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• Ao término da Unidade, o aluno deverá ser capaz

de identificar e relacionar questões ligadas ao

planejamento na utilização da energia elétrica no

meio rural, bem como conceituar, identificar e, ou,

Objetivo da Unidade 10

meio rural, bem como conceituar, identificar e, ou,

resolver problemas básicos voltados a melhoria do

fator de potência de uma instalação elétrica em

baixa tensão com capacitores.



1 Considerações gerais  (pg. 203)

• Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968 e Decreto no

75.887, de 20 de junho de 1975

– Faturamento de energia reativa indutiva de excedente;

– limitação do fornecimento de energia reativa: cos ϕ ≥ 0,85;

– Avaliação do fator de potência de período mensal.

• Decreto no 479, de 20 de março de 1992 e Portaria do• Decreto n 479, de 20 de março de 1992 e Portaria do

DNAEE no 1569, de 23 de dezembro de 1993

– Aumento do cos ϕ de 0,85 para 0,92;

– Faturamento de energia reativa capacitiva de excedente;

– Avaliação do fator de potência de período mensal para horário (a partir

de 1996);

– A energia reativa capacitiva é medida 0 h às 6 h;

– A energia reativa indutiva é medida 6 h às 24 h;



2 Potência ativa e reativa: conceitos básicos (pg. 204)

Os equipamentos podem consumir potência ativa (kW)

e reativa (kVAr).

– Consomem somente potência ativa (Pa) apenas os equipamentos

que possuem resistência (ex.: chuveiros, lâmpadas

incandescentes, aquecedores, ferro elétrico, estufas, entre outros).

Figura – Equipamentos que consomem somente potência ativa



2 Potência ativa e reativa: conceitos básicos (pg. 204)

– Consomem somente potência ativa (Pa , em kW) e reativa

indutiva (QL , em kVAr) os equipamentos que possuem bobina

(ex.: motores, reatores, lâmpadas de descarga,

transformadores, entre outros).

Figura – Equipamentos que consomem potência ativa (Pa) e 

reativa (Q).



2 Potência ativa e reativa: conceitos básicos  (pg. 204)

Enquanto a potência ativa (Pa) é sempre consumida na

execução de trabalho, a potência reativa indutiva (QL) não

produz trabalho e fica circulando entre a carga e a fonte de

alimentação, ocupando “espaço” no sistema elétrico.

P

Sendo: cosϕϕϕϕ – fator de potência (adimensional); Pa – potência

ativa (kW); S – potência aparente (kVA).

S

Pa=ϕ cos



2 Potência ativa e reativa: conceitos básicos (pg. 204)

O fator de potência indica o quanto da potência total

fornecida (kVA) é efetivamente utilizada como potência ativa (kW),

dando uma idéia da eficiência de utilização da energia elétrica pelo

equipamento ou instalação.

Valores de cos ϕ próximos de 1,0 indicam uso eficiente de

energia elétrica, enquanto baixos valores evidenciam mau

aproveitamento, além de sobrecarregar o sistema elétrico.

Figura – Energia necessária do sistema, para uma cara de 100 kW, 

em função da variação do cos ϕ da instalação.



3 Baixo fator de potência: principais causas (pg. 205)

– Motores e transformadores operando “em vazio” ou com 

pequenas cargas;

– Motores e transformadores superdimensionados;

– Grande quantidade de motores de pequena potência;

– Máquinas de solda;– Máquinas de solda;

– Lâmpadas de descarga (fluorescentes, vapor de mercúrio, 

vapor de sódio) sem reatores de alto fator de potência;

– Excesso de energia reativa capacitiva.



4 Excedente de reativo  (pg. 205)

Baixos valores de fator de potência (cos ϕ) resulta em

aumento na corrente total que circula nas redes de

distribuição de energia elétrica da Concessionária,

sobrecarrega as Subestações, Linhas de Transmissão e

Distribuição.

Prejudica a estabilidade e as condições de

aproveitamento dos sistemas elétricos, trazendo

inconvenientes diversos, como:

– Perdas na rede;

– Quedas de tensão;

– Subutilização da capacidade instalada.



4 Excedente de reativo  (pg. 205)

(a) Perdas na rede

Figura – Perdas na rede de energia em decorrência do fator de potência



Tabela. Perdas na rede de energia em decorrência do fator de potência

Fator de potência Situação inicial Situação final

Fator de potência 0,78 0,92

Perdas globais 5%  ou  5 MWh ano-1 3,59%  ou 3,59 MWh ano-1

4 Excedente de reativo  (pg. 206)

(a) Perdas na rede

Perdas globais 5%  ou  5 MWh ano 3,59%  ou 3,59 MWh ano

Redução das perdas 28,1%
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Sendo: Rperdas – redução das perdas (%); FPi – fator de potência inicial 

(adimensional); FPf – fator de potência final (adimensional)



4 Excedente de reativo  (pg. 206)

(b) Quedas de tensão

O aumento da corrente devida ao excesso de reativo leva a

quedas de tensão acentuada, podendo:

– Ocasionar interrupção do fornecimento de energia elétrica;

– Sobrecarregar certos elementos da rede;

– Diminuição da intensidade luminosa nas lâmpadas;– Diminuição da intensidade luminosa nas lâmpadas;

– Aumento da corrente dos motores.

(c) Subutilização da capacidade instalada
Ao sobrecarregar uma instalação elétrica, a energia reativa

inviabiliza sua plena utilização, condicionando a instalação de

novas cargas a investimentos que seriam evitáveis se o fator de

potência apresentasse valores mais altos.



4 Excedente de reativo  (pg. 206)

(c) Subutilização da capacidade instalada

Figura – Liberação de capacidade de carga do sistema, havendo melhoria 

no fator de potência



4 Excedente de reativo  (pg. 206)

(c) Subutilização da capacidade instalada

Potência útil 
absorvida (kW)

Fator de potência
(adimensional)

Potência do transformador
(kVA)

Tabela. Potência aparente do transformador necessária para alimentar

uma determinada carga, em função do fator de potência da instalação

800

0,50 1.600

0,80 1.000

1,00 800



4 Excedente de reativo  (pg. 207)

(c) Subutilização da capacidade instalada
Tabela. Variação da seção necessária de um condutor em função do

fator de potência.



5 Correção do fator de potência  (pg. 207)

Providências para corrigir o baixo fator de potência de

uma instalação.

• Análise das causas que levam à utilização excessiva de

energia reativa:

– Desligar motores trabalhando “em vazio”;

– Redimensionar equipamentos superdimensionados;

– Redistribuir cargas pelos diversos circuitos;

– Trocar equipamentos antigos e ineficientes que funcionem 

com baixo fator de potência.



5 Correção do fator de potência  (pg. 207)

• Utilização de capacitores:

– Quanto a análise e providência tomadas com as “causas” de utilização

excessiva de energia reativa (cos ϕ ≥ 0,92) não são suficientes em uma

instalação, a utilização de capacitores é uma das alternativas .

– A denominada “compensação de energia reativa” e comumente realiza

com a utilização de capacitores que fornecem energia reativa, liberandocom a utilização de capacitores que fornecem energia reativa, liberando

parte da capacidade do sistema elétrica e instalações da unidade

consumidora.

Obs.:

– Fator de potência indutivo: quando está havendo predomínio de consumo

de energia reativa indutiva;

– Fator de potência capacitivo: quando está havendo predomínio do

fornecimento de energia reativa capacitiva.



5 Correção do fator de potência
• Utilização de capacitores:

Figura – Capacitores encontrados no mercado para corrigir o fator de potência



5 Correção do fator de potência
• Utilização de capacitores:

Figura – Banco de capacitores montados para corrigir o fator de

potência de uma instalação.



5 Correção do fator de potência
• Utilização de capacitores:

Figura – Banco de capacitores automáticos montados para corrigir o

fator de potência de uma instalação.



6 Compensação com capacitores  (pg. 208)

Existem várias alternativas para instalação de

capacitores em uma instalação, cada uma delas apresenta

vantagens e desvantagens. A melhor alternativa dependerá

de uma análise técnica da instalação.

– Compensação individual;

– Compensação por grupos de cargas;

– Compensação geral;

– Compensação na entrada energia em alta tensão (AT).



6 Compensação com capacitores  (pg. 208)

Figura – Compensação de energia reativa com capacitores: (a)

individuais; e (b) grupos de cargas.

(b)(a)



6 Compensação com capacitores  (pg. 208 e 209)

Figura – Compensação de energia reativa com capacitores: (a)

para a instalação em geral; e (b) na entrada da energia em alta

tensão.

(b)(a)



6 Compensação com capacitores

Figura – Compensação de energia reativa com capacitores: (a) na
entrada da energia em alta tensão; e (b) em subestações

(b) Banco de capacitores em alta tensão(a) Banco de capacitores 15 a 25 kVA



6 Compensação com capacitores  (pg. 209)

– Tipos de bancos para compensação de energia reativa com 

capacitores

– Compensação combinada

– Compensação por motores síncronos

Figura – Tipos de bancos para compensação de energia reativa com

capacitores



6 Compensação com capacitores  (pg. 209)

Precauções na instalação e operação de capacitores

(Norma: P-NB-209 da ABNT);

– Deve ser feita em local com boa ventilação e espaçamento adequado

entre as unidades;

– Como o capacitor retém carga por alguns minutos mesmo desligado,

esperar algum tempo para religá-lo ou fazer o seu aterramento;

– Aterrar os capacitores antes de tocar sua estrutura ou seus terminais;

– Na falta de dispositivos adequados de manobra sob carga dos

capacitores ligados em alta tensão (ex.: 13,8 kV), utilizar o disjuntor

principal da instalação para fazer as operações liga/desliga do capacitor;

– Evitar a energização simultânea de dois ou mais bancos de capacitores,

para se evitar sobretensões.



6 Cálculo da potência do capacitor 
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6 Cálculo da potência do capacitor 
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Exercício 1:
Um motor trifásico de um sistema de irrigação, possui

potência nominal (Pn) de 60 CV, 1.800 rpm e trabalha a 100% de

carga. Desta forma, pergunta-se:

(a) Haverá problema de baixo fator de potência (cos ϕ), sabendo que

existe somente este motor na instalação? Explique;

(b) Qual é o valor da potência ativa do motor (Pa)?

(c) Qual é o valor da potência reativa indutiva (Q )?(c) Qual é o valor da potência reativa indutiva (QL)?

(d) Caso seja necessário, qual o valor da potência do capacitor (QC)

para corrigir o cos ϕ da instalação?

(e) Qual seria o tamanho mínimo do transformador a ser adquirido?

Obs.: Considere as duas possibilidades, ou seja, determine o

tamanho do transformador “não corrigindo” e “corrigindo” o cos ϕ da

instalação.



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 1.800 rpm. (pg. 169)
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