ser inserido. Sendo assim, a 

indutância e a capacitância resultantes dessa malha, 𝐿′ 𝑒 𝐶′ são: 

 

 

{
𝐿′ = 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 + 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑜1 + 𝐿𝑐𝑎𝑏𝑜2 =  (𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 +  35) 𝜇𝐻

𝐶′ =
𝐶1 ∗ 𝐶2

𝐶1 + 𝐶2
= 35,45 𝜇𝐹 

 
 

( 3.48 ) 

 

Assim, a frequência da corrente de inrush será: 

 

 
𝑓 =

1

2𝜋√𝐿′𝐶′
 ( 3.49 ) 

 

O reator a ser inserido será dimensionado de modo a resultar em um frequência 

de 2000 Hz, conforme especificada na norma ANSI/IEEE C37.06 em relação à capacidade 

de estabelecimento de corrente do disjuntor que manobra o banco. Dessa forma, tem-se: 

 

 1

2𝜋√(𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 +  35) ∗ 35,45
= 2000 ( 3.50 ) 

 

 𝐿𝑟𝑒𝑎𝑡𝑜𝑟 = 0,1435 𝑚𝐻 ( 3.51 ) 

 

Assim como no Estudo de Caso 1, o reator também será instalado em série com o 

banco C2, pela mesma razão disposta no item 3.3.4. 

3.4.5. Resultados - reator instalado 

A Figura 3.27 mostra o sistema do Estudo de Caso 2 com o reator limitador de 

corrente instalado em série com o banco de capacitores C2. O reator foi dimensionado 

com o objetivo de reduzir a frequência da corrente de inrush quando o banco C2 é 

energizado, estando o banco C1 em serviço. 
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Figura 3.27 – Sistema com reator limitador instalado 

A Figura 3.28 apresenta a corrente de inrush que flui pelo banco de capacitores C2, 

com o banco C1 já conectado ao barramento. 

 

Figura 3.28 – Reator instalado - Corrente em C2 após energização do mesmo 

A Tabela 3.19 contém, para cada fase, o valor de pico do surto de corrente, Ipico; a 

razão entre este valor e o valor de pico da corrente em regime permanente, Ipico/Ireg; e 

a frequência do transitório em C1 (banco isolado) e em C2 (banco em back-to-back). 
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Tabela 3.19 – Reator instalado - valores dos transitórios de corrente após a energização C2 

 

 

 

 

A tensão no barramento é apresentada no gráfico da Figura 3.29.  

 

Figura 3.29 – Reator instalado – Tensão no barramento após energização de C2 

Os valores desse transitório são apresentados a seguir: 

Tabela 3.20 - Reator instalado - valores dos transitórios de tensão após a energização de C2 

  Vpico(kV) Vpico/Vreg Afundamento 

FASE A 17,75 1,61 

90,5% FASE B 13,80 1,25 

FASE C 15,52 1,41 

 

 

  Ipico(kA) Ipico/Ireg f (kHz) 

FASE A 5,502 13,59 

2,000 FASE B 2,950 7,28 

FASE C 3,049 7,53 
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3.5. Análise dos Resultados 

Em comparação com o primeiro estudo de caso, as correntes de inrush dos bancos 

desta instalação atingiram níveis consideravelmente maiores, principalmente no Caso 2.2, 

com pico de 10,55 kA e frequência de 4,545 Hz. Além da impedância característica da 

malha de descarga do banco C2 do sistema 2 ser consideravelmente menor (cerca de 4 

vezes) que a do sistema 1, nesta instalação os bancos de capacitores são alimentados em 

uma tensão mais de 3 vezes maior. Estes fatores são responsáveis pelo valor muito mais 

alto do pico de corrente gerado na energização do segundo banco de capacitores.  

No Caso 2.3, foi simulado o chaveamento simultâneo dos dois bancos de 

capacitores. Os gráficos mostrados na Figura 3.30 e na Figura 3.31 fornecem uma 

comparação entre o valor de pico da corrente deste caso com os casos 2.1 e 2.2, 

respectivamente. 

 

Figura 3.30 - Comparação entre os Casos 2.1 e 2.3 
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Figura 3.31 - Comparação entre os casos 2.2 e 2.3 

Observa-se que o chaveamento dos dois bancos de capacitores no mesmo instante 

promove uma corrente de inrush drasticamente menor do que energizando-os em 

sequência, principalmente se comparado com o Caso 2.2, onde a redução na fase A foi de 

aproximadamente 81%. Ainda comparando este dois casos, a redução da frequência 

inicial do transitório de corrente foi de cerca de 94% (4545 Hz no Caso 2.2 e 263 Hz no 

Caso 2.3). Isto se deve, em grande parte, à indutância do transformador principal e à 

indutância a jusante da entrada da instalação, ambas de uma ordem de grandeza muito 

superior à dos cabos e barramentos (estas são praticamente as únicas responsáveis por 

limitar o inrush no chaveamento do banco em back-to-back). Neste caso, os valores do 

afundamento de tensão e da sobretensão no barramento (Tabela 3.15) foram muito 

próximos aos resultados obtidos no Caso 2.1 (Tabela 3.10), sendo a maior diferença de 

7%, na fase C. É importante dizer que a aparente vantagem do chaveamento simultâneo 

dos bancos deve ser contraposta com os efeitos de uma operação diferente da prevista no 

regime operacional normal. Na planta tomada como objeto de estudo, uma das análises a 

serem feitas seria o impacto da injeção de potência reativa de uma vez, ao invés de ser 

feita em dois estágios, no funcionamento adequado do forno a arco.   

A influência da ordem em que os dois bancos são chaveados é averiguada 

comparando-se os valores entre as Tabelas Tabela 3.11 e Tabela 3.16 e entre as Tabelas 

Tabela 3.12 e Tabela 3.17. Apesar da malha de descarga ser a mesma nos dois casos 

(mesma impedância característica), o valor da potência reativa injetada pelo banco de 
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capacitores que já estava em serviço influencia diretamente no perfil de tensão do 

sistema; e esta, por sua vez, influencia no valor máximo da corrente no banco sendo 

conectado. Como no Caso 2.4 o banco de maior potência já estava em operação quando o 

de menor potência foi energizado, o valor de pico da corrente foi maior do que no Caso 

2.2 (onde ocorre o inverso). Entretanto, apesar da pouca diferença nas duas situações – 

cerca de 1,1% para o valor de pico na fase A – a razão entre o pico de corrente e a corrente 

nominal é 75% maior no banco de menor potência. Como já foi dito, a impedância 

característica é a mesma nos dois casos, razão pela qual a frequência do transitório 

também é a mesma. 

A Tabela 3.19 mostra que a inserção do reator limitador reduziu a frequência da 

corrente de inrush exatamente para o valor pretendido de 2000 Hz. Adicionalmente, como 

mostra o gráfico abaixo, sua inserção também resultou em menores valores de pico da 

corrente em comparação com o Caso 2.2. 

 

Figura 3.32 – Caso 2.2, com e sem reator limitador 

Houve em uma redução de 48% no pico de corrente da fase A e 43% nas fases B e 

C. Na prática, seria considerada prudente a utilização de um reator de indutância 

ligeiramente maior do que a calculada, como medida de segurança de modo a compensar 

tolerâncias construtivas do mesmo, ou até mesmo sobretensões no momento da manobra. 

As perdas ôhmicas, considerando um reator com fator de qualidade de 40, corrente de 

regime permanente de 405 A (conforme obtida na simulação), operação durante 24 horas 
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por dia, em 365 dias no ano, e um fator de uso de 95%, resultam em um consumo anual 

de aproximadamente 1,85 MWh. Apenas para uma referência do impacto financeiro 

causado pelo equipamento, se considerarmos uma tarifa de R$400/MWh, o reator 

limitador resultaria num gasto anual com consumo de energia elétrica de apenas R$740. 
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Capítulo 4 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

4.1. Conclusões 

Neste trabalho foram apresentados os fundamentos teóricos básicos acerca dos 

transitórios que surgem no momento da energização de bancos de capacitores em 

derivação e foram realizados dois estudos de caso para observação e análise desse 

fenômeno. Foi possível constatar que a energização de bancos isolados afeta todo o 

sistema, desde a fonte de tensão até o banco sendo manobrado, especialmente a tensão 

no barramento local, que inicialmente decai a praticamente zero. A energização de bancos 

em back-to-back afeta principalmente os alimentadores dos bancos em paralelo e o 

barramento ao qual estão conectados. Apesar do maior coeficiente de amortecimento 

resultar em um menor afundamento de tensão, neste tipo de manobra, a magnitude e a 

frequência da corrente de inrush são significativamente maiores, trazendo potenciais 

efeitos prejudiciais à instalação, dentre eles a alta solicitação sobre equipamentos de 

chaveamento, acionamento indesejável de dispositivos de proteção e danos a 

equipamentos mais sensíveis. Nos dois estudos de caso realizados, foi constatada a 

necessidade de atenuar não a magnitude, mas sim a frequência inicial da corrente 

transitória, que se encontrava acima da estipulada pelas especificações técnicas 

fornecidas pelo fabricante dos contatores do primeiro estudo, e pela norma ANSI/IEEE, 

no caso do disjuntores do segundo estudo. Isso vem a salientar que a frequência do inrush 

é um parâmetro que não deve ser negligenciado em análises dessas natureza, mesmo se 

o valor de pico da corrente não ultrapassar o valor de referência consultado.  

Ainda que não tenha sido possível simular a manobra de capacitores com carga 

elétrica residual em seus terminais, viu-se na revisão teórica que esta tem grande efeito 

no nível de sobretensão que ocorre no momento da energização, podendo ampliá-la 

significativamente. Em vista disso, deve haver o cuidado de descarregar as unidades, 
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através de um circuito resistivo, por exemplo, antes que elas sejam reinseridas ao sistema. 

Os resultados obtidos nos Estudo de Caso 2 permitem concluir que, quando se energizam 

bancos de potências diferentes, mesmo que a ordem em que estes são energizados resulte 

em pouca diferença na corrente de inrush, deve-se lembrar que a razão entre o valor de 

pico a corrente nominal pode ser muito maior no banco de menor potência. Nas análises 

do Caso 2.3, constatou-se que o chaveamento simultâneo dos bancos traz uma vantagem 

clara: a drástica redução da corrente de inrush em comparação coma energização back-

to-back. Todavia, essa vantagem deve ser contraposta com os efeitos de uma operação 

diferente da prevista no regime operacional normal da instalação. Na planta tomada como 

objeto de estudo, uma das análises a serem feitas seria o impacto da injeção de potência 

reativa de uma vez, ao invés de ser feita em dois estágios, no funcionamento adequado do 

forno a arco.   

As diferentes ações mitigadoras de surtos transitórios possuem vantagens e 

desvantagens particulares. Os resistores e indutores de pré-inserção são inseridos no 

circuito apenas durante a energização e, consequentemente, apresentam perdas de 

energia insignificantes. Os indutores de pré-inserção, porém, são de instalação mais fácil 

e mecanismo mais simples, sendo uma alternativa bastante utilizada. A indutância fixa, 

por sua vez, apesar de apresentar maior perda de energia, é mais eficiente na atenuação 

de sobrecorrentes e por isso se apresenta como uma melhor alternativa na manobra de 

bancos de capacitores em back-to-back. Apesar da potência consumida pelo reator 

geralmente ser pouca representativa, a necessidade de um espaço adequado para sua 

instalação deve ser avaliada no projeto.  

O chaveamento síncrono se apresenta como uma técnica mitigadora 

extremamente eficaz, pois ao invés de alterar a impedância do sistema como nas demais 

técnicas, atua diretamente em uma das variáveis mais “influentes” da resposta transitória: 

a tensão no instante da manobra. Ainda que este seja, de modo geral, o recurso ideal, 

vários requisitos devem ser atendidos pelo dispositivo para que o benefício desse 

conceito seja máximo, como por exemplo, em relação à capacidade de isolamento entre 

contatos, à taxa de decréscimo da rigidez dielétrica e à consistência do mecanismo 

operacional. O custo mais elevado e a complexidade adicional do equipamento também 

devem ser levados em consideração para determinar se esta é a solução mais apropriada.  

Finalmente, é importante salientar que nos estudos de caso deste trabalho, o 

dimensionamento dos reatores fixos foi feito unicamente com o objetivo de adequar o 
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valor de pico e a frequência da corrente transitória às especificações estabelecidas para o 

funcionamento adequado dos dispositivos de chaveamento e de proteção, mas cada 

sistema de potência sujeito a surtos devido a manobra de bancos de capacitores deve ser 

analisado em relação aos efeitos que os mesmos podem causar sobre qualquer um de seus 

dispositivos, equipamentos, cargas ou até mesmo em circuitos de controle e/ou 

instrumentação.    

4.2. Trabalhos Futuros 

Dada a natureza introdutória deste trabalho e a não abordagem de determinados 

assuntos por terem sido considerados fora de seu escopo, lista-se a seguir alguns tópicos 

que podem complementar o conteúdo aqui apresentado: 

 

- Comparação dos resultados obtidos através de simulações com resultados 

obtidos em campo; 

- Análise dos efeitos dos harmônicos em transitórios gerados nas manobras de 

bancos de capacitores; 

- Avaliação da interferência da corrente de inrush devido à energização de bancos 

de capacitores na coordenação da proteção de sistemas elétricos de potência; 

- Estudo do fenômeno de pré-ignição em dispositivos de manobra, dos danos 

causados às superfícies de seus contatos e da relação entre altas correntes de inrush e a 

maior probabilidade de reignição em disjuntores; 

- Análise das características funcionais dos dispositivos de chaveamento síncrono, 

seus requisitos construtivos e estudo de sua viabilidade econômica. 
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Apêndice A 

Especificações dos componentes do sistema do Estudo 

de Caso 1 

A.1. Relatório dos ensaios do transformador 
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A.2. Parâmetros elétricos dos cabos alimentadores das cargas  
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A.3. Folha de Dados dos Motores de Indução Trifásicos  

 

 

A.4. Fusíveis de proteção dos bancos de capacitores 
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A.5. Contatores de manobra dos motores e bancos de capacitores  
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Apêndice B 

Especificações dos componentes do sistema do Estudo 

de Caso 2 

B.1. Parâmetros elétricos dos cabos alimentadores dos bancos de 

capacitores 
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Apêndice C 

Rotina em Matlab para cálculo da integral de Joule 

format shortE        

  
arquivo='dados.lis'   

 

entrada=fopen(arquivo,'r');                 
dados=fscanf(entrada,'%f',[5 Inf]);  
 

fclose(entrada);                                
dados=dados';                                   

  
col_var = 3;                                    

 

 

dados(:,col_var) = 

dados(:,col_var).*dados(:,col_var;      
 

t_energ = 0.184722; 

 

for i=1:1:length(dados) 

 

if dados (i,2) >= t_energ +                                     

0.008333        

break 
    end 

     
end   

 

trapz(dados(1:i,2),dados(1:i,col_var))             

% notação científica com   quatro 

dígitos decimais 
% armazena os dados contidos no arquivo 

.lis do ATP 
% abre o arquivo para leitura 
% transfere os dados para a matriz 

'dados'  

% término da leitura de arquivo 

% executa a transposição da matriz 

 

% número da coluna da variável em 

questão. Neste caso, está na 3ª coluna 

 

 

% eleva a variável ao quadrado 

 
% momento da energização 
 

% determina o último dado a ser 

considerado na integral 
% instante de chaveamento + 8.333 ms 
        

           

                                       
 

 

% calcula a integral I2t por        

aproximação trapezoidal 

 


