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RESUMO 

 

 

Um banco de capacitores utilizado para correção do fator de potência do sistema 
elétrico brasileiro não indica o seu estado de degradação até que a proteção 
perceba a falha e o retire de funcionamento. Diante dessa situação é necessário 
avaliar as causas do seu desligamento que dependem da inspeção visual e da 
medição dos capacitores. Porém, as medições por instrumento comercialmente 
disponível no Brasil necessitam da desconexão de cada capacitor, que dependendo 
da quantidade instalada requer um tempo de atividade que pode levar mais de um 
dia. A proposta deste trabalho é a análise de capacitores através de um instrumento 
protótipo que faz a medição através da varredura por frequência e apresenta o valor 
da capacitância de maneira rápida, sem necessidade de desmonte do banco de 
capacitores. Como metodologia de trabalho para a atividade de manutenção, 
aplicam-se os valores medidos para a composição da planilha de balanceamento do 
banco de capacitores, que simulam o seu funcionamento, para que a atividade de 
manutenção seja mais ágil numa decisão de realocação ou substituição do capacitor 
danificado. 
 

Palavras-chave: Medição de capacitor. Capacitâncias. Balanceamento de Banco de 
Capacitores. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

 

A capacitor bank used to power factor correction of electric power system does not 
indicate its state of degradation until you realize the protection system failure and 
remove it of operation. In this situation, it is necessary to evaluate the causes of their 
trip that depend on visual inspection and measurement of the capacitors. However, 
measurements of commercially available instrument in Brazil require the 
disconnection of each capacitor, which depending on the installed amount requires a 
time of activity that may take more than one day. The proposal of this work is the 
analysis of capacitors through a prototype instrument that makes the measurement 
through the sweep by frequency and presents the capacitance value quickly, without 
the need to disassemble the bank of capacitors. As a working methodology for the 
maintenance activity, apply the measured values for the composition of the balance 
sheet of the capacitor bank, which simulates the operation, so that the maintenance 
activity to be more agile in a relocation decision or replacement damaged capacitor. 
 
Key words: Capacitor measurement. Capacitances. Capacitor Bank Balance. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desempenho do transporte de energia elétrica em uma linha de 

transmissão depende, entre outras variáveis, do fator de potência, que é a relação 

entre a potência ativa (potência útil em MW) e a potência total (MVA). Os valores do 

fator de potência, para tensões entre 69 e 342 kV, determinados pela ANEEL estão 

entre 0,95 indutivos e 0,95 capacitivos (ONS; ANEEL, 2009). 

A correção do fator de potência para as Linhas de Transmissão (LT) é 

realizada através de bancos de capacitores, localizados nas subestações de 

transmissão entre as usinas de geração de energia e centros de consumidores, 

cidades de médio porte e polos industriais. 

Um banco de compensação reativa é composto de capacitores, com ou sem 

fusíveis internos, em diversos arranjos de configuração. Os capacitores não indicam 

o seu estado de degradação até a ocorrência da falha (DUARTE, 2000). 

A perda da capacitância é indicada por desbalanceamento de potência entre 

as fases, que pode ser por falha de um ou mais capacitores, ocasionando o 

desligamento do banco. Desta forma o sistema elétrico de potência não poderá 

dispor da correção do fator de potência (ARARIPE; BACEGA; GONÇALVES, 1995). 

A identificação do capacitor com desvio de seus valores nominais 

(capacitância e fator de dissipação) envolve um exaustivo trabalho de desmontagem 

ou desconexão de todo o banco para efetuar a medição de cada capacitor. Este 

procedimento implica na indisponibilidade do banco de capacitores por várias horas. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Este trabalho foi motivado porque nos primeiros bancos de capacitores 

instalados na COPEL GeT constatou-se a dificuldade de diagnosticar a perda de 

capacitâncias em capacitores com fusíveis internos na configuração de proteção por 

ponte H. Na Figura 1, é representado o esquema trifilar da instalação do banco de 
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capacitores, tensão nominal de 69 kV, potência 15 Mvar1 com proteção do tipo H, 

contendo 6 capacitores por fase. 

 

 

FIGURA 1 - DIAGRAMA TRIFILAR DE UM BANCO DE CAPACITORES COM PONTE H 

FONTE: ENGEPOWER (2006) 

 

Nessa configuração, devido à perda de um elemento interno do capacitor, 

que varia a capacitância em 0,3% do total, é o suficiente para indicação de anomalia 

no alarme de proteção do banco de capacitores. A solução era a mudança de 

posição do capacitor no banco ou a troca, todas mediante a análise de 

balanceamento de capacitâncias. A falta de um instrumento para uma rápida 

identificação e, também, a falta de uma simulação da condição do banco quanto ao 

balanceamento levaram à busca de metodologias para a solução de um problema 

que demanda tempo de atividade de manutenção. 

Quando a equipe de manutenção precisava encontrar o capacitor danificado, 

ela realizava uma atividade que despendia cerca de 6 horas de trabalho, que 

compreendem: desconectar todos os capacitores, realizar a medição de cada 

unidade e reconectá-los. Esse trabalho é realizado em locais onde a altura varia de 

4 a 9 metros, como representado na Figura 2. 

                                            

1 A unidade de potência reativa é definida como 𝒗𝒂𝒓 (EUROPEAN COMMUNITIES, 1979; INMETRO, 
2007). 
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FONTE: O autor (2015) 

 

Numa análise simples, quando é constatada a perda de capacitância da 

unidade, a opção é mudar o capacitor de posição na instalação do banco, 

procurando igualar as correntes dos ramos de cada fase. A outra opção é trocar pelo 

capacitor reserva com o valor mais similar. Esta última depende de conhecer 

antecipadamente qual o capacitor reserva no estoque do almoxarifado será 

adequado. 

Para medição dos capacitores a alternativa disponível era a ponte de 

capacitância, num modelo de instrumento analógico, com o princípio de medição 

baseado na ponte de Schering muito utilizado na medição de capacitores. Trata-se 

de um instrumento importado e entregue à COPEL no início dos anos 90 durante a 

construção do banco de capacitores de tensão de 138 kV, da cidade de Jaguariaíva 

– o qual foi o primeiro banco de capacitores de média tensão.  

Observando o modelo do instrumento analógico, teve-se a ideia de 

desenvolver um instrumento com tecnologia digital e com capacidade de 

armazenamento do valor medido na memória. Através do programa P&D ANEEL, foi 

então desenvolvido um instrumento de medição de capacitância por varredura de 

frequências, chamado MEDCAP. 

FIGURA 2 - BANCO DE CAPACITORES COM PONTE H 
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A necessidade do desenvolvimento de tal instrumento também foi motivada 

pelo aumento do número de bancos de capacitores de média tensão na COPEL GeT 

nos últimos anos. No início dos anos 2000, havia um total de 5 bancos de 

capacitores na cidade de Curitiba e Jaguariaíva. Atualmente a COPEL GeT tem 17 

bancos de capacitores, sendo 6 bancos em 230 kV, 5 bancos em 69 kV e 4 bancos 

em 138 kV no Paraná e outros 2 bancos em 138 kV no estado de São Paulo na 

subestação de Cerquilho. No momento, mais 4 bancos de capacitores de potências 

de 100 e 150 Mvar na tensão de 230 kV estão em construção na região 

metropolitana de Curitiba-PR, estes considerados os maiores em potência e em 

quantidade de capacitores montados. 

O desenvolvimento de um instrumento prático, aliado a um procedimento de 

medição para análise de capacitores, é bastante relevante na COPEL GeT, e isso 

provavelmente se refletirá nas demais empresas do sistema elétrico de potência 

brasileiro. 

 

1.2 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

No capítulo 1, fez-se uma introdução a respeito da importância do banco de 

capacitores em funcionamento e a justificativa do estudo com avaliação das 

dificuldades atuais na manutenção de banco de capacitores, assim como definição 

do objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

A fundamentação teórica do capítulo 2 descreve o capacitor, os tipos 

construtivos, aspectos sobre a polarização, as perdas elétricas e as causas de 

degradação.  

No capítulo 3 o estado da arte apresenta aspectos sobre a medição de 

banco de capacitores sem a desmontagem e considerações sobre a evolução digital 

dos instrumentos e o uso da computação para diagnósticos. 

O desenvolvimento experimental, mostrado no capítulo 4, descreve a 

medição com o protótipo e a análise de balanceamento do banco de capacitores. 

No capítulo 5 são apresentados os estudos de caso na aplicação do 

MEDCAP com a medição do banco de capacitores no ambiente das subestações. 

Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e as sugestões 

para trabalhos futuros. 
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1.3 OBJETIVO GERAL 

Avaliar os capacitores de uma subestação utilizando o protótipo MEDCAP e 

desenvolver uma nova metodologia para realizar a medição de uma forma mais 

eficiente, minimizando o prejuízo decorrente da demora na identificação da unidade 

capacitiva danificada num banco de capacitores. 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar as medições de capacitores instalados em subestações com o 

protótipo MEDCAP, comparando-as com medidas realizadas com 

instrumento comercial. 

 Verificar o erro apresentado pelos instrumentos, utilizando como valor de 

referência o dado de placa da capacitância de cada capacitor. 

 Utilizar os valores medidos para simular a condição do banco de 

capacitores, através da planilha de balanceamento de capacitâncias, e 

validar o procedimento como método de trabalho no campo. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 EXPERIMENTO DA GARRAFA DE LEYDEN 

Num experimento, no ano de 1745, Pieter van Musschenbroek, um professor 

de física e matemática da Universidade de Leyden na Holanda, percebeu uma 

espécie de armazenamento eletrostático. Ele fez um experimento com uma garrafa 

de vidro, que ficou mais tarde conhecida por garrafa de Leyden (Figura 3). Tratava-

se de uma garrafa com uma parede externa revestida de folha de metal e o seu 

interior preenchido com água. A parte superior era tampada com uma rolha com 

uma haste metálica atravessada no seu centro. A haste de metal recebia cargas 

elétricas através de um gerador composto de um disco metálico (Figura 4). A garrafa 

acumulava cargas elétricas no seu interior com uma polaridade e a parede externa 

com outra polaridade. Quando o operador tocou a garrafa na parte externa e, 

acidentalmente, na haste metálica, recebeu uma descarga elétrica, provocando um 

grande susto. 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - GARRAFA DE LEYDEN 
REPRESENTADA NO ANO DE 1885 

FONTE: www.sparkmuseum.com – JENKINS 
(2015a) 

 

 

FIGURA 4 - EXPERIMENTO DE LEYDEN 
REPRESENTADO NO ANO DE 1751 

FONTE: www.sparkmuseum.com - JENKINS 
(2015b) 

http://www.sparkmuseum.com/
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Esse experimento levou ao conceito de capacitância ou condensamento de 

cargas, que consiste no acúmulo de cargas em materiais metálicos com um isolante 

intermediário (NATARAJAN, 2005). 

O capacitor demorou ainda alguns anos para ser desenvolvido para uma 

aplicação prática. A partir dos anos 20, no século passado, os primeiros capacitores 

de potência foram fabricados com filme de alumínio, isolados com papel kraft e óleo. 

Nos anos 50, com a evolução da indústria química e melhoria dos materiais 

isolantes, surgiu a aplicação do polipropileno. 

O polipropileno é um polímero com bastante plasticidade e transformável 

num material ultrafino. Até o período dos anos 60, este material foi utilizado na 

isolação dos elementos capacitivos juntamente com o papel kraft. Nos anos 80, o 

isolamento passou a ter somente o polipropileno, possibilitando a diminuição do 

volume na construção do capacitor. O filme foi ficando cada vez mais fino e 

dieletricamente melhor e, assim, os capacitores adquiriram mais potência por 

unidade, suportando tensões mais altas, na ordem de até 20 kV, e com menor perda 

por unidade reativa em W/kvar (FRONTIN, 2013). 

 

 

2.2 CAPACITOR 

O capacitor pode ser representado de uma forma convencional como na 

Figura 5, que são duas placas condutoras separadas por um meio isolante 

(dielétrico). 

 

FIGURA 5 - CONSTITUIÇÃO DO CAPACITOR 

FONTE: UNICOPEL - UNIVERSIDADE CORPORATIVA (2013) 

 

A capacitância depende de fatores geométricos, sendo a sua área 𝐴, 𝑑 a sua  

separação entre as placas e 휀0 a sua constante de permissividade no ar, que é 

representada pela equação (1), chamada capacitância com ar entre as placas 

(HALLIDAY; RESNICK; MERRIL, 1994). 
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𝐶𝑎𝑟 = 휀0

𝐴

𝑑
 (1) 

 

No ano de 1837, Michael Faraday passou a investigar o assunto e verificou 

que a capacitância de um capacitor completamente preenchido por um material 

dielétrico aumentava por um fator numérico k, que ele chamou de constante 

dielétrica do material introduzido. E assim considerando que um capacitor seja 

preenchido por um dielétrico, a equação de um capacitor tornou-se a equação (2) 

(HALLIDAY; RESNICK; MERRIL, 1994). 

 
C = 𝑘 ∙ 휀0

𝐴

𝑑
 (2) 

 

Pela investigação no assunto e pelos estudos da forma de medição, o 

cientista foi homenageado e a unidade de capacitância no SI (Sistema Internacional 

de Unidades) foi chamada de farad (F) (TAREIEV, 1978). 

Na prática, para armazenar uma grande quantidade de energia, os 

capacitores de potência são construídos na forma de bobinas constituídas por folhas 

de alumínio e separadas por folhas de material isolante de polipropileno (Figura 6). 

Na bobinadeira, depois de certo número de voltas das folhas de alumínio 

intercaladas com o filme de polipropileno, uma tira de alumínio é colocada no sentido 

longitudinal em cada uma das placas de alumínio formando os terminais do que vem 

a ser chamado de elemento capacitivo. Posteriormente, na fabricação, vários 

elementos capacitivos são empilhados e soldados interligando terminais e formando 

elementos ligados em série e paralelo de acordo com o projeto (FRONTIN, 2013). 

 

FIGURA 6 - FORMAÇÃO DO CAPACITOR 

FONTE: UNICOPEL - UNIVERSIDADE CORPORATIVA (2013) - adaptado pelo autor (2015). 
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Após o empilhamento, os elementos já soldados são envolvidos com papel 

mica numa forma de pacote e conectados internamente com o resistor de descarga 

(Figura 7). Depois são colocados dentro de uma caixa de aço inoxidável, conectadas 

as buchas terminal e finalmente o capacitor é preenchido internamente com óleo 

isolante, num processo a vácuo para evitar espaçamentos de ar. 

 

FIGURA 7 - UNIDADE CAPACITIVA MONTADA E PRINCIPAIS ASPECTOS CONSTRUTIVOS 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

 

2.3 OS TIPOS DE CAPACITORES DE POTÊNCIA 

Os capacitores de potência são fabricados sob normas nacionais e 

internacionais, quanto às características técnicas, regras de segurança e métodos 

de ensaio, destacando-se a NBR 5282 e NBR 10671 da ABNT, IEC 60871; as 

aplicações em bancos em derivação ou paralelo com a IEEE 18, IEEE C37.29 e IEC 

10618 e bancos em série com as normas NBR 8763 e IEC 143:1992. 

Existem três tipos conhecidos de capacitores de potência: 

 

a) com fusível externo; 

b) sem fusível ou fuseless; 

c) com fusível Interno. 
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2.3.1 Capacitor com fusível externo 

Os primeiros capacitores foram aplicados na correção do fator de potência 

nas indústrias, formando bancos de capacitores. Por serem os primeiros, eles tinham 

o isolamento entre as placas feitas com papel kraft. O papel kraft, quando se 

deteriorava, causava um curto circuito interno, podendo incendiar e causar explosão 

do capacitor. Assim, foram introduzidos dispositivos de proteção com fusíveis 

externos para cada capacitor do banco (Figura 8), visando à extinção rápida da 

corrente de curto-circuito (Figura 9). 

Mesmo com a modernização dos materiais, a proteção por fusível externo 

ainda continua sendo aplicada, por ser o tipo de menor custo de aplicação. 

 

 

FIGURA 8 - BANCO DE CAPACITORES 
COM FUSÍVEL EXTERNO 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

FIGURA 9 - FUSÍVEL EXTERNO APÓS A 
RUPTURA DO ELO 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

 

2.3.2 Capacitor sem fusível 

O capacitor sem fusíveis ou fuseless (Figura 10) tem a construção de um 

capacitor com fusíveis externos, mas projetado de forma que cada elemento interno 

possa queimar sem causar maiores danos ao capacitor. O dielétrico é construído 

com filme de polipropileno, sem ignição e propagação de gás no caso de queima do 

elemento capacitivo. 

Quando um elemento capacitivo se queima, ele provoca a solda da sua 

ligação. Esse elemento faz parte de um grupo de elementos em paralelo, que é 
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descartado da capacitância por causa da solda e num capacitor com grupos em 

paralelo ligados em série a capacitância aumenta e, dependendo do projeto do 

capacitor, ele continua operando até o limite aceitável de sobretensão nos demais 

elementos restantes.  

 

 

 

FIGURA 10 - CAPACITOR SEM FUSÍVEIS OU FUSELESS 

FONTE: FRONTIN (2013) - adaptado pelo autor (2015) 

 

 

2.3.3 Capacitor com fusíveis internos 

O capacitor com fusíveis internos (Figuras 11 e 12) é uma tecnologia de 

construção na qual cada elemento capacitivo possui um fusível de proteção, 

devidamente calculado para tirar esse elemento de ação no caso de sobrecorrente. 

A perda de um elemento neste capacitor significa a diminuição da capacitância (ao 

contrário do que ocorre com o capacitor fuseless). Dependendo do projeto do 

capacitor, a queima de um elemento não compromete a capacitância total no 

funcionamento, onde numa instalação com vários capacitores ligados em série, 

pouco sensibiliza a proteção até o limite aceitável projetado do banco de 

capacitores. 
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As vantagens da aplicação dos capacitores com fusíveis internos são as 

seguintes: 

 

a) maior disponibilidade operativa do banco; 

b) menor perda de potência quando da ocorrência de falhas dielétricas nos 

elementos; 

c) maior facilidade para ajuste da proteção de desequilíbrio do banco; 

d) baixa probabilidade de atuação indevida do fusível, quando aplicável; 

e) baixa probabilidade de ruptura da caixa; 

f) necessidade de um número menor de unidades sobressalentes; 

g) menor área requerida para instalação do banco, comparado com os 

capacitores com fusíveis externos. 

 

 

FIGURA 11 - CAPACITOR COM FUSÍVEIS 
INTERNOS 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

FIGURA 12 - FORMAÇÃO INTERNA DOS 
ELEMENTOS COM FUSÍVEL 

FONTE: COOPER (2000) 

 

É uma prática na Europa a utilização de capacitores com fusíveis internos 

em banco de capacitores série ao invés de capacitores com fusíveis externos 

(FRONTIN, 2013). 

 

 



27 

 

2.4 POLARIZAÇÃO E PERDAS DIELÉTRICAS 

Os capacitores de potência são constituídos de importantes materiais que 

são o filme de polipropileno como dielétrico e as finas lâminas de alumínio que são 

os eletrodos. O dielétrico tem seus fundamentos em propriedades físicas, onde se 

destacam a polarização e as perdas elétricas. 

 

2.4.1 Polarização 

A polarização é definida como um deslocamento reversível dos centros das 

cargas positivas e negativas na direção do campo elétrico externo aplicado. Por ser 

reversível, essa direção acompanha, ou pelo menos tende a acompanhar, a própria 

orientação do campo elétrico aplicado (SCHMIDT, 2010). 

A polarização de um dielétrico pode ocorrer das seguintes maneiras: 

 

a) Se o isolante é constituído de átomos, que não apresentam momento 

dipolar, então o deslocamento dos núcleos das cargas positivas e 

negativas sob a ação de campos externos é tanto maior quanto mais 

elevada a intensidade do campo que é aplicada e, com ele, a ação da 

força desse campo. Uma vez eliminado o campo externo, os átomos 

voltam à sua posição inicial e a polarização desaparece, pois os centros 

de cada grupo de cargas voltam à situação inicial (SCHIMDT, 2010);  

b) Se o dielétrico for constituído de partículas elementares (elétrons, 

prótons, etc.), que por si só já são dipolos (por exemplo, moléculas) e 

que, devido à sua constituição química, já são dotados de cargas 

positivas e negativas, a ação do campo elétrico externo tenderá a 

orientar as partículas de acordo com a própria orientação do campo 

elétrico externo. Quanto mais intenso é o campo, tanto mais elevado é o 

trabalho de orientação das partículas elementares, observando-se de 

modo mais acentuado a elevação de temperatura, devido à 

transformação do trabalho de orientação em calor. Dependendo da 

estrutura do dielétrico, uma polarização pode acontecer perante a total 

ausência de energia externa (SCHIMDT, 2010); 
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c) Polarização dipolar: esse tipo de polarização se simplifica, da orientação 

em direção do campo elétrico das moléculas do dielétrico polar, nas 

quais tem um momento dipolar permanente. A polarização dipolar é 

interpretada como uma volta direta das moléculas polares sob ação do 

campo elétrico, como se o campo elétrico introduzisse certa orientação 

na posição das moléculas polares, que causam continuamente 

movimentos caóticos (térmicos). Por isso a polarização dipolar, por sua 

própria natureza, está relacionada com o movimento térmico das 

moléculas. A temperatura exerce uma influência substancial sobre o 

fenômeno de polarização dipolar. A polarização dipolar como tal pode 

aparecer em gases, líquidos e corpos viscosos amorfos; em corpos 

cristalinos, a temperaturas mais baixas que o ponto de fusão. Depois de 

encerrada a aplicação da tensão elétrica, requer-se um tempo 

relativamente grande para desaparecer o processo de polarização dipolar 

(quando comparado aos demais fenômenos sem inércia de polarização 

por deformação). Este tempo será maior quanto maior forem os 

tamanhos das moléculas e a viscosidade dinâmica das substâncias, isto 

é, o coeficiente de fricção interno. Nos dielétricos líquidos e sólidos o 

tempo de polarização pode ser o mesmo ou maior que o semiciclo de 

tensão alternada, assim a polarização dipolar em corrente alternada não 

se completa em pequenos intervalos de tempo. A polarização dipolar 

decresce com o aumento da frequência da tensão aplicada. Assim a 

polarização dipolar deve referir-se aos tipos de polarização lenta e de 

relaxamento (TAREIEV, 1978; SCHIMDT, 2010). 

 

A polarização do dielétrico envolve um pequeno deslocamento de carga 

(elétrons e íons) ou de moléculas que possuem um momento de dipolo, quando um 

campo elétrico é aplicado ao material (Figura 13).  
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Os materiais dielétricos, quando imersos em campos elétricos alternados, 

comportam-se da mesma forma como um material no interior de um capacitor, que é 

fundamentalmente constituído por duas placas condutoras separadas por um meio 

isolante. Este campo elétrico aplicado ao material irá provocar uma corrente de 

condução, através do corpo do mesmo, e polarizará o material na direção do campo, 

em sentidos reversíveis, com a frequência do campo aplicado. Esta corrente de 

condução irá provocar um aquecimento do material, que será adicionada à 

dissipação de energia provocada pela periódica reversão do campo elétrico (UETI; 

SENS, 2009). 

 

 

2.4.2 Perdas dielétricas 

O campo elétrico atua em qualquer substância e nesta se observa uma 

dissipação de certa quantidade de energia elétrica que se transforma em calor. 

Normalmente é dito que o consumo de energia ou perda pode ser entendido como a 

potência elétrica média dissipada numa substância em um determinado intervalo de 

tempo. Como regra geral, as perdas de potência em uma amostra de material ou em 

qualquer partícula são proporcionais ao quadrado da tensão elétrica aplicada na 

amostra (TAREIEV, 1978). 

FIGURA 13 – EXEMPLO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
CARGAS EM DIELÉTRICOS POLARIZADOS 

FONTE: SCHIMDT (2010) 
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As perdas podem ser definidas pela lei de Joule-Lenz, tal qual num condutor, 

onde a tensão é dada em volts (V) e a resistência do condutor em ohms (Ω), e 𝑃 é a 

potência dada em watts (W), conforme a equação (3): 

 

 
𝑃 =

𝑉2

𝑅
 

 

(3) 

 

A diferença dos condutores e da maioria dos dielétricos é que estes últimos 

apresentam uma característica específica: a dissipação de potência que depende da 

frequência da tensão aplicada. O consumo de potência é maior, se comparado à 

aplicação de uma tensão constante, e cresce rapidamente com o aumento da 

frequência, da tensão e com o aumento da capacitância. O valor da perda de 

potência em um dielétrico denomina-se perda dielétrica (TAREIEV, 1978). 

Através de um diagrama vetorial de tensão e corrente, representado por um 

circuito equivalente paralelo de um capacitor, submetido à corrente alternada (Figura 

14), verifica-se o comportamento de um dielétrico real. A corrente 𝐼𝑡, que passa pelo 

circuito equivalente, tem um ângulo de defasagem que determina a qualidade 

dielétrica de um capacitor. Se o capacitor for de alta qualidade, o ângulo  é muito 

próximo de 90° (TAREIEV, 1978). 

 

 

FIGURA 14 – DIAGRAMA VETORIAL E CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE DE UM 
DIELÉTRICO 

FONTE: UETI; SENS (2009) - adaptado pelo autor (2016) 

 



31 

 

Porém, considerando um dielétrico real, haverá uma diferença  = 90°-, 

denominado ângulo de perdas dielétricas ou tangente de perdas, que também é 

dado pela razão entre as correntes ativa Ir e reativa Ic, conforme a equação (4): 

 

 
𝑡𝑔 =

𝐼𝑟

𝐼𝑐
 

 

(4) 

 

Quanto maior for o ângulo , maior será a perda dielétrica do capacitor. 

A potência de perda dielétrica pode ser determinada em função da 

capacitância 𝐶, através da equação (5), onde: 

 

 𝑃 = 𝑉 ∙ 𝐼𝑟 = 𝑉 ∙ 𝐼𝑐 ∙ 𝑡𝑔𝛿 (5) 

 

Ao substituir a equação (5) pela equação (6) da corrente capacitiva 𝐼𝑐, a 

potência de perdas dielétricas fica definida pela equação (7). Desse modo verifica-se 

que a potência de perda dielétrica é em função do quadrado da tensão elétrica, da 

frequência (pela equação de  da velocidade angular), da capacitância e da 

tangente de perdas (TAREIEV, 1978). 

 

 𝐼𝑐 = 𝑉 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶, (𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓) (6) 

 𝑃 = 𝑉2 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶 ∙ 𝑡𝑔𝛿 (7) 

 

 

2.5 A DEGRADAÇÃO DO CAPACITOR 

A vida útil de um capacitor de potência depende do desempenho dos 

materiais de que ele é construído, pois, ao longo do tempo, quando submetido a 

determinados esforços elétricos, mecânicos e térmicos, a composição química e as 

propriedades físicas do sistema de isolamento podem sofrer alterações irreversíveis 

traduzidas na forma de falhas operacionais precoces, reduzindo, sobremaneira, a 

confiabilidade dos sistemas de energia (BIAZON et al., 2007).  

Alguns fatores que influenciam no estado dos materiais são comentados a 

seguir: 
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a) Esforços Elétricos: Os valores nominais de tensão de potência de 

operação são utilizados para o dimensionamento dos capacitores na 

frequência industrial. Um dos fatores de degradação do capacitor é a 

presença de harmônicos que introduz acréscimo de tensão e corrente 

nos capacitores fora da frequência industrial, prejudicando os materiais 

componentes (GARCIA, 2001; BLOOMING, 2005). Esses esforços são 

definidos a seguir por tensão e corrente:  

 Tensão: Uma das características que define a tensão nominal de um 

capacitor é seu nível de “descargas parciais”. Supondo que uma 

tensão alternada é aplicada de forma gradativa a partir de valores 

menores que a tensão nominal e aumentando lentamente haverá um 

valor consistente a ser alcançado, no qual começará a ocorrer um 

número significativo de descargas parciais. Mantendo-se o nível de 

descargas parciais elevadas, diminui-se a vida útil do capacitor, 

devido ao enfraquecimento do isolamento entre placas (MARTINS; 

RIBAS; ADAMO, 2004). 

 Corrente: Com o acréscimo de corrente há sobreaquecimento nos 

condutores e placas. Tal sobreaquecimento tende a se localizar nos 

pontos de conexão "terminais-placas", o que fisicamente representa a 

parte lateral (bordas) do elemento capacitivo. Este aquecimento cria 

uma instabilidade molecular na região do dielétrico a ela adjacente, 

facilitando a proliferação do efeito de descargas parciais e enfraquece 

o poder de isolamento da mesma (GARCIA, 2001). 

b) Esforços Mecânicos: Embora remotamente num capacitor isso ocorra 

devido à compactação dos seus elementos no interior da caixa, 

considera-se que as vibrações mecânicas produzem movimentos 

relativos entre as diferentes partes, resultando em erosão mecânica e 

enfraquecimento do isolamento (BIAZON et al., 2007). 

c) Esforços Térmicos: No Brasil, conforme a NBR 5282 (ABNT, 1998), um 

capacitor poderá trabalhar entre as temperaturas de -25 a +55 °C. Se 

um banco de capacitores operar sob elevadas temperaturas, seu 

material isolante fica sujeito à deterioração térmica, reduzindo o seu 

tempo de vida operacional. De maneira semelhante ao que acontece 

com a solicitação dielétrica, o material isolante dos bancos de 
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capacitores possui um limiar de suportabilidade térmica, acima do qual a 

degradação do sistema de isolamento é gradativamente acelerada, 

dependendo do valor da temperatura. Este limite térmico, via de regra, 

está associado com a temperatura ambiente (BIAZON et al., 2007). 

 

O efeito das súbitas variações de tensão causará consideráveis elevações 

instantâneas de corrente, que agravam ainda mais com o efeito térmico de elevação 

de temperatura. As variações de corrente causam esforços mecânicos adicionais 

(vibrações) nas placas e dielétricos. Tais efeitos combinados, considerados como 

efeitos de multiesforços, comprometem a vida útil do capacitor de potência (BIAZON 

et al., 2007). 

 

 

2.6 TIPOS DE BANCO DE CAPACITORES 

Os bancos de capacitores são construídos dispondo as unidades capacitivas 

em estruturas metálicas, conhecidas por plataformas. Essas unidades capacitivas 

podem ser com ou sem fusíveis. Existem os bancos de capacitores em derivação ou 

paralelo para a correção do fator de potência e os bancos de capacitores série, para 

correção da reatância da linha de transmissão de energia aumentando essa 

capacidade de transmissão. 

 

2.6.1 Banco de capacitores em derivação 

A instalação do banco de capacitores em derivação é a prática mais comum 

no sistema elétrico de potência e na área industrial, para correção do fator de 

potência. Nesta instalação o banco está em paralelo ao barramento da subestação 

em que se quer inserir potência reativa capacitiva. A localização leva em conta o 

estudo da sua necessidade em manter a qualidade de energia, bem como a posição 

estratégica do sistema (GASPERIN, 2008). 

Os principais benefícios de um banco em derivação são: 

 

a) controle de tensão; 

b) correção do fator de potência; 
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c) elevação da capacidade da rede; 

d) redução de perdas nas linhas de transmissão; 

e) redução do consumo de energia; 

f) filtragem de harmônicos, quando da utilização na forma de filtros 

passivos. 

 

Os bancos de capacitores, conforme mostrado na Figura 15, possuem tipos 

de ligação que variam de configuração, com opções de projeto como: em delta, 

estrela simples, dupla estrela (aterradas ou não) e ponte H (estrela ou delta), e 

dependem dos seguintes fatores: 

 

a) características do sistema: tensão de operação, tipo de aterramento; 

b) potência; 

c) filosofia de proteção. 

 

 

FIGURA 15 - TIPOS DE LIGAÇÕES DE BANCO DE CAPACITORES EM DERIVAÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 
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2.6.2 Banco de capacitores em série 

A instalação de banco de capacitores em série está representada no 

diagrama da Figura 16. Na instalação em uma subestação (Figura 17) é aplicado em 

linha de transmissão com o objetivo de diminuir a reatância em série e também 

proporcionar as seguintes características: 

 

a) aumento da capacidade de transmissão de potência da linha; 

b) aumento da estabilidade do sistema; 

c) menor número de equipamentos de controle de tensão, diminuindo a 

aplicação de capacitores em derivação; 

d) melhor divisão de potência entre linhas, com menos perdas globais do 

sistema; 

e) economia, quando se pensa que a alternativa seria a construção de mais 

linhas de transmissão. 

 

 

 

 
FIGURA 16 - UNIDADES CAPACITIVAS 
DE UM BANCO EM SÉRIE 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

FIGURA 17 - INSTALAÇÕES DE UM BANCO 
DE CAPACITORES EM SÉRIE EM UMA 
SUBESTAÇÃO REPRESENTADAS PELA 
FIGURA 16 

FONTE: FRONTIN (2013) 

 

2.7 MEDIÇÃO DE CAPACITORES 

Para medição de capacitores são utilizados capacímetros de diversos tipos, 

desde as pontes de medição de impedância de precisão até os multímetros com 

função para capacitâncias conhecidos como instrumentos de bancada de laboratório 

(Figura 18). Na área de manutenção de subestações de uma empresa de energia 

esses multímetros devem ser portáteis e adequados para inspeção nos locais de 
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instalação dos equipamentos. Na inspeção periódica a medição é feita na estrutura 

em que o capacitor se encontra instalado, sem a necessidade de remoção, porém a 

desconexão das ligações do capacitor é necessária para individualizar a medição. 

Os valores medidos são anotados no relatório de inspeção para conferência entre 

períodos. Após a medição do capacitor, é realizada a reconexão ao banco de 

capacitores. 

O tempo de atividade para medir um banco de capacitores depende da 

quantidade instalada e da altura em que se encontram, que pode variar entre 4 e 9 

metros. Na manutenção corretiva é feita a troca de unidade defeituosa, sendo 

necessário fazer a medição em todo o banco de capacitores no mesmo processo da 

inspeção periódica. 

 

FIGURA 18 - MULTÍMETRO COM FUNÇÃO PARA CAPACITÂNCIAS 

FONTE: AGILENT (2015) - adaptado pelo autor (2015) 

 

 

 2.8 MEDIÇÃO DE CAPACITORES POR VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIAS ATRAVÉS 

DA TÉCNICA DE DDS – SÍNTESE DIGITAL DISCRETA 

Os itens mais relevantes referentes à especificação do MEDCAP estão 

listados na Tabela 1.  
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TABELA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO MEDCAP 

Descrição Valor 

Máxima capacitância que o equipamento será capaz de 

medir 
1000 µF 

Máxima capacitância do banco de capacitores que o 

equipamento poder ser conectado 
2000 µF 

Mínima frequência de teste 30 Hz 

Máxima frequência de teste 3 kHz 

Tensão de teste 5.6 Vrms 

Corrente de teste 100µA a 2A 

Número máximo de frequências aplicáveis 160 

Temperatura de operação 0 °C a 50 °C 

Precisão da medição de capacitância 1 % 

Comprimento dos cabos de conexão 5 m 

Máximo diâmetro da bucha dos capacitores 10 cm 

FONTE: PENHA et al. (2015) 

 

Na medição, o MEDCAP utiliza a técnica da Síntese Digital Direta (DDS – 

Direct Digital Synthesis), que é o processamento digital de dados para gerar um 

sinal de saída com frequência e fase precisamente controladas e referenciadas a um 

clock de referência de frequência fixa (DEVICES, 1999). 

A utilização do DDS possui como vantagens: 

 

a) resoluções de Hz na frequência de saída e capacidade de sintonizar em 

subgraus; 

b) rapidez na troca de frequência; 

c) elimina a necessidade de sintonização e ajuste manual do sistema 

associados com o envelhecimento de componentes e variação da 

temperatura em soluções analógicas; 

d) a interface de controle digital da arquitetura DDS facilita um ambiente 

onde sistemas podem ser controlados remotamente e minuciosamente 

otimizados, sob controle do processador. 
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2.8.1 A Geração da forma de onda 

No Apêndice 2 – Protótipo MEDCAP encontra-se o diagrama de blocos 

completo e a descrição de funcionamento do MEDCAP. 

Na Figura 19 é apresentado o diagrama de blocos do gerador de sinais 

senoidais utilizando a técnica DDS, implementado no firmware do MEDCAP. O 

acumulador de fase recebe como sinais de entrada o clock de referência, o valor de 

configuração da frequência de saída e o sinal de saída do conversor DA (Digital-

Analógico) que é a senoide desejada. 

 

Clock de 
referência
400 kHz

Tabela de 
seno

8192 pontos

Conversor 
DA - 12 bits

Acumulador 
de fase
32 bits

Valor de 
configuração 
da frequência 

de saída

MSB:13 bits 12 bits

32 bits

domínio 
digital

DDS

 

FIGURA 19 - DIAGRAMA EM BLOCOS DO GERADOR DE SENO ATRAVÉS DA TÉCNICA DDS 

FONTE: PENHA et al. (2015) 

 

O principal componente do sistema é o acumulador de fase, um contador 

que incrementa o número armazenado a cada vez que recebe um pulso de clock. A 

magnitude do incremento é determinada por uma palavra binária. A saída do 

acumulador de fase é linear, em forma de rampa, portanto a mesma não pode ser 

utilizada diretamente para gerar a forma de onda desejada. Os bits mais 

significativos da soma do acumulador são mapeados em uma tabela – no caso, a 

tabela de seno com 8192 pontos, em que os valores serão convertidos para a 

amplitude da onda senoidal. Os valores mapeados pela tabela são convertidos pelo 

conversor DA e externalizados na forma de um sinal analógico. 

A frequência de saída 𝑓𝑜 obtida pelo sistema, que relaciona o acumulador de 

fase com a palavra binária, é definida por (8): 
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𝒇𝒐 =
(𝑴 ∗ 𝑹𝑬𝑭𝑪𝑳𝑲)

𝟐𝑵
 (8) 

 

Onde: M é a palavra binária, 𝑅𝐸𝐹𝐶𝐿𝐾 é a frequência do clock de referência 

interno e N é a largura em bits do acumulador de fases. 

 

O acumulador de fase utilizado possui 32 bits e apenas os 13 mais 

significativos são utilizados para indexar a tabela de seno. Nesta tabela são 

utilizados 8192 pontos, que garantem a obtenção de todas as combinações de 

palavras binárias de 12 bits que alimentam o conversor DA. Com estes parâmetros é 

possível gerar qualquer frequência dentro dos limites especificados para o 

equipamento com uma resolução de 91,3 Hz.  

 

 

2.8.2 Aquisição da tensão e da corrente  

Para realizar a aquisição dos dados de tensão e corrente utilizou-se o PDC 

(Controlador Periférico DMA), para não haver necessidade de utilizar a CPU ao 

realizar as aquisições. 

O PDC transfere dados entre os periféricos – neste caso, o ADC 

(Controlador Analógico Digital) e as memórias. Utilizando o PDC é possível remover 

a sobrecarga do processador através da redução de intervenções durante a 

transferência. Isso reduz significativamente o número de ciclos de clock requeridos 

para a transferência de dados, o que melhora o desempenho do processador. 

Quando um número estipulado de dados é transferido, uma interrupção é 

ativada para o tratamento dos mesmos. Dessa forma, os dados são capturados pelo 

ADC e são automaticamente armazenados nos buffers de tensão e corrente; apenas 

quando todas as 1024 amostras forem concluídas, inicia-se o processamento, não 

necessitando utilizar uma interrupção para cada amostra individualmente. 

Para cada frequência analisada, antes de realizar a aquisição, a taxa de 

amostragem do conversor ADC é recalculada, bem como o valor da palavra binária 

de configuração da frequência do DDS, para que assim sempre haja quatro ciclos da 

onda senoidal nas 1024 amostras adquiridas. 
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2.8.3 Algoritmo de processamento da tensão e corrente 

O objetivo do algoritmo de processamento é realizar o cálculo da tangente 

de perdas, bem como o valor da capacitância e da resistência para todas as 

frequências analisadas. 

As curvas de tensão e corrente adquiridas pelo MEDCAP passam por um 

processo de transformação para o domínio da frequência através do algoritmo de 

DFT (Discrete Fourier Transform), representado na equação (9), onde foi aplicada a 

identidade da série de Fourier (OPPENHEIN; WILLSKY; NAWAB, 1996; TUMANSKI, 

2006): 

 

𝑋𝑘 = ∑ 𝑥𝑛

𝑁−1

𝑛=0

∙ (cos (−2𝜋𝑘
𝑛

𝑁
) + 𝑗𝑠𝑒𝑛 (−2𝜋𝑘

𝑛

𝑁
)) , 𝑛 ∈  𝑍 (9) 

 

 

Onde: 

 

𝑁 = número de amostras no tempo 

𝑛 = amostra atual considerando (0...𝑁 − 1) 

𝑥𝑛 = valor do sinal para 𝑛 no tempo 

𝑘 = frequência atual considerando (0 até 𝑁 − 1 Hertz) 

𝑋𝑘 = valor no sinal de frequência 𝑘 (Amplitude e Fase, número complexo) 

 

A partir dos parâmetros da componente fundamental é construído o 

diagrama fasorial, através do qual é possível encontrar o valor do ângulo  entre os 

vetores de tensão e corrente, baseando-se na metodologia e cálculos que serão 

detalhados a seguir. 

Considerando o diagrama fasorial apresentado na Figura 20, utilizando o 

fasor de tensão V e o fasor de corrente I, o objetivo é encontrar o ângulo  entre os 

vetores a partir das componentes reais e imaginárias dos dois vetores. 
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FIGURA 20 - DIAGRAMA FASORIAL DE TENSÃO E CORRENTE SOBRE 
UMA IMPEDÂNCIA 

FONTE: O autor (2015) 

 

A partir do diagrama fasorial é possível obter as componentes reais e 

imaginárias, bem como a fase de ambos os fasores de tensão e corrente, conforme 

apresentado na Tabela 2: 

 

TABELA 2 - COMPONENTES DO DIAGRAMA FASORIAL 

 Fasor V Fasor I 

Componente Real 𝑉𝑥 𝐼𝑥 

Componente 

Imaginária 

𝑉𝑦 𝐼𝑦 

Fase 𝜃𝑣 𝜃𝑖 

FONTE: O autor (2015) 

 

O valor do ângulo dos vetores pode ser obtido a partir das componentes 

reais e imaginárias pela função arco tangente conforme (10): 

 

θv = atan (
Vy

Vx

) 

θi = atan (
Iy

Ix

) 

(10) 

 

 

O valor do ângulo  entre os dois vetores é calculado através da diferença 

entre os ângulos de cada vetor; assim, tem-se (11): 
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 = 𝜃𝑣 − 𝜃𝑖 = atan (
𝑉𝑦

𝑉𝑥

) −  atan (
𝐼𝑦

𝐼𝑥

) (11) 

 

Utilizando a relação trigonométrica para a subtração de duas funções arco 

tangentes, o valor de  pode ser calculado através de (12): 

 

 = atan (
𝑉𝑦 . 𝐼𝑥 − 𝑉𝑥 . 𝐼𝑦

𝑉𝑥 . 𝐼𝑥 + 𝑉𝑦 . 𝐼𝑦

) (12) 

 

No caso do equipamento desenvolvido, é necessário o cálculo da tangente 

de perdas, realizado conforme (13): 

 

tan () = (
𝑉𝑦 . 𝐼𝑥 − 𝑉𝑥 . 𝐼𝑦

𝑉𝑥 . 𝐼𝑥 + 𝑉𝑦 . 𝐼𝑦

) (13) 

 

Para realizar o cálculo do valor da resistência e da capacitância, utilizou-se o 

modelo do circuito RC em paralelo, conforme apresentado na Figura 21: 

 

 
 

Figura 21 - CIRCUITO RC EM PARALELO 

FONTE: O autor (2015)  

 

Primeiramente, calcula-se o valor da impedância 𝑍, utilizando a equação 

apresentada em (14), em que 𝑉 representa o valor do módulo da tensão e 𝐼 o valor 

do módulo da corrente: 

 

Z =  
𝑉

𝐼
 (14) 

 

Em seguida, utilizando os conceitos do circuito RC em paralelo, calcula-se o 

valor da resistência 𝑅 através de (15), conforme o diagrama fasorial da Figura 22 e 

da relação trigonométrica representada pelo módulo de 𝑍 e a parte real 𝑅. 
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FONTE: AGILENT (2009) - adaptado pelo autor (2015) 

 

R =  Z cos 𝜑 (15) 

 

Para calcular o valor da capacitância 𝐶, utiliza-se a equação (16): 

 

 

 

Onde: 

 X𝑐 é o valor da reatância capacitiva – calculada através de (17), com 

base nos valores calculados para a impedância e para o resistor da 

Figura 21: 

 

 

 

 𝑓 é o valor da frequência em Hz. 

 

 

2.9 COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA NAS MEDIÇÕES EM 

SUBESTAÇÃO 

Uma subestação de energia é considerada um ambiente altamente 

carregado de interferências eletromagnéticas (EMI).  

As fontes de interferências podem ser: 

FIGURA 22 - A IMPEDÂNCIA (Z) CONSISTE DA PARTE REAL (R) E DA PARTE IMAGINÁRIA (X) 

C =
1

2𝜋𝑓X𝑐

 (16) 

X𝑐 =  √
−𝑍²𝑅²

𝑍2 − 𝑅²
 (17) 
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a) Circuitos primários: equipamentos de frequência industrial (60 Hz) 

sujeitos a chaveamentos e correntes de falta que podem gerar sinais de 

frequência em torno de 10 MHz; 

b) Equipamentos instalados juntos a circuitos primários: dispositivos 

eletrônicos de energia, como, por exemplo, HVDC, instalações de 

conversores diretos ou estáticos VAR e Compensadores (SVC), 

considerados fontes de alta amplitude de níveis de interferência; 

c) Circuitos secundários: partes de equipamentos que se utilizam de 

indutores para comandos de chaveamentos – por exemplo, bobinas de 

disjuntores e outros comandados por relés; 

d) Sinais de medição: quando sujeitos a transientes os circuitos de tensão e 

corrente utilizados para medição e controle têm as suas componentes de 

frequência acima dos seus valores nominais, embora considerada 

pequena para transferir o transitório completo; 

e) Descargas atmosféricas: são o caso mais conhecido de interferência que 

se tenta amenizar, pois, embora muito estudadas, não se tem domínio 

das condições que poderão ocorrer e tampouco de sua intensidade; 

f) A presença do operador sujeito ao campo elétrico causa o acúmulo de 

cargas elétricas, que ao tocar no instrumento poderá transferir uma 

diferença de potencial, colocando-o em estado de proteção interna e 

desligando-o. 

 

Diante das situações descritas acima e para o caso de instrumentos de 

medição, deve-se garantir a segurança de influências externas, melhorando a 

blindagem dos cabos de medição, o invólucro de sensores e a caixa do dispositivo, 

assim se valendo das estruturas metálicas das instalações para estabelecer uma 

gaiola de Faraday. 

 

 

2.10 COMPENSAÇÃO DE AMPLITUDE NO SENSOR DE CORRENTE 

O sensor de corrente adquirido para o MEDCAP tem como especificações a 

corrente máxima a ser medida no valor de 5 A e relação de 1:1. Porém, os valores 
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de corrente pretendidos na medição são muito pequenos e sujeitos a ruídos e 

interferências eletromagnéticas do ambiente. 

Para minimizar os efeitos externos foi projetado um amplificador diferencial 

de instrumentação, em um tamanho suficiente que coube no espaço da manopla da 

pinça e localizado no ponto mais próximo da geração do sinal da corrente (Figura 

23). 

 

 

FIGURA 23 - ESPAÇO NA PINÇA DE CORRENTE PARA A PLACA DO AMPLIFICADOR 

FONTE: O autor (2015) 

 

Esses pequenos valores medidos são facilmente captados pelos meios 

envolvidos, como sensor, cabos e placas de circuito impresso e estão sujeitos às 

interferências eletromagnéticas (EMI), conhecidas por ruídos de modo comum. O 

ruído interfere na interpretação do valor medido, seja na apresentação da sua forma 

num osciloscópio ou no valor no display de instrumento e também no sinal para um 

conversor analógico-digital (ADC). Para superar esse problema de ruído, a técnica 

de medição recorre ao amplificador de instrumentação com a configuração 

diferencial de tensão, que elimina o ruído de modo comum (NASH, 1998). 
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3 ESTADO DA ARTE 

Muitos trabalhos já foram publicados referentes a técnicas para monitoração 

e gerenciamento da qualidade da energia elétrica (HORNAK, 1991; 

GAGAOUDAKIS; GEORGOPOULOS, 1998; CHAVES, 2007; BLOOMING; 

CARNOVALE, 2008; HOJI; PADILHA-FELTRIN; SANZ, 2010). Nestes, o objetivo 

principal é elevar a qualidade e a confiabilidade dos serviços de energia elétrica. 

Não há dúvida de que capacitores são elementos fundamentais para o bom 

desempenho do sistema de fornecimento de energia elétrica. Daí a necessidade de 

monitorar o estado operacional destes elementos frente às várias fontes causadoras 

de danos (O’REGAN; BURKUM, 1984; SEVIGNY et al., 2000), como representado 

pela Figura 24. 

 

 

FIGURA 24 - ARRANJO DOS COMPONENTES PARA TESTE EM CAPACITORES 

FONTE: O’REGAN; BURKUM (1984) – adaptado pelo autor (2015) 

 

Por outro lado, o desenvolvimento de sistemas destinados à medição de 

capacitores de alta tensão é assunto pouco encontrado na literatura técnica. Ainda 

assim, há alguns relatos abordando ensaios de capacitores em ambientes de 

subestações (O’REGAN; BURKUM, 1984; SEVIGNY et al., 2000), além de questões 

sobre as diferentes tecnologias de capacitores (com e sem fusíveis internos) e sobre 

o uso de softwares apropriados para análise de cada caso, para os quais se 

apresenta uma lista interessante de características desejáveis (SEVIGNY et al., 

2000): 
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a) possuir um sistema especialista interno que permita o imediato 

diagnóstico da unidade sob medida, possibilitando maior agilidade no 

processo de tomada de decisão; 

b) apresentar a quantidade adequada de memória disponível para o 

sistema; 

c) ter capacidade para coleta dos dados da medição de forma a ser 

possível seu armazenamento em computadores; 

d) conter um dispositivo de medição na forma de garras em alicate que 

permita uma medição rápida; 

e) permitir compensação da temperatura durante a medição, o que 

garantiria uma imunidade das condições climáticas sobre a medição; 

f) dispor de um sistema de posicionamento para localizar fisicamente todas 

as unidades em futuras medições; 

g) apresentar imunidade a interferências eletromagnéticas (EMI), na forma 

de filtros adequados que protejam o dispositivo do ambiente; 

a) ter flexibilidade para medir tanto por bancos como por fase ou unidades 

isoladas. 

Para a manutenção de equipamentos com mais de 20 anos de operação, há 

a proposta de um método de manutenção preditiva com monitoramento on-line 

tendo como parâmetro a corrente de desequilíbrio de um banco de capacitores 

ligado em estrela aterrado, utilizando um sistema supervisório de automação 

(FERREIRA et al., 2004). Apesar de ser um sistema de custo elevado, apresenta 

vantagem devido à maior interação entre a área de operação e de manutenção, 

considerando que, pelo tempo de funcionamento dos equipamentos, eles deveriam 

ser substituídos sem apresentar falhas, mas com a necessidade de serem 

ensaiados para essa verificação. 

Na área de monitoramento, o CEPEL – Centro de Pesquisa de Energia 

Elétrica da Eletrobras desenvolveu um trabalho de investigação do capacitor através 

da medição por acústica de descargas parciais em capacitores energizados com 

sensores com fibra ótica (LEVY et al., 2002). Um dos resultados obtidos foi que, pelo 

método, os capacitores investigados foram analisados em laboratório e 

apresentaram indícios de descargas parciais acima do esperado. 
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Uma questão em particular que merece atenção especial trata-se do 

ambiente altamente carregado por EMI onde os ensaios serão executados. Neste 

aspecto os procedimentos operacionais abordam questões relativas à 

compatibilidade eletromagnética (GRIJP; BORM, 2000). Para garantir o cuidado na 

realização de medições, alguns procedimentos são citados nos artigos de Grijp e 

Borm (2000): 

 

a) impedir a interferência de acoplamento para o instrumento; 

b) interromper a fonte de interferências; 

c) aumentar o nível de imunidade às interferências. 

Na medição em campo de buchas de transformador de potência utiliza-se a 

técnica de varredura por frequência, onde um dispositivo é capaz de gerar sinais 

senoidais na faixa de frequência de 15 a 400 Hz, conforme a necessidade do 

operador (Figura 25) (PAULINO, 2011). 

 

 

FIGURA 25 - RESULTADO DA MEDIÇÃO DAS BUCHAS DE UM TRANSFORMADOR DE 
POTÊNCIA UTILIZANDO O INSTRUMENTO CPC-100 DA OMICRON 

FONTE: PAULINO (2011) 
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Essa nova tecnologia de teste possibilita o exame cuidadoso do fator de 

dissipação, capaz de detectar a degradação do isolamento num estágio inicial com 

análises. Com a possibilidade de aplicar uma larga faixa de frequência, as medições 

podem ser feitas em frequências diferentes da frequência da linha e seus 

harmônicos. Assim as medições podem ser realizadas também na presença de alta 

interferência eletromagnética em subestações de alta tensão. 

No levantamento do estado da arte pode-se verificar que é possível 

combinar as sugestões de metodologias para atividades de medição e a utilização 

de técnicas através de varredura de frequência para a análise de capacitores no 

ambiente de instalação.  
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4 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

4.1 METODOLOGIA PARA MEDIÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES 

“Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não 

se define o que não se entende, não há sucesso no que não se gerencia”2 – a frase 

sintetiza a importância de se acompanhar o estado de um equipamento do sistema 

elétrico de potência. 

Ao longo da história da eletricidade criaram-se formas de medições elétricas, 

necessárias para a confiança da sua aplicação. Na medição de capacitores há o 

relato das técnicas de Harald Schering, físico alemão, que no ano de 1920 

desenvolveu a ponte de Schering. Pouco antes, no ano de 1915, Philip Thomas já 

havia patenteado essa técnica nos EUA (HALL, 2004). 

As pontes de medição são conhecidas também como pontes de impedância. 

Na Figura 26 demonstra-se basicamente o funcionamento: quando uma corrente 

circula através do detector (D), o valor da impedância desconhecida (Zx) é obtido 

pela relação de outros elementos da ponte. Vários tipos de circuitos que empregam 

as combinações de L (indutância), C (capacitância) e R (resistência elétrica) utilizam-

se dessas análises (AGILENT, 2009). 

 

 

FIGURA 26 - PONTE DE IMPEDÂNCIAS 

FONTE: AGILENT (2009) 

 

                                            

2 Wiliam Edwards Deming, estatístico e consultor de gerenciamento (1900 a 1993). 
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A partir da evolução da eletrônica digital as técnicas de pontes de medição 

de impedâncias foram substituídas por instrumentos capazes de realizar medições 

somente com a tensão e a corrente (RIBEIRO, 2007), que depois, pelo 

processamento digital desses valores, apresentam o valor desejado relacionando-o 

com grandezas derivadas como, por exemplo, capacitância em farad (F). 

As normas NBR 5282 (ABNT, 1998), IEEE 18 Std (IEEE POWER 

ENGINEERING, 2002) e IEC 60871-1 (IEC, 2005) tratam dos ensaios em 

capacitores utilizados em bancos em derivação. A medição da capacitância é 

classificada como Ensaio de Tipo. A medição no ensaio de tipo, conforme a IEC 

60871-1 (IEC, 2005), considera que o capacitor deverá ter o valor da capacitância 

das unidades entre os limites de tolerância de -5% a +10%. O valor medido de cada 

capacitor deverá constar na placa de identificação do equipamento. Para o banco de 

capacitores a capacitância calculada através das capacitâncias medidas deve estar 

entre os seguintes limites de tolerância: 

 

a) -5 a 10%, para bancos até 3 Mvar; 

b) 0% a 10%, para bancos de 3 a 30 Mvar; 

c) 0 a 5% para bancos acima de 30 Mvar. 

 

As normas técnicas citadas acima tratam da medição em laboratório com 

instrumentos devidamente calibrados e aferidos e com aplicação de tensão nominal 

– o que é impraticável na medição em campo. Para a medição em campo a proposta 

é a utilização de um instrumento que aplique um valor de tensão nos terminais do 

capacitor, seguro para o operador, e meça a corrente circulante através de um 

transdutor, onde os valores obtidos apurem o valor da capacitância sem a 

necessidade da desconexão do banco. Ainda deve ser considerado um erro de 

medição do instrumento dentro da faixa de tolerância que as normas técnicas 

exigem. 

 

4.2 A ANÁLISE DOS DADOS PARA BALANCEAMENTO DE BANCO DE 

CAPACITORES 

A análise dos dados da medição de um banco de capacitores é parte da 

manutenção preventiva de uma empresa de energia elétrica. 
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No procedimento atual de manutenção é utilizado somente a medição dos 

capacitores e sua anotação em um formulário, com os dados da localização do 

banco de capacitores, para comparações futuras entre períodos de medição. Um 

exemplo de procedimento adotado pela COPEL GET é mostrado na Figura 27. 

 

 

FIGURA 27 - FORMULÁRIO DA MEDIÇÃO DE BANCO DE CAPACITORES DA COPEL 

FONTE: COPEL - adaptado pelo autor (2016) 
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A anotação é feita manualmente e os valores são comparados com o valor 

de dado de placa para avaliar se a capacitância está com uma diferença percentual 

permitida pela norma técnica. Um exemplo completo atualizado de aplicação está 

mostrado na Figura 67 no Apêndice 3 – Formulário de Medição e Planilha de 

Balanceamento do Banco de Capacitores do Caso 3. 

Atualmente a medição é realizada com um capacímetro e requer a 

desconexão de cada capacitor para obtê-la. Esse procedimento demanda muito 

tempo de atividade. Para um banco de capacitores pequeno como o citado na Figura 

2 do capítulo 1, são cerca de 6 horas até a reposição dos equipamentos no sistema. 

O tempo de atividade de desconexão inviabiliza a inspeção periódica, além de que 

cada processo de medição poderá causar o estresse mecânico, devido ao 

equipamento instalado externamente estar sujeito a intempéries, com o 

emperramento das conexões parafusadas, com o risco de rompimento na bucha 

isoladora. 

Uma nova proposta de análise dos dados da medição com o MEDCAP é a 

simulação dos valores para verificar o desempenho do banco de capacitores, 

através da planilha de balanceamento de capacitâncias. 

O método de balanceamento de capacitâncias é utilizado no projeto de um 

banco de capacitores. O projeto de um banco de capacitores verifica em fábrica se 

cada valor da capacitância nominal do capacitor apresenta o mesmo valor de 

corrente entre as fases, considerando as ligações série e paralela que compõem o 

banco (ENGEPOWER, 2006). Porém, o processo de fabricação de capacitores não 

consegue obter capacitâncias exatamente iguais. Cada capacitor é formado 

internamente por diversos elementos capacitivos montados em grupos séries e 

paralelos com variações, por menores que sejam. Assim, é necessário o cálculo do 

balanceamento de capacitâncias. Esse valor influencia na corrente que circula entre 

as ligações série e paralela do banco de capacitores e entre as fases. A variação da 

capacitância entre as unidades também influi proporcionalmente no valor de tensão 

do elemento do capacitor (a menor parte da sua construção). Essas grandezas 

elétricas são parâmetros de referência dos dispositivos de proteção para 

desligamento no caso da perda de algum elemento. 
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O balanceamento de capacitâncias fornece dados para o cálculo do ajuste 

do relé de proteção, que é estabelecido pelo engenheiro de proteção da empresa de 

energia, que determinará os valores necessários para tal ajuste (SANTOS, 2010). 

Dependendo do tipo de capacitor, o banco de capacitores diminui ou 

aumenta a capacitância por anomalia, acionando as etapas de alarme ou 

desligamento (trip). Por exemplo, o alarme é acionado quando a corrente atingir 50% 

do valor de referência estabelecido, sendo este valor considerado para uma tomada 

de decisão. O desligamento ocorre a 100% do valor de referência e, neste caso, é 

necessária uma análise criteriosa dos motivos do desligamento. 

No caso do desligamento por trip, o procedimento da área de manutenção é 

primeiramente manter o banco de capacitores desligado e jamais fazer o rearme. 

Depois é realizada uma inspeção visual na fase que acusou o problema, para 

verificar se há algum capacitor estufado, o que indica a propagação de gases devido 

à queima interna. Na sequência é feita a medição de cada capacitor. Os valores 

medidos, por exemplo, com o MEDCAP são incluídos numa planilha de inspeção 

para o registro. 

A proposta desse trabalho é que os valores medidos sejam aplicados numa 

planilha de balanceamento, a qual está apresentada no Apêndice 3 – Formulário de 

Medição e Planilha de Balanceamento do Banco de Capacitores do Caso 3. A 

planilha é uma simulação da instalação do banco de capacitores, onde o valor 

medido é adicionado para o cálculo do valor da corrente de saída, conforme a 

ligação e projeto de proteção. No caso da Figura 68 foi incluído um valor de 

capacitor que apresenta defeito. O resultado da corrente de saída de cada fase da 

instalação é somado vetorialmente e comparado com os valores determinados pelo 

estudo de engenharia de proteção do banco de capacitores. A simulação do 

balanceamento de capacitâncias utilizando-se da medição dos capacitores adiantará 

o diagnóstico dos equipamentos instalados e determinará a real condição antes da 

energização no caso de troca de capacitores queimados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 ESTUDO DE CASO 

Durante o desenvolvimento do protótipo MEDCAP realizaram-se testes de 

medição dos capacitores de potência em laboratório. As primeiras medições 

efetuadas foram em capacitores adquiridos, sem resistores de dissipação, para que 

não interferissem no valor de teste de calibração. O resultado dessa medição foi 

analisado no osciloscópio pela aplicação de tensão e a medição de corrente, 

conforme a Figura 28. 

 

 

FIGURA 28 - TESTE PRELIMINAR DA MEDIÇÃO DE CAPACITÂNCIA 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para o teste de laboratório foi utilizado um capacitor de 200 kvar, tensão de 

trabalho de 7,96 kV, cuja capacitância nominal de placa é 8,671 F. No MEDCAP 

uma fonte de alimentação de 12 V alimenta as placas eletrônicas e a forma de onda 

de tensão gerada pelo circuito eletrônico é aplicada diretamente nos terminais do 
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capacitor. A pinça de corrente é utilizada para a medição da corrente do capacitor e 

seus sinais são conectados na placa eletrônica através de um cabo de 

aproximadamente três metros de comprimento. 

Para o ensaio, por exemplo, a frequência aplicada foi de 60 Hz, 200 Hz e 

1000 Hz. Os valores são apresentados na tela no display do MEDCAP que mostra a 

forma de onda da tensão (cor verde) e da corrente (cor azul) medida nos terminais 

do capacitor, bem como os seus valores eficazes e o valor resultante da 

capacitância no canto inferior direito de cada tela, conforme pode ser visto na Figura 

29. 

 

 

FIGURA 29 - TELAS DE MEDIÇÃO DO MEDCAP DURANTE O TESTE DE CALIBRAÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para fins de comparação, as formas de onda da tensão e corrente aplicadas 

no capacitor foram capturadas no osciloscópio KEYSIGHT, modelo DSX 4024A, 

considerado um instrumento com boa resolução. Estas são apresentadas nas 

Figuras 30, 31 e 32. 
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FIGURA 30 - MEDIÇÕES NO OSCILOSCÓPIO PARA COMPARAÇÃO EM 60 Hz 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 31 - MEDIÇÕES NO OSCILOSCÓPIO PARA COMPARAÇÃO EM 200 Hz 

FONTE: O autor (2015) 
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FIGURA 32 - MEDIÇÕES NO OSCILOSCÓPIO PARA COMPARAÇÃO EM 1000 Hz 

FONTE: O autor (2015) 

 

Os valores registrados nas telas do MEDCAP e do osciloscópio são 

apresentados na Tabela 3. 

 
TABELA 3 - VALORES REGISTRADOS NA CALIBRAÇÃO 

Etapa Grandeza Medida Instrumentos Diferença % 

Comparação 

MEDCAP - 

KEYSIGHT 

MEDCAP Osciloscópio  

KEYSIGHT 

60 Hz Frequência (Hz) 60 59,987 -0,022% 

Tensão (V) 5,742 5,750 0,146% 

Corrente (mA) 18,62 19,005 2,026% 

200 Hz Frequência (Hz) 197 196,85 -0,076% 

Tensão (V) 5,764 5,768 0,076% 

Corrente (mA) 61,47 63,35 2,968% 

1000 Hz Frequência (Hz) 998 996,4 -0,161% 

Tensão (V) 5,718 5,771 0,912% 

Corrente (mA) 297,0 318,92 6,873% 

FONTE: O autor (2015) 
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Pode-se verificar que na frequência de 1000 Hz a corrente medida pelo 

MEDCAP apresenta um valor alto, quando comparado às demais etapas. A 

diferença percentual desse valor medido com o osciloscópio também apresenta um 

valor acima das demais frequências. Essas diferenças significam que o sensor de 

corrente tem limites de precisão para frequências até 705 Hz, o que foi constatado 

depois das medições realizadas em campo. 

Nas subseções 5.2 a 5.4 são apresentadas as propostas da validação do 

MEDCAP, na qual foram realizadas as medições dos capacitores em campo 

(subestação). Paralelamente foram realizadas medições com um instrumento 

comercial que foi chamado de INSTRUMENTO A e que apresenta as seguintes 

características: 

 

- Faixa de medição de 0 a 1000 µF 

- Precisão da medição de ± 1.0% 

- Carga Capacitiva Máxima 2000 µF 

- Tensão de teste de 1,1 a 1,4 VAC (pico a pico) 

- Frequência de teste de 40 a 160 Hz 

 

Os valores medidos foram comparados com o valor de capacitância do dado 

de placa do capacitor, e avaliado o erro dos instrumentos em relação a esse dado de 

placa. O valor do dado de placa do capacitor foi escolhido por ser mais confiável, 

obtido na medição no laboratório do fabricante com instrumento de maior precisão 

no ensaio conforme a NBR 5282 (ABNT, 1998). 

 

 

5.2 CASO 1: MEDIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES DE TENSÃO 69 KV DA 

SUBESTAÇÃO CIC 

Foram realizados testes em bancos de capacitores instalados nos setores 

69, 138 e 230 kV de diferentes subestações. Para cada setor, as capacitâncias eram 

diferentes, porém no mesmo banco eram do mesmo valor nominal. 

O primeiro teste do protótipo MEDCAP foi realizado na subestação da 

COPEL GeT, localizada na cidade de Curitiba. Trata-se de uma subestação de 



60 

 

transmissão pertencente à Rede Básica do Sistema Elétrico de Potência (SEP) 

brasileiro, de tensões 69, 138 e 230 kV. 

O banco de capacitores tem uma potência de 30 Mvar, na tensão de 69 kV, 

e está configurado como estrela aterrado, conforme a Figura 33, com sistema de 

proteção através de relé de diferencial de tensão (87). Esta é uma proteção de 

banco única na COPEL, onde a perda da capacitância de um dos capacitores 

instalados aumenta a tensão no capacitor de referência de proteção em cada fase, 

com o limite de 10% para atuação. 

 

 

FIGURA 33 - DIAGRAMA ELÉTRICO DO BANCO DE CAPACITORES 

FONTE: O autor (2015) 

 

Devido a instalação dos capacitores serem de baixa altura a medição pode 

ser realizada com o instrumento a partir do solo, conforme a Figura 34. 

 

 

FIGURA 34 - PREPARAÇÃO DE 
MEDIÇÃO COM O MEDCAP 

FONTE: O autor (2015) 
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A disposição dos capacitores em cada fase é apresentada na Figura 35, onde 

os capacitores principais são numerados de A1 até A12, e os demais capacitores de 

referência de tensão para o sistema de proteção são os de número A13 e A14. 

 

 

 

 

FIGURA 35 - REPRESENTAÇÃO DA 
DISPOSIÇÃO DOS CAPACITORES NA 
MEDIÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

Na Tabela 4 são apresentados os valores do dado de placa da medição do 

INSTRUMENTO A e do MEDCAP. A coluna MEDCAP (Média Total) se refere à 

medição na varredura de frequência de 30 a 3000 Hz. A última coluna denominada 

MEDCAP (Média de 69 a 705 Hz) refere-se aos valores verificados após as 

medições, que foram incluídos na tabela para comparação por serem considerados 

de maior linearidade na varredura de frequência, como pode ser verificado na Figura 

36.  
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TABELA 4 - MEDIÇÃO DO CASO 1 - SUBESTAÇÃO CIC 

Identificador 
Número 

de Série 

Capacitância [µF] 

Dados de 

Placa 
INSTR. A 

MEDCAP 

(Média Total) 

MEDCAP  

(Média de 

69Hz a 

705Hz) 

CA1 51294 11,2 11,42 11,22 11,21 

CA2 51351 11,3 11,46 11,26 11,25 

CA3 51348 11,26 11,46 11,22 11,21 

CA4 51307 11,31 11,49 11,27 11,26 

CA5 51304 11,32 11,52 11,28 11,27 

CA6 51303 11,32 11,51 11,29 11,28 

CA7 51325 11,34 11,51 11,29 11,27 

CA8 51314 11,32 11,46 11,29 11,28 

CA9 51313 11,33 11,48 11,29 11,28 

CA10 51315 11,36 11,54 11,32 11,31 

CA11 51306 11,33 11,48 11,31 11,3 

CA12 51312 11,42 11,57 11,41 11,39 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na Figura 36 é ilustrado o gráfico da amostragem do desempenho da 

medição por varredura de frequência de alguns capacitores da mesma instalação.  

Cada curva da Figura 36 se refere a uma tabela com valores medidos de um 

capacitor que são apresentados no exemplo do Apêndice 1 – Tabela de Medição de 

Um Capacitor. Essa ilustração mostra uma tendência de linearidade das medições 

até a frequência próxima de 750 Hz. Acima desse valor acredita-se haver um 

pequeno erro na amplitude e fase da medida da corrente, inerente à própria resposta 

em frequência do transdutor. Essa situação se repetiu nos casos seguintes de 

medição. Para solucionar o problema poderá futuramente ser implementado um 

algoritmo de frequência do erro de medida da corrente, de forma a realizar, assim, a 

calibração do equipamento. Tal algoritmo é admitido depois de uma investigação de 

calibração, onde os valores deverão ficar próximos do esperado (RIBEIRO, 2007). 
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FIGURA 36 - GRÁFICO MEDIÇÕES X FREQUÊNCIA APLICADA PARA O CASO 1 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

5.2.1 Análise do erro percentual na medição do caso 1 

Na Tabela 5 é apresentado o erro percentual de cada medição dos 

capacitores, onde as medições do INSTRUMENTO A e do MEDCAP foram 

comparadas com os valores do dado de placa do capacitor da Tabela 4. 
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TABELA 5 - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE OS DADOS DE PLACA E A MEDIÇÃO PELOS 

INSTRUMENTOS PARA O CASO 1 

Identificador 
Erro Percentual 

INSTR. A MEDCAP 

CA1 1,96% 0,18% 

CA2 1,42% -0,35% 

CA3 1,78% -0,36% 

CA4 1,59% -0,35% 

CA5 1,77% -0,35% 

CA6 1,68% -0,27% 

CA7 1,50% -0,44% 

CA8 1,24% -0,27% 

CA9 1,32% -0,35% 

CA10 1,58% -0,35% 

CA11 1,32% -0,18% 

CA12 1,31% -0,09% 

Menor 1,24% -0,09% 

Maior 1,96% -0,44% 

Média 1,54% -0,26% 

FONTE: O autor (2015)  

 

O maior erro do INSTRUMENTO A foi de 1,96% e a média dos valores foi de 

1,54%. Para o MEDCAP o maior erro foi de -0,44% e o menor de -0,09% e a média 

dos valores foi de -0,26%. A comparação dos erros está ilustrada na Figura 37. 
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FIGURA 37 - GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DO ERRO PARA O CASO 1 

FONTE: O autor (2015) 

 

Ambos os instrumentos apresentaram valores dentro da faixa de tolerância 

de valores medidos de unidades capacitivas, conforme a NBR 5282 e podem ser 

considerados para a análise de balanceamento de banco de capacitores. 

 

 

5.3 CASO 2: MEDIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES DE TENSÃO 230 KV DA 

SUBESTAÇÃO JAGUARIAÍVA 

Para o Caso 2 foi realizada a medição no banco de capacitores da 

subestação Jaguariaíva (Figura 38). Trata-se de um banco de capacitores em dupla 

estrela e aterrado, de potência de 50 Mvar, onde cada fase possui 2x18 capacitores, 

conforme mostrado na Figura 39, num total de 108 capacitores instalados; o 

capacitor do topo está a uma distância de 9 m de altura, sendo necessário para 

acessá-lo o uso de veículo com cesto aéreo. 
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FIGURA 38 - BANCO DE CAPACITORES DE 230 KV DA SUBESTAÇÃO JAGUARIAÍVA  

FONTE: O autor (2015) 

 

 

FIGURA 39 - DIAGRAMA FÍSICO DOS CAPACITORES DA FASE A 

FONTE: O autor (2015) 
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O tempo de atividade para as medições foi de 2 horas, realizadas na fase A 

do banco num total de 30 capacitores, com o INSTRUMENTO A e, em seguida, com 

o protótipo MEDCAP. 

Na Tabela 6 são apresentados os valores do dado de placa, da medição do 

INSTRUMENTO A e do MEDCAP. A coluna MEDCAP (Média Total) se refere à 

medição na varredura de frequência de 30 a 3000 Hz. A última coluna denominada 

MEDCAP (Média de 69 a 705 Hz) refere-se aos valores verificados após as 

medições, que foram incluídos na tabela para comparação por serem considerados 

de maior linearidade na varredura de frequência, como pode ser verificado na Figura 

40. 
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TABELA 6 – MEDIÇÃO DO CASO 2 - SUBESTAÇÃO JAGUARIAÍVA 

Identificador 
Número 

de Série 

Capacitância [µF] 

Dados de 

Placa 
INSTR. A 

MEDCAP 

(Média total) 

MEDCAP 

(Média de 

69Hz a 

705Hz) 

CA1 8 5,645 5,68 5,61 5,61 

CA2 54 5,663 5,71 5,62 5,61 

CA3 13 5,666 5,72 5,62 5,62 

CA4 58 5,677 5,68 5,60 5,60 

CA5 9 5,701 5,75 5,66 5,65 

CA6 67 5,687 5,73 5,64 5,64 

CA7 21 5,71 5,73 5,63 5,62 

CA8 68 5,685 5,77 5,64 5,64 

CA9 17 5,669 5,74 5,61 5,61 

CA10 80 5,706 5,77 5,66 5,65 

CA11 32 5,69 5,74 5,64 5,63 

CA12 71 5,697 5,75 5,66 5,65 

CA13 15 5,673 5,71 5,63 5,63 

CA14 111 5,692 5,73 5,64 5,64 

CA15 88 5,684 5,7 5,62 5,61 

CA16 41 5,704 5,75 5,66 5,66 

CA17 24 5,679 5,73 5,64 5,64 

CA18 49 5,656 5,7 5,61 5,60 

CAP1 30 5,669 5,69 5,60 5,59 

CAP2 81 5,7 5,75 5,63 5,62 

CAP3 25 5,69 5,76 5,63 5,62 

CAP4 74 5,702 5,78 5,64 5,63 

CAP5 38 5,679 5,73 5,63 5,62 

CAP6 84 5,673 5,72 5,63 5,62 

CAP7 26 5,671 5,71 5,62 5,62 

CAP8 87 5,677 5,74 5,58 5,58 

CAP9 53 5,687 5,72 5,62 5,61 

CAP10 2 5,705 5,74 5,63 5,63 

CAP11 36 5,666 5,72 5,61 5,60 

CAP12 93 5,684 5,74 5,63 5,62 

FONTE: O autor (2015) 
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Na Figura 40 é ilustrado o gráfico da amostragem do desempenho da 

medição por varredura de frequência de alguns capacitores do mesmo banco. 

Percebe-se na faixa de frequência dos 60 Hz uma variação brusca. Acredita-se que 

essa variação ocorreu por causa do campo elétrico das linhas de transmissão de 

230 kV que estão próximas aos equipamentos, interferindo no protótipo MEDCAP. 

 

 

FIGURA 40 - CAPACITÂNCIAS MEDIDAS PELO MEDCAP EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA 
APLICADA, PARA O CASO 2 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

5.3.1 Análise do erro percentual na medição do caso 2 

Na Tabela 7 é apresentado o erro percentual de cada medição dos 

capacitores, onde as medições do INSTRUMENTO A e do MEDCAP foram 

comparadas com os valores do dado de placa do capacitor da Tabela 6. 
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TABELA 7 - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE OS DADOS DE PLACA E A MEDIÇÃO PELOS 
INSTRUMENTOS PARA O CASO 2 

Identificador 
Erro Percentual  

INSTR. A MEDCAP 

CA1 0,62% -0,69% 

CA2 0,83% -0,83% 

CA3 0,95% -0,81% 

CA4 0,05% -1,41% 

CA5 0,86% -0,79% 

CA6 0,76% -0,81% 

CA7 0,35% -1,40% 

CA8 1,50% -0,80% 

CA9 1,25% -0,99% 

CA10 1,12% -0,88% 

CA11 0,88% -0,85% 

CA12 0,93% -0,67% 

CA13 0,65% -0,74% 

CA14 0,67% -0,91% 

CA15 0,28% -1,14% 

CA16 0,81% -0,77% 

CA17 0,90% -0,67% 

CA18 0,78% -0,77% 

CAP1 0,37% -1,27% 

CAP2 0,88% -1,29% 

CAP3 1,23% -1,08% 

CAP4 1,37% -1,03% 

CAP5 0,90% -0,89% 

CAP6 0,83% -0,87% 

CAP7 0,69% -0,84% 

CAP8 1,11% -1,73% 

CAP9 0,58% -1,24% 

CAP10 0,61% -1,25% 

CAP11 0,95% -1,00% 

CAP12 0,99% -0,96% 

Menor 0,05% -0,67% 

Maior 1,50% -1,73% 

Média 0,82% -0,98% 

FONTE: O autor (2015) 
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O maior erro do INSTRUMENTO A foi de 1,50% e a média dos valores foi de 

0,82%. Para o MEDCAP o maior erro foi de -1,73% e o menor de -0,67% e a média 

dos valores foi de -1,06%. A comparação é apresentada no gráfico da Figura 41. 

 

 

FIGURA 41 - GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DO ERRO PARA O CASO 2 

Fonte: O autor (2015) 

 

Ambos os instrumentos apresentaram valores dentro da faixa de tolerância 

de valores medidos de unidades capacitivas, conforme a NBR 5282 e podem ser 

considerados para a análise de balanceamento de banco de capacitores. 

 

 

5.4 CASO 3: MEDIÇÕES DO BANCO DE CAPACITORES DE TENSÃO 138 KV DA 

SUBESTAÇÃO PONTA GROSSA NORTE 

Para o Caso 3 foram realizadas medições em todas as fases do banco de 

capacitores da subestação instalado no barramento de 138 kV, com potência de 30 

Mvar, sendo 20 capacitores por fase, num total de 60 capacitores. Este banco de 
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capacitores está apresentado na Figura 42 e representado de forma esquemática na 

Figura 43. 

 

FIGURA 42 - BANCO DE CAPACITORES DA SUBESTAÇÃO PONTA GROSSA NORTE 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

 

FIGURA 43 - DIAGRAMA ELÉTRICO DO BANCO DE CAPACITORES DA SUBESTAÇÃO PONTA 
GROSSA NORTE  

FONTE: O autor (2015) 

 

Nessa atividade foi também avaliado o tempo de medição para comparar o 

desempenho do instrumento com a realidade atual, além do uso dos valores para 

análise do balanceamento do banco de capacitores.  
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5.4.1 Medição na fase A 

Na Tabela 8 são apresentados os valores do dado de placa, da medição do 

INSTRUMENTO A e do MEDCAP. A coluna MEDCAP (Média Total) se refere à 

medição na varredura de frequência de 30 a 3000 Hz. A última coluna denominada 

MEDCAP (Média de 69 a 705 Hz) refere-se aos valores verificados após as 

medições, que foram incluídos na tabela para comparação por serem considerados 

de maior linearidade na varredura de frequência, como pode ser verificado na Figura 

44. 

 

TABELA 8 – MEDIÇÃO PARA A FASE A, PARA O CASO 3 

Identificador  N. Série 

Capacitância (µF) 

Dados de 

Placa 
INSTR. A 

MEDCAP 

(Média Total) 

MEDCAP  

(Média de 

69Hz a 

705Hz) 

CA1 70-0049 5,25 5,31 5,24 5,24 

CA2 60-0033 5,306 5,36 5,30 5,30 

CA3 60-0026 5,287 5,36 5,28 5,27 

CA4 70-0024 5,315 5,39 5,29 5,29 

CA5 70-0059 5,292 5,41 5,27 5,27 

CA6 70-0029 5,355 5,49 5,36 5,36 

CA7 70-0009 5,292 5,40 5,26 5,25 

CA8 70-0026 5,32 5,43 5,30 5,29 

CA9 60-0030 5,297 5,4 5,27 5,26 

CA10 70-0004 5,305 5,42 5,28 5,28 

CAP1 60-0027 5,315 5,38 5,30 5,30 

CAP2 70-0051 5,283 5,35 5,25 5,25 

CAP3 70-0038 5,306 5,36 5,25 5,25 

CAP4 70-0046 5,257 5,32 5,25 5,25 

CAP5 70-0023 5,321 5,4 5,29 5,29 

CAP6 70-0054 5,29 5,37 5,28 5,27 

CAP7 70-0028 5,355 5,4 5,33 5,33 

CAP8 70-0063 5,292 5,37 5,27 5,27 

CAP9 70-0010 5,304 5,39 5,26 5,26 

CAP10 70-0061 5,297 5,39 5,26 5,26 

FONTE: O autor (2015) 
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Na Figura 44 é apresentado o gráfico da amostragem do desempenho da 

medição por varredura de frequência de alguns capacitores do mesmo banco. 

Percebe-se na faixa dos 60 Hz da medição a mesma variação brusca ocorrida no 

Caso 2. 

 

FIGURA 44 - CAPACITÂNCIAS MEDIDAS EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA APLICADA, 
PARA A FASE A 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

5.4.2 Medição na fase B 

Nas medições para a fase B, os valores estão apresentados na Tabela 9, 

com os valores do dado de placa, da medição do INSTRUMENTO A e do MEDCAP. 

A coluna MEDCAP (Média Total) se refere à medição na varredura de frequência de 

30 a 3000 Hz. A última coluna denominada MEDCAP (Média de 69 a 705 Hz) refere-

se aos valores verificados após as medições, que foram incluídos na tabela para 

comparação por serem considerados de maior linearidade na varredura de 

frequência como pode ser verificado na Figura 45. 
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TABELA 9 - MEDIÇÃO PARA A FASE B, PARA O CASO 3 

Identificador  N. Série 

Capacitância (µF) 

Dados de 

Placa 
INSTR. A 

MEDCAP 

(Média Total) 

MEDCAP  

(Média de 

69Hz a 

705Hz) 

CB1 70-0052 5,26 5,34 5,25 5,24 

CB2 70-0055 5,306 5,37 5,30 5,30 

CB3 70-0045 5,275 5,35 5,26 5,26 

CB4 70-0013 5,314 5,38 5,29 5,29 

CB5 70-0035 5,294 5,37 5,28 5,27 

CB6 60-0023 5,354 5,43 5,34 5,34 

CB7 70-0018 5,29 5,37 5,27 5,26 

CB8 70-0037 5,321 5,41 5,29 5,28 

CB9 60-0025 5,299 5,37 5,27 5,27 

CB10 70-0025 5,303 5,38 5,27 5,27 

CBP1 70-0039 5,313 5,37 5,29 5,29 

CBP2 70-0043 5,275 5,36 5,26 5,26 

CBP3 70-0020 5,308 5,39 5,28 5,27 

CBP4 70-0047 5,262 5,34 5,20 5,20 

CBP5 70-0016 5,327 5,37 5,29 5,30 

CBP6 60-0029 5,289 5,34 5,26 5,26 

CBP7 70-0002 5,337 5,4 5,30 5,29 

CBP8 70-0060 5,294 5,35 5,26 5,26 

CBP9 70-0062 5,302 5,36 5,27 5,27 

CBP10 60-0003 5,3 5,35 5,26 5,26 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na Figura 45 é apresentado o gráfico da amostragem do desempenho da 

medição por varredura de frequência de alguns capacitores do mesmo banco. 

Percebe-se a mesma variação do Caso 2 na faixa dos 60 Hz. 
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FIGURA 45 - CAPACITÂNCIAS MEDIDAS PELO MEDCAP EM FUNÇÃO DA FREQUÊNCIA 
APLICADA, PARA A FASE B 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

5.4.3 Medição na fase V 

Nas medições para a fase V3, os valores são apresentados na Tabela 10 

com os valores do dado de placa, da medição do INSTRUMENTO A e do MEDCAP. 

A coluna MEDCAP (Média Total) se refere à medição na varredura de frequência de 

30 a 3000 Hz. A última coluna denominada MEDCAP (Média de 69 a 705 Hz) refere-

se aos valores verificados após as medições, que foram incluídos na tabela para 

comparação por serem considerados de maior linearidade na varredura de 

frequência, como pode ser verificado na Figura 46. 

 

 

 

 

                                            

3 Nas instalações da COPEL GeT as fases são indicadas por letras e cores que são A (Azul), B 
(Branco) e V (Vermelha) que são respectivamente as fases A, B e C. 
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TABELA 10 - MEDIÇÃO PARA A FASE V, PARA O CASO 3 

Identificador  N. Série 

Capacitância (µF) 

Dados 

de Placa 
INSTR. A 

MEDCAP 

(Média Total) 

MEDCAP 

(Média de 

69Hz a 

705Hz) 

CC1 70-0042 5,264 5,41 5,28 5,28 

CC2 70-0034 5,309 5,38 5,26 5,25 

CC3 70-0053 5,274 5,35 5,24 5,23 

CC4 60-0022 5,313 5,4 5,26 5,26 

CC5 50-0002 5,295 5,38 5,23 5,23 

CC6 70-0040 5,335 5,41 5,27 5,26 

CC7 70-0019 5,288 5,4 5,26 5,26 

CC8 70-0030 5,327 5,43 5,28 5,28 

CC9 60-0028 5,3 5,37 5,25 5,24 

CC10 70-0057 5,302 5,38 5,26 5,25 

CCP1 50-0010 5,31 5,39 5,26 5,25 

CCP2 70-0033 5,274 5,36 5,23 5,23 

CCP3 70-0044 5,309 5,39 5,28 5,28 

CCP4 70-0048 5,269 5,35 5,21 5,21 

CCP5 70-0041 5,328 5,42 5,30 5,29 

CCP6 70-0058 5,287 5,38 5,25 5,25 

CCP7 70-0050 5,332 5,35 5,23 5,22 

CCP8 70-0032 5,296 5,38 5,25 5,24 

CCP9 70-0027 5,302 5,39 5,27 5,26 

CCP10 70-0022 5,302 5,38 5,25 5,25 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na Figura 46 é apresentado o gráfico da amostragem do desempenho da 

medição por varredura de frequência de alguns capacitores do mesmo banco. Nessa 

medição também se percebe a mesma variação na faixa dos 60 Hz, como no Caso 

2. Acredita-se que as variações nas três fases da instalação ocorreram devido à 

presença do campo elétrico das linhas de transmissão de 138 kV, consideradas 

intensas para a blindagem invólucro do protótipo MEDCAP. 
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FIGURA 46 - AMOSTRA DE CAPACITÂNCIAS MEDIDAS PELO MEDCAP EM FUNÇÃO 
DA FREQUÊNCIA APLICADA, PARA A FASE V 

FONTE: O autor (2015) 

 

 

5.4.4 Análise do erro percentual nas medições do caso 3 

Nas tabelas seguintes é analisado o erro percentual nas medições de cada 

instrumento e de cada fase. 

Na Tabela 11 é apresentado o erro percentual de cada medição dos 

capacitores, onde as medições do INSTRUMENTO A e do MEDCAP foram 

comparadas com os valores do dado de placa do capacitor da Tabela 8, para a fase 

A.  
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TABELA 11 - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE OS DADOS DE PLACA E A MEDIÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS NA FASE A, PARA O CASO 3 

Identificador 
Erro Percentual 

INSTR. A MEDCAP 

CA1 1,14% -0,20% 

CA2 1,02% -0,11% 

CA3 1,38% -0,15% 

CA4 1,41% -0,44% 

CA5 2,23% -0,36% 

CA6 2,52% 0,04% 

CA7 2,04% -0,70% 

CA8 2,07% -0,52% 

CA9 1,94% -0,56% 

CA10 2,17% -0,50% 

CAP1 1,22% -0,24% 

CAP2 1,27% -0,56% 

CAP3 1,02% -1,00% 

CAP4 1,20% -0,15% 

CAP5 1,48% -0,60% 

CAP6 1,51% -0,28% 

CAP7 0,84% -0,45% 

CAP8 1,47% -0,36% 

CAP9 1,62% -0,77% 

CAP10 1,76% -0,61% 

Menor 0,84% 0,04% 

Maior 2,52% -1,00% 

Média 1,57% -0,44% 

FONTE: O autor (2015) 

Na Tabela 12 é apresentado o erro percentual de cada medição dos 

capacitores onde as medições do INSTRUMENTO A e do MEDCAP foram 

comparadas com os valores do dado de placa do capacitor da Tabela 9, para a fase 

B. 

  



80 

 

TABELA 12 - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE OS DADOS DE PLACA E A MEDIÇÃO PELOS 
INSTRUMENTOS NA FASE B, PARA O CASO 3 

Identificador 
Erro Percentual 

INSTR. A MEDCAP 

CB1 1,52% -0,22% 

CB2 1,21% -0,11% 

CB3 1,42% -0,23% 

CB4 1,24% -0,37% 

CB5 1,44% -0,30% 

CB6 1,42% -0,26% 

CB7 1,51% -0,46% 

CB8 1,67% -0,58% 

CB9 1,34% -0,47% 

CB10 1,45% -0,53% 

CBP1 1,07% -0,41% 

CBP2 1,61% -0,22% 

CBP3 1,54% -0,55% 

CBP4 1,48% -1,12% 

CBP5 0,81% -0,70% 

CBP6 0,96% -0,46% 

CBP7 1,18% -0,78% 

CBP8 1,06% -0,60% 

CBP9 1,09% -0,55% 

CBP10 0,94% -0,58% 

Menor 0,81% -0,11% 

Maior 1,67% -1,12% 

Média 1,30% -0,50% 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na Tabela 13 é apresentado o erro percentual de cada medição dos 

capacitores onde as medições do INSTRUMENTO A e do MEDCAP foram 

comparadas com os valores do dado de placa do capacitor da Tabela 10, para a 

fase V.  
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TABELA 13 - DIFERENÇA PERCENTUAL ENTRE OS DADOS DE PLACA E A MEDIÇÃO PELOS 
INSTRUMENTOS NA FASE V, PARA O CASO 3 

Identificador 
Erro Percentual 

INSTR. A MEDCAP 

CC1 2,77% 0,40% 

CC2 1,34% -1,01% 

CC3 1,44% -0,68% 

CC4 1,64% -0,98% 

CC5 1,61% -1,10% 

CC6 1,41% -1,24% 

CC7 2,12% -0,47% 

CC8 1,93% -0,85% 

CC9 1,32% -0,94% 

CC10 1,47% -0,88% 

CCP1 1,51% -1,02% 

CCP2 1,63% -0,82% 

CCP3 1,53% -0,54% 

CCP4 1,54% -1,11% 

CCP5 1,73% -0,58% 

CCP6 1,76% -0,62% 

CCP7 0,34% -2,00% 

CCP8 1,59% -0,94% 

CCP9 1,66% -0,65% 

CCP10 1,47% -0,88% 

Menor 0,34% 0,40% 

Maior 2,77% -2,00% 

Média 1,59% -0,90% 

FONTE: O autor (2015) 

 

Para o Caso 3 foi considerado o erro entre todas as medições do banco de 

capacitores. O maior erro do INSTRUMENTO A foi de 2,77% da Tabela 11 e a 

média dos valores foi de 1,59% da Tabela 13. A comparação do erro em todas as 

medições é apresentada na Figura 47  
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FIGURA 47 - GRÁFICO DE COMPARAÇÃO DO ERRO PARA O CASO 3 

FONTE: O autor (2015) 

 

O MEDCAP teve o maior erro de -2,00% da Tabela 13 e o menor de 0,04% 

da Tabela 11 e a média dos erros foi de -0,46% para fase A, -0,52% para fase B e -

0,90% para fase V.  

Ambos os instrumentos apresentaram valores dentro da faixa de tolerância 

de valores medidos de unidades capacitivas, conforme a NBR 5282 e podem ser 

considerados para a análise de balanceamento de banco de capacitores. 

 

 

5.5 UTILIZAÇÃO DOS DADOS DAS CAPACITÂNCIAS MEDIDAS NO CASO 3 NO 

BALANCEAMENTO DE BANCO DE CAPACITORES 

Conhecidos os valores medidos de cada capacitor, é realizada a 

transferência para planilha do balanceamento do banco do capacitor, Figura 48. A 

planilha é confeccionada conforme o tipo de ligação do banco de capacitores e o tipo 

de funcionamento do sistema de proteção, que pode ser, por exemplo, corrente de 

neutro, corrente em ponte H ou por relé de sobretensão. 
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FIGURA 48 - PLANILHA DE BALANCEAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES 

FONTE: O autor (2015) 
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A planilha representa a disposição física do banco de capacitores tipo 

fuseless na subestação. No exemplo da Figura 48, o primeiro quadro se refere à 

fase A, onde na parte superior são indicados: a sigla da subestação (SE PGN), o 

nome do banco (BCO 01), a tensão nominal e a tensão nominal máxima. As partes 

preenchíveis são os valores das capacitâncias e os dados do capacitor 

apresentados na subseção 5.4, onde: 

 

a) a coluna da esquerda (N. Fábr.) é o número de fabricação do 

capacitor;  

b) a coluna seguinte à direita, representada por P1, é o valor da 

capacitância medida para cada linha. 

 

As colunas P1, P2, P3 e P4 são os ramos de ligação dos capacitores e são 

orientadas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Cada ramo representa a 

ligação em série de capacitores. Para cada fase A, B e V as colunas estão ligadas 

em paralelo. No quadro logo abaixo, CTPerna é o valor calculado da capacitância de 

cada ramo. Na linha seguinte, CTFase é o valor calculado da capacitância da fase, 

ou seja, o cálculo das capacitâncias série e paralelo, conforme a instalação. Na 

outra linha abaixo, IPerna é a corrente calculada para cada ramo. Para as fases B e 

V segue-se a mesma descrição de análise. 

Na coluna da direita da Figura 48, IN é a corrente de neutro resultado da 

soma fasorial da ligação estrela aterrada do banco, que é percebida pelo 

transformador de corrente representado anteriormente na Figura 43. Na Figura 48 

há indicações de valores de Alarme e Trip, que foram calculados para a proteção do 

banco. No exemplo está indicado o valor da corrente de neutro de IN=0,52 A. O 

valor das capacitâncias medidas pelo MEDCAP, neste exemplo, está abaixo do valor 

de referência e é considerado normal para o funcionamento do banco de 

capacitores. Caso o capacitor medido apresentasse um valor diferente do 

comparado com os demais, ele seria substituído pelo reserva previamente medido e 

simulado na planilha. 

A planilha com a simulação de defeito é apresentada na Figura 68, no 

Apêndice 3 – Formulário de Medição e Planilha de Balanceamento do Banco de 

Capacitores do Caso 3. 
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5.6 DISCUSSÃO DA METODOLOGIA ADOTADA COM O MEDCAP 

A realização da medição com MEDCAP, utilizando-se da comparação com o 

Instrumento A e tendo como referência o valor do dado de placa de cada capacitor, 

demonstrou que o instrumento protótipo forneceu valores de medição confiáveis, 

com a margem de erro considerada satisfatória. 

É desejável que um instrumento de medição tenha o menor erro de medição 

de um objeto a ser medido, para confiança na sua aplicação. O MEDCAP tem a 

possibilidade da escolha de várias medições numa mesma frequência e de tratar o 

resultado de várias frequências escolhidas pela média desses valores. A maior 

diferença encontrada no MEDCAP entre as medições foi de -2,00%, na Tabela 13, 

enquanto que o INSTRUMENTO A apresentou uma diferença de +2,77%, na Tabela 

13. Através do MEDCAP, verificou-se a influência da frequência do sistema elétrico 

na medição, constatada nos Casos 2 e 3, com a medição realizada próximo aos 

equipamentos e barramentos da subestação onde o campo elétrico é mais intenso. 

Na situação das variações dos valores medidos a partir das medições com 

frequência acima de 705 Hz, considera-se que o protótipo MEDCAP tenha que ser 

melhorado. Isto se deve ao fato de haver um pequeno erro na amplitude e fase da 

medida da corrente, inerente à própria resposta em frequência do transdutor. Para 

solucionar o problema poderá ser implementado um algoritmo de frequência do erro 

de medida da corrente, de forma a realizar assim a calibração do equipamento. Tal 

algoritmo é admitido depois de uma investigação de calibração onde os valores 

deverão ficar próximos do esperado (RIBEIRO, 2007). Para efeito de comparação foi 

incluída nas tabelas de medições realizadas para cada caso uma coluna com os 

valores medidos, limitando a faixa de frequência de medição entre 69 e 705 Hz 

apenas para comparação. Nessa fase de instrumento protótipo pode-se escolher tal 

faixa na realização de novas medições ou até estabelecer uma faixa aplicável num 

desenvolvimento futuro do instrumento para a fase comercial. 

O tempo de atividade de medição do MEDCAP para cada capacitor foi de 

1,5 minutos, quando aplicado à faixa de 30 a 3000 Hz, com 5 medições por degrau 

de frequência. Esse tempo de medição é considerado ótimo para o propósito da 

atividade de manutenção, que é realizar a atividade no menor tempo possível e com 

segurança, onde o valor de tensão aplicada é muito baixo e a facilidade de 

portabilidade do instrumento, mesmo na fase protótipo com o invólucro, é adequada. 
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Com a aplicação da técnica de medição com o MEDCAP, o principal ganho 

é a não desconexão dos capacitores, diminuindo em muito o tempo de desligamento 

do banco, diminuindo a indisponibilidade para o sistema elétrico de potência. Na 

configuração da subseção 1.1, a atividade de manutenção que consiste na 

desconexão de cada capacitor, para uma instalação de 18 capacitores, medição e 

novamente a conexão, utiliza o tempo de 6 horas de atividade, sem contar que a 

desconexão e conexão de instalações ao tempo estão sujeitas à corrosão e as 

atividades causam fadiga mecânica apesar das precauções. O tempo de atividade 

com o MEDCAP para esse caso é de no máximo 2 horas. 

 

 

5.7 DISCUSSÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA PARA ANÁLISE DE 

BALANCEAMENTO DE CAPACITÂNCIAS 

A norma NBR 5282 (ABNT, 1998), que trata de Capacitores de Potência, 

considera no seu item 6.3.4.2 que a capacitância medida deve estar entre os limites 

de -5 a 10%. Também menciona que a capacitância calculada do banco de 

capacitores, obtida através das capacitâncias medidas das unidades capacitivas, 

deve estar entre os limites abaixo: 

 

a) -5% a 10% para bancos até 3 Mvar de potência nominal; 

b) 0 a +10% para bancos entre 3 Mvar e 30 Mvar de potência nominal; 

c) 0 a 5% para bancos acima de 30 Mvar de potência nominal. 

 

Porém, toda essa consideração da norma técnica não diz muito, sem uma 

análise mais profunda do capacitor instalado. Cada banco de capacitores é 

projetado para atender particularidades específicas de potência e proteção. 

O objetivo proposto também foi analisar em campo o balanceamento das 

capacitâncias a partir das medições realizadas, onde se compara o valor da corrente 

de referência com a corrente máxima estipulada para Alarme ou Trip (no Caso 3 – 

subseção 5.4). A metodologia proposta visa facilitar a decisão do pessoal de campo, 

observando qual capacitor causa o desbalanço. A análise do balanceamento evitará 

que se ligue o banco sem a comprovação prévia. 
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Como método de atividade de manutenção em campo, cada banco de 

capacitores, conforme o tipo de proteção, seja por corrente ou por tensão, terá a sua 

planilha de balanceamento de capacitâncias. 
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6 CONCLUSÃO 

Esse trabalho de dissertação procurou apresentar a validação das medições 

de um instrumento protótipo, o MEDCAP, onde foram comparados os seus valores 

medidos com os do INSTRUMENTO A. Nessa análise constatou-se que o MEDCAP 

apresentou resultados satisfatórios, dentro da tolerância para medição de unidades 

capacitivas conforme a NBR 5282 (ABNT, 1998). Pela medição por varredura por 

frequência concluiu-se que é possível avaliar o estado do capacitor e fazer 

comparações entre seus registros ao longo do tempo. Constatou-se pelo MEDCAP a 

influência dos campos eletromagnéticos da subestação na frequência de 60 Hz, que 

alteram o valor medido próximo desta frequência, onde a opção do instrumento por 

outras faixas de frequência diminui o erro na medição. 

Foi proposta conjuntamente uma metodologia de trabalho de manutenção, 

na qual os valores medidos pelo MEDCAP são avaliados na planilha de 

balanceamento de capacitâncias. A planilha é única para cada instalação e simula o 

funcionamento do banco de capacitores. No caso da perda de capacitância, é 

possível avaliar a necessidade da troca da unidade antes de o banco de capacitores 

entrar em operação, ao acusar a condição de proteção pelo desligamento, com 

ganho de tempo de atividade, eliminando dúvidas, quando o valor da capacitância 

apresentar valores diferentes do dado de placa, mesmo dentro da tolerância 

permitida pela norma técnica e nos casos de instalações com sistema de proteção 

mais sensíveis. 

 

 

6.1 DA ANÁLISE DAS MEDIÇÕES REALIZADAS 

Na aplicabilidade em campo, os testes com o MEDCAP foram efetuados nas 

subestações, nos três tipos de tensão (barramentos) de 69, 138 e 230 kV, em 104 

capacitores, onde os resultados foram satisfatórios e com valores de medição 

confiáveis, dentro da faixa de erro aceitável pela NBR 5282 (ABNT, 1998). 

Com o instrumento MEDCAP o tempo de medição foi de 1,5 minutos para 

cada capacitor, em que para um total de 60 capacitores do Caso 3 levou cerca de 2 

horas de atividade. A mesma atividade atual com a desconexão, medição e a 

reconexão necessita de 6 horas de atividade ou praticamente a jornada de 1 dia de 
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trabalho. A nova proposta apresentada nesse trabalho viabiliza medições mais 

frequentes para a manutenção preditiva. Atualmente só é realizada a manutenção 

corretiva no caso da queima do equipamento. Na nova metodologia será possível 

antecipar a atividade com uma programação, o que é muito desejável pelas 

empresas, principalmente onde há remuneração de equipamentos em operação. 

Na comparação dos valores medidos para efeito de desempenho entre 

instrumentos, o MEDCAP se mostrou tão eficiente quanto o “INSTRUMENTO A”, 

com o maior erro de medição de -2,00%, referenciado à capacitância de placa do 

capacitor. Nas demais medições os erros comparados estão muito próximos entre  

eles, validando o MEDCAP durante o experimento. 

Deverá ainda fazer parte da metodologia de medição a adequação da sua 

forma de medir. Na subestação Ponta Grossa Norte – Caso 3 – foi constatada a 

interferência do campo elétrico do local. Para solucionar essa interferência nos 

instrumentos testados a medição foi alterada para dentro da estrutura metálica do 

banco de capacitores, ao invés de no interior do cesto aéreo do veículo. A 

interferência eletromagnética é um problema para qualquer instrumento de medição 

eletrônico e requer uma análise do local quando percebida, e as adequações são 

necessárias. 

A proposta da técnica de medição por aplicação de tensão em várias 

frequências se mostrou bastante vantajosa, quando da percepção das influências do 

campo elétrico de frequência industrial de 60 Hz nos resultados da medição. Como o 

registro foi feito a cada capacitância por frequência aplicada, a disponibilidade dos 

valores para a análise permitirá o estudo da área de engenharia de manutenção 

sobre as formas de medição apropriadas em cada caso, onde a faixa de frequência 

aplicada poderá ser programada antecipadamente. 

Concluiu-se que, para a análise de capacitores de alta tensão, além de uma 

medição facilitada pelo instrumento portátil MEDCAP, com varredura de frequência e 

com capacidade de registro em memória digital, a nova metodologia proposta com a 

utilização dos valores medidos e incluídos na planilha de balanceamento de 

capacitâncias mostrou-se bastante importante para a certeza do funcionamento do 

banco de capacitores antes da energização e será aplicada nas atividades de 

manutenção preditivas e corretivas da COPEL. 
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6.2 PROPOSTAS FUTURAS 

Uma das propostas de trabalhos futuros é criar um método de calibração de 

capacímetros para medição na faixa de 1 a 1000 µ𝐹. No levantamento na RBC - 

Rede Brasileira de Calibração, que faz parte do INMETRO - Instituto Nacional de 

Metrologia Qualidade e Tecnologia, não foi encontrado um laboratório que atenda a 

faixa de valores do instrumento e essa constatação implica num novo trabalho 

relacionado ao tema. 

Outro estudo que se poderá realizar é quanto ao comportamento das curvas 

de frequências aplicadas e medidas pelo MEDCAP, considerando a possibilidade de 

um processo de envelhecimento do capacitor, para avaliar se a degradação indica 

mudanças de características e variação da capacitância. 

Na área de materiais e equipamentos há necessidade de propor o 

desenvolvimento do sensor de corrente, que é um componente importado, e poderá 

ser estudado junto aos fabricantes nacionais ou internacionais, gerando assim novos 

trabalhos acadêmicos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 - TABELA DE MEDIÇÃO DE UM CAPACITOR 

Exemplo do quadro de valores registrados pelo MEDCAP na medição por 

variação de frequência na subestação CIC, para o caso da subseção 5.2. 

 

Local:   CIC 

  Identificacao:   FASE_A 

  Numero de Serie:   A1 

  Data:   13/04/2015 

 Hora:   13:38:37 

  
    Temperatura[oC]:  25 

  Numero de Amostras:  1024 

  Numero de Ciclos:  4 

  Numero de Medias:  1 

  Numero de Frequencias:  160 

  Tipo de Analise:   Varredura em Frequencia  

Frequencia Minima:  30 

  Frequencia Maxima:  3000 

   

Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

1 30 11,2428 88,9961 

2 31 11,2437 89,1733 

3 32 11,22 89,1944 

4 33 11,2025 89,1819 

5 34 11,1946 89,2147 

6 35 11,1973 89,3295 

7 36 11,2092 89,3259 

8 37 11,1965 89,2792 

9 38 11,2105 89,3689 

10 39 11,1829 89,316 
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Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

11 40 11,2 89,3766 

12 41 11,1937 89,3253 

13 42 11,1896 89,3483 

14 44 11,218 89,408 

15 45 11,2114 89,3892 

16 46 11,2169 89,3885 

17 48 11,2064 89,4749 

18 49 11,202 89,5504 

19 51 11,2155 89,4762 

20 52 11,2197 89,5149 

21 54 11,2196 89,3993 

22 55 11,2349 89,5291 

23 57 11,2062 89,4556 

24 58 11,2272 89,4912 

25 60 11,2176 89,4791 

26 62 11,2063 89,6939 

27 64 11,1965 89,6082 

28 66 11,188 89,5759 

29 68 11,1911 89,7061 

30 69 11,1872 89,537 

31 72 11,2126 89,6869 

32 74 11,2021 89,6041 

33 76 11,2022 89,6362 

34 78 11,1932 89,608 

35 80 11,2072 89,671 

36 83 11,2036 89,6332 

37 85 11,2139 89,5731 

38 88 11,2126 89,6884 

39 90 11,212 89,7249 

40 93 11,2131 89,5837 

41 96 11,2012 89,7509 
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Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

42 98 11,2108 89,7463 

43 101 11,2136 89,718 

44 104 11,2176 89,7595 

45 107 11,2028 89,7592 

46 110 11,2067 89,8018 

47 114 11,2134 89,7892 

48 117 11,2152 89,742 

49 120 11,2194 89,8337 

50 124 11,2077 89,8006 

51 128 11,2144 89,8086 

52 131 11,2167 89,8142 

53 135 11,2144 89,8263 

54 139 11,2108 89,7603 

55 143 11,223 89,7314 

56 148 11,2043 89,8662 

57 152 11,2014 89,8058 

58 156 11,2137 89,8404 

59 161 11,2074 89,8064 

60 166 11,2028 89,8564 

61 171 11,2104 89,881 

62 176 11,2049 89,8626 

63 181 11,2116 89,8595 

64 186 11,2191 89,9163 

65 191 11,2148 89,9557 

66 197 11,2164 89,884 

67 203 11,2082 89,8565 

68 209 11,2216 89,8758 

69 215 11,2144 89,8904 

70 221 11,2075 89,8984 

71 228 11,2173 89,9228 

72 235 11,2168 89,9043 
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Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

73 241 11,2184 89,9216 

74 249 11,2165 89,9135 

75 256 11,2164 89,9409 

76 263 11,2169 89,9673 

77 271 11,1983 89,9328 

78 279 11,2186 89,8829 

79 287 11,202 89,902 

80 296 11,2031 89,9666 

81 304 11,2119 89,9191 

82 313 11,2138 90,0175 

83 323 11,1944 89,9668 

84 332 11,2107 89,9634 

85 342 11,2163 89,9408 

86 352 11,1992 89,9252 

87 362 11,2122 89,901 

88 373 11,2189 89,9912 

89 384 11,2156 89,9715 

90 395 11,2138 90,0141 

91 407 11,2055 90,0478 

92 419 11,2085 89,9854 

93 431 11,2094 89,9738 

94 444 11,222 90,033 

95 457 11,218 90,0446 

96 470 11,2005 89,966 

97 484 11,2225 89,9617 

98 498 11,1979 90,0226 

99 513 11,2145 90,0529 

100 528 11,206 90,0101 

101 543 11,1984 89,9757 

102 559 11,2229 90,008 

103 576 11,2071 90,0557 
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Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

104 593 11,2268 90,0332 

105 610 11,2198 90,0179 

106 628 11,2218 90,0406 

107 646 11,2072 90,0145 

108 665 11,2351 90,0604 

109 685 11,2212 90,068 

110 705 11,2314 90,1014 

111 726 11,218 90,048 

112 747 11,1918 90,069 

113 769 11,1705 90,1414 

114 792 11,2027 90,1362 

115 815 11,2046 90,1315 

116 839 11,2257 90,0971 

117 863 11,1855 90,1189 

118 889 11,1855 90,0817 

119 915 11,1935 90,1189 

120 942 11,2154 90,0956 

121 970 11,2136 90,0821 

122 998 11,2151 90,1331 

123 1027 11,2094 90,1247 

124 1058 11,1655 90,1631 

125 1089 11,2081 90,1111 

126 1121 11,2329 90,1413 

127 1154 11,2515 90,1284 

128 1187 11,2635 90,1055 

129 1222 11,2243 90,1915 

130 1258 11,2361 90,1577 

131 1295 11,2071 90,1699 

132 1333 11,1781 90,1485 

133 1372 11,1815 90,1777 

134 1413 11,2459 90,1515 
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Index  F[Hz]  C[µF] 

 

Angulo[°]  

135 1454 11,287 90,1658 

136 1497 11,2769 90,1488 

137 1541 11,2658 90,229 

138 1586 11,2227 90,1852 

139 1633 11,2143 90,3202 

140 1681 11,2602 90,2679 

141 1730 11,2463 90,2738 

142 1781 11,1726 90,3485 

143 1834 11,2132 90,2806 

144 1887 11,3294 90,2662 

145 1943 11,2913 90,2761 

146 2000 11,3152 90,3055 

147 2059 11,2986 90,3648 

148 2119 11,271 90,3474 

149 2182 11,3186 90,3346 

150 2246 11,3209 90,395 

151 2312 11,3191 90,4264 

152 2380 11,3228 90,4058 

153 2449 11,2458 90,4322 

154 2521 11,2644 90,4656 

155 2596 11,2731 90,5046 

156 2672 11,2071 90,4671 

157 2750 11,3226 90,4748 

158 2831 11,3665 90,505 

159 2914 11,4788 90,5746 

160 3000 11,4368 90,6263 
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APÊNDICE 2 - PROTÓTIPO MEDCAP 

Na Figura 49 está representado o diagrama de blocos do MEDCAP, que 

engloba os circuitos do processador ARM, tais como sua interface de gravação e 

depuração, a interface de comunicação e armazenamento de dados, a fonte de 

alimentação, os circuitos de excitação de tensão e os circuitos de condicionamento 

de tensão e corrente.  

 

 

 

 

FIGURA 49 - DIAGRAMA DE BLOCOS DO MEDCAP 

FONTE: PENHA et al. (2015) 
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O protótipo MEDCAP registra a capacitância através de varredura por 

frequência na faixa de 30 a 3000 Hz e as especificações do instrumento são 

apresentadas na Tabela 14. 

 

TABELA 14 - ESPECIFICAÇÕES DO MEDCAP 

Descrição Valor 

Faixa de capacitância para medição 1000 µF 

Carga capacitiva máxima 2000 µF 

Frequência de medição 30 Hz a 3 kHz 

Precisão da medição 1% 

Tensão de teste 5.6 Vrms 

Corrente de teste 100µA a 2A 

Medição de temperatura 0°C a 50°C 

Número máximo de registros na memória 1000 

Comprimento dos cabos 5 m 

Máximo diâmetro das buchas dos capacitores 10 cm 

FONTE: O autor (2015) 

 

O número de medições por frequência pode ser escolhido para, por 

exemplo, 5 medições em cada frequência ou frequência fixa. Para executar o valor 

da tensão em várias frequências utilizou-se da técnica de Síntese Direta Digital. 

Esses valores aplicados ao capacitor são medidos por um transdutor de 

corrente, que é uma garra de corrente adaptada com um amplificador de 

instrumentação. Outra função do amplificador é promover ganhos automáticos de 

corrente, pois se o valor da corrente for muito pequeno estará sujeito a interferências 

eletromagnéticas. 

Conhecido o valor de corrente medido e o valor da tensão aplicada no 

processamento digital através do DFT (Discrete Fourier Transform), um programa no 

firmware do instrumento faz o cálculo da capacitância. Para cada frequência 

aplicada no capacitor é feito o cálculo e armazenado o valor em memória.  

Os valores armazenados na memória SDcard, num arquivo com extensão 

tipo *.txt e *.csv, que são transferidos para um computador, onde um software 

especialmente criado reúne todos os valores, calcula a capacitância pela média dos 

valores medidos e também apresenta um gráfico da capacitância pela frequência, 

para análise do comportamento da medição em cada frequência. 



103 

 

O instrumento pela sua concepção apresenta um método de medição 

(Figura 50), onde não é necessária a desconexão dos capacitores instalados na 

subestação.  

 
 
FIGURA 50 - INSTALAÇÃO DO MEDCAP EM UM BANCO DE CAPACITORES 

FONTE: O autor (2015) 

 

O MEDCAP é um instrumento portátil (Figura 51) que funciona por bateria 

recarregável de 12 volts, contendo cabo com garras para aplicação de tensão nos 

terminais do capacitor e cabo com terminação tipo pinça para medição de corrente 

através de um transdutor de corrente, de diâmetro 100 mm (Figura 52) previsto para 

envolver isoladores de bucha de capacitores. 

 

Os procedimentos de medição com o MEDCAP são realizados após o 

desligamento do banco de capacitores e a conexão do aterramento temporário para 

a atividade com segurança no trabalho em instalações de subestação. 

 
FIGURA 51 - MEDCAP 

FONTE: O autor (2015) 

 
FIGURA 52 - PINÇA DE MEDIÇÃO DE 
CORRENTE  

FONTE: O autor (2015) 
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O Funcionamento do MEDCAP 

O MEDCAP permite a interface homem-máquina com diversas modalidades 

de medição e a escolha por frequência variável ou fixa. Na Figura 53 é apresentado 

o painel de funcionalidades: 

 

1- Botão Liga e Desliga 

2- Painel Touch Screen 

3- Conector para carregamento da bateria 

4- Led Indicador da carga da bateria completa 

5- Led Indicador de bateria carregando 

6- Local de Inserção do SDcard 

7- Porta USB não utilizada 

8- Conector para o cabo de corrente 

9- Conector para o cabo de tensão 

 

 

FIGURA 53 - PAINEL DO INSTRUMENTO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Primeiramente, ao ligar o instrumento são apresentadas as opções de 

comando através de uma tela sensível ao toque (touch screen), conforme Figura 54. 
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FIGURA 54 - TELA INICIAL 

FONTE: O autor (2015) 

 

Ao selecionar o primeiro ícone à esquerda é apresentada uma nova tela 

para a Configuração nas opções de Data e Hora e Configurações para Medição 

(Figura 55). 

 

FIGURA 55 - TELA DE CONFIGURAÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Na tela das Configurações de Medição são apresentados os seguintes 

campos de entrada: Identificação do Capacitor; Subestação ou Local de Medição; 

Número de Médias (desejado) e Intervalo de frequências (desejado), como mostrado 

na Figura 56. 
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FIGURA 56 - TELA DE CONFIGURAÇÕES DE MEDIÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

O nome do capacitor e a subestação são incluídos através de uma tela de 

toque, alfanumérica (Figura 57). Para o capacitor é utilizada uma sigla que terá 

incremento numérico depois de cada medição salva. 

 

 

FIGURA 57 - TELA ALFANUMÉRICA DE CADASTRO DO CAPACITOR 

FONTE: O autor (2015) 

 

Ao finalizar a inclusão dos dados a tela retorna para a escolha da opção de 

número de médias (Figura 58), que é o número de medições automáticas a serem 

realizadas.  
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FIGURA 58 - TELA DE ESCOLHA DO NÚMERO DE MÉDIAS DE MEDIÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Também há opção de escolher se a medição será com a frequência fixa ou 

variável – no caso, uma varredura de frequência com faixa de valores ajustáveis de 

30 a 3000 Hz (Figura 59). A medição por varredura leva mais tempo para ser 

executada, se comparada à fixa, por uma por questão de processamento dos 

valores a serem aplicados no capacitor e também medidos (Figuras 60 e 61). 

 

 

FIGURA 59 - TELA DE ESCOLHA DA FREQUÊNCIA DE MEDIÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

As Telas para opções de frequência da tensão aplicada. 

 

 
FIGURA 60 - CONFIGURAÇÃO POR 
FREQUÊNCIA FIXA 

FONTE: O autor (2015) 

 
FIGURA 61 - CONFIGURAÇÃO POR 
VARREDURA DE FREQUÊNCIA 

FONTE: O autor (2015) 
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Depois de incluídos todos os parâmetros de medição, seleciona-se salvar e 

retorna-se à tela inicial (Figura 54), para inserção de uma nova medição. 

Durante a medição, a tela de curvas de tensão (V) e de corrente (A) é 

apresentada pelo MEDCAP (Figura 62), assim como os valores na parte inferior da 

tela, de frequência aplicada (Hz), resistência (Ohms) e a capacitância (μF). O valor 

50 representa o ganho aplicado no circuito da pinça de corrente, no instante da 

medição (variável de 10 a 1000). O valor 160 é o índice da frequência de teste no 

momento. 

A medição poderá ser interrompida a qualquer instante com um toque na 

tela que perguntará se deseja parar a medição e, em caso afirmativo, a tela 

retornará à parte inicial. 

 

 

FIGURA 62 - TELA DE EXCITAÇÃO COM A TENSÃO APLICADA E CORRENTE MEDIDA 

FONTE: O autor (2015) 

 

Depois de realizada a medição é apresentada uma tela, com resultados do 

tipo gráfico da varredura (quando aplicável) e os valores da capacitância mínimo, 

médio e máximo (Figura 63), que serão salvos num SDCard. 

 

 

FIGURA 63 - DADOS DA MEDIÇÃO EXPORTADOS PARA PLANILHA 

FONTE: O autor (2015) 
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Os dados do SDcard são repassados para um computador na forma de 

arquivos *.txt e *.csv. O arquivo *.csv pode ser verificado também numa planilha de 

dados Excel (Figura 64) – ver Apêndice 1 - Tabela de Medição de Um Capacitor. 

 

 

 
FIGURA 64 - TELA DOS RESULTADOS DA MEDIÇÃO 

FONTE: O autor (2015) 

 

Software do MEDCAP para Análise dos Dados da Medição 

Para análise dos capacitores medidos foi criado um software que apresenta 

o resultado das medições, conforme Figura 65. 
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FIGURA 65 - TELA DO SOFTWARE COM OS RESULTADOS DA MEDIÇÃO DE UM CAPACITOR 

FONTE: O autor (2015) 

 

As medições armazenadas no cartão de memória SDcard são transferidas 

para uma pasta do computador, conforme a opção do usuário. Ao abrir o software 

ele apresenta um item de pesquisa de medições efetuadas, onde o arquivo *.txt é 

solicitado. 

No lado esquerdo da Figura 65 são apresentadas as informações do 

capacitor e da medição realizada, além do valor medido do capacitor e do ângulo 

para cada frequência. No lado direito são apresentados os gráficos para o valor da 

capacitância e do ângulo pela frequência (Figura 66). 
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FIGURA 66 - GRÁFICOS DA MEDIÇÃO CONFORME O SOFTWARE DO MEDCAP 

FONTE: O autor (2015) 
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APÊNDICE 3 – FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO E PLANILHA DE BALANCEAMENTO 

DO BANCO DE CAPACITORES DO CAS0 3 

 

FIGURA 67 - FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES COM OS DADOS DA 
TABELA 8 DO CASO 3 

FONTE: O autor (2016) 
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FIGURA 68 - SIMULAÇÃO DO BALANCEAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES TIPO 
FUSELESS DO CASO 3  

FONTE: O autor (2016) 


