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RESUMO 

 

DA SILVA, A. M. Uma análise comparativa entre a simulação do modelo clássico de 

capacitores de potência e capacitores de potência reais em um ambiente laboratorial 

controlado. 2013. 230f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2013.   

 

 

 

Esta pesquisa tem como principal objetivo apresentar uma análise do comportamento dos 
elementos passivos mais utilizados para compensação reativa e na composição dos filtros 
passivos sintonizados: os capacitores de potência. Tal análise foi focada na comparação de 
resultados obtidos via simulação computacional com os resultados oriundos de ensaios 
laboratoriais em ambiente controlado, servindo de base para estabelecer os limites de validade 
do modelo computacional hoje implementado em softwares comerciais de simulação de fluxo 
de carga e fluxo de harmônicos de uso bastante difundido no ambiente industrial. Os resultados 
alcançados demonstram que o modelo clássico de capacitores apresenta uma excelente precisão 
quando operando em condições ideais. Porém, quando operando na presença de situações 
adversas às ideais, o modelo demonstrou possuir limitações que serão devidamente reportadas 
neste documento. 
 
 
 
Palavras-chave: Qualidade da energia elétrica, capacitores de potência, modelagem matemática, 
modelagem computacional.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

DA SILVA, A. M. An analysis by comparing the classical power capacitors model 

simulated with the real power capacitors testes in a controlled laboratory environment. 

2013. 230f. Dissertation (Master Degree) – Engineering School of São Carlos, University of 

São Paulo, São Carlos, 2013.   

 

 

 

This research has as aim to present a behavior’s analysis of the electrical power capacitors 
which are used for reactive compensation and in the tuned harmonic passive filters. Such 
analysis was focused on the results’ comparison obtained via computer simulation with the 
results obtained in laboratory tests done in a controlled environment, providing the basis to 
establish the validity limits of the computational model implemented in today's commercial load 
flow and harmonic flow software simulation widespread use in industrial environments. Results 
show that the classical model capacitor has excellent accuracy when operating under ideal 
conditions. However, when operating in presence of adverse situations the classical model has 
demonstrated limitations that will be duly and reported in this work. 
 
 
 
Keywords: Electric Power Quality, Power Capacitors, Mathematical Modeling, Computational 
Modeling. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

Os estudos e simulações computacionais relacionados com a Qualidade da Energia 

Elétrica (QEE) são complexos e exigem modelos e sistemas muito específicos (MACEDO et 

al., 2009). Comumente, os estudos associados com o fluxo de energias em frequências 

harmônicas nas redes elétricas, por exemplo, são substanciados por uma vasta quantidade de 

softwares amplamente disponíveis aos engenheiros e pesquisadores do assunto, destacando-se, 

entre eles, o software Power Quality Filter® (PQF) (QUALITY, 2012). Para a questão da 

penetração harmônica, assim como do dimensionamento de soluções para mitigação de 

harmônicos (RESENDE, 2008), os mesmos estudos podem ser realizados por meio de usos 

diferenciados dos tradicionais modelos de fluxo de carga e curto-circuito, também amplamente 

disponíveis. No entanto, os resultados desses estudos dependem, além da correta representação 

do sistema em análise, dos modelos computacionais existentes para representar as diferentes 

cargas no barramento, sendo notório que algumas dessas cargas podem apresentar uma 

modelagem matemática de difícil implementação. 

Cabe relembrar que a modelagem desses equipamentos começou a ser estudada nos 

anos 1960, quando começaram a surgir os primeiros softwares. Sendo assim, existem muitas 

publicações na literatura especializada que abordam diferentes implementações para os 

elementos dos sistemas elétricos de potência, considerando variações de cenários, restrições e 

objetivos. Prabha e Lei (2003) e Stevenson (1982) são exemplos destas publicações. No 

entanto, todos esses trabalhos só consideram a modelagem desses elementos operando em 

condições ideais. Em relação à presença de não linearidades, poucos estudos foram encontrados. 

Estudos que consideram a operação desses dispositivos na presença de cargas não lineares são 

recentemente encontrados, como em Burton (2004) mas tratam, em sua grande maioria, dos 

efeitos nos dispositivos, não se preocupando com seu modelo computacional. 
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Como fato, sabe-se que em grande parte do sistema de distribuição estão presentes, 

atualmente, cargas e equipamentos com características não lineares, genericamente designadas 

por cargas elétricas especiais, responsáveis pela geração de correntes distorcidas e com elevado 

conteúdo harmônico. Essas correntes são injetadas nas redes elétricas e nas instalações 

industriais adjacentes, podendo ocasionar comportamentos inesperados e solicitações que 

podem comprometer o desempenho desses equipamentos.  

Diante desse cenário, vários grupos de estudos especializados na área de QEE, tanto no 

Brasil quanto no exterior, têm se esforçado na elaboração de normas que limitem os níveis 

máximos das distorções harmônicas nos sistemas. Entre as publicações internacionais 

consideradas de maior aceitação, podem-se citar os termos e definições propostos pelo Institute 

of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, 1993a). No Brasil, atualmente, têm-se como 

referência os termos e definições propostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), por meio dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) (ANEEL, 2012), no que se refere à distribuição da energia elétrica, e dos 

procedimentos da rede básica (ONS, 2010) para tensões acima de 230 kV. Quanto aos limites 

de consumo e geração de reativos nos sistemas, também existem parâmetros prefixados e 

recomendados por órgãos reguladores e exigidos pelas concessionárias de energia elétrica. Em 

nível nacional, esses parâmetros são estipulados pela Resolução nº 456, de 29 de novembro de 

2000, da ANEEL. 

Dentro desse contexto, o atendimento aos limites e critérios estipulados exige estudos 

cuidadosos. Entre outros, destacam-se aqueles envolvendo a modelagem computacional das 

cargas e dos sistemas, cálculos da penetração harmônica, especificação e projeto de medidas 

corretivas, entre as quais se destacam os filtros harmônicos, os bancos de capacitores e os 

capacitores de potência, assunto este que é o principal do presente trabalho.  

 

1.1 OBJETIVOS DESTA DISSERTAÇÃO 

 

Este trabalho têm como prioridade apresentar  uma análise de comportamento dos 

capacitores de potência, elucidando a influência dos componentes harmônicos no seu 

desempenho. Tal análise é focada na comparação dos resultados obtidos via simulação 

computacional com os resultados oriundos de ensaios laboratoriais em ambiente controlado, 

servindo de base para estabelecer os limites de validade do modelo computacional hoje 
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implementado em um dos softwares mais utilizados pelos fabricantes de capacitores para 

compensação reativa e filtragem harmônica, o PQF (QUALITY, 2012). 

Tópicos refletindo um descritivo, metodologia e análise sobre os fenômenos que podem 

provocar a degradação dos capacitores mediante a solicitação dielétrica que é imposta, a 

absorção dielétrica nos capacitores e outros aspectos importantes de projeto também fazem 

parte dos objetivos deste trabalho. Em resposta, a análise dos capacitores de potência pela 

metodologia a ser apresentada poderá contribuir para o aprimoramento do modelo 

computacional hoje existente.  

 

1.2 MOTIVAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E RELEVÂNCIA DESTA DISSERTAÇÃO 

 

O sistema elétrico nacional tem convivido com um aumento crescente de cargas não 

lineares conectadas a ele, cargas estas responsáveis pelo aumento nos níveis de distorção 

harmônica. Esses níveis elevados de ordens harmônicas diferentes da fundamental tem 

contribuído para o mau desempenho do sistema elétrico e das cargas conectadas a ele, refletindo 

em uma redução cada vez maior da QEE fornecida. Somado a isso, é crescente também o 

número de cargas instaladas sensíveis a essa condição, principalmente em consumidores 

comerciais e industriais (DUARTE, 2000). 

Por outro lado, as concessionárias de energia elétrica vêm sofrendo alterações 

significativas do modelo do setor, o que têm resultado principalmente numa necessidade 

emergente de alta competitividade. Essas mudanças fazem com que as concessionárias de 

energia elétrica busquem, entre outros, maximizar o uso de sistemas de geração, transmissão e 

distribuição existentes e, consequentemente, reduzir os investimentos na expansão da 

capacidade.  

Como citado em Duarte (2000), alguns exemplos de ganhos têm sido a instalação de 

elementos de compensação reativa, destacando-se os bancos de capacitores (em série ou em 

derivação), os compensadores estáticos de reativos, dentre outros  dispositivos Flexible 

Alternating Current Transmission Systems (FACTS) (BLOOMING; CARNOVALE, 2008; 

BREWER et al., 1986; MISKE, 2000; OLIVEIRA, 1986). Entre estes equipamentos, destaca-se 

os bancos de capacitores em derivação, que podem ser componentes de outras soluções (como 

por exemplo, quando conectados em série com os reatores, dão origem aos filtros de 

harmônicas) e que, devido ao seu baixo custo de implantação , tem forte representatividade na 
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cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, bem como nos sistemas 

elétricos industriais e comerciais.  

A relevância do trabalho proposto está respaldada na grande incidência  da presença de 

harmônicos em sistemas que possuem capacitores de potência instalados, e na necessidade de  

estudos que deveriam preceder a sua instalação. A pesquisa se justifica, ainda, por um histórico 

de resultados insatisfatórios em aplicações  de capacitores sem o devido respaldo da análise 

sobre a questão das harmônicas. Para as indústrias, a relevância supracitada significa contribuir 

com estudos cada vez mais eficazes e que possam de fato contribuir para eliminar distúrbios nos 

sistemas elétricos, otimizando os resultados esperados. Outras contribuições inerentes a esta 

pesquisa e relevantes no atual cenário são mencionadas a seguir:  

 

� Estudo do comportamento dos capacitores de potência frente às condições normais 

de operação. Neste aspecto, busca-se obter a resposta, via simulação computacional, 

do modelo matemático convencional dos capacitores encontrados no software PQF e 

compará-la com a resposta real desses capacitores conectados a barramentos cuja 

única frequência existente é a frequência nominal do sistema; 

� Estudo do comportamento dos capacitores de potência frente às condições de 

operação que apresentem uma forma de onda distorcida. Neste aspecto, busca-se 

obter a resposta, via simulação computacional, do modelo matemático convencional 

dos capacitores encontrados no software PQF e compará-la com a resposta real 

desses capacitores operando sob tais situações; 

� Comparação das grandezas elétricas obtidas nos ensaios dos capacitores de potência 

para as duas tecnologias de capacitores hoje existentes e comercializadas, visando a 

averiguar possíveis divergências em seus comportamentos; 

� Descrição das solicitações adicionais impostas aos capacitores de potência pelos 

componentes harmônicos presentes no sistema elétrico; 

� Consequências do emprego de banco de capacitores “puro” em sistemas com alto 

conteúdo harmônico, devido à ocorrência de ressonância. 

 

Cabe adiantar que todos os resultados decorrentes dos pontos anteriormente delineados 

foram devidamente analisados e registrados neste documento, e servirão de base para um 

completo mapeamento do comportamento dos capacitores frente às situações analisadas, 

permitindo, para trabalhos futuros, uma melhor modelagem matemática e computacional desses 

elementos. 
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1.3 ABRANGÊNCIA DESTA PESQUISA 

 

Esta pesquisa apresenta, primeiramente, os aspectos inerentes ao processo de fabricação 

dos capacitores de potência como, por exemplo, a matéria-prima utilizada e aos principais itens 

de projeto. Essas informações são imprescindíveis para uma melhor compreensão dos aspectos 

construtivos de cada uma das tecnologias empregadas na fabricação dos capacitores de potência 

e como tais aspectos podem inferir no comportamento desses equipamentos. Uma breve 

abordagem sobre alguns conceitos de distorção harmônica e a apresentação de um caso base 

real possibilitará demonstrar como essas “não - linearidades” podem submeter os capacitores a 

solicitações adicionais.  

Discorre-se também, nesta pesquisa, sobre os modelos matemáticos hoje existentes para 

representar um capacitor ideal, bem como os modelos utilizados na representação dos 

capacitores reais, com ênfase ao modelo de capacitor utilizado no software PQF (QUALITY, 

2012), uma vez que o modelo elétrico de capacitor implementado em sua biblioteca é o objeto 

de estudo desta dissertação. Ainda, são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

laboratoriais em ambiente controlado e nas simulações utilizando o modelo computacional hoje 

implementado no software PQF. 

Por último, todo o escopo estudado permitirá formular conclusões a respeito da 

aplicação de capacitores de potência em um cenário com distorção harmônica, bem como da 

adequabilidade do modelo computacional implementado no software PQF mediante a esse 

ambiente. 

 

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 
Além do presente capítulo, cujo objetivo foi apresentar o tema central desta dissertação, 

inserindo-a no contexto da área afim e descrevendo seus objetivos, relevância, abrangência e 

contribuições, este trabalho encontra-se assim estruturado: 

 

Capítulo II ESTADO DA ARTE  

  

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma abordagem sobre o 

estado da arte dos capacitores de potência. São apresentados os aspectos 
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conceituais, de projeto e matérias-primas envolvidas na fabricação 

desses elementos.  

 

Capítulo III CAPACITORES DE POTÊNCIA OPERANDO SOB 

CONDIÇÕES IDEAIS E NÃO IDEIAIS DE 

ALIMENTAÇÃO 

  

Este capítulo tem por objetivo delinear os princípais fenômenos de 

natureza elétrica que podem ocorrer na operação dos capacitores de 

potência quando submetidos a uma tensão de alimentação puramente 

senoidal e a tensões de alimentação distorcida..  

 

Capítulo IV MODELOS ELÉTRICOS DE CAPACITORES 

  

Este capítulo tem por objetivo apresentar os modelos elétricos 

existentes na literatura correlata para diferentes tipos de capacitores. 

Para tanto, é desenvolvida uma descrição desses modelos e das 

características operacionais consideradas em cada um deles, com 

enfoque maior ao modelo hoje implementado no software PQF 

(QUALITY, 2012). 

 

Capítulo V METODOLOGIA 

  

Neste capítulo, apresenta-se a metodologia empregada para atingir o 

objetivo proposto por esta pesquisa. Os aspectos relativos à bancada 

experimental, as características construtivas dos capacitores de 

potência e uma breve descrição dos softwares empregados são 

priorizados.  
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Capítulo VI RESULTADOS LABORATORIAIS EM AMBIENTE 

CONTROLADO 

  

Neste capítulo serão apresentas os resultados oriundos dos ensaios 

laboratoriais das duas tecnologias utilizadas comercialmente na 

fabricação dos capacitores de potência, visando a comparação dos sinais 

de corrente obtidos. Os dados coletados e as grandezas monitoradas são 

devidamente apresentadas. 

 

Capítulo VII RESULTADOS DA COMPARAÇÃO ENTRE OS 

ENSAIOS LABORATORIAIS REALIZADOS E AS 

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS APLICADAS  

  

Neste capítulo, são apresentados os resultados oriundos da comparação 

entre os resultados obtidos nas simulações e ensaios laboratoriais.  

  

Capítulo VIII CONCLUSÕES E CONTINUIDADE DA PESQUISA 

  

Neste capítulo, apresentam-se as conclusões gerais e os possíveis 

desdobramentos para a continuidade da pesquisa em trabalhos futuros. 

  

  REFERÊNCIAS 

  

Por fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e que 

serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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II ESTADO DA ARTE 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de mostrar os aspectos construtivos e operacionais dos capacitores de 

potência, apresentar-se-á neste capítulo uma abordagem sobre o estado da arte relacionado aos 

processos de fabricação desses equipamentos, assim como as tecnologias empregadas nesse 

processo. 

Visto a escassez de trabalhos ou pesquisas relacionadas que apresentassem uma 

abordagem detalhada sobre o tema de interesse, dedicou-se um tempo adicional à pesquisa 

sobre os fenômenos e solicitações impostos aos capacitores de potência, quando estes operam 

em condições não ideais. Os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos pelos fabricantes de 

capacitores, instituições de pesquisa independentes, profissionais com experiência na área de 

QEE, filtragem harmônica e compensação reativa também foram levados em consideração 

durante o levantamento bibliográfico necessário para o embasamento desta pesquisa.  

Nas seções que seguem, os principais pontos observados e pertinentes ao contexto desta 

pesquisa serão apresentados. 

 

2.1 CAPACITORES DE POTÊNCIA 

 

Com o intuito de proporcionar um melhor entendimento dos capítulos seguintes deste 

trabalho, apresentar-se-á de forma detalhada o objeto principal de análise desta dissertação, ou 

seja, os capacitores de potência. Assim, neste capítulo, serão apresentadas as duas tecnologias 

hoje existentes para fabricação desses equipamentos, seus aspectos construtivos, principais 

características de projetos e matérias-primas empregadas, focando a relevância destes no 

desempenho desses dispositivos.  
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O tipo de projeto atualmente consagrado pela indústria, aplicado em alta-tensão e, 

também, em baixa tensão em ambientes com alta distorção harmônica, é o denominado all-film. 

Para esse projeto, as principais matérias-primas são o filme de polipropileno, as folhas de 

alumínio e o líquido impregnante (DUARTE, 2000).  

Outra tecnologia amplamente empregada na baixa tensão utiliza como matéria-prima 

principal os denominados filmes metalizados. Essa tecnologia apresenta a característica de 

autorrecuperação (também conhecida como autorregeneração) como fator diferenciador. Sob o 

aspecto construtivo, os eletrodos são constituídos de camadas finas de material condutor criadas 

pela deposição de vapor metálico na superfície de filmes de Polipropileno (PP). Para uma 

melhor abordagem desse projeto, bem como dos fenômenos físico-químicos presentes, deve ser 

consultado Brown (2007) e Duarte (2000).  

No texto, serão relatadas as técnicas de fabricação do capacitor e a matéria-prima 

utilizada na sua fabricação, visando ao enriquecimento do tópico abordado. Algumas aplicações 

de capacitores de potência serão citadas, sendo que uma abordagem mais detalhada dessas 

aplicações pode ser obtida por meio das bibliografias referenciadas.  

 

2.1.1 CONCEITO E IMPORTÂNCIA 

 
Como mencionado em Duarte (2000), o termo ‘capacitância’ ou ‘capacidade elétrica’ 

expressa a habilidade de um sistema de condutores e material dielétrico de armazenar carga 

elétrica, mediante  uma determinada diferença de potencial (MUSSOI; VILLAÇA, 2000).  

 

Por definição, sabe-se que: 

 

 

Em que: 

 

� C – é a capacitância, em [F];  

� q – é a quantidade de carga armazenada, em [C]; e 

� V – é a diferença de potencial entre os terminais do capacitor, em [V]. 

 
 

V

q
C =  (1) 
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Sendo assim, a capacitância está presente em vários contextos dos sistemas elétricos e, o 

equipamento fabricado para este fim é denominado capacitor.  

Atualmente, os capacitores de potência são componentes de grande importância e 

necessidade nos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, auxiliando na 

exploração do uso otimizado da rede, evitando ou retardando investimentos ao longo de toda a 

cadeia de suprimento de energia elétrica (DUARTE, 2000). Algumas de suas aplicações são 

importantes temas de pesquisa na engenharia de sistemas elétricos de potência na busca de sua 

melhor eficiência (BAECÓN; GUERRERO; MARTÍNEZ, 2012). Alguns exemplos podem ser 

rapidamente citados, como: compensação em série ou em derivação de potência reativa, 

regulação de tensão por meio de compensadores estáticos, filtros para sistemas de transmissão 

em corrente contínua, correção do fator de potência e mitigação de distorções harmônicas em 

sistemas industriais, regulação de tensão ao longo de redes de distribuição, entre outros 

(GRAIG; WILSON, 1950). 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE PROJETO 

 

Devido aos parâmetros físicos impostos pela teoria de projeto, os capacitores de 

potência são dimensionados a partir de duas variantes principais: 

 

a) Tensão de utilização: a qual define a espessura do material dielétrico a ser utilizado 

na parte ativa do capacitor (entre placas), sendo, portanto, de fator preponderante 

para a definição das características dimensionais do equipamento; 

b) Potência de serviço: pela qual se define a área das folhas de material que compõem a 

parte ativa do capacitor, que, associada com a espessura do dielétrico, define o 

“volume capacitivo”, ou seja, as dimensões da parte ativa do capacitor. 
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O módulo da potência reativa nos capacitores de potência pode ser determinado por 

meio da Equação 2:  

 

                                                   
2

2

.. n
n VC
Z

V
Q ω==                                                      (2)                   

 
 

 

Em que: 

 

� Q – é a potência reativa gerada pelo capacitor, em [kVAr];  

� Vn – é a tensão nominal nos terminais do capacitor, [V]; 

� wwww – é a frequência angular da tensão aplicada, em [Rad/s]; e 

� C – é a capacitância do capacitor, em [F]; 

 

Para capacitores de placas paralelas, temos: 

 

 

                                                 
e

A
C .. 0εε=                                                              (3) 

Em que: 

 

� A – é a área das placas, em [mm2];  

� e – é a espessura do dielétrico (define o poder de isolamento, ou seja, a tensão de 

trabalho em regime permanente), em [mm]; 

� eeee – é a constante dielétrica do material entre as placas, em [N.m2/C2]; e 

� eeee0000 – é a constante dielétrica no vácuo, em [N.m2/C2]. 

 
Pelo exposto, nota-se que a essência dos capacitores de potência está no seu dielétrico. 

Isso é facilmente justificado quando se foca a função básica desse equipamento, que é fornecer 

potência reativa capacitiva, por meio da energia armazenada em seu campo elétrico.  
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Determinando a potência reativa capacitiva por unidade de volume, temos: 

 

                                                            
eA

Q

Vol

Q
qvol .

==                                                     (4) 

 

Na qual qvol potência reativa por unidade de volume. 

Outra grandeza de interesse quando se projeta um capacitor é a intensidade do campo 

elétrico estabelecido entre suas placas. Tal grandeza serve de base para definir um material 

dielétrico com suportabilidade ao campo elétrico estabelecido entre as placas (estresse elétrico 

no dielétrico). Para capacitores de placas paralelas, e material homogêneo entre placas, a 

intensidade do campo elétrico (ou estresse elétrico no dielétrico) é dado pela Equação 5: 

 

                                                                          
e

V
E =                                                             (5) 

  
 

Em que: 

 

� E – é a intensidade do campo elétrico ou estresse elétrico no dielétrico, em [V/mm]; 

� V – é a tensão nominal nos terminais do capacitor, em [V]; e 

� e – é a espessura do dielétrico (define o poder de isolamento, ou seja, a tensão de 

trabalho em regime permanente), em [mm]. 

Das Equações 2 e 3, temos: 

 

                                     
220 .

.
.

..
. nn V

e

Ak
V

e

A
Q ==

εε
ω                                     (6) 

 

Das Equações 4, 5 e 6, temos: 

 

                                   
222 ...

.
.. EkqeE

e

Ak
eAq =∴=                                (7) 

 

Dessa forma, pode-se concluir que, quanto menor for a capacitância de um capacitor, 

menor será seu volume, uma vez que as dimensões relativas à área de placas (área ativa ou área 

de posição ativa) serão menores. Além disso, quanto maior for o poder de isolamento entre as 
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placas do capacitor (considerando a utilização de um mesmo tipo de material dielétrico), maior 

será a espessura do dielétrico, traduzindo também em um aumento de volume (LEMES, 2010). 

Justifica-se, assim, o grande empenho em aprimorar o dielétrico dos capacitores, por meio da 

escolha de materiais adequados. Isso possibilita aumentar a densidade de potência e reduzir o 

custo da energia reativa produzida. 

Outro parâmetro importante que deve ser levado em consideração é o fator de perdas do 

material dielétrico. Eventuais perdas dielétricas elevadas implicam no aquecimento do capacitor 

e na limitação da potência reativa a ser fornecida, além de outros efeitos indesejáveis (LEMES, 

2010). 

 

2.1.3 PRINCIPAIS TIPOS DE CAPACITORES DE POTÊNCIA 

 

Sabe-se que os capacitores de potência são elementos estáticos cuja inserção em 

circuitos de transmissão e distribuição de energia elétrica tem o intuito de racionalizar o 

consumo de potência reativa a ser fornecida pela geração (LEMES, 2010). As duas tecnologias 

hoje existentes e amplamente empregadas no sistema elétrico mundial utilizam como principal 

dielétrico os filmes de PP.  

Neste item, serão apresentadas as principais características de cada uma dessas 

tecnologias, seus aspectos construtivos e suas principais limitações.  

 

2.1.3.1 CAPACITORES DE POLIPROPILENO METALIZADO (PPM) 

 

Em baixas tensões (≤ 1kV), a tecnologia mundial de fabricação de capacitores a seco e 

imersos em óleo utiliza na composição do dielétrico um filme de PP como isolação entre placas 

(LEMES, 2010). Cada filme de PP possui em uma das suas superfícies uma fina película de 

metalização com liga de alumínio-zinco (Al/Zn) para compor uma das placas do capacitor. A 

utilização de mais de um filme de PP fornece a outra placa do capacitor e serve como segundo 

dielétrico (duplo enrolamento), como indicado na Figura 1. 
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Figura 1 – Bobina capacitiva típica de um capacitor de PPM.  

 

Fonte: Adaptado de Brown (2007). 

 

O primeiro passo no processo de fabricação desses capacitores é a deposição física sob 

vácuo de uma fina película de metal, como, por exemplo, a liga citada, de um dos lados do 

filme de PP. Antes de se depositar o metal, a face que o receberá é submetida a um tratamento 

de corona (CORONA, s.d), a fim de ser possível uma correta aderência do metal. Tipicamente, 

os capacitores fabricados com essa tecnologia são construídos com duas folhas de filme 

metalizado enroladas em torno de um núcleo isolante. As folhas são enroladas sem folga, a fim 

de que se evite a formação de bolhas de ar. A Figura 2 ilustra em detalhes o desenho 

representativo de um corte transversal da bobina desse capacitor. 
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Figura 2 – Corte transversal da bobina capacitiva de um capacitor de PPM. 

Fonte: 

 

Apesar da espessura do filme metalizado 

mencionadas), são necessárias grandes áreas de placas para atingir 

essa razão, utiliza-se normalmente o 

para formar um capacitor básico, comumente chamado elemento

capacitiva, conforme exemplificado nas Figuras 1 e 2

A Figura 3 mostra a bobina capacitiva des

metálico. 

 

Figura 3 – Composição básica de um capacitor de 

 

te transversal da bobina capacitiva de um capacitor de PPM. 

Fonte: Adaptado de Brown (2007). 

Apesar da espessura do filme metalizado ter entre 4 e 12 µm (para atender 

), são necessárias grandes áreas de placas para atingir potências significativas. Por

se normalmente o enrolamento (bobina) do conjunto placa mais dielétrico 

para formar um capacitor básico, comumente chamado elemento capacitivo

capacitiva, conforme exemplificado nas Figuras 1 e 2. 

bobina capacitiva desse tipo de capacitor removida do invólucro 

Composição básica de um capacitor de PPM. 

Fonte: O autor. 
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te transversal da bobina capacitiva de um capacitor de PPM. 

 

12 µm (para atender às tensões 

potências significativas. Por 

enrolamento (bobina) do conjunto placa mais dielétrico 

capacitivo, ou bobina 

e tipo de capacitor removida do invólucro 
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Em condições adversas, os pontos de conexão elétrica do capacitor e suas placas tendem 

a apresentar pontos de autorregeneração, ou seja, transição de estado do material da placa de 

condutor (alumínio-zinco) para isolante (óxido de alumínio ou óxido de zinco), “regenerando o 

ponto de curto-circuito, porém diminuindo a potência da parte ativa. Para esse tipo de situação 

da rede, é recomendada a utilização de material dielétrico com reforços no dielétrico e nas 

placas, para permitir a operação em regime permanente, sem prejuízo da vida útil dos 

capacitores. 

Também por razões de melhor aproveitamento de espaço, o capacitor trifásico é obtido a 

partir da associação em triângulo (ou estrela) de capacitores básicos. Entretanto, é seguro 

afirmar que as propriedades fundamentais do capacitor são obtidas a partir da forma como o 

elemento capacitivo é dimensionado e fabricado. 

O tipo de projeto detalhado é designado como capacitor de PPM e, atualmente, atende à 

maioria das aplicações de baixa tensão. Tal capacitor é designado a seco quando o elemento 

capacitivo é colocado dentro de um cilindro metálico envolto por uma resina endurecida e 

imerso quando mergulhado em um cilindro metálico envolto por óleo biodegradável, visando a 

melhorar a troca de calor do elemento com o meio ambiente (LEMES, 2010). 

Entretanto, em situações em que existam condições adversas do sistema elétrico, como 

surto de tensão, sobretensões de regime, correntes e tensões harmônicas significativas, alta 

temperatura ambiente, entre outras, é recomendável que seja realizado um estudo complementar 

sobre a viabilidade da aplicação desse tipo de projeto de capacitor, pois é comum e frequente 

uma grande diminuição da vida útil do equipamento submetido a essas condições operativas 

(LEMES, 2010). 

 

2.1.3.2 CAPACITORES IMPREGNADOS ALL-FILM 

 

Os capacitores de potência impregnados em óleo para baixa tensão foram desenvolvidos 

e baseados na tecnologia de capacitores de média tensão para aplicação em circuitos em que é 

desejada uma robustez dielétrica adicional, em virtude de condições adversas decorrentes das 

características próprias do sistema, como sobretensões periódicas ou de regime, surtos de 

tensão, transitórios, harmônicos, entre as principais. 

Tais capacitores, devido à sua característica construtiva, com a utilização de uma folha 

de alumínio como placa condutora, duas folhas de PP e óleo biodegradável compondo o meio 
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dielétrico, possuem uma suportabilidade muito superior quando comparados aos capacitores 

com tecnologia PPM. 

O projeto atualmente praticado para esses capacitores de potência consiste em certo 

número de elementos capacitivos, cada qual, por sua vez, consistindo em várias camadas finas 

de filme de polipropileno como dielétrico e finas lâminas de alumínio como eletrodos. Esses 

elementos são empilhados dentro de um invólucro metálico, denominado caixa do capacitor, e 

conectados em série e/ou paralelo entre si, a fim de obter a capacitância e tensão nominais da 

unidade capacitiva completa. Adicionalmente, os elementos capacitivos são impregnados com 

um fluido especial (ITEL, 1985) e instalados em ambiente hermético. As Figuras 4 e 5 ilustram 

a composição desse tipo de capacitor. 

 

Figura 4 – Formação típica de um capacitor impregnado de média tensão. 

 

Fonte: Adaptado de IESA (s.d.). 

 

Figura 5 – Capacitores impregnados de média tensão e elemento capacitivo típico. 
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Fonte: O autor. 

Atualmente, o principal parâmetro de projeto é o valor do estresse dielétrico aplicado, 

em que os materiais dielétricos são utilizados no “máximo” de seus limites, visto que a potência 

a ser fornecida é proporcional ao quadrado da tensão aplicada ao capacitor. Isso implica em um 

estresse dielétrico dez vezes maior para os capacitores de potência, se comparados aos demais 

equipamentos elétricos (DUARTE, 2000). 

Para efeito de ilustração, os valores típicos dos estresses dielétricos para os capacitores 

são: 

 

a) Projeto com papel: 18 kV/mm (décadas de 1970 e 1980); 

b) Projeto all-film: 45 a 71 kV/mm (década de 1980/atualmente). 

 

Portanto, pode-se notar que realmente o desenvolvimento dos dielétricos dos capacitores 

permitiu um ganho na densidade de potência desses elementos nas últimas décadas. Entretanto, 

trouxe consigo a necessidade de um conhecimento bastante aprofundado sobre as propriedades 

e limitações dos materiais e projetos utilizados, como os mencionados por Duarte (2000). 

Essas características, em conjunto com as aplicações dos capacitores, determinam 

fenômenos constituintes do processo de degradação e/ou falhas do sistema dielétrico, 

delineando os limites operacionais. Sob o prisma do projeto, esses limites dependem de 

critérios, como o tipo de borda dos eletrodos, a dimensão da borda, o valor de estresse 

dielétrico, o dimensionamento dos elementos capacitivos, entre outros. Ainda, os procedimentos 

de fabricação são determinantes para obter o desempenho projetado, destacando-se, por 

exemplo, o armazenamento, manuseio e controle de qualidade das matérias-primas, a 

bobinagem dos elementos capacitivos e a impregnação do capacitor. 

Elemento 

capacitivo 

Papel 

Isolante 

Isoladores de 

porcelana 
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É importante observar que algumas pesquisas, como a de Stenerhag e Wirsén (1984), 

têm apontado que os mecanismos de falhas em curto ou longo prazo – no último caso, o 

envelhecimento – estão diretamente ligados ao processo de projeto-fabricação dos 

capacitores.Tais processos são citados em Duarte (2000). Isso significa que um melhor 

entendimento dos fenômenos que se apresentam vinculados aos denominados “pontos fracos” 

do dielétrico permitiria melhorias de desempenho e otimização dos projetos dos capacitores. 

Como as causas dos pontos fracos podem ser várias, como partículas, bolhas (espaços vazios), 

impurezas e irregularidades químicas, ainda não existe um modelo matemático que possa 

verdadeiramente descrever todos os diferentes fenômenos, como veremos no Capítulo IV. 

 

2.1.3.3 TIPOS DE CAPACITOR IMPREGNADO ALL-FILM: FILOSOFIA DE PROTEÇÃO  

 

Outro aspecto importante no que se refere ao projeto de unidades capacitivas e que 

poderá influir em seu modelo matemático é a filosofia de proteção adotada para confeccioná-

las. As tecnologias atualmente disponíveis e de uso amplamente difundido são: fusíveis 

internos, fusíveis externos e sem fusíveis (ou fuseless). 

 

2.1.3.3.1 CAPACITORES COM FUSÍVEIS INTERNOS 

 

Um exemplo de projeto de capacitor com fusíveis internos é mostrado na Figura 6. 

 

Figura 6 – Capacitores impregnados dotados de fusíveis internos.  

                                                        

 

Fonte: Adaptado de IESA (s.d.). 
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A proposta básica desse projeto é desconectar instantaneamente qualquer elemento em 

curto-circuito após uma falha dielétrica. Dentro desse propósito, esse tipo de capacitor possui 

um número maior de elementos capacitivos se comparado às outras tecnologias de fusíveis. 

Assim, por exemplo, há elementos com tamanho e potência reduzidos, de forma que a operação 

de um fusível resulte em uma influência desprezível na continuidade de operação do capacitor 

ou banco de capacitores, não produzindo maiores variações de capacitância e de distribuição de 

tensões. 

Deve ser citada como característica particular da tecnologia em questão a necessidade de 

se garantir a operação segura dos fusíveis em diferentes condições de tensão, bem como a 

suportabilidade destes às descargas devidas a sobretensões temporárias. Normalmente, esses 

requisitos são preenchidos com a adoção de um número menor possível de elementos 

conectados em paralelo. 

Não há restrições para a fabricação de unidades capacitivas de maiores potências com 

fusíveis internos, porém o mesmo não ocorre para unidades com potências menores, como, por 

exemplo, dezenas de kVAr. Ressalta-se também, que esse tipo de capacitor tende a apresentar 

perdas maiores se comparado às outras filosofias de proteção adotada, devido ao maior número 

de conexões internas. 

 

2.1.3.3.2 CAPACITORES COM FUSÍVEIS EXTERNOS 

 

O arranjo básico de um capacitor com fusível externo é mostrado na Figura 7. 

 

Figura 7 – Capacitores impregnados dotados de fusíveis internos.  

                                                          

Fonte: Adaptado de IESA (s.d.). 
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A tensão nominal desse projeto usualmente pode ser maior se comparada à tecnologia 

de fusíveis internos; por consequência, o número de elementos capacitivos em série também 

será. Como não existe um requisito para um número mínimo de elementos em paralelo, 

normalmente é utilizado um número mínimo de elementos conforme as possibilidades práticas. 

Assim, os elementos são usualmente maiores se comparados com aqueles para capacitores de 

fusíveis internos.  

Ainda, como implicação prática, bancos de capacitores com fusíveis externos são 

compostos por unidades (capacitores) de potência relativamente baixa, quando comparadas à 

potência total (do banco). Isso se faz necessário pelas limitações impostas pela capacidade de 

interrupção do fusível (em corrente e em MJ), e também para evitar que uma operação de 

fusível implique num acréscimo de tensão maior que 10% nas unidades remanescentes.  

As unidades capacitivas com fusíveis externos possuem potências típicas na faixa de 

200 a 600 kVAr, as quais são menores do que as normalmente praticadas para a tecnologia de 

fusíveis internos.  

 

 2.1.3.3.3 CAPACITORES FUSELESS 

 

A tecnologia de capacitores sem fusíveis está baseada na constatação de que um curto-

circuito num elemento capacitivo resulta num novo ponto de conexão elétrica efetiva por meio 

da soldagem das duas placas envolvidas na falha dielétrica.  

As características principais dessa tecnologia são a possibilidade de usar unidades 

capacitivas maiores, o não requisito de ter um certo número de unidades ou elementos em 

paralelo e a possibilidade de ter reduzidas variações de capacitância e acréscimo de tensão nos 

elementos remanescentes quando da falha de elementos. 

A Figura 8 ilustra uma unidade capacitiva de banco fuseless. 
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Figura 8 – Capacitores impregnados fuseless. 

 

 

Fonte: Adaptado de IESA (s.d.). 

 

Outros aspectos que devem ser destacados para a tecnologia em questão são: a 

necessidade de limitar a energia da descarga interna que ocorre no ponto de falha, a fim de 

reduzir o risco de danos em elementos adjacentes e nos componentes de isolamento da unidade 

capacitiva; e a possibilidade de arranjar os elementos internos, a fim de obter gradientes de 

tensão reduzidos entre elementos de cadeias diferentes.  

Além dos aspectos de projeto sucintamente discutidos neste item, outros tópicos podem 

ser investigados, tais como os citados por Duarte (2000): dispositivos de descarga, 

configurações de bancos de capacitores, configurações internas de capacitores, suportabilidade a 

sobretensões temporárias, filosofias de proteção residual e outros (ITEL, 1985). Esses tópicos 

não serão aqui abordados, pois não são relevantes para a análise deste trabalho. Outrossim, eles 

são de grande relevância para o tema “Capacitores de Potência” e amplamente abordados na 

literatura e, particularmente, nas normas pertinentes. 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DOS DIELÉTRICOS 

 

Os dielétricos, constituídos apenas de filme de polipropileno (PP), no caso dos 

capacitores de PPM, ou da combinação de filme de polipropileno (PP) e líquido impregnante, 

no caso dos capacitores all-film, são as principais matérias-primas empregadas na construção 

dos capacitores de potência. Sendo assim, o conhecimento sobre esses tópicos é fundamental 

para a análise e compreensão dos mecanismos que regem a dinâmica dos capacitores de 

potência, quando operando em condições ideais e não ideais de alimentação. Nas seções 
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subsequentes, serão descritas as principais características físico-químicas desses elementos 

(DUARTE, 2000). 

 

2.2.1 FILMES DE POLIPROPILENO 

 

A principal característica dos filmes dielétricos utilizados nos projetos de capacitores de 

potência é a alta suportabilidade à disrupção dielétrica. Essa característica permite que os 

capacitores de potência operem com níveis de estresse dielétrico maiores do que aqueles 

utilizados em qualquer outro equipamento elétrico.  

Basicamente, o filme utilizado em projetos de capacitores de potência é o polímero PP 

biaxialmente orientado (JIS, 1978). Isso se justifica pelo seu baixo custo e excelente 

desempenho nas aplicações usuais. As propriedades principais do PP são: 

 

a) Elétricas: constante dielétrica, fator de perdas, resistividade, número de pontos 

fracos ou defeitos elétricos e suportabilidade dielétrica;  

b) Físicas e dimensionais: rugosidade da superfície, resistência à tensão (mecânica), 

alongamento e encolhimento sob calor;  

c) Químicas: pureza e cristalinidade; e 

d) Excelente estabilidade físico-química, quando operando em condições nominais de 

temperatura e estresse dielétrico 

 

As propriedades elétricas, sendo de maior relevância no contexto desta pesquisa, estão 

listadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Propriedades elétricas do PP. 
 

Propriedade Valor Unidade 

Constante dielétrica 2,25 ---- 

Fator de perdas ≤ 2.10-4 ----- 

Resistividade > 1015 
Ω x m 

Número de pontos fracos ≤ 2 1/m2 

Fonte: Adaptado de JIS (1978). 
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As propriedades principais descritas para o PP são fundamentais para o desempenho do 

capacitor de potência. Algumas correlações podem ser citadas para ilustrar melhor essa 

afirmação.  

O número de pontos fracos do PP é determinante para o comportamento do capacitor 

sob estresses dielétricos em ensaios e, principalmente, durante a sua vida útil. A característica 

de rugosidade da superfície do PP, normalmente definida por meio do space factor (DUARTE, 

2000), é determinante para a qualidade da impregnação do sistema dielétrico do capacitor. Por 

sua vez, uma impregnação com boa qualidade propicia um desempenho melhor sob o aspecto 

de minimizar as atividades de descargas parciais. As demais características são importantes para 

garantir variações dimensionais mínimas e sob controle, permitindo-se conceber uma adequada 

fabricação e projeto. A pureza química está relacionada com as perdas dielétricas 

posteriormente obtidas para o capacitor.   

Os fabricantes de PP comumente apresentam algumas instruções para o uso desse 

polímero em capacitores. Essas instruções normalmente consistem na observância dos seguintes 

tópicos: interação com os líquidos impregnantes; procedimentos de bobinagem dos elementos 

capacitivos em atmosfera limpa e com baixas tensões mecânicas; dimensionamento do fator de 

espaçamento dos capacitores e elementos capacitivos; e processo de impregnação.  

Finalizando a dissertação sobre os filmes de PP, deve-se citar que a morfologia e 

impurezas determinam ou caracterizam as propriedades já relatadas. Os estudos desenvolvidos 

sobre a estrutura do PP têm trazido informações fundamentais para possibilitar a obtenção de 

materiais cada vez mais apropriados para a fabricação dos capacitores de potência (JIS, 1978).  

 

2.2.2 LÍQUIDO IMPREGNANTE 

 

Desde a proibição do uso do ascarel ou Bifenilo Policlorado (PCB) em vários países (no 

Brasil, inclusive), nas décadas de 1970 e 1980, foi direcionado um grande esforço em pesquisa 

para obter um substituto ambientalmente aceitável e adequado para capacitores de potência 

papel-filme (utilizados até a década de 1980) e all-film. Como consequência, vários líquidos 

impregnantes foram propostos e testados, inclusive em produtos comercializados. Alguns 

exemplos são Phenil-Xili-Etano (PXE), Metil Isopropil Bifenilo (MIPB), isopropil naftaleno, 

Tricresil Fosfato (TCP), fenilmetil silicone e n-decano (DUARTE, 2000). 

Após muita discussão sobre vantagens, desvantagens e adequabilidade dos impregnantes 

propostos, uma mistura de benziltolueno e dibenziltolueno (Mono/Dibenziltolueno – M/DBT) 
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foi estabelecida como um impregnante particularmente adequado para capacitores de potência 

all-film. Esse impregnante é fabricado diretamente a partir do tolueno, o qual é o mais barato 

dos hidrocarbonetos aromáticos (BERGER; JAY, 1986).  

As principais características do M/DBT são: alta aromaticidade, baixa viscosidade, 

mesmo em baixas temperaturas, e bom desempenho sob alto estresse dielétrico. Essa associação 

propicia um notável comportamento no que se refere às descargas parciais, comparativamente 

com os outros impregnantes desenvolvidos.  

As propriedades elétricas podem ser consideradas bastante satisfatórias pela 

combinação: alta tensão de disrupção, elevada absorção do gás hidrogênio, baixas perdas 

dielétricas e alta resistividade por volume. Adicionalmente, o M/DBT apresenta boa 

compatibilidade com o PP utilizado como elemento dielétrico (DUARTE, 2000).  

 

2.2.3 INTERAÇÃO ENTRE O FILME DE POLIPROPILENO E O LÍQUIDO 

IMPREGNANTE  

 

Como já mencionado, os capacitores de PPM a seco não utilizam o óleo como meio 

dielétrico. Sendo assim, os aspectos citados a seguir influenciam apenas o comportamento dos 

capacitores all-film. 

A análise das interações entre o dielétrico impregnante e filme de polipropileno é de 

fundamental importância para garantir o bom desempenho do projeto de capacitor de potência. 

O principal requisito a ser cumprido é uma impregnação com a necessária qualidade, que está 

bastante relacionada com a velocidade e a quantidade de inchamento do filme sob esse 

processo.  

Para a apresentação deste tópico, fica restrita a análise ao par M/DBT e PP, sendo esses 

dielétricos os de maior aplicação no projeto de capacitores objeto deste trabalho. Contudo, deve 

ser ressaltado que dielétricos diferentes destes podem resultar em comportamentos bastante 

diferentes dos aqui apresentados.  

O inchamento pode ser medido numa pequena amostra de filme mergulhada no 

impregnante, donde se obtém a grandeza de interesse por meio do aumento de peso ou da 

espessura do objeto. Apesar de muito importante, esse método apresenta a desvantagem de não 

levar em conta as forças mecânicas presentes no capacitor, pois, no caso real, o filme não está 

livre para encolher ou inchar em todas as direções. 
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Devido ao interesse de estudar o inchamento do filme de PP nas condições reais, ou 

próximas destas, dois métodos foram desenvolvidos e são apresentados por Duarte (2000). 

Esses métodos consistem basicamente em medir a evolução da espessura de uma pilha de 

elementos capacitivos mantidos sob uma carga mecânica constante, ou da pressão em uma pilha 

de elementos capacitivos mantidos dentro de molduras fixas. Eles permitem avaliar a influência 

de diferentes parâmetros no inchamento do PP, tais como: impregnante, natureza do filme, 

temperatura de impregnação, pressão mecânica aplicada nos elementos capacitivos, temperatura 

e duração do tratamento térmico após impregnação e temperatura de secagem do filme.  

Outro aspecto importante a ser avaliado é a eventual alteração de propriedades físicas 

desejáveis dos dielétricos após a impregnação e contato por longos períodos de tempo com o 

impregnante. Procedimentos de ensaio (DUARTE, 2000) contemplando o armazenamento dos 

dielétricos em vasos fechados e em altas temperaturas têm sido efetuados para longas durações.  

Medições, para o PP, da tensão na ruptura e do alongamento na ruptura e, para o 

M/DBT, da acidez e do conteúdo de PP têm demonstrado que não há alteração nas propriedades 

físicas de ambos os dielétricos no uso em capacitores de potência. 

 

2.3 COMPARATIVO TÉCNICO ENTRE OS CAPACITORES A SECO E IMPREGNADO 

 

Como visto anteriormente, os capacitores de potência são comumente fabricados com 

elementos constituídos por PPM e não PPM. 

Devido às características de fabricação, os elementos formadores dos capacitores de 

PPM são cilíndricos, resultado do enrolamento de um par de folhas de filme metalizado. Para 

garantir boas características técnicas no elemento, o enrolamento deve ser feito bem justo, para 

restringir a existência de ar e, consequentemente, a oxidação das placas do capacitor. O filme de 

PPM varia de 4 a 12 µm, dependendo da tensão nominal no capacitor, ao passo que a espessura 

da metalização do filme varia de 0,015 a 0,025 µm. Ainda, os capacitores de PPM podem ser 

fabricados a seco (elemento envolto em resina epóxi) ou imersos em óleo (elementos ficam com 

as superfícies externas imersas em óleo). 

Alguns fabricantes de capacitores impregnados afirmam que, para que haja a 

impregnação, há a necessidade de espaço entre as placas condutoras e os filmes de PP, 

permitindo a penetração do óleo dielétrico, bem como a utilização de vácuo, o que não ocorre 

para capacitores em PPM, como descrito anteriormente. No caso destes (ditos imersos ou a 

seco), o óleo é somente um isolante externo, pois não possui função dielétrica, tendo contato 
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apenas com as partes externas dos elementos capacitivos, propiciando melhores condições 

térmicas nas regiões de contato elétrico e na superfície externa do elemento, otimizando 

somente a dissipação de calor deles. 

Já os capacitores “não PPM” são fabricados com tecnologia e materiais diferentes  , 

utilizando dielétrico duplo (duas camadas), composto por duas folhas de PP e uma folha de 

alumínio (tecnologia all-film). As folhas de alumínio formam as placas dos capacitores (não 

sendo, assim, formadas por metalização), o que confere maior robustez  para condução de 

corrente nos momentos críticos e maior suportabilidade térmica. 

Os elementos formadores dos capacitores “não PPM” são enrolados com folga, para 

garantir a boa impregnação de dielétrico (o óleo isolante é impregnado a vácuo nos elementos 

capacitivos, fazendo parte efetiva do dielétrico e estando presente em todos os pontos internos 

do capacitor, não somente nas superfícies externas dos elementos), conferindo grandes 

propriedades de dissipação de calor e excelente rigidez para o dielétrico. 

Resumem-se, na Tabela 2, algumas características técnicas básicas que diferenciam os 

capacitores de PPM e não PPM. 

 

Tabela 2 – Comparativo técnico entre capacitores a seco e impregnado. 

Característica Capacitor de PPM 
Capacitor de não 

PPM 
Vantagem do não 

PPM 

 
Dielétrico 

(tensão suportável) 

1 camada de isolação 
sem participação do 

óleo isolante na 
composição 

2 camadas de folhas 
com participação do 

óleo isolante na 
composição 

Dupla isolação, maior 
tensão suportável e 

eliminação de 
descargas parciais 

pontuais 
Placas 

(capacidade de condução 
de corrente) 

Placa (condutor) de 
espessura média igual 

a 0,02 µm 

Placa (condutor) de 
espessura média igual 

a 5,0 µm 

Capacidade de 
condução de corrente 
extremamente maior 

Óleo 
(dissipação de calor e 

eliminação de pontos de 
alto aquecimento) 

Tem contato somente 
com as superfícies 
externas (não tem 

contato com placas e 
dielétrico) 

Penetra totalmente nas 
placas e dielétrico 

Melhor refrigeração 
do dielétrico e placas, 
e eliminação de pontos 

quentes localizados 

Fonte: O autor. 
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III CAPACITORES DE POTÊNCIA 

OPERANDO SOB CONDIÇÕES IDEAIS E 

NÃO IDEAIS DE ALIMENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

As alterações promovidas para os projetos de capacitores de potência nas últimas 

décadas implicaram  em uma substancial mudança na análise de fenômenos relacionados ao 

comportamento desses elementos, seu processo de envelhecimento, degradação e características 

dielétricas de operação.  

Duarte (2000) menciona em sua dissertação de mestrado que, até a geração dos 

capacitores com dielétrico misto, papel e filme, análises abordando a degradação devido a 

fenômenos térmicos (GARCIA; NAVES, 2001) eram bastante documentadas, o mesmo 

acontecendo com aquelas pertinentes a fenômenos dielétricos. Entretanto, com o advento dos 

capacitores all-film, os quais apresentam perdas elétricas reduzidas, passou-se a abordar os 

fenômenos associados às operações e comportamento desse tipo de dielétrico. Naturalmente, a 

análise do comportamento desse dielétrico passou a ser feita por meio do estudo diferenciado de 

fenômenos já conhecidos e de novos fenômenos relativos aos capacitores all-film e de PPM. 

Neste capítulo, serão apresentados alguns conceitos e mecanismos que regem a operação dos 

capacitores de potência quando estes são alimentados por uma onda puramente senoidal e 

quando estão presentes, em sua tensão de alimentação, componentes harmônicos.   
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3.1  CAPACITORES DE POTÊNCIA OPERANDO SOB CONDIÇÕES IDEAIS 

 

Sob a motivação apresentada, esta seção apresentará resumidamente uma descrição dos 

fenômenos e suas implicações inerentes ao comportamento dos capacitores de potência 

operando sob condições de alimentação ideal. Para isso, serão apresentados os chamados efeitos 

das bordas dos eletrodos na distribuição de campos elétricos de forma aplicada aos capacitores 

de potência, a incidência das atividades de descarga parcial, a influência da temperatura, os 

mecanismos da degradação dos dielétricos, o fenômeno de absorção dielétrica, citações e 

conclusões teóricas sobre esse tema, a fim de elucidar o conteúdo. Maiores informações sobre 

os tópicos abordados, podem ser encontrados em Duarte (2000) e nas bibliografias 

referênciadas. 

 

3.1.1 DESCARGAS PARCIAIS EM CAPACITORES DE POTÊNCIA A SECO E 

IMPREGNADOS 

 

Os fenômenos das descargas parciais ocorrem em cavidades ou inclusões de constante 

dielétrica diferente da do material que as rodeia. Quando submetemos esse material a um campo 

elétrico, este se distribui pelo material, submetendo as regiões com rugosidade inadequada ou 

desuniformes a um gradiente de tensão que excede o gradiente máximo suportável pelo 

material. Ao transpor esse limiar, o fenômeno dá origem a pequenas descargas disruptivas no 

interior da cavidade, acarretando um processo temporal de deterioração progressivo do material 

e, eventualmente, a falha do equipamento (KREUGER; GULSKIE; KRIVDA, 1993).  

Se considerarmos o sistema dielétrico do capacitor sem “pontos fracos”, ou seja, 

devidamente fabricado para obter elementos capacitivos, conexões e impregnação, no caso dos 

capacitores impregnados com a qualidade requerida, esse fenômeno irá se evidenciar com maior 

probabilidade nas bordas dos mesmos , caracterizando o denominado efeito corona. Outro fator 

que exerce influência na ocorrência ou não dessas descargas é a temperatura na qual o sistema 

dielétrico opera. 

Nas próximas subseções, será elucidado como esses fatores contribuem para a 

ocorrência de descargas parciais. 

 

 



OPERAÇÃO SOB CONDIÇÕES IDEAIS E NÃO IDEAIS DE ALIMENTAÇÃO 59 
 

 

3.1.1.1 EFEITO DAS BORDAS 

 

Quando uma tensão alternada relativamente alta é aplicada a um capacitor de 
potência, o seu dielétrico é submetido a uma disrupção dielétrica local ou a 
um processo de Descargas Parciais (DP) devido aos campos elétricos 
elevados impostos às proximidades das bordas dos eletrodos. (KREUGER; 
GULSKIE; KRIVDA, 1993, p. 33-42).  

 

Essa afirmativa, comumente encontrada na literatura e citada por Duarte (2000), 

considera o sistema dielétrico do capacitor ideal, sem “pontos fracos”, ou seja, devidamente 

fabricado para obter elementos capacitivos, conexões e impregnação (no caso dos capacitores 

impregnados) com a qualidade requerida. Agora, supondo que uma tensão alternada, puramente 

senoidal, seja aplicada de forma gradativa e, ainda, partindo de um valor menor que a tensão 

nominal do capacitor (Vn) e aumentando-a lentamente, haverá um valor de tensão no qual um 

número significativo de descargas parciais começará a ocorrer. Esse valor de tensão é referido 

como Tensão de Incepção de Descargas Parciais (TIDP) do sistema dielétrico do capacitor 

(KILOVAR, 1986).  

O valor da TIDP está relacionado com o valor da tensão suportável de longa duração e o 

estresse dielétrico nominal do sistema dielétrico dos capacitores. Como já mencionado, quando 

a tensão alternada aplicada a um sistema dielétrico de capacitores é incrementada lentamente, as 

descargas parciais deveriam ocorrer primeiramente na região de maior estresse dielétrico, no 

caso dos capacitores de potência, nas bordas dos eletrodos.  

A Figura 9 ilustra o mapeamento do campo elétrico de um sistema dielétrico de 

capacitores de placas paralelas, o que é representativo para um capacitor de potência real. 

 
Figura 9 – Mapeamento do campo elétrico em um sistema dielétrico típico de capacitores de potência. 

  

Fonte: Adaptado de Kilovar (1986). 
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As linhas de campo equipotenciais são representadas como parábolas e a distância entre 

elas representa a medida do estresse dielétrico naquela região. Para linhas equipotenciais mais 

próximas entre si, tem-se maior estresse dielétrico e, obviamente, para linhas equipotenciais 

mais distantes entre si, tem-se menor intensidade de campo elétrico.  

Nota-se que, à direita da borda do eletrodo interno (Figura 9), as linhas equipotenciais 

são igualmente espaçadas. Essa distância representa o estresse nominal do sistema. 

Diferentemente, as linhas equipotenciais agrupam-se com espaçamentos não constantes entre si 

nas proximidades da borda do eletrodo interno, indicando maior estresse dielétrico nessa região. 

Portanto, num sistema dielétrico de capacitores bem construído, espera-se que o início das 

atividades de descargas parciais esteja associado com as bordas das lâminas condutoras 

(eletrodos).  

Estendendo a análise da relação entre a TIDP e as bordas dos eletrodos, tem-se como 

exemplo  um segundo sistema dielétrico de capacitores, apresentado na Figura 10. Esse sistema 

possui um dielétrico de espessura menor e uma tensão aplicada entre as lâminas eletrodos 

inferior à do exemplo anterior (Figura 9), de modo a obter o mesmo estresse dielétrico nominal. 

 
Figura 10 – Mapeamento do campo elétrico em um sistema dielétrico típico de capacitores de 

potência inferior à da Figura 10.  

 

Fonte: Adaptado de Kilovar (1986). 

 

Como na análise anterior, os espaçamentos entre as linhas de campo equipotenciais 

tendem a reduzir à medida que se aproximam das bordas das placas paralelas, as quais 

representam os eletrodos. Entretanto, a intensidade do campo elétrico (espaçamento entre as 

linhas equipotenciais) nas bordas já não é proporcionalmente tão mais elevada (espaçamento 

entre as linhas tão mais reduzido) quanto no exemplo anterior, que utiliza um dielétrico de 

maior espessura. Em outras palavras, o incremento na intensidade do campo elétrico na borda 
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dos eletrodos, em relação à região à direita dessa borda, é menor na ilustração da Figura 10. 

Como conclusão, pode-se afirmar que a TIDP por unidade de espessura do dielétrico é maior 

para um sistema dielétrico de capacitores com menor espessura do dielétrico em relação a outro 

sistema com maior espessura.  

Medições efetuadas para avaliar a variação da TIDP com a espessura do dielétrico em 

capacitores de potência (YOSHIDA; NISHIMATSU, 1986) ilustram essa dependência e estão 

representadas na Figura 11. 

 
Figura 11 – Variação da tensão de longa duração e da TIDP em função da espessura do dielétrico.  

 

Fonte: Adaptado de Yoshida e Nishimatsu (1986). 

 

3.1.1.2 INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Outro aspecto a ser analisado no estudo das atividades de descargas parciais em sistemas 

dielétricos de capacitores é o respectivo comportamento sob baixas temperaturas. Normalmente, 

para os capacitores impregnados, o ponto-chave nessa análise é a viscosidade do óleo 

impregnante. Em baixas temperaturas, tem-se um alto valor de viscosidade, o que significa 

baixo valor de fluidez. Inversamente, os valores de viscosidade são baixos em altas 

temperaturas.  

Iniciando um processo de disrupção dielétrica local num sistema dielétrico de 

capacitores, o processo de descargas parciais progredirá rapidamente para altos valores de 

viscosidade do óleo impregnante, pois essa condição impede a dispersão dos gases decompostos 

nas redondezas da falha incipiente. O mesmo processo ocorrerá de forma mais lenta para baixos 

valores de viscosidade, nos quais a dispersão dos gases decompostos na suposta disrupção 
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dielétrica dar-se-á mais rapidamente. Portanto, a estabilidade dielétrica sofre forte influência da 

variação da temperatura do óleo impregnante, podendo ser mais vulnerável em baixos valores 

de temperaturas. 

A temperatura de operação pode afetar, também, o valor da capacitância nominal do 

capacitor, bem como possíveis resistências parasitas, influenciando, assim, o comportamento 

desses elementos. 

 

3.1.2 DEGRADAÇÃO DIELÉTRICA NOS CAPACITORES DE POTÊNCIA 

 

Após terem sido apresentados os principais aspectos particulares que influenciam o 

processo de ocorrência de descargas parciais em capacitores de potência, pode-se passar agora à 

análise dos respectivos mecanismos de degradação dielétrica do mesmo equipamento.  

As descargas parciais têm sido citadas na literatura como agentes de excitação em 

reações químicas que implicam na degradação dos capacitores de potência, principalmente do 

dielétrico sólido, ou seja, dos filmes de PP. Esse processo pode ocorrer mesmo para baixos 

valores de descargas parciais, como 1pico-coloumb (pC) (GADOUM; GOSSE; GOSSE, 1992; 

NEMAMCHA; GOSSE; GOSSE; 1993, 1994; SEBILLOTTE et al., 1992).  

O resultado final desse processo é a instabilidade dos sistemas dielétricos dos 

capacitores de potência, a perda de área útil (consequentemente, perda de capacitância), a 

redução do tempo de sua vida útil e a alteração do comportamento desses elementos. 

 

3.1.2.1 DEGRADAÇÃO DO DIELÉTRICO 

 

Segundo Duarte (2000), a degradação dos sistemas dielétricos dos capacitores sob a 

influência de estresse elétrico é comumente dividida em duas categorias, quais sejam:  

 

a) O impacto direto de elétrons em áreas do filme próximas à interface eletrodo; e  

b) A disrupção do dielétrico em regiões com baixa densidade de descargas parciais, 

ocasionando plasmas localizados e consequente interação com a superfície do filme, 

de forma altamente agressiva.  
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A primeira alternativa está normalmente vinculada às falhas mais facilmente detectadas, 

devido a defeitos construtivos ou sistemas dielétricos em estágio já avançado de degradação. As 

descargas causam erosão e decomposição generalizada de áreas localizadas, indicando um 

primeiro estágio para disrupções dielétricas iminentes. A segunda alternativa pode ser 

considerada aquela de maior ocorrência nos capacitores modernos.  

“A atividade das cargas elétricas cria radicais livres no filme de polipropileno que 

podem reagir com o oxigênio, se presente, ou umidade absorvida, causando quebra de cadeias 

ou a formação de várias ligações covalentes intermoleculares no polímero.” (DUARTE, 2000, 

p. 55). Em outras palavras, a formação de radicais livres resulta adiante na propagação de 

reações químicas subsequentes, causando a deterioração das propriedades iniciais e desejáveis 

do filme de polipropileno. 

Ainda, esses mecanismos de degradação podem ser analisados sob duas condições: 

estando o sistema dielétrico sob sobretensões oscilatórias de baixa frequência e sob a tensão de 

operação, incluindo sobretensões de relativa longa duração e mais moderadas (DUARTE, 

2000). 

Quando um estresse dielétrico maior é aplicado no capacitor, podem ser originados 

gases, principalmente nas bordas dos eletrodos. Esse ambiente propicia o aparecimento de 

descargas parciais na camada de gás aderente ao eletrodo, posteriormente ocorrendo a ejeção de 

pequenas bolhas no líquido. Após o desaparecimento da sobretensão, as descargas parciais 

desaparecem gradativamente, de acordo com a eliminação da camada de gás, em forma de 

bolhas. Mais detalhes sobre o processo de degradação do dielétrico podem ser consultados em 

Duarte (2000). 

 

3.1.2.2 O MECANISMO DE DEGRADAÇÃO SOB TENSÕES OPERATIVAS 

 

O sistema dielétrico do capacitor pode sofrer uma redução da sua suportabilidade 

dielétrica durante um envelhecimento sob estresses dielétricos moderados, especialmente sob 

estresses térmicos conjuntos. Essa degradação pode não ser perceptível por meio da 

caracterização dos defeitos, mas existe a possibilidade de estar relacionada com os chamados 

pontos fracos do PP.  

Este fenômeno também  poderia ser atribuído à presença de impurezas iônicas ou outras 

partículas presentes na isolação, que, por meio de reações químicas potenciais, causariam a 
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degradação do PP e/ou do impregnante. Deve-se citar que essas degradações podem ser 

observadas com atividades de descargas parciais da ordem de poucos pC.  

Não serão abordadas nesta dissertação as reações eletroquímicas de oxirredução, que 

regem o fenômeno de degradação dos filmes de PP. Outrossim, são de extrema importância 

para pesquisas que visem averiguar a redução da vida útil dos capacitores de potência mediante 

a ocorrência de descargas parciais.  

 

3.1.2.3 AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE EM FILMES DE PP 

 

A avaliação da influência das descargas parciais no desempenho de sistemas de 

isolamento não é normalmente uma tarefa fácil, devido à dificuldade de determinar previamente 

parâmetros importantes, como a TIDP, os subprodutos da atividade de descargas parciais, seus 

respectivos efeitos e outros. Genericamente, pode-se concluir apenas sobre a forte dependência 

entre o tempo para disrupção e a espessura do dielétrico, sendo que, comumente, uma pequena 

variação na espessura do filme implica uma substancial variação do tempo para disrupção.  

As investigações experimentais desenvolvidas para tal propósito, especificamente nos 

sistemas baseados em filmes de polipropileno, normalmente indicam como principal grandeza 

de avaliação o intervalo de tempo médio para atingir a disrupção dielétrica, o qual é medido 

com um estresse superior ao associado à TIDP, mas inferior à suportabilidade dielétrica do 

filme. Esse critério visa assegurar que a degradação do filme sob ensaio seja unicamente devida 

à ação das descargas parciais e não seja influenciada por campos elétricos intensos aplicados à 

amostra.  

Outras grandezas e informações normalmente monitoradas são a magnitude das 

descargas parciais, a distribuição da incidência das descargas parciais por ângulos de fase (da 

tensão senoidal aplicada), os pulsos referentes a descargas parciais, além da observância do tipo 

de degradação encontrado nas superfícies dos filmes. Ressalta-se que a durabilidade dos filmes 

de PP interfere diretamente na sua vida útil, correlacionando-se aos mecanismos que regem a 

degradação do sistema dielétrico e a consequente perda de capacitância, promovendo, assim, 

alterações no comportamento dos capacitores em longo prazo (DUARTE, 2000). 
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3.1.2.4 AVALIAÇÃO DA ABSORÇÃO DIELÉTRICA NOS FILMES DE PP 

 

A absorção dielétrica é a capacidade de determinados materiais isolantes de reter energia 

quando carregados por um longo período de tempo. Esses materiais apresentarão uma tensão 

remanescente, mesmo se forem submetidos a um processo de descarga forçado. Esse fenômeno 

ocorre devido ao alinhamento induzido ou permanente dos momentos de dipolo de moléculas 

ou átomos por efeito de um campo externo (MORA, 2010).  Essa polarização irá ocasionar um 

retardo no processo de descarga do capacitor, que não se descarregará por completo quando 

interrompida a alimentação em seus terminais. 

Whitaker (1996) apresenta os valores típicos de absorção dielétrica de alguns tipos de 

material utilizados como dielétricos em capacitores. As medições desses valores são regidas 

pela norma IEC 60384-1 (IEC, 2008a). Para determinar essa característica, o capacitor deve ser 

carregado por meio da alimentação de uma tensão contínua por aproximadamente uma hora. 

Após a desconexão da fonte, deve-se descarregar o capacitor por aproximadamente 15 minutos. 

A tensão remanescente em seus terminais é denominada absorção (ou relaxação) dielétrica.  

A Tabela 3 apresenta alguns valores característicos de absorção dielétrica para diversos 

tipos de material. 

 

Tabela 3 – Absorção dielétrica típica de diversos capacitores. 
 

Tipo de capacitor Absorção dielétrica 

Capacitores cerâmicos de classe 1 0,6% 

Capacitores cerâmicos de classe 2 2,5% 

Capacitores de PP 0,05 a 0,1% 

Capacitores de poliéster 0,2 a 0,5% 

Capacitores de tântalo 10% 

Capacitores eletrolíticos de alumínio 10 a 15% 

       Fonte: Adaptado de Whitaker (1996). 

 

Os dados apontados por Whitaker (1996) e resumidos na Tabela 3 comprovam a baixa 

absorção dielétrica apresentada pelos filmes de PP. 
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3.2 CAPACITORES DE POTÊNCIA OPERANDO SOB CONDIÇÕES NÃO IDEAIS 

 

Nas seções anteriores, foram expostas as condições operacionais dos capacitores de 

potência sob o ponto de vista de uma alimentação desprovida de problemas relacionados à 

QEE. Fenômenos como a incidência de descargas parciais, a absorção dielétrica e outras 

características inerentes à sua operação foram evidenciados, procurando elucidar os 

mecanismos que regem o comportamento desses equipamentos, quando operando sob 

condições ideais. 

Neste item, buscar-se-á demonstrar como a presença de componentes harmônicos  afeta 

a operação desses dispositivos e pode contribuir para a ocorrência de comportamentos 

inesperados e solicitações adicionais que culminarão na redução de sua vida útil e problemas 

oriundos de ressonância nos pontos em que esses capacitores encontram-se conectados.  

Os limites máximos impostos pelos órgãos regulamentadores serão brevemente 

comentados, a fim de averiguar como a exposição às distorções acima desses valores pode 

afetar o comportamento dos capacitores.  

 

3.2.1 SOLICITAÇÕES ADICIONAIS IMPOSTAS PELOS COMPONENTES HARMÔNICOS 

 

Como já exposto na seção 2.1.3.2, o capacitor de potência está permanentemente 

submetido a altos valores de estresse dielétrico, atualmente variando na faixa de 50 a 71 

kV/mm. Essa característica traz consigo a necessidade de escolher a tensão nominal do 

capacitor de potência com base na tensão efetiva de operação do sistema no qual se pretende 

instalá-lo, levando em conta a influência do próprio capacitor ou banco de capacitores. Por 

outro lado, a necessidade de potência reativa no menor custo, sendo essa grandeza proporcional 

ao quadrado da tensão aplicada entre os terminais do capacitor de potência, faz com que não se 

possa praticar o dimensionamento majorado dos dielétricos sem critérios bem definidos.  

Essas condições de contorno têm levado alguns técnicos a especificar capacitores de 

potência com tensão nominal superior à tensão efetiva de operação das suas instalações na 

ordem de 5%. Essa margem de segurança parece atingir o equilíbrio entre segurança, custos 

iniciais e finais, e vida útil prolongada para a maioria das aplicações. Entretanto, vale ressaltar 

que esse critério leva em conta apenas as condições clássicas de regime dos sistemas elétricos, 

usualmente as sobretensões temporárias de longa duração na frequência industrial. Ainda, 
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ocorre frequentemente a escolha da tensão nominal levando em conta apenas os valores eficazes 

das sobretensões de operação esperadas.  

Nas subseções que seguem, buscar-se-á apresentar como as solicitações dielétricas 

podem ser alteradas quando os capacitores de potência operam em sistemas com a presença de 

harmônicos.  

 

3.2.1.1 DISTORÇÃO HARMÔNICA DE TENSÃO E LIMITES PRATICADOS 

 

Inicialmente, serão apresentados os conceitos básicos de distorção harmônica de tensão, 

imprescindíveis ao desenvolvimento desta avaliação, e, ainda, mencionados alguns limites 

praticados e impostos por normas internacionais e pelas entidades brasileiras competentes. 

 

3.2.1.1.1 DISTORÇÃO DA FORMA DE ONDA DE TENSÃO 

 

Uma das medidas da distorção harmônica é a Distorção de Tensão Harmônica Total 

(DTHT), definida como: 
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Em que: 

 

� V1 – valor eficaz do componente fundamental da tensão, em [V]; 

� h – ordem harmônica; e  

� Vh – valor eficaz do componente harmônico de ordem h, em [V]. 

 

O conceito de DTHT está diretamente relacionado com a elevação de aquecimento num 

resistor puro, ou seja, é derivado do valor eficaz: 

 

                                                           
2)(DHTH

Pf
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=








                                            (9) 
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 Em que: 

 

� Ph – potência dissipada no resistor puro devido às tensões de ordens harmônicas (h 

= 2, 3...) em [W]; e 

� Pf – potência dissipada no resistor puro devido à tensão fundamental em [W]. 

 
Nota-se que esse fator é aplicável ao estudo do acréscimo das perdas devidas às tensões 

harmônicas, não sendo adequado para avaliar as solicitações dielétricas impostas pelos 

componentes harmônicos. Ainda, a relação indicada na Equação 9 só é válida para cargas 

resistivas puras, o objeto utilizado para o estudo e a definição dos fatores de distorção 

harmônica. Portanto, para as cargas Resistivo-Indutivas (RL) usuais, essa igualdade não é 

válida. Dessa forma, o estudo correto da solicitação dielétrica deve levar em consideração, por 

exemplo, o nível da tensão de crista, o que requer o conhecimento da amplitude e defasagem 

angular em relação ao componente fundamental (DUARTE, 2000).  

Numa hipótese conservadora, isto é, considerando a situação mais crítica, na qual 

estariam todas as tensões harmônicas significativas em magnitude, com os respectivos picos em 

fase com a fundamental, define-se o fator de amplitude: 

 

                                         ∑
∞

=

=

21

.
1

__
h

hV
V

AmplitudedeFator                                (10) 

 

Verifica-se, então, que uma distorção da forma de onda da tensão pode gerar valores de 

crista consideravelmente elevados em relação ao valor de crista do componente fundamental. 

Em outras palavras, uma forma de onda com valor eficaz de tensão num nível aceitável pode ter 

um valor de crista indesejável ao sistema elétrico.  

Os gráficos das Figuras 13 e 14 ilustram essa situação, para os quais foram 

considerados:  

 

� Valor eficaz da tensão fundamental: 1,0 V;  

� Valor de crista da tensão fundamental: 1,41 V; 

� Valor eficaz da tensão harmônica de ordem 3: 0,2 V (20%); 

� Valor de crista da tensão harmônica de ordem 3: 0,28 V; e  

� Valor eficaz da tensão total: 1,02 V (102% da tensão fundamental). 
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Figura 12 – Forma de onda de tensões senoidais: fundamental e terceiro harmônico. 

  
Fonte: O autor. 

 
Figura 13 – Somatória das tensões senoidais: fundamental e terceiro harmônico. 

 

Fonte: O autor. 

 

 3.2.1.1.2 LIMITES E CRITÉRIOS PRATICADOS 

 

Existem algumas recomendações e normas internacionais que referenciam os limites 

para as distorções harmônicas individuais e totais no sistema elétrico. Entre os documentos, os 

mais utilizados no Brasil são as recomendações da International Electrotechnical Commission 
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(IEC, 2008a, 2008b), que constituem os fundamentos da grande maioria das normas, e a 

recomendação IEEE Standard 519 (IEEE, 1993a), que constitui uma das mais conceituadas e 

referenciadas. Após publicação, a recomendação nacional elaborada pela ANEEL (2000), 

conhecida como PRODIST (ANEEL, 2012) em seu módulo oito, referenciará os limites para as 

distorções harmônicas e provavelmente se tornará uma norma com consequentes penalizações. 

 

� PRODIST 

 

Após quase dez anos em elaboração, foram publicados, em dezembro de 2008, os 

PRODIST, compostos por um conjunto de diretrizes estabelecendo requisitos voltados a 

garantir a operação segura e eficiente e o acesso equânime aos sistemas de distribuição, a 

disciplinar os procedimentos relativos ao planejamento da expansão, à medição e à qualidade da 

energia e a regulamentar o intercâmbio de informações entre os agentes e a ANEEL, além de 

outros objetivos. O documento original já passou por vários processos de revisão, sendo que o 

módulo oito, principal para o contexto desta pesquisa, encontra-se na versão quatro. 

Como comentado, um dos oito módulos que os constituem dedica-se à QEE, 

contemplando fenômenos relativos a perturbações de tensão, como harmônicos, desequilíbrios, 

flutuações e variações de curta duração, a exemplo dos já onipresentes afundamentos de tensão.  

Na Tabela 4, é possível verificar os valores de referência para as DTHTs, de acordo com 

os PRODIST (ANEEL, 2012). Esses valores servem para referência do planejamento elétrico 

em termos de QEE e, regulatoriamente, serão estabelecidos em resolução específica, após 

período experimental de coleta de dados em campo. 

 

Tabela 4 – PRODIST: Valores de referência globais das DTHTs (em porcentagem da tensão 
fundamental). 

Tensão nominal do barramento DTHT 

Vn ≤ 1 kV 10% 
1 kV ≤ Vn ≤ 13,8 kV 8% 

13,8 kV < Vn ≤ 69 kV 6% 
69 kV < Vn ≤ 138 kV 3% 

             Fonte: Adaptado de ANEEL (2012). 

 

Outros indicadores tomados como referência são os valores das distorções harmônicas 

individuais. Estes são subdivididos em três grupos: harmônicos ímpares não múltiplos de três 

(Tabela 5), harmônicos ímpares múltiplos de três (Tabela 6) e harmônicos pares (Tabela 7). 
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Tabela 5 – PRODIST: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão ímpares 
não múltíplos de três (em porcentagem da tensão fundamental). 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS ÍMPARES NÃO MÚLTIPLAS DE TRÊS 

Ordem harmônica Vn ≤ 1 kV 
1 kV ≤ Vn ≤ 13,8 

kV 
13,8 kV ≤ Vn ≤  69 kV 

69 kV ≤ Vn ≤ 230 
kV 

5 7,5% 6,0% 4,5% 2,5% 
7 6,5% 5,0% 4,0% 2,0% 

11 4,5% 3,5% 3,0% 1,5% 
13 4,0% 3,0% 2,5% 1,5% 
17 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 
19 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 
23 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 
25 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 

> 25 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2012). 

 

Tabela 6 – PRODIST: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão ímpares 
múltiplos de três (em porcentagem da tensão fundamental). 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS ÍMPARES MÚLTIPLAS DE TRÊS 

Ordem harmônica Vn ≤ 1 kV 
1 kV ≤ Vn ≤ 13,8 

kV 
13,8 kV ≤ Vn ≤  69 

kV 
69 kV ≤ Vn ≤ 230 

kV 

3 6,5% 5,0% 4,0% 2,0% 
9 2,0% 1,5% 1,5% 1,0% 

15 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 
21 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 

> 21 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2012). 

 

Tabela 7 – PRODIST: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão pares 
(em porcentagem da tensão fundamental). 

Fonte: Adaptado de ANEEL (2012). 

 

 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS PARES 

Ordem 
harmônica 

Vn ≤ 1 kV 
1 kV ≤ Vn ≤ 13,8 

kV 
13,8 kV ≤ Vn ≤  

69 kV 
69 kV ≤ Vn ≤ 230 

kV 

2 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 
4 1,5% 1,0% 1,0% 0,5% 
6 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 
8 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 

10 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 
12 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 

> 12 1,0% 0,5% 0,5% 0,5% 
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� IEC 

 

As recomendações da IEC (2008a, 2008b) formam um conjunto de diretrizes que, muito 

embora não tenham caráter de normalização, norteiam os procedimentos para a grande maioria 

das normas consultadas. Quanto aos limites para harmônicos, as tabelas apresentadas têm por 

meta atender às exigências de conformidade e planejamento. As recomendações ainda sugerem 

limites de emissão para correntes harmônicas produzidas por equipamentos com características 

não lineares de baixa potência. No tocante aos desequilíbrios de tensão, os documentos 

oferecem apenas uma orientação quantitativa dos limites recomendados. 

A IEC (2008a, 2008b) indica que o consumidor deve se responsabilizar por manter os 

limites de emissão de harmônicos no Ponto de Acoplamento Comum (PAC) dentro do 

estabelecido pela concessionária. Pelos documentos, a concessionária é responsável pelo 

controle global dos níveis de distorções, sendo que o consumidor e a concessionária devem 

cooperar quando for necessária a identificação do método ótimo para reduzir as emissões de 

harmônicos. Já a escolha e o projeto para a redução das emissões são de responsabilidade do 

consumidor. 

Na Tabela 8, é possível verificar os valores de referência para as DTHTs, de acordo com 

a IEC. Nas Tabelas 9, 10 e 11, são apresentados os valores de referência para as distorções 

harmônicas individuais. 

 

Tabela 8 – IEC: Valores de referência globais das DTHTs (em porcentagem da tensão fundamental). 

Tensão nominal do barramento DTHT 

BT (Vn ≤ 1 kV) 8,0% 
MT (1 kV ≤ Vn ≤ 35 kV) 6,5% 

AT (35kV ≤ Vn ≤ 230 kV) 3,0% 

EAT (230 kV ≤ Vn) 3,0% 

   Fonte: Adaptado de IEC (2008a, 2008b). 
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Tabela 9 – IEC: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão ímpares não 
múltiplos de três (em porcentagem da tensão fundamental). 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS ÍMPARES NÃO MÚLTIPLAS DE TRÊS 
Ordem 

harmônica 
BT MT AT – EAT 

5 6,0% 5,0% 2,0% 
7 5,0% 4,0% 2,0% 

11 3,5% 3,0% 1,5% 
13 3,0% 2,5% 1,5% 
17 2,0% 1,6% 1,0% 
19 1,5% 1,2% 1,0% 
23 1,5% 1,2% 0,7% 
25 1,5% 1,2% 0,7% 

> 25 0,2 + 1,3 (25/h) 0,2 + 0,5 (25/h) 0,2 + 0,5x (25/h) 

Fonte: Adaptado de IEC (2008a, 2008b). 

 

Tabela 10 – IEC: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão ímpares 
múltiplos de três (em porcentagem da tensão fundamental). 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS ÍMPARES MÚLTIPLAS DE TRÊS 
Ordem 

harmônica 
BT MT AT – EAT 

3 5,0% 4,0% 2,0% 
9 1,5% 1,2% 1,0% 

15 0,3% 0,3% 0,3% 
21 0,2% 0,2% 0,2% 

> 21 0,2% 0,2% 0,2% 

Fonte: Adaptado de IEC (2008a, 2008b). 

 

Tabela 11 – IEC: Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão pares (em 
porcentagem da tensão fundamental). 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS PARES 

Ordem harmônica BT MT AT – EAT 

2 2,0% 1,6% 1,5% 
4 1,0% 1,0% 1,0% 
6 0,5% 0,5% 0,5% 
8 0,5% 0,4% 0,4% 

10 0,5% 0,4% 0,4% 
12 0,2% 0,2% 0,2% 

> 12 0,2% 0,2% 0,2% 

Fonte: Adaptado de IEC (2008a, 2008b). 
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� IEEE 

 

A norma IEEE Standard 519 (IEEE, 1993a) determina os limites para os harmônicos de 

tensão nos sistemas de transmissão e distribuição, bem como para os harmônicos de correntes 

com os sistemas de distribuição industrial. Essas recomendações práticas são usadas nos 

projetos de sistemas de energia com cargas não lineares. Os limites são usados para operação 

contínua e são recomendados para as piores condições.  

Os limites de distorção de tensão recomendados podem ser vistos na Tabela 12, podendo 

ser usados como valores de projeto do sistema para o pior caso em operação normal. Para curtos 

períodos, durante partidas e condições não usuais, os limites podem ser excedidos em 50%. 

 

Tabela 12 – IEEE: Limites de DTHT. 

Tensão nominal do 
barramento 

Distorção individual de tensão DTHT 

Vn ≤ 69 kV 3,0% 5,0% 
69V < Vn ≤ 161 kV 1,5% 2,5% 

161 kV < Vn 1,0% 1,5% 

Fonte: Adaptado de IEEE (1993a). 

 

Os limites de distorção de corrente assumem que haverá diversidades entre os 

harmônicos de correntes injetados por diferentes consumidores. Essas diversidades podem ser 

por componentes harmônicos diferentes, diferenças entre ângulos de fases ou diferenças nos 

harmônicos injetados por tempo. Levando-as em consideração, os limites de correntes são 

determinados de modo que a máxima frequência individual dos harmônicos de tensão causados 

por um único consumidor não exceda os limites da Tabela 13 para sistemas que podem ser 

caracterizados por uma impedância de curto-circuito. 

 

Tabela 13 – IEEE: Bases para o limite de correntes harmônicas. 

Relação entre corrente de 
curto e máxima da carga no 

PAC 

Máxima distorção harmônica 
de tensão individual 

Considerações relacionadas 

10 2,5-3,0% Sistema dedicado 
20 2,0-2,5% 1-2 grandes consumidores 

50 1,0-1,5% 
Poucos consumidores 
relativamente grandes 

100 0,5-1,0% 5-20 consumidores médios 

1000 0,05-0,1% Muitos consumidores pequenos 

Fonte: Adaptado de IEEE (1993a). 
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As Tabelas 14, 15 e 16 listam os limites de harmônicos de correntes com base no 

tamanho da carga, com o respectivo tamanho do sistema de potência em que a carga é 

conectada. A relação Isc/Ic é a relação da corrente de curto-circuito no PAC (Isc) para a 

máxima corrente fundamental da carga (Ic). Essas tabelas são divididas de acordo com os níveis 

de tensão do sistema. 

 

Tabela 14 – IEEE: Limites de distorção de corrente para sistemas de distribuição geral. 

120 V ≤ Vn ≤ 69 kV 
Isc/Ic h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h DTHT 
< 20 4,0% 2,0% 1,5% 0,6% 0,3% 5,0% 

20-50 7,0% 3,5% 2,5% 1,0% 0,5% 8,0% 
50-100 10,0% 4,5% 4,0% 1,5% 0,7% 12,0% 

100-1.000 12,0% 5,5% 5,0% 2,0% 1,0% 15,0% 
> 1.000 15,0% 7,0% 6,0% 2,5% 1,4% 20,0% 

Fonte: Adaptado de IEEE (1993a). 

 

Tabela 15 – IEEE: Limites de distorção de corrente para sistemas de subtransmissão geral (entre 69 e 
161 kV). 

69 kV ≤ Vn ≤ 161 kV 

Isc/Ic h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h DTHT 

< 20 2,0% 1,00% 0,75% 0,30% 0,15% 2,5% 
20-50 3,5% 1,75% 1,25% 0,50% 0,25% 4,0% 

50-100 5,0% 2,25% 2,00% 1,25% 0,35% 6,0% 
100-1.000 6,0% 2,75% 2,50% 1,00% 0,50% 7,5% 

> 1.000 7,5% 3,50% 3,00% 1,25% 0,70% 10,0% 

Fonte: Adaptado de IEEE (1993a). 

 

Tabela 16 – IEEE: Limites de distorção de corrente para sistemas de transmissão geral (maior que 161 
kV), geração distribuída e cogeração. 

Vn > 161 kV 

Isc/Ic h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h DTHT 

< 50 2,0% 1,00% 0,75% 0,3% 0,15% 2,5% 
> 50 3,5% 1,75% 1,25% 0,5% 0,25% 4,0% 

Fonte: Adaptado de IEEE (1993a). 
 

Os procedimentos do IEEE (1993a) são destinados a limitar as correntes injetadas por 

consumidores e equipamentos individuais, visando a manter aceitáveis os níveis de tensão 

harmônica em todo o sistema. Para consumidores individuais, a norma limita o nível da injeção 
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de correntes harmônicas no PAC. Pelos procedimentos, a concessionária é responsável pela 

distorção harmônica de tensão no PAC.  

 

3.2.2 RESSONÂNCIAS  

 

Os sistemas elétricos que possuem cargas indutivas e capacitores podem ter uma ou 

mais frequências nas quais a impedância equivalente vista de um determinado ponto do sistema 

pode ser mínima ou máxima (DUGAN et al., 2004). Nas próximas seções, será feito um breve 

resumo sobre os fenômenos de ressonância em série e ressonância paralela. 

 

3.2.2.1 RESSONÂNCIA EM SÉRIE 

 

A Figura 14 mostra uma situação em que um transformador (com reatância XL) 

encontra-se em série com um banco de capacitor de reatância XC, instalado para correção do 

fator de potência. A reatância indutiva do transformador cresce com a frequência, enquanto a 

reatância capacitiva do banco de capacitores decresce com a frequência. A figura também 

mostra o circuito equivalente do sistema.  

   

Figura 14 – Circuito ressonante em série. 

 
Fonte: Adaptado de Lemes (2010). 

 

Nessas condições, esse circuito elétrico indica que poderá existir uma ressonância em 

série entre a reatância indutiva do transformador e a reatância capacitiva do capacitor. A 

Equação 11 indica a frequência de ressonância em série.  
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t

c
s X

X
ff ⋅= 1  (11) 

 
Em que: 

 

� sf  – frequência de ressonância em série, em [Hz]; e  

� 1f  – frequência fundamental, em [Hz].  

 

Em consequência de uma ressonância em série, altas correntes harmônicas circulam no 

capacitor e no transformador. O gráfico da Figura 15 caracteriza o fenômeno da ressonância em 

série.  

 

Figura 15 – Curva da impedância em função da frequência para um circuito ressonante em série. 

 

Fonte: O autor. 

 

3.2.2.2 RESSONÂNCIA PARALELA 

 

A Figura 16 mostra um sistema elétrico em que um gerador alimenta uma fonte 

harmônica por meio de um transformador. No PAC entre a fonte harmônica e o transformador, 
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há um capacitor instalado para correção de fator de potência. A Figura 17 mostra o circuito 

equivalente do sistema. 

 

Figura 16 – Diagrama unifilar do sistema. 

 
Fonte: Adaptado de Lemes (2010). 

 

Figura 17 – Circuito elétrico equivalente.  

 
Fonte: Adaptado de Lemes (2010). 

 
Em que: 

 

� nV  – tensão nominal no secundário do transformador, em [V];  

� nI  – corrente nominal no secundário do transformador, em [A]; 

� sistemaL  – indutância do sistema até o ponto de acoplamento do banco de capacitores, 

em [H]; 

� bancoC  – capacitância nominal do banco de capacitores, em [F]; 

� acR arg  – carga conectada no PAC, em [Ω]; 

� LI   – corrente indutiva, em [A]; e 

� CI  – corrente capacitiva, em [A]. 

 

L sistema
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A impedância harmônica equivalente do circuito ressonante paralelo é dado por: 

 

capsist

capsist
eq hjXhjX

hjXhjX
hZ

)())((

))().()((
)(

−

−
=  (12) 

 
Em que: 

 

� caphX )(  – reatância do capacitor, na frequência de ordem h, em [Ω];  

� sisthX )(  – reatância do sistema elétrico, na frequência de ordem h, em [Ω]; e 

 

A ressonância paralela pode ocorrer se, na Equação 12, o resultado da soma das 

impedâncias do denominador fornecer um número muito pequeno. Isso causará uma 

impedância equivalente muito grande. Assim, qualquer pequeno valor de corrente harmônica 

multiplicado por essa grande impedância poderá resultar em um elevado valor para a tensão 

harmônica. Essa tensão, somada à tensão fundamental, poderá proporcionar uma tensão 

resultante muito alta no PAC e até destruir o banco de capacitores. Diante disso, a equação que 

especifica a frequência em que haverá ressonância paralela é: 

 

s

c
s X

X
ff ⋅= 1    (13) 

 

Em que: 

 

� CX  – reatância do capacitor, na frequência fundamental, em [Ω];  

� SX  – reatância do sistema elétrico, na frequência fundamental, em [Ω]; e  

 

O gráfico da Figura 18 caracteriza o fenômeno da ressonância paralela.  
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Figura 18 – Curva da impedância em função da frequência para um circuito ressonante paralelo. 

 
Fonte: O autor. 

 

3.2.3 EFEITOS DOS HARMÔNICOS SOBRE OS CAPACITORES 

 

Como já mencionado nas seções iniciais desta dissertação, as tensões e correntes 

harmônicas podem afetar todos os equipamentos do sistema elétrico de potência. Contudo, de 

acordo com o contexto desta dissertação, serão apresentados, especificamente, os efeitos dos 

harmônicos sobre os capacitores de potência, elucidando como tais componentes submetem os 

capacitores a solicitações dielétricas e aquecimentos adicionais. 

Para a fabricação, dimensionamento e instalação de capacitores de potência, existem 

normas, como a IEEE Standard 18 (1993b) e a NBR 5282 (ABNT, 1998), que citam as 

limitações de tensão, corrente e potência reativa mínima a ser atendidas quando da elaboração 

do projeto e fabricação desses equipamentos. Um breve resumo dos principais valores 

mencionados pelas normas referenciadas é feito na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Limites de tensão, corrente e potência envolvida no projeto de capacitores de potência. 

Grandeza Valor (por um período de 12 horas) 

Tensão (RMS) 110% 
Tensão (valores de pico) 120% 

Corrente (valores de pico) 144% 
Potência reativa 145% 

Fonte: Adaptado de ABNT (1998). 
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Os capacitores de potência, quando operando na presença de harmônicos, apresentam 

ruído audível, queima de fusíveis ou falhas de seus elementos capacitivos. Entre as principais 

razões para tais ocorrências, estão as ressonâncias em uma frequência específica presente na 

rede, que, por sua vez, ocasionam uma amplificação de determinadas ordens harmônicas, 

ocasionando sobretensões adicionais nos capacitores. 

Para melhor ilustrar os efeitos impostos pelos harmônicos sobre os capacitores de 

potência, será utilizado um caso real, oriundo de uma medição em uma empresa metalúrgica de 

grande porte. O circuito equivalente da planta, simplificado para os objetivos desta dissertação, 

é indicado na Figura 19. 

 

Figura 19 – Diagrama unifilar representativo da empresa metalúrgica em análise. 

 

Fonte: O autor. 

 

Esse circuito consiste de três componentes básicos: 

 

a) Uma ponte retificadora tiristorizada de 6.300 kVA/4.160 V; 

b) Um transformador abaixador de 6.300 kVA, com impedância percentual de 10%; e 

c) Um banco de capacitores de 2.400 kVAr/4.160 V; 
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A ponte retificadora tiristorizada pode ser modelada como uma fonte de corrente 

harmônica, uma vez que, na análise que segue, o foco será a assinatura de corrente típica 

fornecida por este dispositivo. Considerando a ponte retificadora de seis pulsos ideal, seu 

espectro harmônico será o apresentado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 – Ordens harmônicas características de uma ponte retificadora tiristorizada. 

Ordem harmônica  Porcentagem da corrente 
fundamental (%) 

5 17,5 
7 11,0 

11 4,5 
13 2,9 
17 1,5 
19 1,0 
23 0,9 
25 0,8 

                    Fonte: O autor. 

 

O banco de capacitores de 2.400 kVAr foi projetado para corrigir o fator de potência da 

barra de 4,16 kV de 0,75 indutivo para 0,98 indutivo. O circuito representativo do sistema é 

indicado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Circuito equivalente da planta metalúrgica em análise. 

 

Fonte: O autor. 

 

Para determinar os efeitos dos harmônicos nos elementos do sistema, pode-se aplicar o 

teorema da superposição. Os valores correspondentes a cada ordem harmônica podem ser 

ZS

Is

ZC

IC

IH
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somados com os valores da fundamental. O circuito equivalente do sistema apresenta a 

característica do circuito ressonante paralelo apresentado na subseção 3.2.2.2. 

Os valores da corrente Is (corrente que percorre o secundário do transformador) e da 

corrente IF (corrente que percorre o banco de capacitores) podem ser calculados por meio das 

Equações 14 e 15, respectivamente: 
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A frequência de ressonância do circuito pode ser determinada pela Equação 16, depois 

de determinar os valores da impedância equivalente do banco e do secundário do transformador, 

na frequência fundamental, como indicado a seguir.  

Ω== 21,7
10002400

)4160( 2

x
ZC  

 

Ω== 27,0
10006300

1,0.)4160( 2

x
Z S  

 

Assim, a frequência de ressonância do circuito elétrico equivalente será: 

 

                        Hz
nZ

nZ
f

S

f
S 2,310

27,0

21,7
.60

)(

)(
.60 ===                         (16) 

 

Nota-se que o valor da frequência natural de ressonância do circuito é próximo à quinta 

harmônica. O gráfico representado na Figura 21 mostra o comportamento da impedância do 

sistema em análise com relação à frequência. 
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Figura 21 – Gráfico da impedância em função da frequência do sistema em análise. 

 

Fonte: O autor. 

 

A corrente base do retificador tiristorizado é determinada a seguir: 

 

AI BASE 874
3.4160

10.6300 3

==  

 

Assim, as correntes harmônicas que são injetadas na rede são calculadas. A divisão da 

corrente harmônica entre o sistema de potência e o banco de capacitores é determinada usando 

as Equações 14 e 15, e os valores calculados estão representados na Tabela 19. 

 

Tabela 19 – Correntes harmônicas presentes no barramento e respectivas sobretensões medidas. 

Ordem harmônica  IH (n) p.u IH (n) A IF (n) A IS (n) A Sobretensão no capacitor (%) 

5 0,175 153 2.448 2.295 134,7 
7 0,111 97 -116 213 9,1 

11 0,045 39 -11 50 1,4 
13 0,029 25 -5 30 0,7 
17 0,015 13 -1 14 0,3 
19 0,010 9 -1 10 0,2 
23 0,009 8 0 8 0,1 
25 0,008 7 0 7 0,1 

Fonte: O autor. 
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Como a frequência de ressonância do circuito é próxima das frequências harmônicas do 

retificador, os capacitores ficam sujeitos a sobretensões inaceitáveis. 

Os efeitos dos harmônicos sobre o desempenho dos equipamentos conectados nos 

sistemas são definidos em termos da DTHT, determinada pela Equação 17. 

 

                                     %100
2 2

1

2

x
V

V
DTHT

H H∑=                                  (17) 

 

Em que: 

� DTHT – Distorção total harmônica de tensão, em [%]; 

� VH – tensão harmônica de ordem h, em [V]; e 

� V1 – tensão fundamental, em [V]. 

 

No caso citado, a DTHT no barramento do capacitor é igual a 135%. Os órgãos 

regulamentadores, como a IEEE Standard 519 (IEEE, 1993a),  citado nas seções anteriores, 

impõem um limite de distorção na tensão de 105%. Em muitos casos, procura-se limitar a 

101%. 

Como evidenciado, a aplicação de capacitores em ambientes com alta distorção 

harmônica pode ocasionar uma ressonância paralela entre o banco de capacitores e a 

impedância do sistema. Essa ressonância resulta em uma amplificação das correntes harmônicas 

que circulam pelos capacitores, que, por sua vez, ocasionarão uma tensão eficaz no barramento 

dos capacitores de 135% VN. Quando os capacitores ficam expostos a uma tensão superior à 

tensão máxima de operação por extensos períodos de tempo, descargas parciais excessivas e 

solicitações dielétricas adicionais podem culminar no rompimento do dielétrico, ocasionando 

redução de sua capacitância, atuação inadequada dos fusíveis, redução da sua vida útil e 

comportamento inesperado desses equipamentos. 

 

3.3 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo, de caráter informativo, foi desenvolvido no sentido de proporcionar 

uma visão geral do comportamento dos capacitores de potência, realçando as características 

construtivas de cada uma das tecnologias hoje existentes no mercado, além dos principais 
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aspectos relacionados à operação desses dispositivos nos sistemas elétricos de potência. 

Características como a retenção de carga pelo dielétrico, mesmo após sua desenergização 

(absorção dielétrica), o surgimento de descargas parciais e sua contribuição no fenômeno de 

degradação dos capacitores foram também expostas. Essas características serviram de base para 

elucidar os mecanismos que regem o comportamento dos capacitores de potência quando 

submetidos a tensões de alimentação senoidais. 

Estabelecido esses conceitos básicos, desenvolveu-se uma abordagem devidamente 

sustentada sobre as solicitações adicionais impostas aos capacitores de potência pelos 

componentes harmônicos de tensão. A discussão foi centrada na solicitação dielétrica à qual o 

sistema dielétrico do capacitor é submetido, no caso de formas de onda de tensão distorcidas por 

harmônicos, levando em conta os seus valores instantâneos.  

Tendo em vista os valores propostos de sobretensão e distorções harmônicas, procedeu-

se a uma análise comparativa entre um caso real e os valores impostos pelos órgãos 

regulamentadores. Observou-se que os fenômenos que ocorrem naturalmente nos capacitores, 

como as descargas parciais, o surgimento de correntes de fuga devido à não idealidade dos 

dielétricos utilizados e as solicitações dielétricas esperadas quando esses equipamentos são 

alimentados por uma forma de onda puramente senoidal, são intensificados quando esses 

equipamentos ficam expostos a alimentações distorcidas.  

Em geral, apresentaram-se situações e parâmetros advindos das pesquisas correlatas. Por 

último, pôde-se concluir que as formas de onda e magnitudes da tensão aplicada apresentam-se 

como determinantes para o desempenho dos capacitores de potência.  

No próximo capítulo, serão apresentados os modelos matemáticos para capacitores reais, 

com foco nos capacitores de potência, sendo que, para atingir os objetivos propostos por esta 

pesquisa, foca-se no modelo de capacitor utilizado no programa PQF (QUALITY, 2012).  
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IV MODELOS ELÉTRICOS 

DE CAPACITORES 

 

 

 

 

 

Como já exposto no capítulo introdutório desta dissertação, busca-se, por meio dos 

modelos matemáticos e elétricos, representar os fenômenos físicos associados ao 

comportamento real dos diversos elementos e sistemas que nos circundam. Esses modelos 

representam, em sua grande maioria, apenas um fragmento do todo, e possuem um 

comportamento fidedigno dentro das condições preestabelecidas durante seu desenvolvimento. 

Posteriormente, esses mesmos modelos matemáticos servem de base para a implementação dos 

modelos computacionais utilizados na resolução de problemas nos mais diversos campos do 

conhecimento. 

Neste capítulo, será conduzida uma breve apresentação dos modelos encontrados nas 

pesquisas e literaturas correlatas para representar os mais diversos tipos de capacitores, 

considerando esse dispositivo ideal (sem perdas e demais fatores que afetam o comportamento 

dos dispositivos reais), bem como os parâmetros que são adicionados ao modelo ideal para 

aproximar o comportamento simulado do comportamento real desses equipamentos. 

 

4.1 MODELO ELÉTRICO DE UM CAPACITOR IDEAL 

 

A construção do modelo matemático para os capacitores ideais baseia-se apenas no 

comportamento característico de sua capacitância. A Figura 22 exemplifica esse modelo de 

capacitor, implementado em alguns softwares comerciais, como o Harmod (RESENDE, 1992) e 

as primeiras versões dos softwares Spice (KIELKOWSKI, 1995). 
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Figura 22 – Modelo elétrico de um capacitor ideal. 

 

Fonte: O autor. 

 

Como se pode observar, o modelo implementado não leva em consideração os valores 

das perdas no dielétrico. Possíveis efeitos da indutância apresentada entre as placas e os 

terminais dos capacitores (devido à sua constituição geométrica), bem como a resistência do 

material isolante entre a parte ativa e o invólucro metálico, também não são considerados.  

Outro ponto não representado por esse modelo é o efeito de absorção dielétrica, o qual, 

dependendo do material utilizado na constituição do dielétrico, exerce grande influência sobre o 

desempenho do modelo em relação ao comportamento real dos capacitores. 

Vale ressaltar que o modelo apresentado configura-se como um modelo didático para 

aprendizagem dos fundamentos que regem o comportamento dos capacitores e suas aplicações 

em circuitos de corrente alternada e corrente contínua, ministrados nos módulos iniciais dos 

cursos de engenharia elétrica e cursos técnicos em eletrotécnica e eletroeletrônica. Sendo assim, 

dentro desse contexto, esse modelo atende plenamente a essas necessidades. 

 

4.2 MODELOS ELÉTRICOS DE CAPACITORES REAIS 

 

Os modelos elétricos existentes para representar capacitores reais levam em 

consideração alguns aspectos operacionais desses dispositivos. Nas próximas seções, serão 

apresentados alguns dos parâmetros apontados na literatura, com a finalidade de aproximar a 

resposta obtida por meio do modelo elétrico de capacitores da resposta real desses dispositivos. 

Serão apresentados, também, os modelos elétricos empregados na representação de diferentes 

tipos de capacitor, sendo que, conforme delineado no capítulo introdutório desta dissertação, 

será enfatizado o modelo implementado no software PQF (QUALITY, 2012), por ser este o 

modelo central da análise desta dissertação. 
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4.2.1 PARÂMETROS CONSIDERADOS NOS MODELOS ELÉTRICOS DE CAPACITORES 

REAIS 

 

Nesta seção, serão comentados os principais parâmetros apresentados nas pesquisas 

envolvendo capacitores (CAPSITE, 2009; MEHL, 2012; PELCAK, 2012) relacionados à 

modelagem matemática dos capacitores reais. Tal abordagem se faz necessária para que os 

modelos elétricos existentes sejam corretamente interpretados. 

Parâmetros observáveis: 

� Capacitância nominal (CES): é o valor de capacitância para o qual o capacitor foi 

projetado. O valor real da capacitância, obtido por meio da realização de ensaios de 

rotina com o uso de instrumentos apropriados, pode apresentar um desvio em 

relação ao valor nominal de projeto. 

� Tolerância: é uma faixa de variação admissível para o valor nominal da capacitância, 

sendo indicada pela norma NBR 5282 (ABNT, 1998). Este valor pode ser expresso 

em valor percentual da capacitância nominal, ou por meio de um intervalo de 

variação admissível da capacitância nominal. 

� Tensão nominal (VN): é a tensão na qual o capacitor irá operar. 

� Tensão máxima de operação (Vmáx): é a tensão máxima que pode ser aplicada a um 

capacitor, sem que ele se danifique. Este valor relaciona-se com a máxima 

solicitação dielétrica à qual o capacitor ficará exposto. 

� Resistência paralela (RP): o material isolante envoltório utilizado nos capacitores 

pode ser definido como um resistor de altíssimo valor ôhmico. Diferentes tipos de 

capacitores possuem diferentes tipos de isolação entre sua parte ativa e seu 

invólucro. Sendo assim, este parâmetro sofre alterações, de acordo com o tipo de 

capacitor considerado. Este parâmetro é representado por meio de uma resistência 

conectada em paralelo ao elemento capacitivo.  

� Resistência em série equivalente (RES): é formada pelas resistências das placas, 

resistências de contato dos terminais com as placas, resistências dos próprios 

terminais do capacitor e resistência intrínseca do material dielétrico.  

� Características de temperatura: a temperatura de operação, à qual o capacitor está 

submetido, geralmente influencia o valor da sua capacitância. Em geral, com o 

aumento da temperatura de operação, a capacitância tende a aumentar (CAPSITE, 
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2009). O comportamento da capacitância com relação à temperatura é especificado 

pelo fabricante nas características de temperatura do capacitor. 

� Indutância em série equivalente (LES): é a indutância parasita presente em alguns 

tipos de capacitor devido às suas características construtivas, que podem ser 

expressivas para operação em altas frequências.  

� Absorção dielétrica (AD): é o fenômeno que ocorre devido à polarização no material 

dielétrico do capacitor. Este parâmetro depende exclusivamente do material 

dielétrico utilizado, cuja importância é mais significativa em algumas aplicações dos 

capacitores. 

 

4.2.1.1 ESTADO DA ARTE DOS MODELOS ELÉTRICOS PARA CAPACITORES REAIS 

 

4.2.1.1.1 REPRESENTAÇÃO EM SÉRIE PARA O CIRCUITO EQUIVALENTE DE UM 

CAPACITOR REAL 

 

Brown (2007) apresenta o circuito equivalente representativo de um capacitor real. A 

Figura 23 retrata o modelo elétrico em questão. 

 

Figura 23 – Circuito em série equivalente para a representação de um capacitor real.  

 

Fonte: Adaptado de Brown (2007). 

 

Segundo Brown (2007), esse modelo provê uma aproximação razoável para a maioria 

das aplicações, principalmente em frequência inferiores a 3 kHz. Todas as grandezas elétricas 

que o compõem são fixas e não variam com a frequência ou com a temperatura. 
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A resistência em série equivalente (RES) modela as perdas ôhmicas no capacitor, 

incluindo as perdas resistivas no dielétrico e as perdas ocasionadas por possíveis correntes 

induzidas. Já a indutância em série (LES) representa o efeito autoindutivo do capacitor entre seus 

terminais, devido às características construtivas desse elemento; a capacitância presente nesse 

modelo representa a capacitância nominal do capacitor (CES). Por fim, a resistência paralela (Rp) 

representa as perdas ôhmicas nas isolações entre a parte ativa do capacitor e seu invólucro. 

Esse modelo elétrico, como mencionado anteriormente, representa adequadamente o 

comportamento dos capacitores nas baixas frequências. Porém não é adequado para capacitores 

que operam em frequências superiores a 3 kHz. Pela análise do modelo apresentado na Figura 

23, nota-se que não são consideradas possíveis variações dos parâmetros que o compõem com a 

frequência e com a temperatura (BROWN, 2007). 

 

4.2.1.1.2 REPRESENTAÇÃO EM SÉRIE PARA O CIRCUITO EQUIVALENTE DE UM 

CAPACITOR REAL CONSIDERANDO O EFEITO DA ABSORÇÃO DIELÉTRICA 

 

CapSite 2009 (2009) apresenta o modelo elétrico de uso mais comum na representação 

de capacitores reais. Esse modelo encontra-se representado na Figura 24. 

 

Figura 24 – Circuito em série equivalente para a representação de um capacitor real, considerando o 
efeito de absorção dielétrica. 

 
 

Fonte: Adaptado de CapSite 2009 (2009). 

 

Nesse modelo, quase todos os pontos relatados na seção 3.2.1 são considerados, 

representando, assim, o comportamento dos capacitores sob os mais diversos aspectos. Assim 

como o modelo retratado na Figura 23, os valores das perdas ôhmicas no dielétrico, da 

autoindutância entre os terminais dos capacitores e das perdas na isolação são retratados. 

Adicionalmente, esse modelo apresenta uma malha resistivo-capacitiva (AD) paralela ao 

AD 
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elemento capacitivo, cujo objetivo é modelar o efeito da absorção dielétrica dos capacitores, 

que, como exposto anteriormente, pode ser significativo em alguns tipos de dielétricos. 

 

4.2.1.1.3 MODELO ELÉTRICO PARA CAPACITORES ELETROLÍTICOS DE ALUMÍNIO 

  

Mehl (2012) apresenta a simplificação do modelo elétrico apontado por Brown (2007) 

visando representar o comportamento real de capacitores eletrolíticos de alumínio. Nota-se que, 

para esse tipo de capacitor, além do efeito da capacitância, os efeitos correspondentes das 

perdas devido a imperfeições dos dielétricos, compostos por uma camada de oxidação nas 

placas e eletrólito fluido, e a indutância parasita devido à construção com folhas enroladas, são 

predominantes sob os demais aspectos. A Figura 25 traz a representação desse modelo. 

 

Figura 25 – Modelo elétrico representativo de um capacitor eletrolítico de alumínio.  

 
 

Fonte: Adaptado de Mehl (2012). 

 

Assim, nas frequências mais baixas, a impedância equivalente desse capacitor é 

determinada, principalmente, pela resistência e pela capacitância do capacitor, enquanto, que 

para as frequências de mais alta ordem, há predominância da indutância. A Figura 26 mostra o 

comportamento de sua impedância equivalente. 
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Figura 26 – Curvas da impedância de um capacitor eletrolítico de 100 µF/63 V em função da 
frequência. 

 
Fonte: Adaptado de Mehl (2012). 

 

A Figura 26 também mostra o efeito das baixas temperaturas no eletrólito que compõe o 

dielétrico. As baixas temperaturas fazem com que o eletrólito quase solidifique, refletindo 

diretamente em sua constante dielétrica e, consequentemente, em sua capacitância. 

 

4.2.1.1.4 MODELO ELÉTRICO PARA CAPACITORES ELETROLÍTICOS DE TÂNTALO 

  

Pelcak (2012) apresenta um modelo elétrico para representação de capacitores 

eletrolíticos de tântalo, muito utilizados em circuitos eletrônicos, com a vantagem de não 

apresentarem grandes variações de capacitância com a temperatura, quando comparados aos 

capacitores eletrolíticos de alumínio. A Figura 27 mostra o modelo elétrico desse capacitor. 
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Figura 27 – Modelo elétrico representativo de um capacitor eletrolítico de tântalo. 

 
 

Fonte: Adaptado de Pelcak (2012). 

 

Nos capacitores de tântalo, além das perdas no dielétrico, representam-se também as 

perdas entre o dielétrico e o invólucro do capacitor. Novamente, nas frequências mais baixas, a 

impedância equivalente desse capacitor é determinada principalmente pela sua resistência e pela 

sua capacitância, enquanto, quando operando em frequências elevadas, há predominância do 

efeito indutivo.  

 

4.2.1.1.5 MODELO ELÉTRICO PARA CAPACITOR DE POTÊNCIA IMPLEMENTADO NO 

SOFTWARE PQF 

 

Nas seções anteriores, foram apresentados os modelos elétricos dos mais variados tipos 

de capacitores, com diferentes aplicações e finalidades, que têm sido objeto de estudos em 

pesquisas correlacionadas ao tema da  modelagem de capacitores. Nesta seção, será conduzida 

uma breve apresentação do modelo elétrico implementado para capacitores de potência em um 

dos softwares mais utilizados nas indústrias para cálculos de penetração harmônica e 

dimensionamento de filtros de harmônicos: o software PQF (QUALITY, 2012). 

O modelo de um capacitor real utilizado pelo software PQF é retratado na Figura 28, 

sendo C a capacitância nominal do capacitor e Rc o valor da resistência em série equivalente que 

busca modelar as perdas ôhmicas. Devido à presença do elemento capacitivo, a impedância 

equivalente do circuito é função da frequência.  
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Figura 28 – Modelo elétrico representativo de um capacitor de potência implementado no software 
PQF.  

 

Fonte: Adaptado de Quality (2012). 

 

Como se pode observar, o modelo implementado leva em consideração apenas os 

valores das perdas no dielétrico. Possíveis efeitos da indutância existente entre as placas e os 

terminais dos capacitores, bem como a resistência do material isolante entre a parte ativa e o 

invólucro metálico, não são levados em consideração.  

Outra característica inerente desse modelo é a não distinção do tipo de capacitor de 

potência a ser empregado. Como já exposto no Capítulo II, as duas tecnologias de capacitores 

de potência hoje existentes no mercado apresentam características próprias de fabricação e 

constituição, além de uma construção geométrica bastante distinta. Para frequências muito altas, 

o efeito da indutância e da resistência torna-se mais pronunciado, reduzindo o efeito final da 

capacitância. Sendo assim, para situações de operação com valores de frequência múltiplos da 

fundamental, o modelo retratado na Figura 28 pode apresentar limitações. 

Outro ponto não considerado no modelo de capacitor implementado no software PQF 

(QUALITY, 2012) é o efeito de absorção dielétrica, o qual pode vir a influenciar o 

comportamento real desses dispositivos. 

A Figura 29 ilustra o comportamento da impedância equivalente desse modelo de 

capacitor. 
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Figura 29 – Comportamento da impedância equivalente do modelo elétrico implementado no software 
PQF. 

 

Fonte: O autor. 

 

A Figura 29 ilustra o comportamento esperado para esse modelo, quando operando em 

altas frequências. Como se pode observar, a impedância equivalente tenderia ao valor da 

resistência de perdas ôhmicas, não sofrendo nenhum efeito de possíveis indutâncias parasitas. 

 

4.3 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo foi desenvolvido no sentido de proporcionar uma visão geral dos 

modelos elétricos existentes para representar os capacitores reais e seu comportamento dentro 

de uma determinada condição de operação. Para tanto, fez-se uma abordagem sobre os 

parâmetros necessários para desenvolver um modelo que atenda às mais diversas situações de 

operação.  

Como se pôde observar, os trabalhos encontrados durante o levantamento bibliográfico a 

respeito de modelos elétricos de capacitores não consideram as solicitações adicionais impostas 

aos capacitores de potência pelos componentes harmônicos de tensão. Como anteriormente 

apresentado, a solicitação dielétrica à qual o sistema dielétrico do capacitor é submetido, no 

caso de formas de onda de tensão distorcidas por harmônicos, pode ocasionar perdas adicionais, 
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além de acentuar o efeito da indutância parasita. Outro ponto que requer uma maior atenção é a 

variação desses parâmetros com a frequência e a temperatura, bem como a interdependência 

desses valores com as tensões operacionais a que são impostos.  

Com exceção de Mehl (2012), que considera as características relativas à absorção 

dielétrica e a forma de representá-la nos modelos elétricos dos capacitores, poucos foram os 

modelos encontrados que consideram tal fenômeno, não havendo relatos ou pesquisas que 

visem a investigar o modelo matemático dos capacitores quando estes operam sob forte 

presença de componentes harmônicos. 

No próximo capítulo, será apresentada a metodologia empregada para a realização dos 

ensaios no laboratório e das simulações utilizando o modelo elétrico para capacitores de 

potência implementado no software PQF. Serão apresentados, ainda, os aspectos gerais da 

bancada de medição, bem como as características construtivas dos capacitores produzidos em 

escala reduzida para os ensaios laboratoriais.  
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V METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

Nos capítulos anteriores, foram apresentadas as tecnologias empregadas na fabricação 

dos capacitores de potência, suas vantagens e desvantagens, os métodos de projeto de cada uma 

dessas tecnologias, bem como as suas principais aplicações nos sistemas elétricos de potência. 

Apresentaram-se, também, os modelos elétricos existentes para representar os mais diversos 

tipos de capacitor. Neste capítulo, serão apresentados os procedimentos experimentais adotados 

que permitiram atingir o objetivo desta pesquisa. 

O foco principal proposto por esta dissertação foi estudar o comportamento dos 

capacitores de potência operando sob a presença de componentes harmônicos e, também, 

apenas do componente fundamental. Buscou-se averiguar pela pesquisa desenvolvida se a 

assinatura de corrente obtida nos ensaios laboratoriais, para cada uma das tecnologias 

apresentadas, corresponde à assinatura de corrente obtida por meio da simulação 

computacional. O modelo elétrico utilizado nas simulações foi o modelo hoje implementado no 

software PQF (QUALITY, 2012). Sua escolha foi motivada pela ampla utilização desse 

software nos estudos correlacionados à QEE, no tangente aos cálculos da penetração harmônica, 

correção do fator de potência e dimensionamento de filtros de harmônicos (HONG, 1996 et. al). 

Outros aspectos avaliados nesta dissertação foram ainda:  

 

a) Uma comparação das assinaturas de corrente obtidas nos ensaios laboratoriais de 

cada uma das tecnologias em análise; 

b) A forma de onda da tensão e DTHT, a fim de averiguar a similaridade das tensões 

utilizadas para alimentar os capacitores ensaiados no laboratório e das tensões 

parametrizadas no gerador virtual do software Simulink; e 

c) A forma de onda da corrente dos capacitores e distorção harmônica de corrente, a 

fim de averiguar se as assinaturas de corrente obtidas nos ensaios laboratoriais para 

cada uma das tecnologias apresentadas correspondem à assinatura de corrente obtida 
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pelo modelo elétrico implementado no software PQF (QUALITY, 2012), quando 

operando sob as mesmas condições. 

 

5.1 VISÃO GERAL DO CAPÍTULO 

 

Para atingir os objetivos mencionados anteriormente, foram realizados ensaios 

laboratoriais, em ambiente controlado, nos capacitores de potência a seco e impregnados, com 

tensões nominais de 127 V, produzidos em escala reduzida para que fosse possível atender às 

especificações técnicas impostas pelos equipamentos disponíveis para realização dos ensaios. 

Neste capítulo, serão descritos os softwares utilizados neste estudo e os aspectos 

relativos à bancada de ensaios, tais como, os pertinentes às duas tecnologias de capacitores 

fabricados e empregados na fase experimental do trabalho e os pertinentes aos equipamentos 

utilizados, como, por exemplo, a fonte de alimentação e os analisadores de qualidade de 

energia. 

Cabe frisar que os ensaios foram  realizados no Laboratório de Análise e Monitoramento 

da Qualidade da Energia Elétrica (LAMQEE), da Universidade de São Paulo (USP), no 

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Escola de Engenharia de São Carlos 

(EESC).  

O fluxograma da Figura 30 apresenta as macroetapas envolvidas na execução desta 

dissertação.  
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Figura 30 – Fluxograma representativo das etapas executadas para realização dos ensaios e 
simulações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fonte: O autor. 

 

Nas próximas subseções, serão abordados os aspectos imprescindíveis para o 

entendimento das principais etapas listadas no fluxograma. 

 

5.2 ASPECTOS DA BANCADA EXPERIMENTAL 

 

A bancada experimental foi basicamente composta por uma fonte de alimentação, cargas 

(representadas pelos capacitores de potência), analisadores de qualidade de energia, ponte LCR 
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portátil e um microcomputador responsável pelo armazenamento dos dados. Para uma melhor 

compreensão da bancada de ensaios, apresenta-se o diagrama de blocos da Figura 31.  

 

Figura 31 – Diagrama de blocos da bancada experimental. 

Fonte: O autor. 

   

O sistema foi alimentado, primeiramente, com uma forma de onda puramente senoidal, 

a fim de que pudessem ser extraídas as assinaturas de corrente de cada tecnologia de capacitor, 

quando alimentada nessa condição. Nos ensaios subsequentes, alimentaram-se as cargas com as 

formas de onda distorcidas. As assinaturas de corrente foram extraídas por meio da leitura da 

corrente da fonte. Com as assinaturas de corrente dos capacitores, uma base de dados foi gerada 

de forma semiautomática, sendo que os dados armazenados foram tratados posteriormente via 

software MATLAB® (DABNEY, 2007). 

Uma ponte LCR portátil foi utilizada, apenas para averiguar a existência de uma 

possível indutância parasita nesses capacitores, além do valor da resistência e da capacitância, 

inerentes a esses elementos. 

É possível observar na Figura 32, conforme características mencionadas anteriormente, 

a organização e distribuição física dos componentes (fonte de alimentação – gerador de sinais, 

ponte LCR portátil, capacitores de potência, analisadores de QEE e microcomputador) no 

LAMQEE.  
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Figura 32 – Distribuição física dos componentes no laboratório. 

 

Fonte: O autor. 

 

Nas próximas seções, serão apresentadas as principais características técnicas dos 

equipamentos utilizados nos ensaios. 

 

5.2.1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO  

 

Para a alimentação dos capacitores, foi utilizada uma fonte monofásica, modelo 5001iX 

da California Instruments, com potência de 5 kVA. Esse equipamento pode ser visualizado na 

Figura 33. 

 

Capacitor PPM Capacitor “All Film”

Ponte LCR Analisador 

FLUKE®435

Fonte 5001 iX



METODOLOGIA 104 
 

 

Figura 33 – Fonte 5001iX da California Instruments. 

 

Fonte: O autor.  

 

A Figura 34 apresenta os valores máximos e mínimos das principais grandezas 

operacionais dessa fonte. 

 

Figura 34 – Valores limites da fonte 5001iX da California Instruments. 

        

Fonte: Software CiguiSII iX Series II®. 

 

A fonte de alimentação foi configurada para fornecer às cargas uma tensão de 127 V 

(eficaz), com ângulo de fase em 0º e frequência de 60 Hz. 
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Os ajustes de configuração desta fonte podem ser realizados tanto por meio de seu 

painel frontal quanto por software. A Figura 35 ilustra como seria sua configuração por meio do 

software CiguiSII iX Series II®, em que todos os ajustes são transmitidos à fonte por uma 

interface serial RS-232. 

 

Figura 35 – Software CiguiSII iX Series II®. 

 

Fonte: Software CiguiSII iX Series II®. 

 

5.2.2 ANALISADORES DE ENERGIA 

 

Os analisadores de energia usados para extração das assinaturas harmônicas foram dois, 

sendo que um deles encontrava-se sob o mesmo chassi da fonte de alimentação. Portanto, o 

equipamento mostrado na Figura 34 também possui como característica a função de analisador 

de energia. O segundo analisador utilizado foi um Fluke 435 (FLUKE, 2012), ilustrado na 

Figura 36. 
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Figura 36 – Analisador da qualidade de energia Fluke 435. 

 

            Fonte: O autor. 

 

Vale comentar que o Fluke 435 (FLUKE, 2012),  foi aprovado pela ANEEL para os 

estudos de QEE, sendo um instrumento totalmente configurável. Pelo uso do equipamento, o 

usuário pode escolher e configurar que variáveis medir e guardar em sua memória, bem como o 

tempo de amostragem, número de pontos nas formas de onda coletadas, entre outros. 

Ambos os analisadores foram gerenciados via software, para que a aquisição dos dados 

fosse feita de modo semiautomático. No caso do analisador da California Instruments, esses 

dados foram obtidos via interface serial e então armazenados no microcomputador. Apresenta-

se na Figura 37, a tela do software pela qual se realiza a aquisição desses dados. 
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Figura 37 – Tela de aquisição de dados do software CiguiSII iX Series II®. 

 

Fonte: O autor. 

 

Já pelo analisador da Fluke (FLUKE, 2012), os dados foram obtidos via interface serial 

opto-isolada, que é convertida para uma interface Universal Serial Bus (USB), a qual faz a 

conexão com o microcomputador. Um exemplo de como os dados são apresentados pelo 

software FlukeView® é ilustrado na Figura 38. 
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Figura 38 – Tela de aquisição de dados do software FlukeView®. 

 

Fonte: O autor. 

 

A geração da base de dados contendo as assinaturas harmônicas dos capacitores é 

referida como semiautomática, devido à necessidade de um operador ter que executar os 

procedimentos de aquisição dos dados e também pela necessidade de adequar os arquivos 

resultantes das aquisições, pois eles contêm cabeçalhos que devem ser extraídos. Para essa 

finalidade, alguns módulos de software foram desenvolvidos utilizando a ferramenta 

computacional MATLAB® (DABNEY, 2007), de forma a realizar essas adequações e manter a 

base de dados com certa uniformidade. Exemplos desses cabeçalhos são ilustrados nas Figuras 

39, 40 e 41.  

  



METODOLOGIA 109 
 

 

Figura 39 – Exemplo dos arquivos criados pelo analisador de energia modelo 5001iX da California 
Instruments na aquisição dos dados para os valores da distorção harmônica. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 40 – Exemplo dos arquivos criados pelo analisador de energia modelo 435 da Fluke na 
aquisição dos dados referentes à distorção harmônica. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 41 – Exemplo dos arquivos criados pelo analisador de energia modelo 5001iX da California 

Instruments na aquisição dos dados dos sinais em análise. 

 
 

Fonte: O autor. 
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5.2.3 CAPACITORES DE POTÊNCIA 

 

Como enfatizado, foram fabricados, em escala reduzida, os capacitores correspondentes 

às duas tecnologias hoje existentes e já expostas nesta dissertação. Para o projeto dos 

capacitores, levaram-se em consideração os limites já mencionados da fonte utilizada para 

geração dos sinais.  

Assim, os capacitores fabricados para o atendimento dos ensaios propostos nesta 

pesquisa, obedecendo às questões de projetos citadas no Capítulo II, tiveram seus valores 

nominais especificados em função da limitação de tensão e corrente do gerador. Os valores 

nominais de cada um dos capacitores utilizados estão indicados na Tabela 20. 

 

Tabela 20 – Valores nominais de projeto dos capacitores utilizados nos ensaios. 

Tecnologia  
Potência 
Nominal 

(VAr) 

Resistência Não 
Indutiva Shunt 

(MΩ) 

Capacitância 
Nominal (µF) 

Tensão 
Nominal 

Eficaz 
(Vrms) 

Corrente 
Nominal 

Eficaz 
(Arms) 

Frequência 
Nominal 

(Hz) 

Seco 833,11 0,115  137,01 127,00 8,62 60 

Impregnado 833,11 0,115 137,01 127,00 8,62 60 

Fonte: O autor. 

 

Exceto pelas características construtivas, os valores nominais dos capacitores 

empregados nos ensaios laboratoriais são idênticos. Ressalta-se que os valores indicados na 

Tabela 20 são nominais, sendo que os valores reais de capacitância de cada tecnologia foram 

obtidos após realização dos ensaios de rotina previstos nas normas pertinentes, como a NBR 

5282 (ABNT, 1998).  
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5.2.3.1 CAPACITORES DE PPM 

 

A Figura 42 retrata o capacitor de PPM utilizados nos ensaios laboratoriais. 

 

Figura 42 – Capacitor de PPM utilizado nos ensaios. 

 

Fonte: O autor.                            

 

Visando a uma aplicabilidade didática do modelo, a célula capacitiva foi adaptada a um 

invólucro metálico e protegida por um disjuntor. O capacitor é conectado à fonte por meio de 

uma chave de duas posições, com indicação luminosa, facilitando a identificação da carga 

quando energizada. A Tabela 21 apresenta os dados da placa do capacitor. Observa-se que os 

valores obtidos diferem dos valores nominais de projeto, porém com os valores percentuais 

dentro da tolerância exigida pela norma NBR 5282/98 (NBR 5282, 1998). 

 

Tabela 21 – Características reais do capacitor de PPM obtidas nos ensaios de rotina. 

Tecnologia  
Resistência Não Indutiva 

Shunt (MΩ) 
Capacitância Real 

(µF) 

Tensão 
Nominal 

Eficaz 
(Vrms) 

Frequência 
Nominal (Hz) 

PPM 0,110  135,00 127,00 60 

Fonte: O autor. 
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5.2.3.2 CAPACITORES IMPREGNADOS 

 

O capacitor all-film utilizado nos ensaios laboratoriais é representado na Figura 43. 

 

Figura 43 – Capacitor all-film utilizado nos ensaios. 

 
Fonte: O autor. 

 

Assim como para o capacitor de PPM, desenvolveu-se uma sobrecaixa para proteção das 

conexões do capacitor. Utilizou-se novamente um disjuntor para proteção do capacitor, bem 

como um indicador luminoso, a fim de indicar que o capacitor está energizado. A Tabela 22 

apresenta os dados da placa do capacitor. Assim como ressaltado para o capacitor de PPM, os 

valores obtidos diferem dos valores nominais de projeto, porém com os valores percentuais 

dentro da tolerância exigida pela norma NBR 5282/98 (NBR 5282, 1998). 

 

Tabela 22 – Características reais do capacitor all-film obtidas nos ensaios de rotina. 

Tecnologia  
Resistência Não Indutiva 

Shunt (MΩ) 
Capacitância Real 

(µF) 

Tensão 
Nominal 

Eficaz 
(Vrms) 

Frequência 
Nominal (Hz) 

All-film 0,110  131,00 127,00 60 

Fonte: O autor. 
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5.3 ESTUDO DE UM CASO BASE REAL  

 

Para configuração da fonte programável, também foram utilizados, os dados obtidos por 

meio da medição em uma empresa de saneamento básico refletindo um caso real prático. O 

objetivo desejado consistia na correção do fator de potência da instalação para valores 

superiores a 0,92 e na redução dos níveis de distorção harmônica para valores recomendados 

pela norma (< 5%, conforme IEEE Standard 519). Em um primeiro momento, foram 

observadas as medições realizadas na empresa antes da inserção de qualquer equipamento para 

correção de fator de potência ou mitigador de harmônicos.  

 

5.3.1 DADOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS UTILIZADAS NO ESTUDO 

 

A empresa é alimentada pela concessionária local em uma tensão de 11.9 kV e 

frequência de 60 Hz. Logo na entrada, possui um transformador abaixador de tensão, no qual, a 

partir do secundário, todas as cargas da empresa estão conectadas. A Figura 44 apresenta o 

diagrama unifilar da empresa analisada. 
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Figura 44 – Diagrama unifilar da empresa de saneamento. 

 
Fonte: O autor. 

Nas Tabelas 23 e 24, são apresentados os dados técnicos do transformador e da 

concessionária. 

 

Tabela 23 – Dados técnicos do transformador. 

Potência  
Nominal  
 (kVA) 

Tipo de  
Conexão 

Relação de 
Transformação 

Resistência  
 (%) 

Reatância 
 (%) 

112,5 ∆ – Y 11,9 kV/440 V 1 3,55 

Fonte: O autor. 
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Tabela 24 – Parâmetros da concessionária de energia. 

Descrição  Valor 

Potência de curto-circuito 94,53 MVA 

Tensão nominal no PAC 11,9 kV 

Frequência fundamental 60 Hz 

                                         Fonte: O autor. 

 

As medições foram realizadas no secundário do transformador. Os valores registrados e 

os gráficos obtidos, pertinentes ao contexto desta dissertação, são mostrados a seguir. 

 

Figura 45 – Espectro de harmônicos da tensão registrado no secundário do transformador. 

 

Fonte: O autor. 

 

O gráfico da Figura 45 representa o espectro harmônico de tensão registrado no 

barramento de 440 V, com o respectivo valor percentual da DTHT. Nota-se que a quinta 

harmônica, ordem harmônica mais significativa no barramento, não excede os valores limites 

indicados pelo PRODIST (ANEEL, 2012), que recomenda um valor de quinta harmônica 

abaixo de 7,5%. Já pela IEC (2008a, 2008b), o valor recomendado para esta distorção 

individual deve ser inferior a 6% na baixa tensão (tensões inferiores a 1 kV). Também pelo 

PRODIST, a distorção harmônica total no barramento deve ser inferior a 10%, e pela IEC 

(2008a, 2008b),  limitada a 8%. No entanto, ao confrontarmos os valores registrados com a 

IEEE Standard 519, sendo esta a de maior aceitabilidade pelos profissionais e pesquisadores do 

assunto, o valor da DTHT excede o limite de 5% sugerido pela norma visto que, pela Figura 46, 

o valor observado foi de 5,4. 
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Os gráficos apresentados nas Figuras 46 e 47 retratam a forma de onda da tensão 

registrada no barramento e o perfil da DTHT, respectivamente. 

 

Figura 46 – Forma de onda da tensão registrada no secundário do transformador. 

     
Fonte: O autor. 

 

A Figura 46 apresenta a forma de onda da tensão no instante de maior distorção 

harmônica registrada no período de medição. Nota-se que a forma de onda de tensão possui 

simetria de meia-onda, ou seja, f (t±T/2)= -f(t); isso implica que o componente de Corrente 

Contínua (CC) da onda é desprezível e que as ordens pares de harmônicos são insignificantes, 

fato este que pode ser comprovado na análise do espectro harmônico apresentado anteriormente. 

 

Figura 47 – Perfil da DTHT. 

 

Fonte: O autor. 
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A linha em destaque indica o limite de DTHT indicado pela IEEE Standard 519. Os 

valores indicados no gráfico são valores pontuais, obtidos de acordo com o tempo de 

integralização da janela deslizante. Para determinar o valor aproximado da DTHT da medição, 

usam-se os valores médios ou a probabilidade P95 (LEMES, 2010), sendo que, para fins de 

dimensionamento do filtro, utiliza-se o valor máximo da DTHT. 

 

Figura 48 – Forma de onda da corrente registrada no secundário do transformador.  

 

Fonte: O autor. 

 

O gráfico da Figura 48 representa a forma de onda da corrente registrada no secundário 

do transformador. Nota-se que a assinatura de corrente registrada é típica de um inversor de 

frequência com ponte retificadora a diodos. O espectro harmônico da corrente registrado no 

barramento de 440 V é retratado na Figura 49, com o respectivo valor percentual da DTHT. De 

acordo com o gráfico, os limites de distorção individual de corrente de ordem 5 e o DTHT 

ficaram bem acima dos limites, conforme a norma IEEE Standard 519. O gráfico da Figura 50 

retrata o perfil da DTHT medido. 
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Figura 49 – Espectro de harmônicos da corrente registrado no secundário do transformador.  

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 50 – Perfil da distorção harmônica da corrente registrado no secundário do transformador. 

 

Fonte: O autor. 

 

As medições foram realizadas com o intuito de obter dados em campo; com essas 

informações, foi possível especificar o conteúdo harmônico injetado na barra e obter um perfil 

para parametrização da fonte programável típico de um caso real. Os dados da medição foram 

aferidos com um medidor da marca Circutor, modelo R-5 (CIRCUTOR, 2012). Com a 

utilização de um programa estatístico de tratamento de dados de medição, foi possível 

apresentar esses dados na forma de gráficos, conforme mostrado anteriormente.  

Além desse caso real, apresentado em detalhes para maior compreensão de como foram 

levantados os dados em campo, foram feitos ensaios laboratoriais com ondas distorcidas nos 

limites dos valores indicados pela IEC (2008a, 2008b) e pelo PRODIST (ANEEL, 2012)  
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A próxima seção apresentará os aspectos relativos à configuração da fonte programável 

para cada uma das situações listadas nesta seção. 

 

5.4 ASPECTOS RELATIVOS À PARAMETRIZAÇÃO DA FONTE PROGRAMÁVEL  

 

A fonte de alimentação foi configurada para fornecer às cargas uma tensão de 127 Vrms 

(eficaz) e frequência de 60 Hz. Por ser uma fonte programável, o valor da impedância de saída 

do equipamento pôde ser ajustado dentro de uma determinada faixa de valores. A Tabela 25 

resume os parâmetros ajustados na fonte para a realização dos ensaios.  

 

Tabela 25 – Configuração da fonte California 5001ix para realização dos ensaios. 

Grandeza Unidade Valor 

Tensão (RMS) V 127 

Frequência Hz 60 

Resistência Ohm 0,009 

Indutância mH 0,038 

Fonte: O autor. 

  

Para a execução das simulações, além da forma de onda puramente senoidal, foram 

geradas outras formas de ondas, por meio da função Create Harmonic Waveforms. Para a 

composição dos sinais distorcidos, utilizaram-se três situações distintas, sendo que, para cada 

uma delas, foram extraídas as assinaturas de corrente, a distorção harmônica de tensão e a 

distorção harmônica de corrente para cada tecnologia de capacitor. 

Nas próximas seções, será exposta cada uma dessas situações. 
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5.4.1 GERAÇÃO DO SINAL DE TENSÃO DISTORCIDO BASEADO NOS LIMITES 

IMPOSTOS PELA IEC 

 

O espectro harmônico da tensão retratado na Figura 51 foi gerado com base nos valores 

individuais de distorção harmônica sugeridos pela IEC (2008a, 2008b), já expostos nesta 

dissertação na seção 3.2.1.1.2. 

 

Figura 51 – Espectro harmônico da tensão configurado na fonte 5001ix baseado nos limites indicados 
pela IEC. 

 

Fonte: O autor. 

 

A forma de onda de tensão resultante da composição das ordens harmônicas 

apresentadas pelo espectro de harmônicos de tensão da Figura 51 é retratada na Figura 52. 

Ressalta-se que, para fins de executar o ensaio no caso mais crítico de sobretensão, se 

considerou que as ordens harmônicas estavam todas em fase. 
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Figura 52 – Forma de onda da tensão configurada na fonte 5001ix baseada nos limites indicados pela 
IEC. 

 

Fonte: O autor. 

 

5.4.2 GERAÇÃO DO SINAL DE TENSÃO DISTORCIDO BASEADO NOS LIMITES 

SUGERIDOS PELOS PRODIST 

 

O espectro harmônico de tensão retratado na Figura 53 foi gerado com base nos valores 

individuais de distorção harmônica sugeridos pelos PRODIST (ANEEL, 2012), também já 

expostos nesta dissertação na seção 3.2.1.1.2. 
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Figura 53 – Espectro harmônico da tensão configurado na fonte 5001ix baseado nos limites indicados 
pelos PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 

 

A forma de onda de tensão resultante da composição das ordens harmônicas 

apresentadas pelo espectro harmônico da tensão da Figura 53 é retratada na Figura 54. Ressalta-

se que, novamente, para fins de executar o ensaio no caso mais crítico de sobretensão, se 

considerou que as ordens harmônicas estavam todas em fase. 

 

Figura 54 – Forma de onda de tensão configurada na fonte 5001ix baseada nos limites indicados pelos 
PRODIST.  

 
Fonte: O autor. 
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5.4.3 GERAÇÃO DO SINAL DE TENSÃO DISTORCIDO BASEADO NAS MEDIÇÕES EM 

CAMPO 

 

O espectro harmônico da tensão retratado na Figura 55 foi gerado com base nas 

medições e dados levantados em campo, já expostos nesta dissertação na seção 5.3. 

 

Figura 55 – Espectro harmônico da tensão configurado na fonte 5001ix baseado nas medições 
realizadas em campo. 

 
Fonte: O autor. 

 

A forma de onda de tensão resultante da composição das ordens harmônicas 

apresentadas pelo espectro  harmônico da tensão da Figura 55 é retratada na Figura 56. Nota-se 

que a forma de onda gerada e programada na fonte difere ligeiramente da forma de onda 

apresentada na Figura 46, pelo fato de terem sido consideradas as ordens harmônicas em fase 

para composição do sinal na fonte, enquanto, nas medições, as ordens harmônicas apresentaram 

ângulos de defasagem em relação ao componente fundamental.  
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Figura 56 – Forma de onda da tensão configurada na fonte 5001ix baseada nas medições realizadas 
em campo. 

 
 

Fonte: O autor. 

 

5.5 SOFTWARES EMPREGADOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS E PARA 

REALIZAÇÃO DAS SIMULAÇÕES 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram utilizados dois softwares amplamente 

difundidos na indústria: o PQF (QUALITY, 2012) e o Simulink MATLAB® (DABNEY, 2007).  

O primeiro programa fundamenta-se em técnicas do domínio da frequência para a 

solução do fluxo harmônico, fluxo de potência e a análise das aplicações de filtros e bancos de 

capacitores para filtragem harmônica e correção de fator de potência em sistemas elétricos. Vale 

comentar que o software PQF utiliza uma análise monofásica. 

Sua metodologia de simulação consiste na solução linear da matriz de admitância 

harmônica, em que, para cada frequência, o programa realiza os cálculos do fluxo harmônico, 

fornecendo como resultados as distorções harmônicas nas diversas barras do sistema em estudo. 

Ainda, o programa incorpora em sua estrutura, diversos componentes que perfazem um sistema 

elétrico, tais como, transformadores, bancos de capacitores, linhas de transmissão, motores de 

indução, cargas lineares e filtros harmônicos, dentre outros. Quanto às cargas não lineares, estas 

são modeladas como fontes de correntes harmônicas, cujos dados (ordem harmônica, amplitude 

e ângulo de fase) podem ser oriundos de medições em campo, como também a partir de 

soluções analíticas. 

Já o Simulink MATLAB® é um programa utilizado para modelagem, simulação e 

análise de sistemas dinâmicos, aplicando-se a sistemas lineares e não lineares contínuos e/ou 
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discretos no tempo. O mesmo disponibiliza uma interface gráfica com o usuário para construção 

dos modelos a partir de diagramas em blocos. 

Após a definição do modelo, a simulação pode ser feita com diferentes algoritmos de 

resolução, escolhidos a partir dos menus do Simulink ou da linha de comando do MATLAB® 

(DABNEY, 2007). Os menus são particularmente convenientes para o trabalho interativo, 

enquanto a linha de comando tem sua utilidade na simulação repetitiva na qual se deseja 

somente mudar parâmetros. Usando osciloscópios virtuais (scopes) ou outros visualizadores, 

tem-se o resultado gráfico da simulação enquanto a mesma é executada. Os resultados da 

simulação podem ser exportados para o MATLAB® para um futuro processamento ou 

visualização gráfica. 

As ferramentas de análise de modelos incluem ferramentas de linearização e ajuste, que 

podem ser acessadas a partir da linha de comando do MATLAB®, assim como várias 

ferramentas deste e das suas toolboxes específicas (DABNEY, 2007). Para a implementação do 

sistema a ser estudado, foi utilizado a toolbox Simpower Systems® (DABNEY, 2007). 

Sendo o MATLAB® e o Simulink integrados, pode-se simular, analisar e revisar os 

modelos em qualquer dos dois ambientes (DABNEY, 2007).  

 

5.6 CIRCUITO EQUIVALENTE DO SISTEMA E CIRCUITO IMPLEMENTADO NO 

SOFTWARE SIMULINK 

 

5.6.1 CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE DO SISTEMA 

 

A Figura 57 retrata o circuito elétrico equivalente do sistema fonte-capacitor.  

 

  



METODOLOGIA 127 
 

 

Figura 57 – Circuito elétrico equivalente do sistema fonte-capacitor. 

 

Fonte: O autor. 

 

Em que: 

 

� RFonte – resistência de saída da fonte, em [Ω]; 

� LFonte – indutância de saída da fonte, em [mH]; 

� Rshunt – resistência de descarga entre os terminais do capacitor, em [MΩ]; 

� Rperdas – resistência em série do modelo de capacitor do software PQF, em [Ω]; 

� Cnominal – capacitância nominal do capacitor, em [µF]; 

� V – medição da tensão de saída da fonte, em [V]; e 

� A – medição da corrente da carga, em [A]. 

 

 

5.6.2 CIRCUITO IMPLEMENTADO NO SOFTWARE SIMULINK  

 

A Figura 58 retrata o circuito elétrico equivalente do sistema fonte-capacitor 

implementado no software Simulink (DABNEY, 2007).  
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Figura 58 – Circuito equivalente implementado no software Simulink.  

 

Fonte: O autor. 

 

Para geração dos sinais do Simulink (DABNEY, 2007), utilizaram-se o bloco From 

Workspace e uma fonte de tensão programável, garantindo assim, a fidelidade entre os sinais de 

tensão programados no gerador programável e utilizados nas simulações. Para mais detalhes a 

respeito da parametrização desse bloco, deve ser consultada a obra de Dabney (2007). 

Assim, para cada uma das situações de alimentação expostas anteriormente, simulou-se 

o circuito retratado na Figura 59 e registraram-se, a exemplo do ocorrido nos ensaios, as 

assinaturas de corrente, de tensão, a distorção harmônica de corrente e a distorção harmônica de 

tensão. Esses valores foram armazenados em variáveis no MATLAB® (DABNEY, 2007), o que 

permitiu que os sinais fossem reconstituídos e analisados posteriormente.  

 

5.7 METODOLOGIA EMPREGADA PARA COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS 

OBTIDOS 

 

Nas seções anteriores, foram apresentados os procedimentos experimentais adotados 

para a realização dos ensaios laboratoriais utilizando a fonte programável e os analisadores de 

powergui
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qualidade da energia para coleta dos dados. Apresentaram-se, também, o circuito equivalente do 

sistema e sua implementação no software Simulink (DABNEY, 2007). 

Os dados coletados, tanto nos ensaios laboratoriais quanto nas simulações, foram 

armazenados sob a forma de vetores, matrizes e estruturas no software MATLAB® (DABNEY, 

2007). Uma vez coletados os dados, foi estabelecido um critério de avaliação, com a finalidade 

de averiguar o grau de similaridade das curvas. Esse critério baseou-se na comparação dos 

componentes harmônicos das ondas registradas no domínio da frequência. A análise 

quantitativa dos espectros harmônicos visou obter uma informação mais objetiva do que aquelas 

obtidas apenas pela análise qualitativa, como, por exemplo, a mera comparação dos gráficos no 

domínio do tempo, possibilitando a investigação da existência de outras informações não óbvias 

à inspeção visual. 

Assim, para cada situação analisada, compararam-se os espectros harmônicos das 

respostas obtidas nos ensaios laboratoriais com os espectros harmônicos das respostas obtidas 

nas simulações. A comparação baseou-se na diferença percentual de cada ordem harmônica 

entre dois sinais correspondentes, tanto para os sinais de tensão quanto para os sinais de 

corrente, como apresentado nas Equações 18 e 19.   

Para a determinação das diferenças percentuais das ordens harmônicas de tensão obtidas 

nos ensaios e nas simulações, utilizou-se a Equação 18: 

 

               
(%)(%)(%) hEnsaiohSimulaçãoh DIHTDIHTDIHT −=∆               (18) 

 

Em que:  

 

� ∆DIHTh (%) – diferença da distorção individual de ordem h de tensão, em termos 

percentuais; 

� DIHTSimulação h (%) – distorção individual de ordem h de tensão obtida nas 

simulações, em termos percentuais; 

� DIHTEnsaio h (%) – distorção individual de ordem h de tensão obtida nos ensaios, em 

termos percentuais. 

 

Para a determinação das diferenças percentuais das ordens harmônicas de corrente 

obtidas nos ensaios e nas simulações, utilizou-se a Equação 19: 
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(%)(%)(%) hEnsaiohSimulaçãoh DIHIDIHIDIHI −=∆                             (19)  

 

Em que:  

 

� ∆DIHIh (%) – diferença da distorção individual de ordem h de corrente, em termos 

percentuais; 

� DIHISimulação h (%) – distorção individual de ordem h de corrente obtida nas 

simulações, em termos percentuais; 

� DIHIEnsaio h (%) – distorção individual de ordem h de corrente obtida nos ensaios, em 

termos percentuais. 

 

A fim de averiguar possíveis disparidades entre as respostas obtidas nos ensaios das 

duas tecnologias de capacitores, realizou-se a mesma análise empregada anteriormente. A 

diferença percentual de cada ordem harmônica entre dois sinais correspondentes, tanto para os 

sinais de tensão quanto para os sinais de corrente, foi determinada por meio das Equações 20 e 

21.   

Para a determinação das diferenças percentuais das ordens harmônicas de tensão obtidas 

nos ensaios das duas tecnologias de capacitores, utilizou-se a Equação 20: 

 

 
(%)(%)(%) _Im_ hSecoEnsaiohpregnadoEnsaioh DIHTDIHTDIHT −=∆              (20) 

 

Em que:  

 

� ∆DIHTh (%) – diferença da distorção individual de ordem h de tensão, em termos 

percentuais; 

� DIHTEnsaio_Impregnado h (%) – distorção individual de ordem h de tensão obtida nos 

ensaios laboratoriais do capacitor impregnado, em termos percentuais. 

� DIHTEnsaio_Seco h (%) – distorção individual de ordem h de tensão obtida nos ensaios 

laboratoriais do capacitor de PPM, em termos percentuais. 

 

Para a determinação das diferenças percentuais das ordens harmônicas de corrente 

obtidas nos ensaios das duas tecnologias, utilizou-se a Equação 21: 
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         (%)(%)(%) sec__ hoEnsaiohimpregnadoEnsaioh DIHIDIHIDIHI −=∆              (21)  

 

Em que:  

 

� ∆DIHIh (%) – diferença da distorção individual de ordem h de corrente, em termos 

percentuais; 

� DIHIEnsaio_impregnado h (%) – distorção individual de ordem h de corrente obtida nos 

ensaios laboratoriais do capacitor impregnado, em termos percentuais; 

� DIHIEnsaio_seco h (%) – distorção individual de ordem h de corrente obtida nos ensaios 

laboratoriais do capacitor de PPM, em termos percentuais. 

 

As Equações 18 a 21 podem resultar em valores positivos, negativos ou nulos, uma vez 

que não estão sendo considerados apenas os valores absolutos da diferença proposta. O sinal 

resultante da operação servirá de base para que seja localizado qual dos resultados apresentou 

maior distorção harmônica individual, caso essa diferença exista. Os Quadros 1 e 2 apresentam 

a codificação adotada nesta dissertação para a análise dos dados coletados. 

 

Quadro 1 – Codificação de sinais utilizada na comparação dos resultados obtidos nas simulações e 
nos ensaios laboratoriais. 

Sinal Interpretação 
Positivo (+) 

 
Maior distorção harmônica de ordem h obtida nos resultados das simulações. 

 
Negativo (-) 

 
Maior distorção harmônica de ordem h obtida nos resultados dos ensaios. 

 
Nulo (0) 

 
Distorção harmônica de ordem h igual para ambos os casos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Quadro 2 – Codificação de sinais utilizada na comparação dos resultados obtidos nos ensaios de cada 
uma das tecnologias empregadas. 

Sinal Interpretação 

Positivo (+) Maior distorção harmônica de ordem h obtida nos resultados dos capacitores all-film. 

Negativo (-) Maior distorção harmônica de ordem h obtida nos resultados dos capacitores a seco 

Nulo (0) Distorção harmônica de ordem h igual para ambos os casos. 

Fonte: O autor. 
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O fluxograma retratado na Figura 59 apresenta os procedimentos envolvidos na 

comparação do espectro harmônico para cada um dos casos estudados. 

 

Figura 59 – Procedimentos computacionais envolvidos na análise dos resultados. 

 
Fonte: O autor. 
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5.8 COMENTÁRIOS FINAIS DO CAPÍTULO 

 

O presente capítulo foi desenvolvido no sentido de proporcionar uma visão geral dos 

procedimentos experimentais adotados para o levantamento dos dados necessários para as 

análises propostas nesta dissertação. Para tanto, uma abordagem sobre as principais 

características técnicas dos equipamentos utilizados fez-se necessária, a fim de justificar o 

dimensionamento dos capacitores empregados nos ensaios laboratoriais. Apresentou-se 

também, em detalhes, o caso base real utilizado nesta pesquisa. 

Para a realização das simulações computacionais, foi apresentado o circuito elétrico 

equivalente do sistema físico real, bem como sua implementação no software Simulink 

MATLAB® (DABNEY, 2007). Ainda, a metodologia proposta para quantificar o grau de 

similaridade de cada um dos casos analisados por esta dissertação foi apresentada sucintamente. 

No próximo capítulo, serão apresentados os resultados oriundos das comparações 

realizadas, tanto qualitativa quanto quantitativamente. 
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VI RESULTADOS LABORATORIAIS EM 

AMBIENTE CONTROLADO 

 

 

 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados correspondentes aos ensaios realizados 

no LAMQEE (USP/EESC/SEL).  

Adicionalmente aos objetivos citados, serão feitas comparações a respeito da 

similaridade das respostas obtidas nas duas tecnologias e o levantamento da curva de 

impedância do circuito elétrico equivalente do sistema (Figura 57) em função da frequência.  

 

6.1 CURVA DE RESSONÂNCIA CARACTERÍSTICA DO SISTEMA  

 

A Figura 60 apresenta a curva característica do módulo da impedância equivalente do 

circuito elétrico representativo do sistema físico utilizado para realizar os ensaios laboratoriais. 

Na Figura 61, é possível verificar o comportamento do ângulo de fase do sistema.   
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Figura 60 – Gráfico do módulo da impedância característica do sistema em função da frequência. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 61 – Gráfico do ângulo de fase da impedância característica do sistema em função da 
frequência. 

 
Fonte: O autor. 
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Os gráficos apresentados nas Figuras 60 e 61 foram obtidos por meio da simulação do 

circuito elétrico equivalente do sistema físico, a fim de averiguar a ocorrência de possíveis 

ressonâncias em frequências significativas utilizadas nos ensaios. 

Pela análise dos gráficos, observa-se que o circuito elétrico equivalente apresenta a 

característica de um circuito ressonante em série, fato este comprovado pela análise das 

disposições dos componentes elétricos do circuito, retratada na Figura 57. Observa-se ainda, por 

meio da análise gráfica, que a frequência de ressonância do sistema está situada entre 2 e 3 kHz, 

ou seja, entre as ordens 33 e 50. Como os sinais utilizados nos ensaios foram compostos por 

componentes harmônicos considerando até a ordem 50, possíveis ressonâncias em série poderão 

ocorrer, ocasionando um ponto de baixa impedância e, consequentemente, a circulação de 

elevados valores de corrente. O valor da frequência de ressonância do sistema pode ser 

calculado por meio da expressão apresentada na Equação 11. 
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Assim, a ordem harmônica de ressonância será:  

 

60,37
60

83,2255

1

===
f

f
N s  

  

Portanto, possíveis ressonâncias em série poderão ocorrer entre as ordens 37ª  e a 38ª 

componente .  

  

6.2 COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS PELOS CAPACITORES DE PPM E 

ALL-FILM  

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados oriundos da comparação dos dados 

obtidos nos ensaios laboratoriais entre as duas tecnologias de capacitores de potência hoje 

existentes no mercado, e já apresentadas nesta dissertação. As grandezas analisadas serão as 

formas de onda da tensão utilizadas para alimentar cada tipo de capacitor e o espectro de 

harmônicos da tensão medido, a fim de comprovar, qualitativa e quantitativamente, que foram 
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consideradas as mesmas condições de alimentação para ambas as tecnologias. Serão também 

apresentadas as comparações das assinaturas de corrente obtidas nos ensaios de cada tecnologia, 

bem como seus respectivos espectros harmônicos, com o intuito de verificar possíveis 

disparidades entre as respostas obtidas em cada um dos ensaios realizados. 

A primeira análise foi focada na comparação das assinaturas de corrente obtidas nos 

ensaios laboratoriais dos capacitores de polipropileno metalizado (PPM)  com as assinaturas de 

corrente obtidas nos ensaios laboratoriais dos capacitores impregnados, quando alimentados 

com uma forma de onda puramente senoidal. Nas análises subsequentes, foram utilizadas 

formas de onda distorcidas na alimentação de cada uma das tecnologias de capacitores, sendo a 

primeira delas baseada nos valores máximos de distorção harmônica individual impostos pela 

IEC (2008a, 2008b), a segunda baseada nos limites máximos individuais sugeridos pelo 

PRODIST (ANEEL, 2012), e a terceira conforme a medição em campo apresentada no capítulo 

V desta dissertação.  

As formas de onda das tensões empregadas na alimentação e das assinaturas de corrente 

registradas, para cada uma das situações em análise, foram sobrepostas, assim como os gráficos 

correspondentes ao espectro harmônico obtido em cada uma delas. A sobreposição destes 

gráficos permitiu uma primeira visualização da proximidade e correlação entre as ondas. Pela 

metodologia apresentada e exposta no capítulo V, determinou-se também as diferenças 

percentuais entre cada ordem harmônica presente nos espectros de harmônicos obtidos nas 

medições realizadas para cada tecnologia de capacitor.  

Nas subseções que seguem, são apresentados os gráficos oriundos destas comparações, 

bem como os comentários pertinentes a cada um deles. 

 

6.2.1 ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO PURAMENTE SENOIDAL 

 

6.2.2.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS PARA OS 

ENSAIOS DAS DUAS TECNOLOGIAS 

 

A Figura 62 retrata a sobreposição das senóides utilizadas para alimentar os capacitores 

na situação de operação sob condições ideais, ou seja, considerando uma forma de onda 

puramente senoidal.  
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Figura 62 – Tensão de alimentação senoidal configurada na fonte 5001ix. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da tensão de alimentação senoidal 

utilizada no ensaio do capacitor impregnado ou all-film e ao espectro harmônico da tensão de 

alimentação senoidal utilizada no ensaio do capacitor de PPM ou a seco estão representados na 

Figura 63. A Figura 64 apresenta o espectro harmônico em valores percentuais do componente 

fundamental.  
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Figura 63 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 64 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Os valores de DTHT registrados nos ensaios, bem como os valores da tensão eficaz e 

corrente eficaz para essa situação, são apresentados na Tabela 26. 

 
Tabela 26 - Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância para as duas tecnologias, 

quando operando sob condições ideais. 
 

Tecnologia DTHTTotal(%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

Impregnado 0,33 127,29 6,31 20,18 

Seco 0,33 127,30 6,55 19,43 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 27 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 27– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para a situação de 
alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHTEnsaio_Impregnado h (%) DIHTEnsaio_Seco h (%) ∆DIHTh (%) 

2 0,03 0,04 - 0,01 

19 0,00 0,01 - 0,01 

22 0,01 0,02 -0,01 

Fonte: O autor. 

 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada no gráfico retratado na 

Figura 65. 
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Figura 65 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens 

harmônicas presentes para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

 

Fonte: O autor. 

 

Quando alimentados com uma forma de onda puramente senoidal (Figuras 62 a 64), 

embora muito baixa, existe a presença de componentes harmônicos adicionais ao componente 

fundamental, com um valor percentual da ordem de 10-1% em relação a este componente sendo, 

portanto, considerados desprezíveis. 

Observa-se, pela análise dos dados medidos e apresentados na Tabela 26 que as 

correntes eficazes medidas para cada tecnologia são diferentes. Isso se justifica pelo fato de os 

capacitores apresentarem capacitâncias reais diferentes (como já apresentado nas seções 5.2.3.1 

e 5.2.3.2) e, adicionados a esse parâmetro, possíveis componentes resistivos e indutivos 

distintos, resultando em impedâncias equivalentes diferentes.  

Quando alimentados com uma tensão de alimentação puramente senoidal, observa-se 

que não existe diferença percentual da DTHT, verificando-se assim o excelente nível de 

aproximação da tensão de alimentação utilizada nos ensaios das duas tecnologias de 

capacitores. 
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6.2.1.2 COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NOS ENSAIOS DAS 

DUAS TECNOLOGIAS 

 

A Figura 66 retrata a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas nos ensaios 

laboratoriais das duas tecnologias de capacitores, quando operando sob as condições 

mencionadas na seção 6.2.1.1.  

 

Figura 66 – Assinatura de corrente medida nos ensaios laboratoriais das duas tecnologias de 
capacitores, quando operando sob condições ideais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da assinatura de corrente obtido no 

ensaio do capacitor impregnado e ao espectro harmônico da corrente obtido no ensaio do 

capacitor a seco estão representados na Figura 67. A Figura 68 apresenta o espectro harmônico 

em valores percentuais do componente fundamental.  
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Figura 67 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos.  

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 68 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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A Tabela 28 apresenta os valores da distorção harmônica total de corrente registrados no 

ensaio das duas tecnologias. 

 

Tabela 28– Valores de distorção harmônica total de corrente para as duas tecnologias, quando 
operando sob condições ideais. 

Tecnologia DTHITotal(%) 

Impregnado 1,46 

Seco 1,41 

                                                         Fonte: O autor. 

 

A Tabela 29 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 29– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHIEnsaio_Impregnado h (%) DIHIEnsaio_Seco h (%) ∆DIHIh (%) 

19 0,14 0,18 -0,04 

25 0,36 0,27 0,09 

26 
 

0,29 0,21 0,07 

27 0,17 0,14 0,04 

28 0,16 0,11 0,05 

29 0,10 0,06 0,03 

Fonte: O autor. 

 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada no gráfico retratado na 

Figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS  LABORATORIAIS EM AMBIENTE CONTROLADO 146 
 

 

Figura 69 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes nas assinaturas de corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

A diferença entre as amplitudes pode ser justificada pelo fato de os capacitores 

apresentarem impedâncias equivalentes diferentes, como indicado na Tabela 26. Nota-se pela 

análise dos gráficos apresentados na Figura 66 que, comparativamente, os capacitores 

impregnados possuiriam uma impedância equivalente maior do que a impedância apresentada 

pelos capacitores de PPM, quando operando sob condições ideais. Mesmo com a diferença na 

amplitude, verifica-se que as diferenças percentuais dos harmônicos individuais são mínimas, 

sendo o espectro apresentado por ambos praticamente idênticos, corroborando, assim, o 

excelente nível de aproximação dos comportamentos obtidos para as duas tecnologias, quando 

operando sob condições ideais.  
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6.2.2 CAPACITORES OPERANDO NA PRESENÇA DE NÃO LINEARIDADES 

 

6.2.2.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS PARA OS 

ENSAIOS DAS DUAS TECNOLOGIAS 

 

As Figuras 70, 71 e 72 retratam a sobreposição das formas de onda distorcidas, baseadas 

nos limites impostos pela IEC (2008a, 2008b), pelo PRODIST (ANEEL, 2012) e nas medições 

realizadas em campo, respectivamente.  

 

Figura 70 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
indicados pela IEC. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 71 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
indicados pelos PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 72 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nas medições 
realizadas em campo. 

 
Fonte: O autor. 
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As Figuras 71 até 78 apresentam os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da 

tensão de alimentação, em valores absolutos (Figuras 71 até a 73) e em termos percentuais com 

relação a fundamental (Figuras 74 até a 78). 

  

Figura 73 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites da IEC, em termos absolutos.  

 
Fonte: O autor. 
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Figura 74 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites indicados pelos PRODIST, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 75 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições realizadas em campo, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 76 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites da IEC, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 77 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites indicados pelos PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 78 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições realizadas em campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os valores de DTHT registrados nos ensaios, bem como os valores da tensão eficaz e 

corrente eficaz, quando operando na presença de não linearidades, são apresentados na Tabela 

30. 

 

Tabela 30– Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância para as duas tecnologias,  

ENSAIO 
DTHTTotal(%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

IMPREGNADO  SECO IMPREGNADO  SECO IMPREGNADO  SECO IMPREGNADO  SECO 

IEC 13,59 13,32 127,54 127,53 13,28 12,81 9,60 9,96 

PRODIST 17,82 17,69 127,88 127,81 15,50 15,37 8,23 8,32 

CAMPO 8,67 8,34 127,42 127,38 10,87 10,30 11,72 12,37 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 31 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  
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Tabela 31– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para as situações 
de alimentação distorcidas, em termos percentuais. 

Componente 
DIHTEnsaio_Impregnado h (%) DIHTEnsaio_Seco h (%) ∆DIHTh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

21 1,43 1,09 2,62 0,95 0,77 2,03 0,48 0,32 0,59 

22 0,75 2,32 0,58 0,64 1,90 0,35 0,11 0,42 0,23 

23 3,68 2,66 2,37 2,80 2,19 1,80 0,88 0,47 0,57 

25 2,25 1,41 1,62 1,85 1,31 1,25 0,40 0,10 0,36 

Fonte: O autor. 

 
A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada nos gráficos retratados nas 

Figuras 79 até 81 .  

 

Figura 79 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
 

Fonte: O autor. 
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Figura 80 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 81 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Observa-se, novamente, a exemplo da alimentação senoidal, o excelente grau de 

aproximação entre as tensões distorcidas, empregadas nos ensaios das duas tecnologias de 

capacitores. Como as diferenças encontradas foram mínimas (abaixo de 0,88 %), estas foram 

consideradas desprezíveis, corroborando-se assim a identidade das alimentações. 

 

6.2.2.2 COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NOS ENSAIOS DAS 

DUAS TECNOLOGIAS 

 

As Figuras 82, 83 e 84 retratam a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas para 

cada tecnologia de capacitor, quando os mesmos foram alimentados com as formas de onda 

apresentadas na seção 6.2.2.1, a saber: alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela 

IEC (2008a, 2008b), pelo PRODIST (ANEEL, 2012) e nas medições realizadas em campo, 

respectivamente.  

 

Figura 82 – Assinatura de corrente medida nos ensaios laboratoriais das duas tecnologias de 
capacitores, quando operando sob a forma de onda distorcida baseada nos limites da IEC. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 83 – Assinatura de corrente medida nos ensaios laboratoriais das duas tecnologias de 
capacitores, quando operando sob a forma de onda distorcida baseada nos limites sugeridos pelos 

PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 84 – Assinatura de corrente medida nos ensaios laboratoriais das duas tecnologias de 
capacitores, quando operando sob a forma de onda distorcida baseada nas medições em campo. 

 
Fonte: O autor. 
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As Figuras 85 até 90 apresentam os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da 

tensão de alimentação, em valores absolutos (Figuras 85 até a 87) e em termos percentuais com 

relação a fundamental (Figuras 88 até a 90). 

 

Figura 85 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites da IEC, em termos absolutos.  

 
 

Fonte: O autor. 
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Figura 86 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites sugeridos pelos PRODIST, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 87 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições realizadas em campo, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 88 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites da IEC, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 89 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites sugeridos pelos PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 90 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições realizadas em campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Tabela 32 apresenta os valores das distorções harmônicas totais de corrente 

registrados no ensaio das duas tecnologias, para cada uma das situações analisadas. 

 

Tabela 32– Valores de distorção harmônica total de corrente para as duas tecnologias quando 
alimentadas com uma tensão distorcida baseada nos limites da IEC. 

ENSAIO 
DTHITotal (%) 

IMPREGNADO  SECO 

IEC 176,64 165,30 

PRODIST 210,22 200,73 

CAMPO 138,05 124,80 

                                                       Fonte: O autor. 

 

A Tabela 33 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  
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Tabela 33– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação com as formas de onda distorcidas. 

Componente 
DIHIEnsaio_Impregnado h (%) DIHIEnsaio_Seco h (%) ∆DIHIh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

21 29,27 26,22 57,62 25,00 17,17 46,37 4,27 9,05 11,26 

22 16,42 51,95 14,19 11,05 40,47 10,13 5,37 11,48 4,06 

23 86,51 63,27 57,92 70,54 48,00 44,89 15,97 15,28 13,04 

24 10,72 29,70 11,63 6,96 23,71 44,89 3,76 5,99 13,04 

25 57,93 36,04 43,36 51,50 33,20 8,27 6,43 2,84 3,36 

Fonte: O autor. 

 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada nos gráficos retratados nas 

Figuras 91 até 93 .  

 

Figura 91 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 92 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites sugeridos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 93 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais 

 
Fonte: O autor  
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Nota-se pela análise dos gráficos apresentados  (Figuras 91 até a Figura 93) que, 

comparativamente, os capacitores a seco possuiriam uma impedância equivalente maior do que 

a impedância apresentada pelos capacitores impregnados, fato este  comprovado pelos valores 

apresentados na Tabela 30, quando estes operam na presença de não linearidades. Ainda, apesar 

de possuírem praticamente a mesma assinatura de corrente, nota-se que a assinatura de corrente 

obtida no ensaio do capacitor impregnado apresenta amplitudes maiores do que as registradas 

no ensaio do capacitor de PPM, quando alimentados com ondas não senoidais. Observa-se, para 

os três casos analisados, que a distorção harmônica total de corrente registrada no capacitor 

impregnado foi maior que as registradas para o capacitor a seco.Conforme mencionado 

anteriormente, uma das possíveis causas de tais diferenças deve-se ao fato de os capacitores 

apresentarem impedâncias equivalentes diferentes. Outras possíveis razões são motivos de uma 

abordagem mais detalhada sobre a composição de tais tecnologias e possíveis aspectos físico-

químicos envolvidos quando esses equipamentos operam na presença de não linearidades. 

 

6.2.3 COMENTÁRIOS FINAIS DA SEÇÃO 

 

A comparação realizada entre os resultados obtidos nos ensaios de cada uma das 

tecnologias de capacitores de potência em análise serviu de base para evidenciar que, mesmo 

quando garantidas condições de alimentação idênticas, as assinaturas de corrente obtidas nos 

ensaios dos capacitores impregnados e de PPM, apesar de ter um comportamento similar em 

uma primeira análise qualitativa, apresentam diferentes percentuais no conteúdo harmônico que 

compõe o sinal, fato evidenciado mediante o estudo quantitativo dos espectros harmônicos 

obtidos em cada ensaio. 

Como mencionado, algumas diferenças encontradas podem estar relacionadas às 

características construtivas dos dois tipos de capacitor, tendo como orientação os valores de 

impedância calculados. Sugere-se, assim, que uma análise pormenorizada seja efetuada em cada 

uma das tecnologias expostas, visando a elucidar a influência dos aspectos geométricos e 

construtivos de cada uma delas nesse comportamento. 

 

 

  



164 
 
  

 

 

  



165 
 
  

 

VII  RESULTADOS DA COMPARAÇÃO 

ENTRE OS ENSAIOS LABORATORIAIS 

REALIZADOS E AS SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS APLICADAS  

 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados oriundos da comparação dos resultados 

obtidos nos ensaios laboratoriais utilizando os capacitores de PPM e os capacitores 

impregnados com os das simulações computacionais utilizando o modelo elétrico implementado 

no software PQF, já apresentado no Capítulo IV desta dissertação. 

As grandezas analisadas serão, novamente, as formas de onda da tensão utilizadas para 

alimentar os capacitores e empregadas nas simulações, bem como os espectros de harmônicos 

de tensão medido e calculado, a fim de comprovar, qualitativa e quantitativamente, que foram 

consideradas nas simulações realizadas no software Simulink as mesmas condições de 

alimentação empregadas nos ensaios laboratoriais. 

Serão também apresentadas as comparações entre as assinaturas de corrente obtidas nos 

ensaios de cada uma das tecnologias de capacitores e nas simulações computacionais, bem 

como seus respectivos espectros harmônicos, com o intuito de averiguar possíveis disparidades 

entre as respostas obtidas em cada um dos ensaios e simulações realizados. 
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Como apresentado no capítulo anterior, a primeira análise foi focada na comparação das 

assinaturas de corrente obtidas nos ensaios laboratoriais de cada uma das tecnologias de 

capacitores (de PPM e impregnado) com as assinaturas de corrente obtidas nas simulações 

computacionais, quando alimentados com uma forma de onda puramente senoidal. Nas análises 

subsequentes, foram utilizadas formas de onda distorcidas na alimentação de cada uma das 

tecnologias de capacitores, sendo a primeira delas baseada nos valores máximos de distorção 

harmônica individual impostos pela IEC (2008a, 2008b), a segunda baseada nos limites 

máximos individuais sugeridos pelo PRODIST (ANEEL, 2012), e a terceira conforme a 

medição em campo apresentada no capítulo V desta dissertação.  

Para fins de simular o comportamento do modelo elétrico clássico para capacitores 

implementado no software PQF em condições idênticas às utilizadas no ensaio laboratorial, 

utilizou-se o bloco From Workspace da biblioteca do Simulink, o que tornou possível a leitura 

direta dos dados registrados. 

As formas de onda das tensões empregadas nos ensaios laboratoriais de cada uma das 

tecnologias de capacitores foram sobrepostas, para cada uma das situações em análise, o mesmo 

ocorrendo com as assinaturas de corrente registradas e os gráficos correspondentes ao espectro 

harmônico obtido em cada uma delas. A sobreposição destes gráficos permitiu uma primeira 

visualização da proximidade e correlação entre as ondas. Pela metodologia apresentada e 

exposta no capítulo V, determinou-se também as diferenças percentuais entre cada ordem 

harmônica presente nos espectros de harmônicos obtidos nas medições realizadas e nas 

simulaçoes computacionais, para cada tecnologia de capacitor.  

Nas subseções que seguem, são apresentados os gráficos oriundos destas comparações, 

bem como os comentários pertinentes a cada um deles. 
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7.1 COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NOS ENSAIOS REALIZADOS COM OS 

CAPACITORES DE PPM E NAS SIMULAÇÕES  

 

7.1.1 ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO PURAMENTE SENOIDAL 

 

7.1.1.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS NO ENSAIO 

LABORATORIAL E NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A Figura 94 retrata a sobreposição das senóides utilizadas para alimentar o capacitor na 

situação de operação sob condições ideais e também empregadas nas simulações 

computacionais realizadas no software Simulink MATLAB® (DABNEY, 2007). Visualmente, é 

possível notar o grau de similaridade das curvas.  

 

Figura 94 – Tensão de alimentação senoidal configurada na fonte 5001ix e no gerador virtual do 
software Simulink.  

 
Fonte: O autor. 

 

 Os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da tensão de alimentação 

(sobrepostos) estão representados na Figura 95 e 96, sendo a primeira em valores absolutos e a 

segunda em termos percentuais (com relação a fundamental).  
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Figura 95 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 96 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 
percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Os valores de DTHT registrados no ensaio e na simulação, bem como os valores da 

tensão eficaz e corrente eficaz para essa situação, estão indicados na Tabela 34. 

 

Tabela 34– Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância para o ensaio do capacitor 
de PPM e o modelo elétrico implementado no software PQF, quando operando sob condições ideais. 

Situação DTHTTotal (%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

Simulação 0,33 127,35 6,29 20,26 

Ensaio 0,33 127,30 6,55 19,43 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 35 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas entre as ordens 

harmônicas encontradas no espectro medido nos ensaios e na simulação computacional.  

 

Tabela 35– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para a situação de 
alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHTSimulação h (%) DIHTEnsaio h (%) ∆DIHTh (%) 

2 0,02 0,04 - 0,02 

6 0,01 0,00 0,01 

18 
 

0,01 0,00 0,01 

Fonte: O autor. 

 

Ressalta-se que os valores negativos indicam que a maior amplitude do componente 

harmônico de ordem h deu-se nos valores obtidos nos ensaios laboratoriais, ao passo que os 

valores positivos indicam que a maior amplitude foi registrada nas simulações computacionais. 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada no gráfico retratado na 

Figura 97. 
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Figura 97 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

 

Fonte: O autor. 

 

Observa-se pela análise dos dados disponibilizados na Tabela 34 que a corrente eficaz 

obtida no ensaio realizado utilizando o capacitor de PPM e a corrente eficaz obtida na 

simulação computacional são diferentes. Essa diferença deve-se, principalmente, ao fato de a 

impedância real do capacitor de PPM diferir daquela apresentada no modelo elétrico clássico de 

capacitor implementado no software PQF. Tal afirmação justifica-se ainda pelo fato de os 

capacitores apresentarem possíveis componentes resistivos e indutivos não considerados no 

modelo elétrico implementado.  

Quando alimentados com uma tensão praticamente senoidal, as diferenças medidas nos 

componentes individuais são mínimos, sendo o maior inferior a 0,018 %, corroborando o 

excelente nível de aproximação da tensão utilizada no ensaio e na simulação. 

    

 

 

 



RESULTADOS  DA COMPARAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS LABORATORIAIS REALIZADOS E AS SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS APLICADAS 171 
 

 

7.1.1.2 COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NO ENSAIO 

LABORATORIAL E NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A Figura 98 retrata a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas no ensaio 

laboratorial do capacitor de PPM e na simulação computacional, quando operando sob as 

condições mencionadas na seção 7.1.1.2. Visualmente, é possível constatar que, embora 

apresentem a mesma assinatura, há uma desigualdade entre as amplitudes registradas.  

 

Figura 98 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor de PPM e na simulação 
computacional.  

Fonte: O autor. 

 

Os gráficos correspondentes ao espectro de harmônicos da assinatura de corrente obtida 

nas simulações e nos ensaios foram sobrepostos e retratados nas Figuras 99 e 100 (em valores 

absolutos e em termos percentuais, respectivamente).   
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Figura 99 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 
 

Figura 100 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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A Tabela 36 apresenta os valores da distorção harmônica total de corrente registrados no 

ensaio do capacitor de PPM e na simulação computacional.  

 

Tabela 36– Valores de distorção harmônica total da corrente obtidos no ensaio do capacitor de PPM e 
no modelo elétrico implementado no software PQF, quando operando sob condições ideais. 

Situação DTHITotal(%) 

Simulação 1,37 

Ensaio 1,41 

                                                         Fonte: O autor. 

 

A Tabela 37 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 37– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHISimulação h (%) DIHIEnsaio h (%) ∆DIHIh (%) 

2 0,07 0,05 0,02 

16 0,25 0,02 0,09 

17 
 

0,28 0,17 0,13 

26 0,15 0,21 -0,06 

30 0,12 0,06 0,06 

34 0,08 0,02 0,06 

Fonte: O autor. 

 

A fim de proporcionar uma melhor visualização das diferenças acima, essa comparação 

pode ser visualizada no gráfico retratado na Figura 101. 
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Figura 101 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes nas assinaturas de corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Mesmo com a diferença na amplitude, nota-se que as diferenças percentuais dos 

harmônicos individuais são mínimas, sendo o espectro apresentado por ambos praticamente 

idênticos, corroborando, assim, o excelente nível de aproximação do comportamento obtido 

pelo modelo elétrico clássico para capacitores, implementado no software PQF, quando 

operando sob condições praticamente ideais, na representação dos capacitores de polipropileno 

metalizado.  
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7.1.2 CAPACITORES DE PPM OPERANDO NA PRESENÇA DE NÃO LINEARIDADES  

 

7.1.2.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS NO ENSAIO 

LABORATORIAL E NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

As Figuras 102, 103 e 104 retratam a sobreposição das formas de onda distorcidas, 

baseadas nos limites impostos pela IEC (2008a, 2008b), pelo PRODIST (ANEEL, 2012) e nas 

medições realizadas em campo, utilizadas para alimentar o capacitor e também empregadas na 

simulação computacional realizada no software Simulink MATLAB® (DABNEY, 2007). 

Visualmente, é possível notar o grau de similaridade das curvas.  

 

Figura 102 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
impostos pela IEC. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 103 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
indicados pelos PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 104 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nas medições 
realizadas em campo. 

 
Fonte: O autor. 
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As Figuras 105 até 110 apresentam os gráficos correspondentes ao espectro harmônico 

da tensão de alimentação, em valores absolutos (Figuras 105 até a 107) e em termos percentuais 

com relação a fundamental (Figuras 107 até a 110). 

 

Figura 105 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nos 
limites impostos pela IEC, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 106 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nos 
limites sugeridos pelos PRODIST, em termos absolutos.  

 
Fonte: O autor. 

 
Figura 107 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nas 

medições realizadas em campo, em termos absolutos.  

 
Fonte: O autor. 
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Figura 108 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nos 
limites impostos pela IEC, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 109 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nos 
limites sugeridos pelos PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 110 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação não ideal baseada nas 
medições realizadas em campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Os valores de DTHT obtidos no ensaio e na simulação, bem como os valores da tensão 

eficaz e corrente eficaz para essa situação, são apresentados na Tabela 38. 

 

Tabela 38– Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância obtidos no ensaio do 
capacitor de PPM e nas simulações computacionais, quando operando na presença de não linearidades. 

ENSAIO 
DTHTTotal(%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

SIMULAÇÃO  PPM SIMULAÇÃO  PPM SIMULAÇÃO  PPM SIMULAÇÃO  PPM 

IEC 13,35 13,32 127,59 127,53 10,67 12,81 11,96 9,96 

PRODIST 18,07 17,69 127,92 127,81 12,36 15,37 10,35 8,32 

CAMPO 8,38 8,34 127,43 127,38 8,80 10,30 14,49 12,37 

Fonte: O autor. 
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A Tabela 39 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 39– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para a situação de 
alimentação distorcida, em termos percentuais. 

Componente 
DIHTSimulação h (%) DIHTEnsaio h (%) ∆DIHTh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

21 1,22 1,24 2,10 0,95 0,77 2,03 0,27 0,47 0,05 

22 0,44 2,12 1,85 0,64 1,90 1,80 -0,20 0,22 0,04 

23 3,00 1,87 1,85 2,80 2,19 1,80 0,20 -0,32 0,04 

24 0,24 1,21 1,29 0,43 1,03 1,25 -0,18 0,18 0,04 

25 2,04 1,01 1,29 1,85 1,31 1,25 0,18 -0,30 0,04 

Fonte: O autor. 
 

As diferenças relacionadas na Tabela 39, oriundas dessa comparação pode ser melhor 

visualizada nos gráficos retratados nas Figuras 111, 112 e 113. 

 

Figura 111 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação não ideal baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 112 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 113 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Pelos gráficos acima expostos, observa-se que as diferenças registradas entre as ordens 

harmônicas presentes em cada uma das tensões distorcidas utilizadas na alimentação do 

capacitor de polipropileno metalizado e nas simulações são inferiores a 0,5 %, sendo que o 

valor da distorção harmônica total de tensão em cada caso foram praticamente idênticas.  

Sendo essa diferença mínima, verifica-se novamente o excelente nível de aproximação 

da tensão de alimentação utilizada no ensaio e na simulação computacional, corroborando-se 

assim a igualdade entre as ondas. 

 

7.1.2.2 COMPARAÇÃO ENTRE AS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NAS 

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS E NOS ENSAIOS LABORATORIAIS 

 

As Figuras 114, 115 e 116 retratam a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas 

nos ensaios laboratoriais do capacitor de PPM e nas simulações computacionais, quando 

operando sob as condições mencionadas na seção 7.1.2.1. Visualmente, é possível constatar 

que, embora apresentem a mesma assinatura, há novamente uma desigualdade entre as 

amplitudes registradas nos ensaios e nas simulações.  

 
Figura 114 – Assinatura de corrente medida no ensaio do capacitor de PPM e na simulação 

computacional, para a situação de alimentação não ideal baseada nos limites impostos pela IEC.  

Fonte: O autor. 
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Figura 115 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor de PPM e na simulação 
computacional, para a situação de alimentação não ideal baseada nos limites sugeridos pelo 

PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 116 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor de PPM e na simulação 
computacional, para a situação de alimentação não ideal baseada nas medições de campo. 

 
Fonte: O autor. 
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As Figuras 117 até 122 apresentam os gráficos correspondentes ao espectro harmônico 

da tensão de alimentação, em valores absolutos (Figuras 117 até a 119) e em termos percentuais 

com relação a fundamental (Figuras 120 até a 122). 

 

Figura 117 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites da IEC, em termos absolutos. 

Fonte: O autor. 
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Figura 118 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites sugeridos pelo PRODIST, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 119 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nas medições de campo, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 120 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites da IEC, em termos percentuais. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 121 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites sugeridos pelo PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 122 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nas medições de campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

A Tabela 40 apresenta os valores da distorção harmônica total de corrente registrados no 

ensaio do capacitor de PPM e na simulação computacional. 

  

Tabela 40– Valores de distorção harmônica total de corrente registrados no ensaio e na simulação 
quando operando na presença de não linearidades. 

ENSAIO 
DTHITotal (%) 

SIMULAÇÃO  PPM 

IEC 134,30 165,30 

PRODIST 171,68 200,73 

CAMPO 98,37 124,80 

                                                       Fonte: O autor. 

 

Observa-se pela análise dos dados disponibilizados na Tabela 40 que a distorção 

harmônica de corrente registrada no ensaio é maior do que a obtida na simulação 

computacional.  

A Tabela 41 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  
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Tabela 41– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação com tensões distorcidas. 

Componente 
DIHISimulação h (%) DIHIEnsaio h (%) ∆DIHIh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

19 46,52 48,32 59,31 56,89 56,10 73,56 -10,37 -7,77 -14,25 

21 20,51 20,92 34,96 25,00 17,17 46,37 -4,49 3,75 -11,40 

23 53,07 32,96 34,65 70,54 48,00 44,89 -17,47 -15,04 -12,24 

25 37,39 18,59 23,69 34,22 33,20 34,22 -10,53 -14,62 -10,53 

29 16,91 15,54 13,65 25,73 27,02 21,48 -8,81 -11,49 -7,83 

Fonte: O autor. 

 

Podem-se observar pelos resultados obtidos e apresentados na Tabela 41 as diferenças 

percentuais existentes entre os componentes harmônicos presentes, sendo que a simulação 

apresentou, em quase todas as ordens em análise, um percentual menor do que os registrados 

nos ensaios ( os valores negativos atribuem aos ensaios o maior valor percentual). As diferenças 

oriundas dessas comparações podem ser visualizadas nos gráficos retratados nas Figuras 123, 

124 e 125. 

 

Figura 123 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 124 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 125 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais. 

Fonte: O autor. 
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Diferentemente do que foi observado quando da análise dos resultados para a situação 

de alimentação senoidal, a diferença obtida nos percentuais das ordens harmônicas nesta 

situação é significativa. Essa diferença percentual torna-se ainda mais perceptível quando da 

análise da diferença existente entre a distorção harmônica total de corrente registrada nos 

ensaios e as obtidas nas simulações. Mesmo com as diferenças registradas, as assinaturas de 

corrente para ambos os casos mostraram-se semelhantes quando apenas submetidas a uma 

análise visual. Sendo assim, para essa situação de operação, o modelo elétrico clássico para 

capacitores implementado no software PQF mostra-se limitado. 

 

7.1.3 COMENTÁRIOS FINAIS DA SEÇÃO 

 

A comparação realizada entre os resultados obtidos no ensaio do capacitor de PPM e na 

simulação computacional utilizando o modelo elétrico clássico de capacitores implementado no 

software PQF serviu de base para evidenciar que, mesmo quando garantidas condições de 

alimentação praticamente idênticas, as assinaturas de corrente obtidas nos ensaios dos 

capacitores e nas simulações, apesar de apresentarem um comportamento similar em uma 

primeira análise qualitativa, apresentam diferentes percentuais no conteúdo harmônico que 

compõe o sinal, fato evidenciado mediante o estudo quantitativo dos espectros harmônicos 

obtidos em cada ensaio. 

Quando alimentados por uma tensão praticamente senoidal, as diferenças entre os 

valores percentuais das ordens harmônicas obtidos nos ensaios e na simulação computacional 

foram da ordem de 0,06%. Para essa situação de operação, a distorção harmônica total de 

corrente obtida no ensaio do capacitor de PPM apresentou uma valor percentual de 0,04% 

acima da distorção obtida na simulação. Sendo assim, quando operando sob condições ideais, o 

comportamento obtido no ensaio apresenta um excelente nível de aproximação do 

comportamento obtido na simulação e o modelo elétrico do software PQF mostra-se, portanto, 

adequado para representar o comportamento real dos capacitores frente a essa situação. 

No entanto, quando alimentados por uma tensão distorcida, para as três situações 

analisadas nesta dissertação, a diferença percentual registrada entre a distorção harmônica total 

de corrente obtida nos ensaios e a obtida nas simulações apresentou uma variação média 30% 

maior nos ensaios. Para estas situações, o modelo clássico de capacitores mostrou-se 

inadequado. 
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7.2 COMPARAÇÃO DAS RESPOSTAS OBTIDAS NOS ENSAIOS REALIZADOS NOS 

CAPACITORES IMPREGNADOS E NAS SIMULAÇÕES  

 

7.2.1 ALIMENTAÇÃO COM TENSÃO PURAMENTE SENOIDAL 

 

7.2.1.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS NOS ENSAIOS 

LABORATORIAIS E NAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

A Figura 127 retrata a sobreposição das senóides utilizadas para alimentar o capacitor na 

situação de operação sob condições ideais e também empregadas nas simulações 

computacionais realizadas no software Simulink MATLAB®. Visualmente, é possível notar o 

grau de similaridade das curvas.  

 

Figura 126 – Tensão de alimentação senoidal configurada na fonte 5001ix e no gerador virtual do 
software Simulink. 

 
Fonte: O autor. 
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As Figuras 127 e 128 apresentam o espectro harmônico da tensão de alimentação em 

valores absolutos e percentuais do componente fundamental, respectivamente.  

 

Figura 127 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 128 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação senoidal, em termos 
percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Os valores de DTHT registrados no ensaio e na simulação, bem como os valores da 

tensão eficaz e corrente eficaz para essa situação, são apresentados na Tabela 42. 

 

Tabela 42 – Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância para o ensaio do capacitor 
impregnado e o modelo elétrico implementado no software PQF, quando operando sob condições ideais. 

Situação DTHTTotal (%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

Simulação 0,33 127,35 6,29 20,26 

Ensaio 0,33 127,29 6,31 20,18 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 61 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 43– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para a situação de 
alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHTSimulação h (%) DIHTEnsaio h (%) ∆DIHTh (%) 

6 0,01 0,00 0,01 

8 0,01 0,00 0,01 

18 0,01 0,00 0,01 

Fonte: O autor. 

 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada no gráfico retratado na 

Figura 129. 
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Figura 129 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

 

Fonte: O autor. 

 

Assim como observado para os capacitores de polipropileno metalizado, as diferenças 

percentuais apresentadas pelas tensões senoidais utilizadas na simulação e no ensaio laboratorial 

são menores que 0,01 %, sendo portanto desprezíveis, corroborando assim a identidade entre as 

senóides. 

 

7.2.1.2 COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NO ENSAIO 

LABORATORIAL E NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

A Figura 130 retrata a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas no ensaio 

laboratorial do capacitor impregnado e na simulação computacional, quando operando sob as 

condições mencionadas na seção 7.2.1.1.  
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Figura 130 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor impregnado e na 
simulação computacional.  

Fonte: O autor. 

 

Os espectro de harmônicos das senóides retratadas na Figura 130 estã representados nas 

Figuras 131 em valores absolutos e na Figura 132, em valores percentuais do componente 

fundamental.  
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Figura 131 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
absolutos.

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 132 – Espectro de harmônicos da corrente para a situação de alimentação senoidal, em termos 
percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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A Tabela 44 apresenta os valores da distorção harmônica total de corrente registrados no 

ensaio do capacitor impregnado e na simulação computacional.  

 

Tabela 44– Valores de distorção harmônica total de corrente para o ensaio do capacitor impregnado e 
o modelo elétrico implementado no software PQF, quando operando sob condições ideais. 

Situação DTHITotal (%) 

Simulação 1,33 

Ensaio 1,46 

                                                         Fonte: O autor. 

 

A Tabela 63 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 45– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos percentuais. 

Componente DIHISimulação h (%) DIHIEnsaio h (%) ∆DIHIh (%) 

20 0,33 0,43 -0,10 

22 0,27 0,37 -0,10 

24 
 

0,18 0,27 -0,09 

25 0,22 0,37 -0,14 

Fonte: O autor. 

 

A diferença oriunda dessa comparação pode ser visualizada no gráfico retratado na 

Figura 133. 
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Figura 133 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes nas assinaturas de corrente obtidas para a situação de alimentação senoidal, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Assim como observado para os capacitores de polipropileno metalizado, o modelo 

clássico de capacitores implemento no software PQF mostrou-se fidedigno na representação de 

capacitores do tipo “all film” quando alimentados por uma tensão puramente senoidal.  

 

7.2.2 CAPACITORES IMPREGNADOS OPERANDO NA PRESENÇA DE NÃO 

LINEARIDADES.  

 

7.2.2.1 COMPARAÇÃO DAS TENSÕES DE ALIMENTAÇÃO UTILIZADAS NO ENSAIO 

LABORATORIAL E NA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

 

As Figuras 134, 135 e 136 retratam a sobreposição das formas de onda distorcidas, 

baseadas nos limites impostos pela IEC (2008a, 2008b), pelo PRODIST (ANEEL, 2012) e nas 

medições realizadas em campo, utilizadas para alimentar o capacitor e também empregadas na 

simulação computacional realizada no software Simulink MATLAB® (DABNEY, 2007).  
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Figura 134 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
indicados pela IEC. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 135 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nos limites 
indicados pelos PRODIST. 

Fonte: O autor. 
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Figura 136 – Tensão de alimentação distorcida configurada na fonte 5001ix baseada nas medições 
realizadas em campo. 

 
Fonte: O autor. 

 

Pela análise das Figuras acima, nota-se novamente a excelente aproximação das tensões 

de alimentação. 

Os gráficos correspondentes ao espectro harmônico da tensão de alimentação, em 

valores absolutos , estão retratados nas Figuras 137, 138 e 139. As Figuras 140, 141 e 142 

retratam os espectros em termos percentuais com relação a fundamental. 
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Figura 137 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites impostos pela IEC, em termos absolutos.  

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 138 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites sugeridos pelo PRODIST, em termos absolutos.  

 
Fonte: O autor. 
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Figura 139– Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições em campo, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 

 

 Figura 140 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites impostos pela IEC, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 141 – Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nos 
limites sugeridos pelo PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 142– Espectro de harmônicos da tensão para a situação de alimentação distorcida baseada nas 
medições em campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Os valores de DTHT registrados no ensaio e na simulação, bem como os valores da 

tensão eficaz e corrente eficaz para essa situação, são apresentados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 – Valores de DTHT, tensão eficaz, corrente eficaz e impedância para o ensaio do capacitor 
impregnado e o modelo elétrico implementado no software PQF, quando operando nos limites 

impostos pela IEC. 

ENSAIO 
DTHTTotal(%) VRMS (V) IRMS (A) Zcalculado (Ω) 

SIMULAÇÃO  IMP SIMULAÇÃO  IMP SIMULAÇÃO  IMP SIMULAÇÃO  IMP 

IEC 13,60 13,59 127,64 127,54 10,97 13,28 11,64 9,60 

PRODIST 17,71 17,82 127,84 127,88 11,99 15,50 10,66 8,23 

CAMPO 8,70 8,67 127,45 127,42 9,19 10,87 13,88 11,72 

Fonte: O autor. 

 

A Tabela 47 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas. 

 

Tabela 47– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes para a situação de 
alimentação distorcida, de acordo com os limites impostos pela IEC, em termos percentuais. 

Componente 
DIHTSimulação h (%) DIHTEnsaio h (%) ∆DIHTh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

21 1,15 1,41 2,65 1,4323 1,09 2,62 -0,28 0,33 0,03 

22 0,95 1,92 0,60 0,7518 2,32 0,58 0,20 -0,40 0,02 

23 3,59 2,20 2,40 3,68 2,66 2,37 -0,01 -0,46 0,03 

25 2,07 1,27 1,64 0,2553 1,42 1,62 -0,19 -0,14 0,02 

Fonte: O autor. 

 

As diferenças oriundas dessas comparações podem ser visualizadas nos gráficos 

retratados nas Figuras 143, 144 e 145. 
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Figura 143 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 144 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 145 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Novamente, as diferenças percentuais obtidas são menores que 0,5 %, corroborando o 

excelente nível de aproximação entre as tensões utilizadas nos ensaios e nas simulações. 

 

7.2.2.2 COMPARAÇÃO DAS ASSINATURAS DE CORRENTE OBTIDAS NOS ENSAIOS 

LABORATORIAIS E NAS SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

As Figuras 146, 147 e 148 retratam a sobreposição das assinaturas de corrente obtidas 

nos ensaios laboratoriais do capacitor impregnado e nas simulações computacionais, quando 

operando sob as condições mencionadas na seção 7.2.2.1. Visualmente, é possível constatar 

que, embora apresentem a mesma assinatura, há novamente uma desigualdade entre as 

amplitudes registradas nos ensaios e nas simulações.  
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Figura 146 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor impregnado e na 
simulação computacional, para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela 

IEC. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 147 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor impregnado e na 
simulação computacional, para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites sugeridos pelo 

PRODIST. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 148 – Assinatura de corrente obtida no ensaio laboratorial do capacitor impregnado e na 
simulação computacional, para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas 

em campo. 

 
Fonte: O autor. 

 

As Figuras 149 até 154 apresentam os gráficos correspondentes ao espectro harmônico 

da tensão de alimentação, em valores absolutos (Figuras 149 até a 151) e em termos percentuais 

com relação a fundamental (Figuras 152 até a 154). 
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Figura 149 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites da IEC, em termos absolutos. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 150 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites sugeridos pelo PRODIST, em termos absolutos. 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 151 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em termos absolutos. 

Fonte: O autor. 

 

Figura 152 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites da IEC, em termos percentuais. 

Fonte: O autor. 
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Figura 153 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nos limites sugeridos pelo PRODIST, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 154 – Espectro de harmônicos da assinatura de corrente quando alimentado com uma tensão 
distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 



RESULTADOS  DA COMPARAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS LABORATORIAIS REALIZADOS E AS SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS APLICADAS 213 
 

 

A Tabela 48 apresenta os valores da distorção harmônica total de corrente registrados no 

ensaio do capacitor impregnado e na simulação computacional. 

 
Tabela 48– Valores de distorção harmônica total de corrente registrados no ensaio e na simulação 

quando alimentados com uma tensão distorcida baseada nos limites da IEC. 

ENSAIO 
DTHITotal (%) 

SIMULAÇÃO  IMP 

IEC 139,65 176,64 

PRODIST 165,32 210,22 

CAMPO 107,12 138,05 

                                                       Fonte: O autor. 

 

Ressalta-se novamente as diferenças na distorção de corrente obtidas nos ensaios e nas 

simulações.  

A Tabela 49 apresenta as diferenças mais expressivas calculadas.  

 

Tabela 49– Diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas presentes nas assinaturas de 
corrente obtidas para a situação de alimentação com tensões distorcidas. 

Componente 
DIHISimulação h (%) DIHIEnsaio h (%) ∆DIHIh (%) 

IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO IEC PRODIST CAMPO 

19 47,11 46,16 57,62 58,09 63,18 71,69 -10,97 -17,02 -14,07 

22 16,47 33,18 10,37 16,42 51,95 14,19 -0,05 -18,77 -3,81 

23 63,36 38,83 42,32 86,51 63,27 57,92 -23,15 -24,44 -15,60 

25 37,97 23,33 30,06 57,93 36,04 43,36 -19,96 -12,71 -13,30 

29 12,37 15,62 15,44 
24,79

5 
22,27 24,89 -12,42 -6,65 -9,45 

Fonte: O autor. 

 

As diferenças oriundas dessas comparações podem ser visualizadas nos gráficos 

retratados nas Figuras 155, 156 e 157. 

 



RESULTADOS  DA COMPARAÇÃO ENTRE OS ENSAIOS LABORATORIAIS REALIZADOS E AS SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS APLICADAS 214 
 

 

Figura 155 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pela IEC, em termos 

percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Figura 156 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nos limites impostos pelos PRODIST, em 

termos percentuais. 

Fonte: O autor. 
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Figura 157 – Espectro de harmônicos da diferença da distorção individual entre as ordens harmônicas 
presentes para a situação de alimentação distorcida baseada nas medições realizadas em campo, em 

termos percentuais. 

 
Fonte: O autor. 

 

Assim como o capacitor de PPM, o modelo elétrico clássico de capacitores 

implementado no software PQF apresentou assinaturas de corrente com diferenças 

significativas quando comparadas as assinaturas de corrente obtidas nos ensaios laboratoriais, 

quando operando na presença de não linearidades. Portanto, o modelo mostra-se limitado para 

representar os capacitores impregnados quando operando em condições não ideais. 
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7.2.3 COMENTÁRIOS FINAIS DA SEÇÃO 

 

A comparação realizada entre os resultados obtidos no ensaio do capacitor impregnado e 

na simulação computacional utilizando o modelo elétrico clássico de capacitores implementado 

no software PQF serviu de base para evidenciar que, mesmo quando garantidas condições de 

alimentação praticamente idênticas, as assinaturas de corrente obtidas nos ensaios dos 

capacitores e nas simulações, apesar de apresentarem um comportamento similar em uma 

primeira análise qualitativa, apresentam diferentes percentuais no conteúdo harmônico que 

compõe o sinal, fato evidenciado mediante o estudo quantitativo dos espectros harmônicos 

obtidos em cada ensaio. 

Quando alimentados por uma tensão praticamente senoidal, as diferenças entre os 

valores percentuais das ordens harmônicas obtidos nos ensaios e na simulação computacional 

foram da ordem de 0,1%. Para essa situação de operação, a distorção harmônica total de 

corrente obtida no ensaio do capacitor impregnado apresentou uma valor percentual de 0,13% 

acima da distorção obtida na simulação. Sendo assim, quando operando sob condições ideais, o 

comportamento obtido no ensaio apresenta um excelente nível de aproximação do 

comportamento obtido na simulação e o modelo elétrico do software PQF mostra-se, portanto, 

adequado para representar o comportamento real dos capacitores frente a essa situação. 

No entanto, quando alimentados por uma tensão distorcida, para as três situações 

analisadas nesta dissertação, a diferença percentual registrada entre a distorção harmônica total 

de corrente obtida nos ensaios e a obtida nas simulações apresentou uma variação média 40% 

maior nos ensaios. Novamente, o modelo mostrou-se inadequado para estas situações. 
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VIII CONCLUSÕES FINAIS E 

TRABALHOS FUTUROS 

 

 

 

 

 

8.1 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, apresentou-se um estudo comparativo entre o comportamento real e o 

comportamento simulado dos capacitores de potência, quando operando sob condições ideais e 

não ideais de alimentação, mediante uma análise analítico-comparativa das formas de onda da 

tensão e da corrente registradas nos ensaios e nas simulações utilizando o modelo de capacitor 

implementado no software PQF. Para isso, foi gerada uma base de dados a partir de ensaios 

laboratoriais, os quais forneceram dados reais do comportamento das duas tecnologias de 

capacitores de potência existentes atualmente no sistema elétrico de potência, que possibilitaram 

a parametrização do circuito elétrico equivalente do sistema físico real. Esses dados foram 

adquiridos para quatro situações distintas, sendo uma ideal, considerando uma alimentação 

senoidal, e três não lineares, sendo a primeira baseada nos limites impostos pela IEC (2008a, 

2008b), a segunda com base nos limites sugeridos pelos PRODIST (ANEEL, 2012) e a terceira 

oriunda de um caso base real. 

Os resultados experimentais mostraram que, mesmo quando garantidas condições de 

alimentação praticamente idênticas, as assinaturas de corrente obtidas nos ensaios dos 

capacitores all-film e de PPM, apesar de apresentarem um comportamento similar em uma 

primeira análise qualitativa, apresentaram diferentes percentuais no conteúdo harmônico que 

compõe o sinal, fato evidenciado mediante o estudo quantitativo dos espectros harmônicos 

obtidos em cada ensaio. 
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Na comparação dos resultados obtidos nos ensaios do capacitor de PPM com aqueles 

obtidos nas simulações utilizando o modelo elétrico de capacitor do software PQF, foi possível 

evidenciar que, quando operando sob condições ideais, as assinaturas de corrente obtidas em 

cada uma das situações apresentaram uma diferença percentual mínima, demonstrando, assim, o 

excelente nível de aproximação do modelo elétrico para essa situação. Entretanto, para os casos 

em que os capacitores foram alimentados com uma forma de onda não senoidal, à medida que 

aumentou a severidade da distorção harmônica na tensão de alimentação, aumentaram as 

diferenças existentes entre os resultados reais e simulados. 

Da mesma forma, comparando os resultados obtidos nos ensaios do capacitor all-film 

com aqueles obtidos nas simulações utilizando o mesmo modelo elétrico, averiguou-se 

novamente que, quando alimentados com uma tensão praticamente senoidal, a diferença 

percentual registrada entre as assinaturas de corrente obtidas no ensaio e na simulação foi 

mínima, porém, a exemplo dos capacitores de PPM, quando operando na presença de não 

linearidades, à medida que aumentou a severidade da distorção harmônica na tensão de 

alimentação, aumentaram as diferenças existentes entre os resultados reais e simulados. 

Assim, os resultados experimentais obtidos mostraram que o modelo elétrico clássico 

para capacitores de potência apresenta um excelente desempenho quando operando em 

condições ideais de alimentação. Porém, não são fidedignos quando submetido a condições não 

ideais. 

As disparidades observadas ocorreram devido à inexistência de parâmetros no modelo 

clássico que podem ser dependentes da frequência de operação. Pode-se concluir assim que o 

modelo clássico, o qual é representado por um elemento resistivo conectado em série com o 

elemento capacitivo, pode ser aplicado satisfatoriamente para resolver problemas ou simular o 

comportamento dos capacitores reais quando estes operam sob condições ideais, mas são 

limitados e apresentam um grande desvio do comportamento real dos capacitores quando estes 

operam na presença de não linearidades. 

 

8.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Como trabalho futuro, vislumbra-se a análise da influência das características 

geométricas de cada uma das tecnologias de capacitores no comportamento desses elementos, 

bem como a dependência da impedância característica desses dispositivos em relação à variação 

da frequência. Além dessas análises, este trabalho pode ser realizado substituindo o modelo 
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elétrico utilizado nas simulações por um dos outros modelos citados no Capítulo III desta 

dissertação.    

Por fim, vislumbra-se aprimorar o modelo elétrico analisado, por meio do estudo da 

necessidade de considerar parâmetros complementares ao existente hoje no modelo analisado, 

como possíveis impedâncias intrínsecas, bem como a dependência desses parâmetros em 

relação à frequência a que são submetidos. 
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