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Abstract—This work through simulations and statistical 

methods of linear distributions, mean values and standard 

deviation, provides a method of balancing capacitor banks 

avoiding unnecessary costs and risks as when they are assembled 

without a preliminary study. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Bancos de capacitores têm sido instalados a décadas nas 
redes elétricas e no Sistema Interligado Nacional - SIN. Sua 
utilização se deve à necessidade de correção de fator de 
potência nas redes elétricas de baixa e média tensão e, por 
consequência, à melhora dos níveis de tensão no sistema. [1] 

Os bancos de capacitores são instalados em arranjos de 
várias unidades, podendo obedecer várias topologias. Cada 
unidade capacitiva pode ter uma construção interna de vários 
capacitores conectados em paralelo, formando vários conjuntos 
internos ligados num arranjo série e paralelo. Estas unidades 
capacitivas podem ainda ter fusíveis individuais por capacitor 
interno, ou fusível interno geral, ou fusível externo, ou ainda 
sem fusível. O número de unidades capacitivas podem variar 
conforme a capacidade do banco e o nível de tensão de 
operação. [2] 

Os bancos de capacitores de baixa e média tensão podem ter 
chaveadores exclusivos, ou podem ser manobrados somente por 
chaves quando o sistema está desligado, ou ainda serem 
chaveados pelo mesmo acionamento da carga indutiva que se 
deseja compensar. [3] 

No SIN os bancos de capacitores são formados por muitas 
unidades capacitivas, disjuntores específicos unipolares, 
indutores e chaveamento Point On Wave – POW para diminuir 
as correntes de energização. As proteções destes bancos são 
definidas os seus critérios mínimos pelo Operador Nacional do 
Sistema – ONS, através do submódulo 2.6. Este submódulo 
especifica a necessidade da aplicação de proteções contra 
sobrecorrentes e ou sobretensões nas fases de entrada do banco 
e de neutro. Ainda específica a utilização de proteções de 
desbalanço do banco por tensão ou por corrente. [5] 

Este trabalho indica um método de balanceamento de 
bancos de capacitores utilizando estatística, com objetivo de 
viabilizar a montagem segura destes bancos de capacitores, 
também permitindo que a proteção de desbalanço opere com 
folga entre o ajuste de alarme e as correntes normais mínimas 
de desbalanço. 

II. TOLERÂNCIAS DAS UNIDADES CAPACITIVAS 

Uma unidade capacitiva é construída por muitos capacitores 
internos em arranjo série e paralelo. Por haver dezenas de 
capacitores nestes arranjos internos e ainda cada capacitor 
tendo variância no seu processo de fabricação, na composição 
da unidade capacitiva pela montagem do arranjo interno, cada 
unidade capacitiva possui uma incerteza e um erro associado 
normal tolerado e conhecido, conforme as características 
técnicas garantidas. 

Realizar uma montagem sem considerar essa componente 
de incerteza e, consequentemente, o erro tolerado associado, 
sem balancear o banco resulta em correntes de desbalanço que 
irão concorrer com a proteção sensível, forçando realizar um 
ajuste desta proteção acima da corrente de desbalanço, e 
tornando a proteção menos sensível do que poderia ser. 

III. PROTEÇÃO SENSÍVEL DE DESBALANÇO 

O nível de alarme da proteção sensível de desbalanço é 
ajustada para anunciar alarme quando uma unidade capacitiva 
perde de 5% a 10% de seus capacitores internos. O critério de 
ajuste considera a sensibilidade da proteção e o nível mínimo 
da corrente de desbalanço aceitável. 

A exemplo será considerado um banco de capacitores de 30 
MVAr em 230 kV conforme figura abaixo, sendo este banco de 
capacitores formado por 48 unidades em topologia dupla 
estrela, onde cada fase possui dois laços em paralelo formado 
por 8 unidades capacitivas em série, no qual a corrente de cada 
fase é subtraída entre os seus dois laços resultando em zero se 
os dois laços estiverem com a mesma corrente.  

 

Fig. 1 - Topologia do BCA exemplo. 

As características técnicas mínimas garantidas de cada 
unidade capacitiva é conforme abaixo: 
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     Vn 17,68 kV 

Qn 709 kVAr 

fn 60 Hz 

Cn 6,02 μF (-5% +10%) 

tan δ 0,1 W/kVAr (-20% +20%) 

Rint 7500 kΩ (-5% +5%) 

Cada uma das 48 unidades capacitivas é composta 
internamente por quatro conjuntos em paralelo de 12 
capacitores em série, tendo cada capacitor a capacitância de 
18,02 μF. Calculando a perda de um único capacitor interno de 
uma unidade capacitiva das 48 unidades do banco de capacitor, 
resultará numa corrente de 1,5 A na proteção de desbalanço da 
fase correspondente. Se neste caso, o capacitor perder 50% de 
sua capacitância, a corrente será de 92 mA. 

IV. MONTAGEM DO BANCO DE CAPACITORES 

Uma unidade capacitiva de um banco pode pesar até mais 
de 100 kg, sendo que um banco de capacitores é construído com 
muitas unidades. Desta forma o banco é montado com auxílio 
de equipamentos de içamento de cargas e não se deseja realizar 
alterações na montagem e disposição das unidades após estarem 
assentadas e conectadas. 

Neste caso, a montagem deve seguir um projeto que fez a 
distribuição das unidades atingindo o balanceamento do banco 
que permita a sensibilidade necessária da proteção de 
desbalanço. 

V.  MODELO DE UM BANCO DE CAPACITORES DESBALANCEADO 

Através da medição de cada uma das unidades nos ensaios, 
o fabricante fornece os resultados das capacitâncias de cada 
unidade capacitiva. Segue a tabela de valores das unidades 
capacitivas do banco de capacitores de exemplo: 

Tabela I - Capacitâncias medidas. 

UN-1  5,89 μF UN-17  5,92 μF UN-33  5,94 μF 

UN-2  5,86 μF UN-18  5,93 μF UN-34  5,92 μF 

UN-3  5,89 μF UN-19  5,94 μF UN-35  5,92 μF 

UN-4  5,87 μF UN-20  5,95 μF UN-36  5,95 μF 

UN-5  5,87 μF UN-21  5,96 μF UN-37  5,94 μF 

UN-6  5,89 μF UN-22  5,93 μF UN-38  5,92 μF 

UN-7  6,01 μF UN-23  5,94 μF UN-39  5,96 μF 

UN-8  5,98 μF UN-24  5,95 μF UN-40  5,98 μF 

UN-9  5,94 μF UN-25  5,95 μF UN-41  6,01 μF 

UN-10  5,95 μF UN-26  5,95 μF UN-42  5,98 μF 

UN-11  5,93 μF UN-27  5,97 μF UN-43  5,98 μF 

UN-12  5,98 μF UN-28  5,97 μF UN-44  5,98 μF 

UN-13  5,98 μF UN-29  5,98 μF UN-45  6,03 μF 

UN-14  6,02 μF UN-30  5,92 μF UN-46  6,02 μF 

UN-15  5,97 μF UN-31  5,99 μF UN-47  6,01 μF 

UN-16  5,99 μF UN-32  5,92 μF UN-48  5,97 μF 

Através do software QUCS SPICE foi simulado a operação 
do banco de capacitores de 30MVAr em 230kV do exemplo, 
desbalanceado. Na figura 2 o circuito simulado. 

 

Fig. 2 - Simulação do BCA desbalanceado. 

Pelos resultados obtidos na simulação, cada proteção 61 das 
fases ficou sensibilizada com correntes respectivas de 0,4 A, 0,1 
A e 1,06 A. No neutro existe uma corrente de 1,06 A e nas fases 
o banco opera com corrente da ordem de 76 A. 

VI. BALANCEAMENTO DO BANCO DE CAPACITORES 

Através da distribuição dos valores das capacitâncias das 
unidades capacitivas, é realizado o cálculo da média �̅� (1) e 
desvio padrão 𝑠 (2) dos valores obtidos na tabela 1 acima. [4] 

�̅�  =  
1

𝑛
∙ ∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1      (1) 

𝑠 =  √
∑(𝑋 − �̅�)2

𝑁
         (2) 

Neste caso é importante obter o auxílio de uma planilha 
eletrônica de cálculos, pois no processo de balanceamento as 
alterações do posicionamento da unidade no desenho elétrico 
do banco irá alterar a capacitância equivalente do laço, da fase 
e por consequência do banco. 

É realizado por esta metodologia, a distribuição das 
unidades capacitivas em cada laço de modo a atingir uma 
capacitância de valor próximo do outro laço da mesma fase e 
também das demais fases. Para isso na distribuição estatísticas 
das unidades capacitivas é conhecida a ocorrência dos diversos 
valores, que se assemelha, graficamente, a uma curva normal. 

Com auxílio da planilha de cálculo, da quantidade de 
capacitores em cada faixa de erro, e também do valor médio, é 
posicionado cada unidade e verificado as alterações obtidas 
pelo desvio padrão e capacitância, agora de cada laço. Após 
algumas tentativas trocando capacitores entre os laços é obtido 
um desvio padrão entre as capacitâncias equivalentes abaixo do 
valor suficiente para realizar uma nova simulação. Na tabela 2 
é mostrado o banco balanceado. 

Tabela II - Balanceamento. 

CAP CR-1 CR-2 CS-1 CS-2 CT-1 CT-2 

1 5,94 5,94 5,95 5,95 5,95 5,92 

2 5,92 5,92 5,93 5,93 5,92 5,92 

3 5,94 5,94 5,95 5,96 5,95 5,98 

4 5,98 5,98 5,98 5,97 5,98 5,95 

5 5,96 5,97 5,97 5,99 5,98 5,98 

6 5,98 5,99 5,94 5,92 5,93 5,99 

7 6,01 6,02 6,03 6,01 6,02 6,01 

8 5,89 5,86 5,87 5,89 5,89 5,87 

Ceq 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 

Com o balanceamento realizado o desvio padrão 
conseguido entre os laços foi sbal = 7,410-6, sendo que o desvio 
anterior do banco desbalanceado havia sido sdesb = 3,810-3. 
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Note que o balanceamento obteve um aprimoramento de três 
casas decimais. Simulando o banco balanceado as correntes são 
agora nas proteções 61 em todas as fases  e no neutro, todas 
inferiores a 1 mA. 

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método de balanceamento de bancos de capacitores se 
mostra prático e descomplicado para aplicação em fase de 
projeto da montagem dos bancos de capacitores. Este método 
pode ser facilmente aplicado nas diversas topologias de bancos 
de capacitores. 

Devido os altos custos de máquinas de içamento e 
retrabalho nas montagens dos equipamentos, também por 
envolver riscos de danificar partes dos equipamentos, a 
utilização de simulações e métodos matemáticos para realizar o 
trabalho com eficiência se mostra indispensável. 

Após a montagem e  antes da energização sob tensão 
nominal, é perfeitamente possível energizar o banco de 
capacitores com baixa tensão e realizar medições das correntes 
para comprovação dos cálculos e simulações. 
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