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RESUMO 

A disponibilização de reativo é um dos principais problemas relacionados à operação 

eficiente de um sistema de potência de alta tensão, seja para manter os perfis de 

tensão nas barras, seja para atender os requisitos de transferência de carga entre as 

diversas barras deste sistema. Dos equipamentos usuais utilizados para suprimento 

de reativos, os bancos de capacitores consistem na forma mais econômica e prática 

para adicionar grandes blocos de reativo ao sistema de forma distribuída. Estes 

bancos são formados por dezenas ou centenas de unidades capacitivas de 

diferentes capacitâncias, encadeados em arranjos séries e paralelos. Devido ao 

desbalanceamento de capacitâncias inerente a esta formação, são verificadas as 

altas taxas de falhas e baixa disponibilidade deste ativo de transmissão. Por outro 

lado, o problema de explosão combinatória envolvido na busca do balanceamento 

ótimo das capacitâncias inviabiliza a adoção desta prática durante as intervenções 

de manutenção. Com isto ocorre um desbalanceamento gradual ao longo da vida útil 

do banco de capacitores, bem como o desvio dos “desequilíbrios naturais” 

configurados no comissionamento, estabelecendo um círculo vicioso de: (i) aumento 

da probabilidade de falha das unidades capacitivas; (ii) aumento de trocas de 

unidades falhadas e (iii) aumento do desequilíbrio entre fases, resultando em menor 

disponibilidade e confiabilidade deste ativo de transmissão e confiabilidade. Nesta 

dissertação são apresentadas as metodologias de balanceamento de capacitâncias 

na montagem de um Banco de Capacitor de Extra-Alta Tensão (BCAT) comumente 

empregadas atualmente, e, a partir da categorização destas etapas são propostas 

duas metodologias para o balanceamento. A primeira visa o balanceamento inicial 

ou de montagem usando a filosofia de cortes e dobras. A segunda se aplica no 

balanceamento do dia-a-dia da manutenção, e trata-se de um algoritmo de 

balanceamento rápido usando metaheurística por Busca Tabu. Os algoritmos 

propostos são aplicados a um BCAT de 200 Mvar, 345 kV, 60 Hz na SE Ouro Preto 

2, da Eletrobrás Furnas S.A., tendo os resultados apresentados, discutidos e 

validados tanto em simulações quanto na prática. 



ABSTRACT 

The availability of reactive is one of the main problems related to the efficient 

operation of a high voltage power system is to keep the voltage profiles in bars, or to 

provide cargo transfer requirements between the various bars of the system. 

The usual equipment used to supply reactive capacitor banks consist of the most 

economical and practical to add large reactive units to form distributed system. 

These banks are composed of tens or hundreds of capacitor units of different 

capacitances, chained series and parallel arrangements. 

This training involves the imbalance of particular capacitances, failure rates and 

availability of this active transmission. On the other hand, the search for balance of 

capacitances during maintenance interventions leads to the explosion of 

combinatorial problem in finding the optimum balance of capacitances, preventing 

this practice. With this, there is a gradual imbalance over the lifetime of the capacitor 

bank, establishing a vicious cycle of: (i) increase the failure rate; (Ii) increase 

exchanges of failed units and (iii) increase the imbalance, resulting in lower 

availability and reliability of this asset transmission. 

In this dissertation capacitances balancing methodologies are presented in the 

assembly of a Bank of Capacitor Extra-High Voltage - BCAT commonly used today. 

And from the categorization of these steps is proposed a methodology for balancing 

the assembly, as well as a quick balancing algorithm using metaheuristic to work in 

banks already in operation. The proposed algorithms are applied to a BCAT 200 

Mvar, 345 kV, 60 Hz SE Ouro Preto 2, Eletrobrás Furnas S.A, and the results are 

widely discussed.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

1.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Em função de suas características geográficas o Brasil apresenta abundância do 

binômio: desnível e vazão fluvial. Isto contribui pela opção das grandes centrais 

hidrelétricas na composição da matriz eletroenergética brasileira. 

A Figura 1.1 mostra a distribuição da disponibilidade de energia afluente no Brasil, 

em que comumente os maiores aproveitamentos hidroenergéticos encontram-se 

afastados dos principais centros consumidores e alocados sobre as grandes bacias 

hidrográficas 

Figura 1.1: Disponibilidade de Energia Primária no Brasil.. 

 

Extraído de ONS, 2016 [1]. 

Isto, somado ao caráter de complementaridade sazonal de afluência pluvial nas 

diferentes bacias hidrográficas, impõe a necessidade da transferência eficiente de 

grandes blocos de energia entre locais geograficamente distantes. 
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Para a transferência ótima de energia elétrica das grandes centrais hidroelétricas 

para os centros consumidores, ou para o intercâmbio de energia entre as regiões 

geoelétricas esparsas, torna-se necessário um imbricado e extenso sistema de 

transmissão. 

No Brasil, o sistema de transmissão de extra-alta tensão, acima de 138 kV, é 

denominado Sistema Interligado Nacional (SIN), como apresentado na Figura 1.2.  

Figura 1.2: Sistema de Transmissão Brasileiro. 

 
Extraído de ONS, 2016 [1]. 

A parcela do SIN com tensões iguais ou superiores a 230 kV é denominada de Rede 

Básica, e tem a atuação dos agentes regulada pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e a gestão da operação delegada ao Operador Nacional de 

Sistema (ONS). 

Estes órgãos reguladores buscam a otimalidade, segurança e qualidade da 

operação do SIN vinculando a atuação dos agentes transmissores a requisitos 
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normativos, técnicos e operacionais por meio de penalizações pecuniárias, 

administrativas, dentre outras. 

Nos sistemas de potência com as dimensões, complexidade e particularidades 

encontradas no Brasil, o controle de tensão é item crítico para que se viabilizem as 

compensações necessárias para o despacho ótimo de geração e a otimização da 

transmissão. 

O controle de tensão impõe a necessidade de disponibilidade de grandes blocos de 

potência reativa distribuídos por todo o sistema, já que dependendo da elevação de 

tensão proporcionada, os resultados de redução de perdas na transmissão são mais 

significativos do que a instalação desses equipamentos na malha de distribuição [3]. 

Os equipamentos que disponibilizam grandes blocos de potência reativa são os 

reatores, os bancos de capacitores, os geradores síncronos ou até mesmo as 

próprias linhas de transmissão [2]. O método mais prático de disponibilizar grandes 

blocos de reativo capacitivo de forma distribuída é por meio dos bancos de 

capacitores de alta tensão [4]. 

Assim, bancos de capacitores que outrora tinham seu uso prioritariamente 

associados ao consumidor final estão sendo aplicados em tensões superiores e 

projetados para fornecer grandes blocos de potência, sendo sujeitos aos requisitos 

de confiabilidade e disponibilidade estabelecidos pelos órgãos reguladores 

Além da aplicação clássica de capacitores de potência em Bancos Shunt (BC) de 

compensação de reativo, as modernas redes de alta tensão incorporaram os bancos 

de capacitores em subsistemas tais como nos Elos CC-CA, nos Filtros CC e CA 

(CSI), Compensadores Estáticos (CRE) e Bancos Séries (CSE). 

Nesta dissertação estes equipamentos e subsistemas constituídos por cadeias de 

capacitores, ou Unidades Capacitivas (UC), são denominados de Banco de 

Capacitores de Alta Tensão (BCAT). 

Os BCAT são formados pelo agrupamento de dezenas ou centenas de unidades 

capacitivas, implicando em: 
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(i) Maior probabilidade de falha, resultando em menor confiabilidade; 

(ii) Maior dificuldade de manter balanceamento das capacitâncias e por 

conseguintemente o ajuste da proteção do banco de capacitores, quando 

da avaria ou substituição de alguma unidade; 

(iii) Explosão combinatória na busca do balanceamento ótimo das 

capacitâncias, dadas as características do problema de otimização 

envolvido, inviabilizando a busca do equilíbrio das capacitâncias nas 

intervenções de manutenção; 

(iv) Desbalanceamento gradual ao longo da vida útil do banco de capacitores, 

estabelecendo um círculo vicioso de: aumento da probabilidade de falha, o 

aumento de trocas de unidades falhadas e aumento do desequilíbrio entre 

fases do BCAT. 

No sistema de alta tensão torna-se imprescindível a adoção de práticas, ferramentas 

ou instrumentos na melhoria da confiabilidade e da disponibilidade destas 

aplicações; já que estas requerem a máxima confiabilidade tanto para a unidade 

capacitiva quanto para o BCAT [5].  

Daí, a importância e objetivo deste trabalho, ao:  

(i) Trazer um problema de engenharia prático para academia - tratar a 

complexidade combinatória na busca de uma solução otimizada no 

balanceamento das capacitâncias nos bancos de capacitores; 

(ii) Propor a metodologia Corte-dobra para o balanceamento inicial do BCAT. 

(iii) Aplicar técnicas da metaheurística por Busca Tabu (BT) na otimização do 

problema, subsidiando a modelagem de um Algoritmo de Balanceamento 

Rápido de Capacitâncias; 

(iv) Aplicação das proposições deste trabalho: metodologia Corte-dobra e 

Algoritmo de Balanceamento Rápido em um BC de 200 Mvar, 345 kV, 60 

Hz e 480 UC, apresentando os resultados. 

 Finalmente, este trabalho busca apresentar resultados práticos relevantes no 

balanceamento das capacitâncias nos bancos de capacitores; aliado a um número 

reduzido de substituição de UC com redução do tempo de intervenção possibilitando 
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o aumento da confiabilidade, disponibilidade e consequentemente da vida útil deste 

ativo de transmissão. 

1.2 - REVISÃO DA LITERATURA 

O balanceamento das capacitâncias de um BCAT consiste na distribuição das 

unidades capacitivas de forma a equilibrar as fases do sistema. Obtendo correntes 

ou tensão de desbalanço próximas de zero, possibilitando o ajuste dos relés e os 

sensores de proteção em níveis adequados de atuação de trip (desligamento 

intempestivo) e ou alarme. 

A literatura abordando especificamente o tema balanceamento de capacitores é 

escassa, não sendo encontrado trabalho a respeito do tema na bibliografia 

pesquisada. Mas, a partir das características e do estudo das etapas envolvidas no 

processo de balanceamento, buscou-se subsídios em temas e problemas correlatos 

ou tangentes ao problema. 

O problema de balanceamento de capacitâncias de um BCAT possui características 

de explosão combinatória, seja pelo número de variáveis envolvidas, seja pelo 

número de possibilidades de alocação de cada UC, o que torna o balanceamento 

um problema de engenharia de solução não trivial, mesmo com auxílio 

computacional. 

Exemplificando o gasto computacional para resolução de problemas combinatórios, 

Chaves [6] apresenta o equação 1.1 das soluções possíveis dado por 

(n − 1)!/2 1.1 

onde “n” é o número de variáveis qualquer. 

Para um problema com 20 variáveis, tem-se 6 X1016 possibilidades e considerando 

um computador que avalia cada solução em cerca de 10-8 segundos, gastar-se-ia 

aproximadamente 19 anos para encontrar a melhor alternativa. 
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Chaves [6] mostra que na abordagem de vários problemas de engenharia deste tipo, 

técnicas heurísticas têm sido empregadas fornecendo soluções satisfatórias em 

reduzido espaço de tempo, uma vez que embarcam o conhecimento empírico sobre 

um determinado problema no direcionamento à solução ótima. 

Na busca por soluções ótimas ou quase ótimas em Sistemas Elétrico de Potência 

(SEP) comumente encontra-se problemas com fenômenos de explosão 

combinatória, na literatura utiliza-se diferentes heurísticas no tratamento destes 

problemas. 

 Zvietcovich [7] utiliza metaheurística para o problema de reconfiguração de 

sistemas de distribuição de energia elétrica, procedimento que é feito para fins de 

isolamento de faltas, minimização de perdas ativas, balanceamento de cargas entre 

alimentadores ou para melhoria dos níveis de tensão. As características deste 

problema são de grande número de variáveis envolvidas, restrições impostas de 

difícil representação matemática apresentando o fenômeno da explosão 

combinatória, bem como envolve problema de balanceamento de cargas. 

Assis [8] utilizou técnicas heurísticas construtivas e a metaheurística Estratégia de 

Evolução para tratar os principais desafios enfrentados no planejamento da 

expansão de sistemas de subtransmissão, com características de explosão 

combinatória nas alternativas de reforços. 

Já Souza [9] tratou o problema do Planejamento de Sistemas de Distribuição de 

energia elétrica utilizando uma técnica de otimização não linear conhecida como 

Busca Tabu. Trata-se de um problema complexo que apresenta característica de 

explosão combinatória no planejamento e projeto de circuitos secundários de 

distribuição. 

Cossi et al. [10] propôs o algoritmo Reactive Tabu Search para solucionar o 

problema de planejamento de redes primárias de distribuição utilizando os conceitos 

básicos e avançados de busca tabu – mecanismos de transição, lista tabu de 

tamanho variável, critério de aspiração e mecanismo de escape. O algoritmo 
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proposto foi desenvolvido para explorar as características específicas do problema 

de planejamento para obter confiabilidade dos resultados e eficiência computacional. 

Na busca de alocação ótima de bancos de capacitores em redes de distribuição 

radial, Brandini [11] utilizou metaheurística Particle Swarm para solução do problema 

de alocação ótima de capacitores, apresentando vários pesquisadores que 

utilizaram técnicas híbridas, algoritmos exatos e aproximados, tais como Busca 

Heurística, Busca Tabu, Programação Linear, Algoritmos Genéticos, Simulating 

Annealing, Redes Neurais Artificiais, e Teoria de Conjuntos Fuzzy na alocação de 

bancos de capacitores. 

Mekhamer et al. [12] mostram os diferentes métodos de solução encontrados na 

literatura na área de aplicação de capacitores em sistemas elétricos de potência 

para o controle do fluxo de potência, melhoria de estabilidade, manejo do perfil de 

tensão, correção do fator de potência e minimização de perdas. 

Percebe-se uma convergência de vários autores na adoção de heurísticas ou 

metaheurísticas na solução de problemas combinatórios em SEP; uma vez que 

permitem embarcar o conhecimento peculiar e específico na formatação de 

algoritmos de otimização com resultados satisfatórios. 

O uso de heurísticas associadas a problemas de distribuição balanceada pode ser 

visto em Chaves, Miralles & Lorena [13], que utilizam metaheurística híbrida 

denominada Clustering Search para o Problema de Balanceamento e Designação 

de Trabalhadores em Linha de Produção. Consiste na aplicação de métodos de 

busca local somente nas regiões consideradas promissoras, reduzindo o esforço 

computacional na comparação com metaheurísticas híbridas que aplicam busca em 

todas as soluções. 

Já o problema de balanceamento de capacitores na literatura é abordado de forma 

secundária nos assuntos do Sistema de Proteção dos bancos de capacitores. 

Kasztenny, Schaefer & Clark [14] buscam compensação do desbalanço inerente de 

capacitâncias. Harder, Hutchinson & Rust. [15] mostram a relação entre 

probabilidade de falha catastrófica em bancos com unidades capacitivas “fracas”. 
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Smith [16] trata da proteção por desbalanço de unidades sem fusível em um banco 

estrela aterrado. Horton et al. [17] mostram como a variação do desbalanço 

intrínseco do BCAT já em operação impacta na parametrização dos relés, e na 

atuação precisa do sistema de proteção, parametrizado no comissionamento. 

Todos estes trabalhos evidenciam a necessidade da manutenção do 

desbalanceamento natural dentro de faixas reduzidas, a fim de evitar atuação 

indevida ou incorreta da proteção, agravando a disponibilidade e vida útil do BCAT. 

Constata-se que existe uma gama de pesquisas aplicando métodos heurísticos ou 

metaheurísticos na abordagem de problemas combinatoriais em Sistemas Elétricos 

de Potência. E, as pesquisas que abordam o balanceamento de capacitores, 

comumente, atêm-se à área de planejamento e alocação ótima dos bancos de 

capacitores em sistemas de distribuição ou subtransmissão. 

Desta forma, não foram evidenciados trabalhos abordando o problema do 

balanceamento de capacitâncias em bancos de capacitores. Entretanto, com o 

fraturamento do problema nos aspectos mais relevantes à complexidade, 

encontram-se similitudes na literatura com: 

(i)  As metodologias heurísticas empregadas na abordagem de problemas 

combinatoriais; 

(ii) Nas ferramentas de alocação equilibrada (balanceamento) nos problemas 

de engenharia; 

(iii) Bem como, nas técnicas utilizadas no tratamento do desbalanceamento 

intrínseco de banco de capacitores. 

Com isto, este trabalho aborda o problema do desbalanceamento e propõe: (1) a 

metodologia de Corte-dobra para o equilíbrio tradicional das capacitâncias do BCAT, 

e (2) o algoritmo para o balanceamento rápido das capacitâncias; ambos com uma 

ferramenta computacional associada. 
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1.2.1 - Metaheurísticas 

Metaheurísticas são métodos que coordenam procedimentos de busca local com 

estratégias de mais alto nível. 

O objetivo é criar um processo capaz de escapar de mínimos locais e realizar uma 

busca robusta no espaço de soluções. De forma geral, são utilizadas em problemas 

para maximizar ou minimizar uma função cujos parâmetros são limitados em um 

intervalo. 

Para chegar a uma solução as técnicas metaheurísticas combinam escolhas 

ocasionais e conhecimento de resultados anteriores adquiridos no processo para 

direcionar e realizar buscas na vizinhança do espaço de pesquisa, evitando paradas 

desnecessárias em ótimos locais. 

Esses métodos são aplicados para resolver problemas sobre os quais há pouca 

informação, mas que, uma vez oferecida uma solução candidata, esta pode ser 

testada ainda que não apresente garantias de otimalidade [18]. 

Estas técnicas têm se mostrado efetivas nas soluções de problemas complexos de 

grande porte e que apresentam a característica da explosão combinatória, ou seja, 

ocorre um aumento computacional conforme aumenta o espaço de busca do 

problema. 

Os modelos baseados em metaheurísticas têm apresentado inúmeras vantagens 

como a baixa complexidade dos algoritmos, possibilidade de trabalhar com variáveis 

inteiras e não lineares, e tempo de resposta satisfatório. O sucesso destes modelos 

está relacionado à capacidade de evitar ótimos locais, explorando a estrutura básica 

de cada problema.  

Dentre as principais metaheurísticas existentes estão os Algoritmos Genéticos, 

GRASP, Variable Neighborhood Search, Variable Neighborhood Descent, Busca 

Tabu, Colônias de Formigas, dentre outras. 
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Dado a singularidades do processo de balanceamento do BCAT, requer-se um 

algoritmo que embarque conhecimento tácito de especialistas, adaptando 

continuamente a busca de ótimo em locais pré-determinados; alinhando aos ganhos 

na redução de tempo das heurísticas com aos dos procedimentos de substituição da 

UC falhada. 

1.2.2 - Metaheurísticas Busca Tabu 

Tradicionalmente, as metaheurísticas podem ser classificadas em dois grandes 

grupos de algoritmos: Evolucionários e Inteligência Coletiva [19]. Entretanto, 

algumas técnicas não compartilham as mesmas características dos grupos 

mencionados anteriormente e, portanto, devem ser classificados separadamente, 

como a Busca Tabu. 

A metaheurística BT é um processo adaptativo empregado na solução de problemas 

de otimização combinatória para modificar o comportamento de heurísticas de busca 

local, de forma que, a exploração do espaço de soluções não seja interrompida ou 

perturbada quando não existam deslocamentos que melhorem a solução corrente. 

Através de conhecimentos adquiridos durante a exploração do espaço de soluções, 

o método evita que mínimos locais recentemente visitados exerçam efeito atrativo à 

trajetória da busca, garantindo uma exploração mais inteligente quando comparado 

a métodos tradicionais de busca local. 

O método de busca tabu foi proposto por [20]. Uma descrição mais detalhada pode 

ser encontrada em [21], [22], [23]. Um algoritmo de BT é baseado nos conceitos de 

vizinhança, movimento, lista tabu, função de aspiração, intensificação e 

diversificação como apresentado a seguir pelos autores supracitados: 

a) Vizinhança e Movimento: A vizinhança de uma solução, inicial ou atual, é 

definida como o conjunto de soluções obtidas através de modificações elementares 

chamadas de movimentos.  

A cada iteração, um algoritmo de BT obtém a vizinhança da solução e a seguir 

identifica o seu melhor vizinho, transformando-o na solução atual. Este procedimento 
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é empregado mesmo em caso de piora da solução, o que é interessante para evitar 

o aprisionamento prematuro do processo de busca em vales locais. 

b) Lista Tabu e Função de Aspiração: a estratégia de realizar o movimento da 

solução atual para o seu melhor vizinho, mesmo quando houver piora na solução 

obtida, não é suficiente para escapar da obtenção precoce de ótimos locais. 

Para isto, é utilizada uma lista tabu, a qual é composta por regras chamadas de 

restrições tabus. Essas regras servem para evitar que os movimentos reversos 

correspondentes a movimentos realizados anteriormente sejam efetuados, 

prevenindo, assim, a repetição de ciclos. 

O tamanho da lista tabu, geralmente chamado de tempo tabu, é um parâmetro que 

define por quantas iterações um movimento reverso permanecerá na lista, devendo 

ser cuidadosamente dimensionado para cada tipo de problema.  Vê-se, então, que a 

lista tabu é do tipo “first in first out”, ou seja, o primeiro elemento (movimento) a 

entrar é o primeiro elemento a sair. 

Uma restrição tabu pode ser ignorada quando se identifica que o respectivo 

movimento levará à visita de novas soluções atrativas (e.g. quando a solução 

visitada é a melhor solução encontrada até o momento). Isso é determinado pela 

função de aspiração, a qual permite que uma solução proibida pela lista tabu seja 

excepcionalmente visitada. 

c) Intensificação e Diversificação: a busca por soluções em uma dada região é 

chamada “intensificação”, pois quanto mais promissora for esta região, mais intensa 

será a busca.  

Por outro lado, quanto mais intenso se torna o processo de busca, maior será a 

probabilidade do “aprisionamento” em uma região promissora, obtendo apenas 

ótimos locais.  

Para evitar este aprisionamento em mínimos ou máximos locais, deve ser 

empregado o procedimento de diversificação, através do qual o processo de busca é 

reiniciado diversas vezes, a partir de novas soluções iniciais. 
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A diversificação permite que o algoritmo faça uma busca mais abrangente, visitando 

regiões ainda não exploradas e tendo uma probabilidade maior de envolver todo o 

universo de soluções possíveis do problema. 

d) Critério de parada: o algoritmo de busca tabu deve ser interrompido assim 

que o número máximo de procedimentos de diversificação é atingido. Por sua vez, 

cada procedimento de diversificação será interrompido quando o número de 

movimentos (somente aqueles que definem os melhores vizinhos) atingirem um 

valor limite, ou quando a melhor solução da presente diversificação permanecer 

consecutivamente a mesma após um determinado número movimentos. 

Na literatura pesquisada não foram encontradas evidências do tratamento do 

problema de balanceamento de capacitâncias de banco de capacitores, nem de 

pesquisas focadas na explosão combinatória envolvida na busca da solução ótima 

na distribuição das capacitâncias de forma equânime no BCAT. 

Por envolver ativos de transmissão com alta demanda de confiabilidade e 

disponibilidade, e, submetidos a restrições técnicas, operacionais e regulamentares 

peculiares o estudo e pesquisa deste problema deve ser considerado. 

Daí a importância desta dissertação, quando propõe metodologias para o 

balanceamento de capacitância, considerando técnicas heurísticas usuais na 

abordagem de problemas combinatórios, adaptadas às singularidades dos Bancos 

de Capacitores de Alta tensão, produzindo uma ferramenta apta a realizar o 

balanceamento rápido de bancos em operação durante o processo de manutenção; 

evitando o desbalanceamento gradual e a degradação acelerada dos BCAT.  

1.3 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta por 5 capítulos. Na introdução apresenta-se a 

importância e justificativa do tema tratado neste trabalho para redes de transmissão 

de dimensões e complexidade similares aos encontrados no sistema brasileiro. 

Também define os objetivos e abrangência do estudo desta dissertação, bem como 

elenca uma revisão de alguns trabalhos relevantes para o tema ora estudado. 
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No Capítulo 2 conceitua-se o problema de balanceamento das capacitâncias de um 

BCAT, destacando a premissas, considerações normativas, técnicas e operacionais 

correlatas. Pontua como a disponibilidade e confiabilidade de um ativo de 

transmissão impacta nas receitas e desempenho econômico financeiro das 

empresas transmissoras no cenário regulatório atual do Brasil, e por fim mostra ciclo 

vicioso inerente as práticas de manutenção empregadas nos BCAT. 

O estado da arte do balanceamento das capacitâncias é discutido no Capítulo 3, 

discorrendo sobre as metodologias usadas atualmente. Neste tópico, é proposta a 

metodologia Corte-Dobra de balanceamento inicial do BCAT, discorrendo sua 

aplicação e utilização. Também, apresenta-se a codificação, função objetivo e os 

demais parâmetros, premissas e procedimentos utilizados na formatação do 

algoritmo e ferramenta computacional de balanceamento rápido das capacitâncias. 

O Capítulo 4 atém-se a mostrar os resultados da aplicação das metodologias 

propostas, por meio de um estudo de caso de um BCAT instalado em uma 

subestação da Rede Básica.  

Finalmente, no Capítulo 5, são expostas as principais conclusões referentes aos 

estudos realizados nesta dissertação, os ganhos práticos e teóricos deste trabalho, 

bem como as proposições para os trabalhos futuros. 



 

 

CAPÍTULO 2 – BANCOS DE CAPACITORES DE ALTA TENSÃO 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Para compreensão do problema de balanceamento de capacitâncias em BCAT 

torna-se necessária a apresentação das questões do cenário, da regulamentação do 

setor elétrico brasileiro, bem como os temas correlatos ao balanceamento do BCAT. 

Balanceamento das capacitâncias de um Banco de Capacitor de Alta Tensão é a 

busca da distribuição das unidades capacitivas no banco de forma obter uma 

distribuição de tensão equânime tanto nas fases, quanto ramos, bem como nos 

grupos série-paralelos. Considerando o sistema trifásico têm-se as expressões 2.1, 

2.2 e 2.3: 

	
 ≅ 	� ≅ 	 2.1 

	�� ≅ 	�� ≅ ⋯ 	�� 2.2 	��� ≅ 	��� ≅ ⋯ 	��� 2.3 

Em que: 

• 	
; 	�;  	: capacitâncias das fases A, B e C. As tensões de fase em 

conexões em estrela, ou as tensões de linha para ligações em triângulo; 

• 	��; 	��; 	��: capacitâncias dos ramos ou pernas dos BCAT; do ramo 1 até o 

ramo “p” respectivamente. Ramo é o maior grupamento de arranjo série-

paralelo, cujos terminais estão submetidos à maior tensão dentro do BCAT, 

tensão de linha nas conexões triângulo, e tensão de fase nas conexões 

estrela. 

• 	���; 	���; 	���: são as capacitâncias dos grupamentos de unidades 

capacitivas do grupo-paralelo 1 até o “g” respectivamente. Grupo-paralelo é o 

menor grupamento de UC, que contém as unidades interligadas em paralelo e 

submetidas a menor tensão dentro do BCAT. Cada grupo de capacitores é 

um divisor da tensão do barramento. 

Dada a importância do balanceamento dos BCAT, para a operação confiável e 

desempenho econômico-financeiro satisfatório no setor eletroenergético, inúmeras 
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normas técnicas e resoluções normativas vinculam-no a parâmetros mínimos de 

desempenho e configuração. 

Este tópico aborda as questões técnicas, operacionais e normativas relevantes, bem 

como apresenta o panorama e as particularidades na gestão, operação e proteção 

correlatas ao balanceamento do BCAT. 

2.2 – DESBALANCEAMENTO, CONEXÕES E PROTEÇÃO DOS BCAT 

O método mais prático para obter grandes blocos de potência reativa capacitiva 

(kvar) para sistemas a partir de 2,3 kV é por meio da montagem de banco de 

capacitores em estruturas metálicas, agrupando as unidades capacitivas em racks 

ou grupos [4]. 

Comumente as unidades capacitivas, ou latas, para sistemas de potência são 

fabricadas em unidades que equivalem menos do que 0,5% da potência do banco, 

sendo necessário o agrupamento de forma conveniente de inúmeros elementos ou 

unidades capacitivas para formar os BCAT [18]. 

O encadeamento em paralelo é relativo ao aumento de potência, e encadeamento 

em série é em função dos níveis de tensão. A capacitância total da unidade 

capacitiva e ou banco de capacitores é obtida da mesma forma, conforme a 

Equação 2.4. 

	� = 	���� × �����  
2.4 

 

Onde 	� representa a capacitância total do capacitor; ��� a quantidade de 

elementos em paralelo; ��  a quantidade de bobinas/latas em série; e 	���� a 

capacitância unitária de cada elemento ou lata. 

Para conexão na Rede Básica, os BCAT são formados por cadeia de dezenas ou 

centenas de unidades capacitivas para atender a demanda de grandes blocos de 

potência reativa e as altas tensões dos pontos de conexão à rede, impondo o 
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desafio de obter os índices de qualidade da operação do SIN – taxas de 

disponibilidade e confiabilidade próximas da unidade. 

2.2.1 - Capacitância e desbalanceamento natural dos BCAT 

As unidades capacitivas, também denominadas de latas ou células, são constituídas 

de um conjunto de capacitores individuais chamados de elementos capacitivos, 

conforme Figura 2.1. 

Figura 2.1: Banco de capacitores e visão ampliada de uma unidade capacitiva. 

 
Extraído de SANTOS, 2010 [19]. 

Pelos pressupostos eletromagnéticos, o valor da capacitância é diretamente 

proporcional a permissividade do meio isolante “!” e correlacionado a fatores 

geométricos do capacitor, conforme Equação 2.5. 

	"�"#$%â'#$" = ! × Á)*"+$ %â'#$"  *'%)* ,-*%)./.  
2.5 

Atualmente os elementos capacitivos empregados em sistemas de potência são 

constituídos por um pacote de duas camadas de filme de alumínio (eletrodos), 

recheadas por um filme de polipropileno (dielétrico), enrolados de forma justapostos 

e imersos em um impregnante isolante biodegradável. 

No processo de fabricação dos capacitores, apesar dos avanços tecnológicos, tais 

como o uso de automação, corte a laser, especificação criteriosa de materiais, entre 

outros recursos, não se consegue: (i) geometria totalmente idêntica dos filmes 
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justapostos, bem como dos elementos capacitivos; e (ii) materiais totalmente 

homogêneos, quanto a permissividade.  

Estas diferenças somadas as relativas ao processo de agrupamento dos elementos 

capacitivos na lata, tais como de soldas e conexões, resistores de descarga e ou 

fusíveis, resulta na variação do valor da capacitância das unidades capacitivas. 

A Tabela 2.1 mostra 20 capacitores de fabricação seriada de um BC 345 kV x 200 

Mvar x 60 Hz de capacitância nominal de projeto das UC é de 2,79 µF. Os valores 

de placa variam em 0,103 µF entre o maior e o menor, isto é, desvio máximo de 

3,74%; variação de capacitâncias porcentual de -1,25% a 2,44%. 

Tabela 2.1: Amostra de variação de capacitância em 20 unidades capacitivas seriadas. 

Nº Série Capacitância (µF) Nº Série Capacitância (µF) Nº Série Capacitância (µF) Nº Série Capacitância (µF) 

2720 2.784 2726 2.785 2731 2.767 2736 2.782 
2721 2.805 2727 2.809 2732 2.785 2737 2.814 
2722 2.784 2728 2.810 2733 2.755 2738 2.803 
2724 2.797 2729 2.858 2734 2.800 2739 2.793 
2725 2.823 2730 2.816 2735 2.823 2740 2.788 

 

Assim a distribuição dos elementos e latas nos agrupamento séries e paralelos 

podem acentuar ou reduzir as diferenças de capacitância total entre as fases, entre 

os grupos paralelos, bem como dos grupos séries no banco de capacitores. 

A NBR 5282 [28] estabelece as tolerâncias das capacitâncias em relação às 

capacitâncias nominais para capacitores de potência em derivação para sistemas de 

tensão nominal acima de 1000 V, sendo: 

(i) A capacitância medida das unidades capacitivas deve estar entre os limites - 5% a + 

10%. 

(ii) A capacitância calculada do banco de capacitores, obtida através das capacitâncias 

medidas das unidades capacitivas, deve estar entre os limites: (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. 

(iii) Nas capacitâncias medidas das três fases do banco, a relação das capacitâncias máxima 

e mínima medidas entre dois quaisquer dos terminais de linha de unidades capacitivas 

trifásicas ou calculadas entre dois quaisquer terminais de linhas de bancos de 
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capacitores, através das capacitâncias medidas das unidades capacitivas, não deve 

exceder 1,06. 

(iv) Para capacitores de filtros de potência determinam-se as seguintes tolerâncias para as 

unidades: (a) para unidades em filtros passa-faixa: ± 5%; (b) para unidades em filtros 

passa-alta: ± 7,5%. 

Para capacitores série para sistemas de potência a NBR 8763 [29] regulamenta as 

tolerâncias: 

(i) A capacitância na temperatura de referência não deve diferir da capacitância nominal em 

mais que: (a) ± 7,5% para unidades; (b) ± 5,0% para bancos de potência nominal inferior 

a 30 Mvar; e (c) ± 3,0% para bancos de potência nominal maior ou igual a 30 Mvar. 

(ii) A capacitância não deve variar em mais de: (a) 3,0% entre duas fases quaisquer do 

banco ou dois segmentos quaisquer dentro do mesmo módulo em bancos de potência 

nominal inferior a 30 Mvar; (b) 1,0% entre duas fases quaisquer do banco ou dois 

segmentos quaisquer dentro do mesmo módulo em bancos de potência nominal igual ou 

superior a 30 Mvar. 

(iii) Em capacitores para aplicações críticas e ou específicas pode-se exigir tolerâncias 

menores acordadas entre fabricante e comprador, tais como em bancos ligados em 

estrela com neutro isolado ou em aplicações acima de 3 Mvar. 

Para a ANEEL, as tolerâncias de variação na capacitância são de ± 2,0% por fase 

em relação ao valor especificado, e, nenhum valor medido de quaisquer das 3 fases 

não deve afastar-se mais de 1% do valor médio medido das três fases. 

Das disposições percebe-se um nível tolerável de desequilíbrio de capacitância 

inerente a constituição e forma de encadeamento de unidades capacitivas no BCAT. 

Também, a correlação de quanto maior a potência do BCAT maior a busca pelo 

balanceamento que mantenha equânime as capacitâncias das fases.  

Para os BCAT da Rede Básica a tolerância de desequilíbrios de capacitâncias pode 

ser resumida na Figura 2.2. 
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Figura 2.2: Balanceamento – tolerância de desequilíbrios de capacitâncias no BCAT. 

 

Fonte: Autor. 

Em que Cespecificada é a capacitância de projeto, obtida da Equação 2.4. Cnominal é 

capacitância nominal sistêmica pretendida nos estudos de rede.  

Cfase-média é o desequilíbrio de capacitância tolerável aferido no comissionamento, 

conhecido como “desequilíbrio natural ou intrínseco” ou “balanceamento das 

capacitâncias do banco”. Este valor de balanceamento pós-montagem é utilizado na 

parametrização dos relés de proteção, e, é nesta configuração que se valida o 

desempenho real do BCAT e equipamentos associados no ponto de instalação do 

SEP, por meio dos “ensaios a quente”. 

Daí, a importância da manutenção do balanceamento ao longo da vida útil do banco, 

uma vez que a variação deste desequilíbrio de capacitância impacta na operação, 

confiabilidade e disponibilidade do BCAT. 

2.2.2 - Desequilíbrio na distribuição das tensões e correntes nos BCAT 

Embora a tecnologia moderna de fabricação dos capacitores possibilite unidades 

robustas e de alta confiabilidade, ocorrem rupturas dielétricas de natureza estática 

nos elementos. Estas rupturas são devido ao grande stress no material isolante 

utilizado na lata, tipicamente na faixa de 50/60 V/µm, bem como da extensa área de 

filme sujeita a stress, em torno de 1,5 m²/kvar [5]. 
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Para Sarjeant et al. [26] as rupturas internas reduzem a área do eletrodo, levando a 

uma lenta diminuição na capacitância, constituindo-se no modo de envelhecimento 

dos capacitores de filme metalizado. 

Considera-se o fim da vida útil das unidades a redução do valor da capacitância em 

5%, uma vez que após estes patamares há uma aceleração na perda de 

capacitância. Também, entre 5 a 10% de perda na capacitância acumula-se gás no 

interior da lata em pressões suficientes para causar avaria ou rompimento do 

invólucro do capacitor, com risco de explosão. 

Para Danemar & Lovkvist [5] a taxa de falha em capacitores é função do tempo, 

nível de stress e outros fatores. Em Sarjeant et al. [26] os fatores de envelhecimento 

ou degradação são a temperatura, tensão, forma de onda, a taxa de chaveamento e 

o ciclo de trabalho. 

Todos estes fatores são considerados quando do projeto e determinação da vida útil 

dos capacitores de potência [27], [28] e [29] e dos bancos de capacitores [38], bem 

como na operação [30] e [39] dos BCAT. 

A associação em série ou paralelo de impedâncias impõe a distribuição da tensão e 

corrente entre elas. Considerando duas impedâncias capacitivas em série, um 

desbalanceamento de capacitância em grupos série impõe uma divisão da tensão 

de forma desigual entre os grupos, Figura 2.3. 

Figura 2.3: Distribuição da tensão em impedâncias capacitivas em série. 

 

Fonte: Autor 

A vida útil em capacitores de filme metalizado e inversamente proporcional ao 

percentual de tensão aplicado, Figura 2.4. 
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Figura 2.4: Percentual da tensão nominal aplicada versus vida útil em capacitores de filme 

metalizado. 

 

Adaptado de Sarjeant et al., 1997 [26]. 

Os elementos, unidades ou grupos séries submetidos a um percentual maior da 

tensão nominal ou de surtos transitórios, sujeitam-se a um stress mais acentuado 

sofrendo maior degradação em relação aos demais capacitores.  

Isto, devido o ciclo de redução da vida útil dado por: (i) maior percentual de tensão 

aplicado; (ii) aceleração da degradação; (ii) redução de capacitância e 

consequentemente (iv) maior percentual de tensão aplicado. 

Para conexão em paralelo tem-se a distribuição das correntes conforme Figura 2.5, 

com o desequilíbrio das capacitâncias, a corrente, bem como o aquecimento, é 

inversamente proporcional à variação da capacitância. 
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Figura 2.5: Distribuição da tensão em impedâncias capacitivas em paralelo. 

 
Fonte: Autor 

Segundo Sarjeant et al. (1) a ação da temperatura na degradação dos capacitores: 

(i) não é significante entre temperaturas entre 20° e 40°C; (ii) na faixa entre 40° e 65°C 

experimentos mostraram um fator de decréscimo na vida útil de 2 vezes para cada 

incremento de 8°C na temperatura e (iii) acima de 65°C, se estabelece novo modo de falha e 

a vida útil do capacitor decresce rapidamente. 

As sobrecorrentes impostas pelo desbalanceamento são pequenas, correntes 

maiores sensibilizam os sistemas de proteção retirando o banco de operação. Daí, o 

aumento de temperatura causado por desbalanceamento de corrente não impacta 

sensivelmente nas taxas de degradação. 

Também, o impregnante em cada unidade distribui a temperatura uniformemente em 

cada lata, mantendo as taxas de degradação por aquecimentos similares, para cada 

elemento capacitivo. 

No entanto, a taxa de falha das unidades capacitivas pode ser melhorada pela 

redução dos fatores de estresse aos quais são submetidas permanentemente, com 

destaque para as sobretensões; daí a importância do balanceamento das 

capacitâncias quando da análise da vida útil no BCAT. 

2.2.3- Sistemas de Proteção para Bancos de Capacitores de Alta Tensão 

A proteção dos bancos de capacitores de alta tensão considera eventos externos e 

internos [25]. Os eventos externos são os decorrentes de falhas no sistema elétrico, 
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como as sobretensões transitórias, e tem tratativas conforme os demais 

equipamentos instalados na Rede Básica. 

A filosofia do sistema de proteção contra falhas internas nos BCAT é baseada no 

monitoramento de tensão ou corrente de desequilíbrio gerado a partir da variação da 

impedância, vide Figura 2.6. 

Figura 2.6: Variação da impedância devido falha em UC ou elemento capacitivo.  

a) sistema normal b) falha por curto-circuito c) falha por seccionamento 

 

Adaptado de SCHAEFER; SAMINEN E HAWAZ, 2014 [31]. 

A variação da impedância afeta a distribuição da corrente e da tensão, permitindo a 

localização da unidade falhada. Assim a proteção para as falhas internas precisa ser 

muito sensível, uma vez que, na maioria das vezes, envolve pequenas variações 

das grandezas elétricas monitoradas [25]. 

Por outro lado, a ênfase em proteção de banco de capacitores em derivação é 

colocada em duas áreas: minimizar danos da falha e evitar operações falsas e 

indesejáveis [32]. 

Já em Horton et al. [17] a função do esquema de proteção de desbalanço é melhorar 

a disponibilidade do BCAT, por: 

(i) detectar uma falha em elementos internos e atuar alarme, para níveis de sobretensões 

aceitáveis nos remanescentes; (ii) para múltiplos elementos falhados, que levará a 
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sobretensões proibitivas nos remanescentes atuar o desligamento forçado (trip), e (iii) 

detectar ocorrência de arcos nas buchas ou falhas de isolação. 

O esquema de proteção depende do tipo de conexão do BCAT. Os bancos de 

capacitores em derivação podem ser conectados no sistema elétrico formando 

várias configurações, que podem ser divididas em três tipos básicos: estrela 

aterrada, estrela não aterrada e delta [25].  

(i) Estrela aterrada ou dupla estrela aterrada: nesta configuração as unidades 

capacitivas são dispostas em série e paralelo e proporcionam um caminho de 

baixa impedância para a terra, como ilustra a Figura 2.7. 

Configuração utilizada em plantas elétricas que utilizam o aterramento como uma 

filosofia de proteção para que seus relés detectem correntes em curtos-circuitos que 

envolvam a terra. 

Esse tipo de conexão possui como vantagens: o menor custo inicial; as tensões 

transitórias de restabelecimento de arco são menores. Como desvantagens têm-se: 

a possibilidade de circulação de correntes harmônicas; restrições de uso em 

sistemas com o neutro isolado e as correntes de energização (inrush currents) 

contêm componentes de alta frequência que circulam pela malha de aterramento da 

subestação. 

(ii) Estrela não aterrada: possuí configuração similar ao da estrela aterrada, diferindo 

pelo neutro isolado da terra. Nesta configuração não há circulação de correntes de 

Figura 2.7:Conexão (a) em estrela aterrada e (b)em dupla estrela aterrada. 

 

Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 
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sequência zero, de terceiro harmônico, bem como não ocorre grandes correntes de 

descargas capacitivas durante faltas no sistema para a terra. 

Contudo, há um ônus na isolação do neutro para tensões fase-fase, o que pode 

encarecer a instalação que possui bancos de tensão nominal acima de 15 kV. 

(iii) Delta: na conexão delta os ramos são dispostos como um simples grupo série de 

capacitores dimensionados para a tensão fase-fase da rede, como na Figura 2.8.  

Figura 2.8:Conexão em delta. 

 

Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 

Esta configuração é geralmente usada em redes de distribuição e em sistemas 

elétricos industriais, em tensões menores. Também, a saída de uma unidade 

capacitiva em uma fase, devido a uma falha, não causa sobretensão nas demais 

fases, reduzindo importância da proteção contra desbalanceamento entre fases. 

A adoção de uma determinada configuração depende das características do sistema 

no qual o banco está conectado. Faz-se necessário avaliar as vantagens e 

desvantagens de se utilizar determinada ligação para uma aplicação específica. 

Das falhas internas ao banco, destaca-se a queima ou falha de unidades 

capacitivas. Isto causa o desbalanceamento de capacitância e a elevação da tensão 

permanente nos demais elementos do banco podendo levar queima de elementos 

em efeito cascata, e a consequente perda do banco. 

Abaixo são apresentadas as diversas filosofias de proteção do Guia IEEE C37.99-

2000 contra desbalanceamento: 
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(i) Desbalanço por Corrente de Neutro: nesta configuração ocorre o monitoramento 

da corrente do neutro por um relé de sobrecorrente instalado no TC no fechamento 

do neutro, ilustrada na Figura 2.9. 

Figura 2.9: Método de proteção baseado na corrente de neutro. 

. 

Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 

Em caso de desbalanceamento, uma corrente de sequência zero é detectada pelo 

relé e comparada com valores pré-definidos em projeto conforme a Equação 2.6, 

podendo atuar o alarme, ou mesmo, causar o desligamento do banco. 

0/�1��23 ≥ 0565271 , *, 0/�1��23 ≥ 0�2��;     *'/.   0�2�� > 0565271 2.6 

Para bancos de capacitores em derivação aterrados esta é a solução de proteção 

mais simples e de menor custo. 

(ii) Corrente de Neutro Compensada: trata-se de uma modificação na configuração 

anterior pela inserção um sistema de compensação do desequilíbrio natural do 

sistema e das componentes harmônicas da corrente no neutro, Figura 2.10. 
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Figura 2.10: Método de proteção baseado na compensação da corrente de neutro. 

 

Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 

 A partir da amostra da tensão do barramento, calcula-se a corrente que circularia 

pelo neutro da estrela, comparando-a com a corrente de neutro real no relé 

diferencial. 

Este relé “cria” um banco em estrela fictício em sua lógica interna, com os valores de 

capacitância iguais aos do banco real, obtendo um sinal diferencial próximo de zero 

em caso de funcionamento normal do banco, como visto na Equação 2.7 

0216é = 0;37�1�<5çã3 −  0�1��23 ≥ 0? ≅ 0 2.7 

Este sistema de compensação tem como vantagem a insensibilidade da proteção 

aos desequilíbrios e às componentes harmônicas do sistema elétrico. 

(iv) Tensão Diferencial: nesse método de proteção o banco é dividido em grupos 

séries, e o sinal diferencial é obtido da diferença entre a tensão do barramento, 

amostrada pelo TP, e a tensão do tap central como na Figura 2.11. 
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Figura 2.11:Método de proteção baseado na tensão diferencial. 

 
Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 

Para tornar esse método mais robusto, no momento de comissionamento da 

proteção, define-se o valor do coeficiente de ajuste K desse relé, dado pela relação 

entre as tensões do barramento e do tap, ambas referidas ao secundário. Após esse 

ajuste, o relé passa a monitorar um sinal diferencial de acordo com a Equação 2.8. 

A3� =  A21?1 − B × A�5� 2.8 

Os ajustes de alarme e trip do relé (Vajuste) levam em consideração a tensão no 

secundário dos TPs (Vs); a variação em pu da capacitância dos grupos série 

enlaçados pelo TP (∆C) e a porcentagem da capacitância total referente ao grupo 

série enlaçados pelo TP de tap (∆L), conforme a Equação 2.9. 

A5C�<�1 =  A< × ∆	 × ∆E 2.9 

(v) Desbalanço por Impedância: nesta filosofia monitora-se a relação entre a 

corrente e tensão de cada fase separadamente, ou seja, a impedância de cada fase, 

como mostrado na Figura 2.12. 
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Figura 2.12: Método de proteção baseado na impedância. 

 

Extraído de SANTOS, 2010 [25]. 

Conhecida a impedância de cada fase, no comissionamento, definem-se os ajustes 

de alarme e desarme correlacionados às máximas variações de valores de 

impedância admitidos. 

A vantagem desta configuração é que os ajustes individuais de impedâncias 

compensam possíveis desequilíbrios naturais do banco, assim ele se torna 

insensível às variações de tensão no barramento ao longo do dia. 

Vê-se que em para as conexões e tipos de proteções usuais em BCAT o 

desequilíbrio natural deve ser conhecido e definido no comissionamento, 

subsidiando a parametrização dos relés de proteção. Por isto, a importância da 

manutenção do balanceamento setado inicialmente na montagem do BCAT. 

2.3- REGULAMENTAÇÃO DA TRANSMISSÃO E REMUNERAÇÃO POR 

DESEMPENHO 

Historicamente, o modelo de organização industrial adotado pelo setor elétrico 

brasileiro fundamentou-se na teoria do monopólio natural, levando ao fatiamento do 

mercado por regiões geoelétricas, institucionalizando o caráter estatal, regulado e 

verticalizado do setor. 

Geração, Transmissão e Distribuição de energia elétrica eram efetuadas por uma 

única empresa com domínio na respectiva região geoelétrica. O faturamento destas 
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organizações advinha da venda da energia elétrica nestes domínios, auferindo os 

lucros da contabilização dos custos de Transmissão e Distribuição. 

Na segunda metade da década de 1990, com advento do novo modelo do setor 

elétrico calcado em modicidade tarifária, qualidade de serviços, disponibilidade, 

dentre outros, modificou-se o caráter regionalista verticalizado do setor. 

Segmentando a Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização de energia 

elétrica em negócios distintos, com fontes e modos de faturamentos próprios. 

O modelo de regulação econômica adotados nas concessões de serviço público de 

transmissão e distribuição no Brasil foi o “price cap”, por se tratar de setor de 

monopólio natural, com teto de preços definido pelo regulador. 

No desenho do setor as funções de coordenação e controle da operação de todas 

as instalações de transmissão com tensão igual ou superior a 230 kV, bem como as 

de geração com capacidade igual ou maior que 50 MW, conectadas ao SIN são 

delegadas ao ONS. 

O objetivo principal deste órgão é maximizar a utilização dos recursos de geração e 

garantir a confiabilidade e continuidade no uso da rede de transmissão. Neste 

contexto, 

“na transmissão, cabe à concessionária apenas implementar seu projeto adequadamente, 

dentro de requisitos mínimos estabelecidos nos Procedimentos de Rede, e gerir sua 

operação e manutenção de modo a garantir a disponibilidade de suas instalações durante o 

maior tempo possível, pois o único risco que corre a transmissora é a perda de parte da 

receita por sua indisponibilidade [33]”. 

2.3.1 - Receitas da Transmissão: Remuneração Anual Permitida e Pagamento 

Base 

No desenho do setor elétrico brasileiro o artifício regulatório, para assegurar a busca 

contínua da melhoria e modicidade do serviço de transmissão, é formatado sobre 

dois instrumentos: 
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(i) O leilão da concessão pelo lance de maior deságio da remuneração paga 

pela implantação e operação dos ativos de transmissão; e  

(ii) Os descontos das penalidades por indisponibilidades, restrições 

operativas ou outros não atendimentos aos requisitos de qualidade na 

Operação das unidades de transmissão. 

A Remuneração Anual Permitida (RAP) consiste no montante pago anualmente 

durante o período da concessão pelo Poder Concedente ao Concessionário. A RAP 

busca remunerar o concessionário pela assunção dos investimentos iniciais e custos 

de Operação e Manutenção (O&M) de determinada Função Transmissão (FT). 

FT consiste no conjunto de instalações funcionalmente dependentes, considerado 

de forma solidária para fins de apuração da prestação de serviços de transmissão, 

compreendendo o equipamento principal e os complementares [34]. 

A RAP busca refletir a oportunidade do negócio da transmissão, e é paga a 

transmissora em parcelas denominadas Pagamento Base (PB), equivalente ao 

duodécimo da RAP associados à plena disponibilização das instalações de 

transmissão que compõem uma Função Transmissão (FT). 

Segundo Silva [35] a RAP busca compensar justamente os investidores pelos riscos 

assumidos ao empenharem capital no empreendimento. No cálculo das receitas 

máximas dos empreendimentos licitados tem-se o componente advindo custo do 

investimento inicial; despesa previsível e de pouca variabilidade. Outro componente 

da RAP são os custos de O&M, que compreende basicamente custo de pessoal, da 

estrutura para operação e manutenção das instalações de transmissão ao longo do 

tempo da concessão. 

Com a regulamentação do setor elétrico brasileiro atual os fluxos de caixa das 

empresas transmissoras são determinados pela disponibilização das instalações, e 

não pelo fluxo de potência transitado na sua rede - o desempenho econômico-

financeiro do negócio de transmissão é função da disponibilidade das FT. 
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2.3.2- Regulação da Qualidade na Transmissão: Penalidades por 

Indisponibilidade e Adicionais a RAP 

No ambiente de monopólio natural da transmissão o regramento do setor busca 

flexibilizar a operação do SIN, maximizar a continuidade dos serviços de energia 

elétrica, induzir à utilização racional dos sistemas e minimizar os custos de 

ampliações e reforços das redes [36]. 

O artifício para consecução destes objetivos e a exigência, via instrumentos 

regulatórios, da disponibilização da capacidade operativa real das instalações de 

transmissão para prestação do serviço público, tanto em regime normal de operação 

quanto em condições de emergência. 

Primeiramente a Resolução Normativa nº 270/2007 instituiu a redução dos PB por 

Descontos por Indisponibilidade - Parcela Variável (PV) como instrumento de 

regulação da qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica. 

Substituída e revogada pela Resolução Normativa n° 729 de 28 de Junho de 2016 

[39], que complementou o quadro regulatório e disciplina a qualidade do serviço, 

sem abrir mão da PV. 

Parcela Variável é um mecanismo para incentivar a qualidade de serviço de 

transmissão de energia elétrica por meio da redução do tempo de indisponibilidades 

e de restrições operativas. 

O objetivo da PV é de incentivar a adoção de práticas de gestão na Expansão, 

Operação e Manutenção do sistema elétrico para maximizar a disponibilidade das 

Funções Transmissão. Reduzindo os impactos indesejáveis na operação do mesmo, 

tais como a ocorrência de desligamentos simples ou de grandes proporções [37] 

A qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica será medida com base na 

disponibilidade e na capacidade operativa das instalações de transmissão, devendo o período 

da indisponibilidade e o período e a magnitude da restrição da capacidade operativa serem 

apurados pelo Operador ONS para cada evento com duração igual ou superior a 1 (um) 

minuto [39]. 

As penalidades aplicadas são: 
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(i) Parcela Variável por Atraso (PVA): penalidade aplicada quando ocorre 

atraso na entrada em operação de uma FT. 

(ii) Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI): aplica-se PVI a uma FT 

quando ocorrer Desligamento Programado ou Outros Desligamentos da 

referida FT. 

(iii) Parcela Variável por Restrição Operativa (PVRO): devida quando houver 

restrição de capacidade operativa da referida de uma FT. 

O ativo de transmissão já em operação está sujeito apenas a PVI ou PVRO. O valor 

da PVI é dado pela equação 2.10: 

FA0 = FG%7�� . IB�. J FK+F� + JMB.C . FKN+COPQ
CR�

PS
�R� T 2.10 

Em que: 

• t VWX é o número de minutos no mês da ocorrência, dado por 24 horas X 60 

minutos X o número de dias no mês da ocorrência;  

• PB   Pagamento Base da FT relativo ao mês de início da ocorrência do 

evento;  

• PADPi Período Associado a Desligamento Programado i, em minutos;  

• PAODj Período Associado a Outro Desligamento j, em minutos; 

• Kp Fator multiplicador para Desligamento Programado; 

• Ko Fator multiplicador para Outros Desligamentos, sendo que esse fator será 

reduzido para Kp após o 300º minuto; 

• NP Número de Desligamentos Programados da FT ocorrido ao longo do mês;  

• NO Número de Outros Desligamentos da FT ocorrido ao longo do mês. 

Os fatores Ko e Kp fazem a dosimetria da penalização, distinguindo os 

Desligamentos Programados dos Desligamentos não Programados ou Outros 

Desligamentos. 
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Desligamento Programado é indisponibilidade de FT, programada antecipadamente 

em conformidade com o estabelecido nos Procedimentos de Rede do ONS. 

Desligamentos não Programados são quaisquer indisponibilidades de FT não 

considerada como Desligamento Programado. 

A REN 729 [39] visando adequar rentabilidade, atratividade econômica e financeira 

estabelece o Padrão de Duração de Desligamentos (PDD), Padrão de Frequência, 

de Desligamentos Programados (IP) de Outros Desligamentos e Fatores Ko e Kp 

para computar os descontos por Parcela Variável e Pagamentos Base das Funções 

Transmissão. 

A Figura 2.13 apresenta o Padrão de Frequência, bem como Padrão de 

Desligamento nas FT da família de Controle de Reativo (CR), sendo os Bancos de 

Reatores (REA), Compensadores Estáticos (CRE), Banco de Capacitores (BC), 

Bancos de Capacitores de Compensação Série (CSE) e os Filtros de Harmônicos 

(CSI). 

A diferença dos fatores Ko e Kp demonstra a busca do legislador na priorização e na 

necessidade de manutenção programadas, preventivas ou corretivas, para a 

preservação deste tipo de ativo de transmissão. 
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Figura 2.13: Padrão de Duração de Desligamentos, Padrão de Frequência de Outros Desligamentos 

e Fatores Ko e Kp da FT Controle de Reativo. 

 

ANEEL, REN729 

A equação 2.10 é usada também para cálculo do Adicional a RAP, valor adicional 

vinculado ao desempenho acumulado de cada FT, comparativamente ao Padrão de 

Duração de Desligamentos. Segundo a REN 729 [39] a concessionária de 

transmissão receberá: 

§ 1º Atendida a condição definida no caput, a concessionária também receberá valor 

adicional à RAP associado a Desligamentos Programados realizados na FT quando a 

duração acumulada no período estabelecido no caput for igual ou inferior ao correspondente 

valor que consta no item referido no caput. 

§ 2º O valor adicional à RAP vinculado a cada FT é obtido por meio da aplicação da fórmula 

para cálculo da PVI que consta no art. 8º, utilizando-se os valores de PAOD e PADP iguais 

aos correspondentes valores do item referido no caput e com o valor de D igual a 30 (trinta) e 

em base anual, sendo que o valor PADP será aplicado caso atendida a condição estabelecida 

no § 1º. 

§ 3º Considerando o período estabelecido no caput, caso a soma dos valores adicionais à 

RAP de todas as FT seja maior do que 30% (trinta por cento) da soma das PVI liquidadas, o 

valor a ser creditado adicionalmente à RAP das concessionárias será o calculado no § 2º 

multiplicado pelo resultado da divisão entre o valor de 30% (trinta por cento) da soma das PVI 

liquidadas e a soma dos valores adicionais à RAP de todas as FT. 

§ 4º Os valores adicionais à RAP cabíveis às concessionárias de transmissão, relacionadas 

às FT de que trata o § 5º do art. 4º, serão rateados entre as concessionárias na proporção 

das RAP associadas aos equipamentos sob sua responsabilidade. 
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§ 5º O ONS deverá encaminhar à ANEEL, até o quinto dia útil do mês de junho de cada ano, 

os valores das durações dos Outros Desligamentos e dos Desligamentos Programados de 

cada FT, por concessionária de transmissão, acumuladas no período estabelecido no caput, 

iguais ou inferiores aos correspondentes valores que constam no item referido no caput, e os 

respectivos valores adicionais à RAP. 

§ 6º Os valores adicionais à RAP cabíveis às concessionárias de transmissão serão 

considerados no reajuste anual das RAP subsequente à informação do ONS. 

Desta forma, a indisponibilidade das FT penaliza o fluxo de caixa atual e futuro das 

transmissoras, e a busca pela disponibilização efetiva dos ativos de transmissão 

significa desempenho econômico-financeiro superior para as empresas ao longo do 

período da concessão. 

2.4 - CICLO FALHA, INTERVENÇÃO, DESBALANCEAMENTO NOS BCAT. 

A taxa de falhas de equipamentos dispostos em série e dada por [40], 

d� = d� + d� 2.11 

Considerando um sistema com ' componentes idênticos em paralelo, e que cada 

componente tem uma taxa de falha d e um tempo médio de reparo ). A taxa de falha 

do sistema pode ser calculada pela Equação 2.12. 

d� = ' × (d. ))�)  2.12 

Das equações 2.11 e 2.12 depreende que a probabilidade de falha em 

equipamentos constituídos de cadeias série e paralelo é majorada 

exponencialmente conforme o número de elementos em cada grupo paralelo '��, e 

proporcionalmente aos grupos série '� . 

d�
� ∝ '� × (d. ))���)  2.13 
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2.4.1- Disponibilidade e Taxas de falhas em BCAT 

Meyberg [41] compilou os dados típicos de taxa de falha dos equipamentos de 

transmissão, a partir de vários autores, apresentados na Figura 2.14. Os dados 

mostram a alta taxa de falha passiva dos BCAT, em comparação com os demais 

tipos de equipamentos da Rede Básica: Disjuntores (DJ), Transformadores (TR), 

Reatores (REA), Secionadores (SC), Barras (BR), Transformadores de Corrente 

(TC), Transformador de Potencial (TP) e Para-raios (PR). 

Figura 2.14: Dados de confiabilidade dos equipamentos de transmissão. 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor, a partir dos dados de MEYBERG, 2013 [41]. 

Com um Tempo Médio de Reparo de 23,1 horas/falha, sendo uma média de 0,5 

manutenção/ano e 48 horas/manutenção evidencia a alta probabilidade de falha 

comparativamente aos demais ativos de transmissão, bem como a reduzida 

disponibilidade dos equipamentos constituídos de cadeias série e paralelo de 

capacitores. 

Os dados dos desligamentos forçados mais relevantes no SIN em 2015 apontam a 

participação expressiva dos BCAT nos desligamentos [42], conforme Figura 2.15. 

Na compilação do gráfico não se considerou as Linhas de Transmissão, dadas as 

particularidades na disponibilidade e taxa de falha deste ativo – encontra-se na área 
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externa dos domínios das empresas e possuem grandes extensões. A participação 

conjunta de Banco Capacitor (BC), Compensador Estático (CRE), Banco Série 

(CSE) e Filtros (CSI) passam de 60% dos desligamentos forçados relevantes no 

período; considerando que a participação destes tipos de ativo é muito menor do 

que a de disjuntores, seccionadores e transformadores no total de ativos do SIN. 

Figura 2.15: Desligamentos forçados em 2015 no SIN. 

 
Elaborado pelo Autor 

Da análise destes desligamentos constatam-se os principais modos de falha 

envolvendo BCAT são: atuação indevida ou imprecisa da proteção; avarias nas latas 

e/ou elo fusíveis e também avarias nos equipamentos correlatos. 

Nas falhas de equipamentos correlatos encontram-se as do sistema 

ventilação/resfriamento, sistemas de automação, sistemas de alimentação auxiliar, 

sistemas de proteção e equipamentos/instrumentos de medição, dentre outros. 
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Destacam-se as faltas nomeadas como Sem Localização Específica, Indeterminada, 

Erro de Ajuste da Proteção, onde devido a um transitório ou evento na rede os relés 

de proteção são sensibilizados indevidamente, enviando comando de trip aos 

disjuntores dos BCAT - falhas classificadas como um falso positivo. 

Os BCAT apresentam como particularidade taxa ativa, passiva, e frequência de falha 

naturalmente bem superiores aos demais equipamentos da rede de alta tensão. No 

entanto, a disponibilidade e confiabilidade também são afetadas por falsos positivos, 

durante a operação e vida útil destas Funções Transmissão. 

Assim, dada a remuneração por disponibilidade da transmissão, torna-se relevante o 

conhecimento das causas e modos de falha, bem como a adoção de ferramentas 

que mitiguem a ocorrência destes tipos de falhas. 

2.4.2- Práticas de Manutenção e o ciclo vicioso falha, desbalanceamento, falha 

Na literatura, nas visitas e treinamentos nos fabricantes e bem como junto às 

empresas transmissoras pesquisadas não foi evidenciado nenhum método de 

balanceamento do BCAT após a entrada em serviço, comumente a preocupação 

com o balanceamento finda com a montagem e entrega do banco para operação. 

Em Schaefer et al. [31] o procedimento típico para substituição de UC falhadas e 

reparo em BCAT, disponibilizando-o para entrada em operação, deveria abordar as 

seguintes etapas: (i) retirada do BCAT de serviço, que consiste na comunicação aos 

centros de controle da rede da indisponibilidade e se necessário abertura do 

disjuntor; (ii) isolação pela abertura das chaves isoladoras e aterramento pelo 

fechamento das chaves de aterramento e da instalação de aterramento temporário; 

(iii) identificação da unidade falhada, pela inspeção visual e ou medição da 

capacitância de cada unidade do BCAT, em certos casos sendo necessário a 

desconexão das UC. (iv) obtenção da capacitância de placa das unidades reservas; 

com lançamento na planilha ou mapa de balanceamento, efetuando o 

rebalanceamento e atualização do mapa de balanceamento; (v) troca da unidade 

falhada, e se necessário a realocação de outras UC no BCAT, e por fim, (vi) a 

liberação do BCAT para entrada em serviço e sua reenergização. 
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No entanto, nas transmissoras a práxis da manutenção busca a manutenção dos 

níveis de “desequilíbrio natural” de projeto do BCAT apenas pela substituição de 

uma unidade capacitiva falhada por uma de capacitância aproximada, sem refazer o 

balanceamento das capacitâncias, em alguns casos apenas atualiza-se o mapa de 

balanceamento com os dados da UC entrante. 

As severas penalizações pecuniárias por indisponibilidade PVI, a busca de Padrões 

de Desligamentos satisfatórios impõe a opção de aceitar um desvio da capacitância 

e do desequilíbrio natural de projeto ao alongamento do Tempo de Atendimento 

Falha (TMAF). 

Tempo agregado pela morosidade implícita no recálculo do balanceamento pelos 

métodos atuais, dado o problema de explosão combinatória, somado as dificuldades 

técnicas de remoção e instalação de UC dentro do BCAT - dificuldade varia em 

decorrência da quantidade e localização das latas a serem remanejadas. 

Com isto, ocorre um desbalanceamento gradual ao longo da vida útil do banco de 

capacitores, estabelecendo um círculo vicioso de: (i) aumento da taxa de falhas; (ii) 

aumento de trocas de unidades falhadas e (iii) aumento do desequilíbrio, resultando 

em menor disponibilidade e confiabilidade deste ativo de transmissão, Figura 2.16. 



41 

CAPÍTULO 2 – BANCOS DE CAPACITORES DE ALTA TENSÃO 

 

Figura 2.16: Ciclo vicioso e ferramenta de balanceamento em BCAT. 

 
Elaborado pelo Autor 

Comumente, BCAT com elevadas taxas de falha, principalmente com inúmeros 

“desligamentos sem causa aparente”, quando submetidos à medição das 

capacitâncias e aferição do balanceamento apresentam altos desbalanceamento 

e/ou desequilíbrio natural muito fora do especificado em projeto. 

Para mitigar os efeitos do desbalanceamento gradual na vida útil do BCAT adotam-

se as práticas de manutenção: 

(i) Na busca de anormalidades na distribuição de corrente e tensão, de 

conexões ou outros defeitos eletromecânicos adota-se a inspeção 

termográfica periódica. 

(ii) Outra prática, baseada no tempo ou na elevação da taxa de falha do 

BCAT e a medição das capacitâncias de todo banco, verificando o 

balanceamento do banco, bem como a degradação das unidades 

capacitivas pela variação das capacitâncias nominais de projeto. 

(iii) Em casos extremos, adota-se o “retrofit geral” do banco, com 

desmontagem, medição da capacitância de todas UC à temperatura 

normalizada e remontagem, efetuando as substituições necessárias. 
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O rebalanceamento efetuado desta forma torna-se oneroso, pois requer grande 

período de indisponibilidade, uso intensivo em mão-de-obra, maquinário e recursos 

para sua execução, além da aceleração de degradação imposta aos capacitores 

pelos longos períodos de funcionamento em desequilíbrio até a adoção do retrofit. 

2.5 - CONCLUSÕES 

Neste capítulo é abordado o problema do desequilíbrio de capacitâncias para os 

Bancos de Capacitores de Alta Tensão, destacando o impacto do 

desbalanceamento na confiabilidade, disponibilidade e vida útil destes ativos de 

transmissão. 

Apresentam-se as disposições normativas, técnicas e operacionais que 

regulamentam os níveis de desbalanceamento, bem como os requisitos de 

disponibilidade e confiabilidade destes ativos instalados na Rede Básica. 

Discutem-se as soluções usualmente adotadas na busca da manutenção do 

balanceamento, e os desafios na parametrização e definição dos ajustes do sistema 

de proteção dos BCAT, uma vez que as informações do desbalanceamento de 

projeto e comissionamento são necessárias para a perfeita atuação dos relés de 

proteção. 

Destaca-se um dos maiores desafios na proteção de BCAT, achar o ótimo em 

segurança e sensibilidade da proteção devido aos desbalanços entre as tensões de 

fase do sistema elétrico. Estas diferenças alteram-se dinamicamente, podendo variar 

de 2% ou mais, em condições normais de operação, e de 10%, durante eventos 

principais do SEP tais como fechamento sob falta. Assim, a precisão da proteção 

fica sujeita ao desbalanço inerente do BC e o desbalanço do sistema, colocando um 

trade-off entre sensibilidade e segurança [14]. 

Em fim, o projeto do sistema de proteção de um banco de capacitores requer um 

entendimento das capacidades e limitações das unidades capacitivas individuais, 

equipamentos elétricos associados e desempenho esperado do sistema de potência. 
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As práticas de manutenção usuais no enfrentamento dos efeitos do desequilíbrio de 

capacitâncias são apresentadas, bem como o ciclo de degradação que pode ser 

imposto ao BCAT sem a adoção do rebalanceamento a cada substituição ou 

modificação no banco. 

Por fim, ressalta-se como a dificuldade na otimização de problemas com explosão 

combinatória, com destaque para o tempo de processamento do balanceamento, 

inviabiliza a adoção de práticas que favoreçam a disponibilidade, confiabilidade e 

vida útil de equipamentos do setor elétrico de potência. 



 

 

CAPÍTULO 3 – BALANCEAMENTO DE CAPACITÂNCIAS EM 

BANCOS DE CAPACITORES DE ALTA TENSÃO 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Na literatura não se encontrou trabalhos científicos abordando o processo de 

balanceamento de bancos de capacitores, também não foi disponibilizado pelos 

fabricantes pesquisados e nem na literatura técnica. Trata-se de um processo parte 

da tecnologia de fabricação, ficando restrita de forma tácita aos muros dos 

fabricantes. 

Este capítulo apresenta o estado da arte do processo de balanceamento, tendo em 

vista a compreensão da proposta e do desenvolvimento das ferramentas propostas 

neste tópico: (i) metodologia Corte-dobra adaptada às características do processo 

de distribuição inicial das unidades capacitivas, e (ii) algoritmo de Balanceamento 

Rápido apta para a substituição de UCs avariadas em BCAT em operação, ambas 

visando obter o mínimo desequilíbrio de capacitância. 

Balanceamento inicial consiste na distribuição inicial das UC no banco, com isto, não 

há restrições técnicas na alocação das UCs em qualquer parte do banco. A partir da 

observação das práticas dos diversos fabricantes atuantes no Brasil, buscou-se 

elencar os principais métodos convencionalmente adotados no balanceamento 

inicial do BCAT, propondo o método Corte-dobra. 

Para o BCAT já em operação, restrições técnicas, operacionais e regulamentares 

devem ser consideradas no trade-off do equacionamento do balanceamento: 

refinamento do equilíbrio das capacitâncias versus Tempo de Atendimento Falha; 

daí, a proposição do algoritmo para balanceamento rápido por Busca Tabu. 

3.2 - METODOLOGIAS ATUAIS DE BALANCEAMENTO DE BCAT 

Em trabalhos práticos e treinamentos, junto aos principais fabricantes atuantes no 

mercado brasileiro, verificaram-se similaridades das diversas metodologias aplicadas 

no balanceamento das capacitâncias, podendo apresentá-las nas seguintes etapas: 
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3.2.1 - Listagem de unidades capacitivas 

A primeira etapa para o balanceamento das capacitâncias é a montagem de uma 

listagem com os principais dados de todas as unidades capacitivas que irão compor 

o BCAT. 

Dada a quantidade de unidades capacitivas, cada UC é particularizada pelo seu 

genoma e identificada ordinalmente, iniciando do item 01 até o número total de latas 

que formarão o BCAT, incluindo as unidades sobressalentes. Nos fabricantes 

estudados comumente o genoma possui minimamente os dados de placas, tais 

como, o número de série, capacitância nominal à temperatura normalizada. 

Além destes dados, os dados de localização da unidade, tais como, embalagem, 

posição da unidade dentro da embalagem, bem como o número de cada item são 

disponibilizados no rol do fabricante. 

Ainda, os dados de comissionamento e ensaios realizados no campo são 

incorporados ao genoma da UC. São a capacitância medida e temperatura 

ambiente, ou a capacitância medida corrigida à temperatura, conforme Equação 3.1 

	° =  	�g° + 	�g° × ∆℃ 3.1 

Em que a 	° é a capacitância de placa corrigida à temperatura ambiente; 	�g°  é a 

capacitância de placa dada, comumente normalizada a 20 °C e ∆℃ e a variação 

entre a temperatura normalizada e a temperatura ambiente e/ou da unidade 

capacitiva no momento do ensaio em campo. 

Para as unidades usadas na frequência industrial brasileira, 60 Hz, considerando a 

capacitância dada em µF, têm-se a Equação 3.2 para obtenção da capacitância 

medida referida à 20 °C. 

	° = i1 + (j1 − 20°	) × 0,0125 l × 	�g°  
3.2 

Em que j1 é a temperatura ambiente ou da UC no momento do ensaio, em graus 

Celsius. 
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Outro dado que comumente adicionado ao genoma é o desvio da capacitância à 

temperatura normalizada de cada unidade em relação à capacitância teórica 

nominal. 

Em suma, o rol das unidades capacitivas contém as informações relevantes de cada 

UC, a fim de selecionar as unidades candidatas a comporem o BCAT. Também, da 

análise técnica dos dados do genoma é possível atestar a integridade das unidades 

capacitivas. 

Após a retirada das unidades avariadas ou suspeitas de avarias, o rol de genomas é 

ordenado pelos valores das capacitâncias de placas, constituindo-se na listagem de 

unidades capacitivas do BCAT. 

3.2.1 - Distribuição das unidades nos grupos paralelos 

A próxima fase do balanceamento das capacitâncias é a distribuição das unidades 

capacitivas nos grupos, ramos e fases do BCAT. 

Esta fase é bastante trabalhosa, e requer grande conhecimento da metodologia para 

sua execução. Comumente é feita uma distribuição aleatória das unidades 

capacitivas em cada grupo paralelo, considerando como referência o número de 

série das UCs. 

Após esta distribuição inicial faz-se refinamentos, com trocas entre grupos da 

seguinte forma: 

1. Dividem-se os grupos em três subgrupos, de acordo com as capacitâncias 

dos grupamentos paralelos, sendo o Grupo Maior; Grupo Médio/Moda e 

Grupo Menor. 

2. No Grupo Maior retira-se a UC de maior capacitância; substituindo-a pela UC 

de menor capacitância do Grupo Menor. 

3. No Grupo Menor retira-se a UC de capacitância menor; trocando-a pela UC 

de maior capacitância do Grupo Maior. 

4. Repete-se este refinamento até alcançar o desvio menor que o especificado 

pelo projeto. 
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Este método de refinamento consome grande tempo das atividades de 

balanceamento, e depende do conhecimento do balanceador para adoção de 

critérios de aleatoriedade que forneça uma distribuição equânime da diferentes UC 

em cada grupo paralelo já na primeira distribuição. 

Há casos, que esta distribuição e feita não de forma aleatória, mas de forma 

alternada entre UC de máxima do rol de forma decrescente do grupo paralelo inicial 

até o final. E, UC de mínima de forma crescente do grupo final até o grupo inicial. 

Processo que fornece uma distribuição inicial mais equânime, no entanto demanda 

maior tempo de execução que a distribuição aleatória, por outro lado reduz o tempo 

e quantidade de refinamentos necessários. 

Ao final desta etapa obtêm-se as UCs alocadas em grupos paralelos balanceados e 

uma listagem das UCs reservas, para início da etapa da distribuição dos grupos 

séries. 

3.2.2- Distribuição dos Grupos paralelos nos Grupos séries 

A distribuição nos grupos séries é feita concatenando um Grupo Maior e um Grupo 

Menor em todos Ramos/Pernas do BCAT, até alcançar a quantidade de grupos 

paralelos em cada um dos grupos séries. 

Obtida a primeira distribuição, faz-se um refinamento semelhantemente ao do grupo 

paralelo. 

1. Dividem-se os grupos séries em três subgrupos, de acordo com as 

capacitâncias totais dos grupamentos séries, sendo o Grupo Maior; Grupo 

Médio/Moda e Grupo Menor. 

2. No Grupo Maior retira-se o grupo paralelo de menor capacitância; 

substituindo-o pelo grupo paralelo de maior capacitância do Grupo Menor. 

3. No Grupo Menor retira-se o grupo paralelo de capacitância maior; trocando-a 

pelo grupo paralelo de menor capacitância do Grupo Maior. 

4. Repete-se este refinamento até alcançar o desvio menor que o especificado 

pelo projeto. 
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3.2.3- Distribuição dos Grupos séries ou Ramos nas fases 

Efetua a distribuição dos Grupos Séries obtidos nas fases utilizando-se do mesmo 

artifício do item 3.2.2 e 3.2.1, de forma obter um banco com as capacitâncias 

equânimes, ou quase equânimes nas fases do sistema. 

A cada avanço no processo de balanceamento, reduz-se o grau de liberdade de 

combinações, restringindo o espaço de busca tornando este procedimento 

trabalhoso e moroso, com o aumento de tempo exponencialmente correlacionado ao 

número iterações de refinamento concluídas. 

Todas estas etapas, principalmente os refinamentos finais, requerem conhecimento 

e vasta experiência do executante, para que se obtenha uma redução ótima ou 

quase ótima do desbalanceamento natural do BCAT, dificultando a automatização 

do processo de balanceamento. 

Com isto, atualmente o balanceamento é realizado apenas na montagem do banco, 

seja na montagem inicial, seja quando na aplicação do retrofit, onde o grau de 

liberdade na distribuição e alocação das UCs dentro do BCAT é máximo. 

3.3 – METÓDO DE BALANCEAMENTO INICIAL PROPOSTO: CORTE-DOBRA 

Para automatizar o processo de balanceamento de capacitâncias propõe-se neste 

trabalho o método de Corte-dobra para a distribuição das unidades capacitivas no 

banco de forma mecanizada e automatizada, visando redução do tempo e de 

conhecimento tácito aplicado. 

Este método consiste em: 

(i) Montar rol com todos os capacitores contendo dados de placa de 

capacitância e número de série, isto com seu respectivo genoma. 

Retirando unidades defeituosas, avariadas e ou com resultado de ensaios 

inconclusivos. 
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(ii) Ordenar este rol de forma crescente, considerando a capacitância nominal 

à temperatura normalizada ou a capacitâncias medida, no caso de 

remontagem. 

(iii) Obtêm-se os valores de capacitância modais, medianos, desvio padrão, 

para determinação dos itens que constituirão a reserva técnica ou 

sobressalente.  

(iv) Iniciar o processo de Corte-dobra. Lado a lado da lista ordenada 

crescente, monta-se a lista ordenada decrescente, e corta ao meio (P/2), 

descartando uma parte e formando a rol de segundo nível. Fazer a 

associação adequada, série ou paralelo, das unidades ou grupo obtendo o 

valor da capacitância que definirá o novo ordenamento. 

(v)  Repete-se o processo até acomodar todas as unidades do banco nos 

grupos paralelos. 

(vi) Continuar o processo de Corte-dobra para os grupos séries, acomodando 

os grupos paralelos nos arranjos séries. 

(vii) Finalmente, efetua-se o emparelhamento dos grupos séries nas fases com 

dobra (crescente//decrescente), obtendo o balanceamento final do banco 

de capacitores. 

Graficamente, este processo pode ser visualizado na Figura 3.1. 
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Figura 3.1:Representação do método Corte-Dobra de Balanceamento das capacitâncias. 

 
Elaborado pelo Autor 

Para um conjunto de F unidades com Q dados de genoma, findo o primeiro nível de 

corte-dobra, a dimensão do rol será de metade de F e o dobro de Q. O processo de 

corte-dobra prossegue até obtenção de n níveis, conforme a quantidade de unidades 

disponíveis para montagem do BCAT, efetuando o ordenamento segundo as 

capacitâncias equivalentes obtidas dos arranjos paralelos e ou séries. 

As unidades alocadas em cada arranjo respeitam as quantidades e disposição de 

projeto para o BCAT Com isto, as UCs dos entrecortes não utilizados na 

configuração inicial do BCAT são disponibilizadas como peças sobressalentes, para  

atender futuras demandas de reposição. 

3.3.1- Aplicação do método Corte-dobra manual 

Para exemplificar a aplicação do método Corte-dobra, utilizam-se as unidades 

capacitivas da Tabela 2.1 para formar banco didático bifásico com as 20 unidades 

capacitivas disponíveis. 

(i) Montar rol com todos os capacitores contendo dados de placa de 

capacitância e número de série, Tabela 3.1: 
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Tabela 3.1: Rol das Unidades Capacitivas 
 

Número de série Capacitância (µF) 

2720 2.784 

2721 2.805 

2722 2.784 

2724 2.797 

2725 2.823 

2726 2.785 

2727 2.809 

2728 2.810 

2729 2.858 

2730 2.816 

2731 2.767 

2732 2.785 

2733 2.755 

2734 2.800 

2735 2.823 

2736 2.782 

2737 2.814 

2738 2.803 

2739 2.793 

2740 2.788 

(ii) Ordenar rol de forma crescente e decrescente, posicionando-as lado a 

lado, obtendo a capacitância equivalente, como na Tabela 3.2: 
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Tabela 3.2: Rol crescente e decrescente emparelhados. 

 

(iii) Descartar parte do rol de segundo nível, cortando ao meio (P/2). Efetuar a 

associação adequada das unidades capacitivas, obtendo o valor da 

capacitância que definirá o novo ordenamento, Tabela 3.3: 

Tabela 3.3: Primeiro Corte-dobra, alocação das UCs no Grupo paralelo. 

Posição 1 Posição 2 Corte Dobra 1 (µF) 

2.755 2.858 5.613 

2.767 2.823 5.590 

2.782 2.823 5.605 

2.784 2.816 5.600 

2.784 2.814 5.598 

2.785 2.810 5.595 

2.785 2.809 5.594 

2.788 2.805 5.593 

2.793 2.803 5.596 

2.797 2.800 5.597 
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(iv) Repetir o processo acomodando 2� UCs nos grupos paralelos, conforme 

Tabela 3.4: 

Tabela 3.4: Segundo Corte-dobra, alocação das UCs no Grupo paralelo. 

Posição 1 Posição 2 Posição 3 Posição 4 Corte Dobra 2 (µF) 

2.767 2.823 2.755 2.858 11.203 

2.788 2.805 2.782 2.823 11.198 

2.785 2.809 2.784 2.816 11.194 

2.785 2.810 2.784 2.814 11.193 

2.793 2.803 2.797 2.800 11.193 
 

 Efetuar o primeiro entrecorte, uma vez que o P da iteração atual não é divisível pelo 

número de cortes a obter, neste caso 2 entrecortes, veja Tabela 3.5. Foi retirada a 

primeira linha do Corte-dobra anterior. 

Tabela 3.5: Primeiro Entrecorte, retirada a 1º Linha. 

 

(v) Continuar o processo de Corte-dobra para os grupos paralelos, obtendo 

mais UCs alocadas ao grupo, Tabela 3.6. 

Tabela 3.6: Terceiro Corte-dobra, alocação das UCs no Grupo paralelo. 

Posição 

1 
Posição 

2 
Posição 

3 
Posição 

4 
Posição 

5 
Posição 

6 
Posição 

7 
Posição 

8 
Corte Dobra 3 

(µF) 

2.785 2.810 2.784 2.814 2.788 2.805 2.782 2.823 22.391 

2.793 2.803 2.797 2.800 2.785 2.809 2.784 2.816 22.387 
 

(vi) Efetuar o emparelhamento dos grupos do terceiro corte ao do primeiro 

entrecorte, obtendo o balanceamento final do banco de capacitores. 
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Tabela 3.7: Mapeamento Inicial do BCAT 15 kV. 

Posição Capacitância 

Fases (µF) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.785 2.810 2.784 2.814 2.788 2.805 2.782 2.823 2.767 2.823 27.981 

2.793 2.803 2.797 2.800 2.785 2.809 2.784 2.816 2.755 2.858 28.000 
 

Neste exemplo, obteve-se balanceamento de capacitâncias com desvio de 6,79E −04, usando apenas o algoritmo do Corte-dobra.  

A aplicação do Corte-dobra no balanceamento das capacitâncias do banco didático 

mostrou aptidão do método para aplicação em BCAT, pois apresentou as seguintes 

vantagens:  

(i) Não requer conhecimento e experiência aprofundada para o 

balanceamento das capacitâncias de um BCAT;  

(ii) Etapas do Corte-dobra permitiu desenvolver Algoritmo, automatizando o 

balanceamento; 

(iii) Reduzindo o tempo da busca do equilíbrio das capacitâncias, bem como 

permitindo maior refinamento com distribuição mais equânime das 

capacitâncias no BCAT – menor tempo e maior precisão. 

(iv) Além de fornecer o mapeamento inicial da alocação de cada unidade 

capacitiva dentro do BCAT, possibilitando disponibilização do banco 

virtual, subsídio crucial para aplicação da ferramenta de balanceamento 

rápido das capacitâncias. 

3.4 – MODELAGEM DO BALANCEAMENTO DAS CAPACITÂNCIAS DO BANCO 

DE CAPACITORES EM OPERAÇÃO 

A solução de um problema de otimização é baseada em três etapas principais de 

projeto: (i) a codificação do problema; (ii) a função objetivo que se deseja maximizar 

ou minimizar e (iii) o espaço de soluções associado [43]. 

3.4.1- Codificação do Problema de Balanceamento do Banco de Capacitores 

A codificação do problema é a adoção do banco virtual conforme o balanceamento 

de projeto. Neste banco virtual cada unidade capacitiva é identificada, bem como 
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endereçada na posição alocada, constando a fase, ramo, o grupo-paralelo e a 

posição no grupo. 

Assim, cada capacitor terá um endereçamento que consta: a posição -, o grupo onde 

está locado �, o ramo ou perna o qual pertence � e a fase s, tal como a Equação 

3.3: 

	6��t  3.3 

Na configuração do banco virtual a capacitância de uma fase é expressa pela 

Equação 3.4 

	t5<1 = J 	S12�5�
��

�R�  3.4 

Onde: 	t5<1 é a capacitância de uma fase; 	S12�5� é capacitância de uma perna ou 

ramo; '� é o número total de pernas da estrela em paralelo. Capacitância da perna 

da estrela e dada pela Equação 3.5: 

	S12�5 = 1∑ �vwxyz��<�R� �
 3.5 

Onde: C|}~��é a capacitância de um grupo paralelo; ngs é a quantidade de grupos 

série. A capacitância dos grupos é expressa pela Equação 3.6: 

	�2��3 = J 	6
�6

6R�  3.6 

Em que 	6 é a capacitância de placa de cada unidade capacitiva, e '- é o número 

total de unidades em paralelo em cada grupo-paralelo. A capacitância total por fase 

e dada pela Equação 3.7: 
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	t5<1 = J � 1∑ �M∑ ������ O���R� �
�

6
��

�R�  

3.7 

Todas estas equações são usadas para fornecer as capacitâncias totais e parciais 

do BCAT, permitindo que na substituição de qualquer UC o balanceamento seja 

calculado de imediato, apenas com a troca do valor de capacitância da unidade 

falhada ou a substituir pela capacitância da nova unidade. 

3.4.2- Função para o Balanceamento do Banco de Capacitores 

A partir do BCAT modela-se o problema de minimizar a função objetivo dada pela 

Equação 3.8.  

�$'$�$�") ∴ ||C����A − C����B| + |C����A − C����C| + |C����C − C����B|| 3.8 

Em que, para o sistema trifásico: 

• C����A: é a tensão da fase A, tensão de fase para conexão estrela, ou de 

fase para ligação delta; 

•  C����B: é a tensão da fase B, tensão de fase para conexão estrela, ou de 

fase para ligação delta; 

• C����C: é a tensão da fase C, tensão de fase para conexão estrela, ou de 

fase para ligação delta. 

As restrições do problema estão correlacionadas às restrições técnicas, normativas 

e operativas do BCAT em operação. 

Devido à necessidade de preservação do banco, os relés de proteção têm como 

característica técnica a limitação do desequilíbrio natural da distribuição das 

unidades num banco em 0,5%, para ajuste e atuação confiável. 

Assim, têm-se as restrições na busca do balanceamento, diferença entre quaisquer 

das fases com uma cota máxima bem menor do que 5 × 10��, ou seja, de 

aproximadamente de 5 × 10��. 
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A NBR 2582 e Guia IEEE estabelece que a diferença da capacitância entre duas 

unidades igualmente especificadas pode ser de até 15% (de -10% a +5%); a 

capacitância total de um banco não pode diferir da nominalmente projetada em mais 

que 10%, bem como que os capacitores em derivação devem operar continuamente 

com uma tensão de no máximo 110% da nominal. 

As regulamentações do Manual de Fiscalização da ANEEL especifica que a 

tolerâncias do desbalanço da capacitância é de ± 2,0% por fase em relação ao valor 

especificado e que nenhum valor medido de quaisquer das 3 fases não deve afastar-

se mais de 1% do valor médio medido das três fases. 

Estas restrições normativas e técnicas definem as restrições conforme a Equação 

3.9. 

  |C����A − C����B| ≤ 0,005  

 |C����A − C����C| ≤ 0,005  ���*$%. " ∴ |C����C − C����B| ≤ 0,005 3.9 

 C����� ≤ �C����� � ≤ 1,1. C�����  

 0,98. C������  ≤ C����� ≤ 1,02. C������   

 0,99. C����¡¢£ ≤ �C����� � ≤ 1,01. C����¡¢£  

Onde: 

• C�����: capacitância nominal do BCAT; 

• C�����: capacitância da fase com UC falhada ou realocada. 

• C������ : capacitância do BCAT especificada nos estudos sistêmicos, 

normalmente, dada pelo equacionamento da capacitância nominal da UC 

na Equação 2.4. 

• C����¡¢£: média simples das capacitâncias das fases do BCAT. 

No balanceamento do banco existem ainda as priorizações operacionais a 

considerar, a fim de obter o mínimo TMAF, a saber: 
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- Intervenção mínima: número mínimo de trocas, reduzindo o trabalho, bem como 

o tempo de intervenção, sendo que o ideal é uma única troca; 

- Priorizar racks inferiores: a substituição do capacitor é mais fácil e rápida, uma 

vez que não é necessário escalar o banco (uso de escadas, cordas, dispositivos 

especiais de içamento e de ancoragem, etc.); 

- Priorizar mesmo grupo e rack: reduz tempo de troca de unidades, uma vez que 

só é necessário instalar o dispositivo especial de hasteamento em um único 

local; 

- Priorizar mesma perna e fase: reduz tempo com aterramento temporário e 

movimentação de ferramental. 

Em termos práticos, a otimização do balanceamento busca capacitâncias das fases 

com aproximação com até no mínimo a terceira casa decimal igual, considerando a 

grandeza nominal. A busca desta aproximação deve considerar o mínimo de 

intervenção e modificações no BCAT. 

3.5 - ESTRUTURA DO ALGORITMO DE BALANCEAMENTO RÁPIDO 

O problema de alocação de capacitores se caracteriza como um problema de 

otimização de difícil solução. Destacando dois fatores que adicionam mais 

complexidade ao problema: (i) existência de várias soluções factíveis, dificultando a 

obtenção da solução mínima global; (ii) explosão combinatória referente às 

alternativas discretas, impactando em elevado tempo computacional [44]. 

Assim, o algoritmo proposto busca as soluções escalonando as regiões de busca 

conforme as priorizações operacionais, contendo um bloco de verificação da função 

objetivo e os blocos de testes de priorizações operacionais. 

Verificação: etapa em que se busca a otimalidade da função objetivo e o 

atendimento as restrições normativas e operativas. 
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Como as fases não modificadas continuarão atendendo os requisitos normativos, 

técnicos e operacionais, analisam-se apenas as fases nas quais haverá modificação, 

seja por UC falhada, substituída ou realocada, conforme Figura 3.2. 

Onde C����¤ é a capacitância da fase em análise, C����¥é a capacitância nominal das 

fases e C����¦ é a capacitância das demais fases. 

Figura 3.2: Bloco de verificação da função objetivo, restrições normativas e operativas. 

 
Elaborado pelo Autor 

O limite do desbalanceamento de 5 × 10��, muito menor que o limite da proteção, 

garante que a discrepância de capacitância aprovada pelo Bloco de Verificação não 

afetará os ajustes da proteção parametrizados no comissionamento, contribuindo 

para maior confiabilidade, disponibilidade e consequentemente para o aumento da 

vida útil do banco. 

Teste 01: Neste bloco verifica-se a viabilidade de substituir apenas a unidade 

avariada, obtendo um balanceamento satisfatório com a mínima necessidade de 

trocas de unidades capacitivas, vide Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Bloco de Teste 01. 

 

Elaborado pelo Autor 

Onde: 

• MaxDes3 é o máximo desvio de capacitância entre as fases antes da avaria, 

ou da iteração inicial, isto é, a diferença entre a maior e a menor capacitância 

de fase; 

• C����« é a capacitância da fase em estudo, com UC substituída ou realocada; 

• C��¬® é a localização da unidade capacitiva falhada; 

• C�¯ é a capacitância nominal dos capacitores do estoque sobressalente. 

Teste 02: Nesta etapa busca-se o balanceamento ótimo realizando apenas duas 

trocas no mesmo grupo. Esta é a segunda condição favorável de mínima 

intervenção, como mostrado na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Bloco de Teste 02. 

 
Elaborado pelo Autor 

Com este bloco busca-se melhora no balanceamento selecionando a UC reserva 

que reduzirá a diferença de capacitância entre a maior e menor capacitância de 

fase. 

Nesta etapa, inicia-se análise combinatória, e as combinações se restringem aos 

poucos elementos de um grupo paralelo e das unidades reservas. Dar-se pela busca 

da igualdade das somas de capacitância: (i) entre a unidade avariada e outra 

qualquer do mesmo grupo paralelo e (ii) com a soma de duas unidades 

sobressalentes. 

Exemplificando, a partir das unidades da Tabela 2.1, suponhamos que a unidade 

número de série 2720 e capacitância de 2,784 µF seja a UC falhada no BCAT. E, 

que no mesmo grupo paralelo está a UC 2728 de 2,810 µF. Nas UCs sobressalentes 

têm-se as UCs 2726 e 2727, respectivamente de 2,785 e 2,809 µF. A capacitância 

equivalente de ambos os pares é de 5,594 µF. 

Em suma, neste bloco busca-se a igualdade da capacitância equivalente par a par 

de quaisquer UCs sobressalente, e o par formado pela unidade falhada e outra 

qualquer do mesmo grupo paralelo. 
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Teste 03: duas trocas, sendo uma no rack inferior. O rack inferior está próximo do 

solo, com isto não demanda escalada, uso de ferramentas especiais para 

substituição, resultando em menor tempo de intervenção. O bloco de teste que 

efetuará este movimento é representado pela Figura 3.5. 

Figura 3.5: Bloco de Teste 03. 

 

Elaborado pelo Autor. 

 

Os testes subseqüentes são: duas trocas no mesmo rack; duas trocas na mesma 

perna; duas trocas na mesma fase e assim sucessivamente até o teste j, repetindo 

os mesmos testes para três trocas, bem como uma unidade em cada fase. O 

diagrama de blocos do algoritmo fica conforme a Figura 3.6. 
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Figura 3.6: Estrutura do Algoritmo de Balanceamento de Banco de Capacitores. 

 

Elaborado pelo Autor 

 

Teoricamente, dadas as possíveis combinações, ter-se-ia j testes possíveis, até 

encontrar uma solução ótima para o balanceamento do BCAT. Na prática, cada teste 

adicionado, significa região de intervenção com maior TMAF. 

3.5.1- Aplicação Manual da estrutura do Algoritmo de Balanceamento Rápido 

O algoritmo estruturado foi aplicado ao BCAT didático, conforme os dados Tabela 

3.8. 
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Tabela 3.8: Dados do BCAT Didático. 

 

Primeiro aplicou-se a metodologia usual usada no balanceamento do dia-a-dia da 

manutenção. Isto é, a substituição da UC que apresentou falha, por uma UC 

sobressalente disponível, de capacitância mais próxima da falhada. 

A partir da condição inicial do BCAT Didático, apresentada no Mapa de 

Balanceamento Inicial (MBI) da Tabela 3.9. 

Tabela 3.9: Mapa de Balanceamento Inicial do BCAT Didático. 

 

Conhece-se a variabilidade das UC instaladas, bem como as sobressalentes 

disponíveis para utilização, conforme a Tabela 3.10. 
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Tabela 3.10: Variabilidade das Unidades Capacitivas instaladas e UC sobressalentes. 

 

Considerando três UC falhadas consecutivamente na fase A. No primeiro momento 

a UC de número de série 2896 e capacitância de 2,852 µF, substituída pela 2894 de 

2,850 µF. Em outro momento falha a UC 3016, sendo substituída pela UC 

sobressalente de capacitância mais próxima – UC 3164. Por fim, a UC 3002 entra no 

lugar da UC 2719. 

Após as três intervenções obtêm-se o novo Mapeamento como mostrado na Tabela 

3.11. 

Tabela 3.11: MBI do BCAT Didático após terceira intervenção pelo método usual. 

 

A variabilidade das UC instaladas nesta nova configuração, bem como as UC 

sobressalentes disponíveis para utilização são apresentadas na Tabela 3.12. 



66 

CAPÍTULO 3 – BALANCEAMENTO DE CAPACITÂNCIAS EM BCAT 

 

Tabela 3.12: Variabilidade e UC sobressalentes, após 3º intervenção pelo método usual. 

 

O desvio de capacitância máximo entre fases saltou de 0,0476% para 0,0566%, e 

desvio de 0,041% da capacitância especificada. 

Aplicando o algoritmo proposto, considerando o Mapeamento Inicial, bem como a 

mesma sequência de UC falhadas, teremos o balanceamento após a terceira 

intervenção, como mostrado na  

Tabela 3.13: Variabilidade e UC sobressalentes, após 3º intervenção pelo método usual. 

 

Para este experimento o algoritmo foi parametrizado para efetuar no máximo duas 

trocas de UC, isto é, até o Teste 03. A variabilidade das UC instaladas nesta nova 

configuração, bem como as UC sobressalentes disponíveis para utilização são 

apresentadas na Tabela 3.14. 
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Tabela 3.14: Variabilidade e UC sobressalentes, após 3º intervenção usando algoritmo. 

 

O rebalanceamento pela Estrutura do Algoritmo proposta mostrou-se apto a tratar o 

problema do “círculo vicioso do desbalanceamento”, não só mantendo os desvios de 

capacitância dentro dos padrões especificados na montagem inicial, mas com 

possibilidade de melhorar o balanceamento ao longo da vida útil do BCAT, Figura 

3.7. 

Figura 3.7: Comparativo da evolução do balanceamento com número de intervenções. 

 
Elaborado pelo Autor 

As desvantagens do algoritmo é a plataforma usada para operacionalizá-lo, por meio 

de planilhas do Excel®; tornando sua operação onerosa em tempo e conhecimento. 

Sendo necessária uma técnica, bem como uma linguagem mais amigável ao 

usuário. 
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3.6 - DESENVOLVIMENTO DA FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE 

BALANCEAMENTO 

Buscando uma Ferramenta Computacional de Balanceamento do banco de 

capacitores (FCB) mais amigável, idealizou-se a estruturação do algoritmo utilizando 

o Software Matlab®. 

Os elementos de entrada fornecidos são: Número de série; Capacitância; Grupo 

paralelo; Grupo série; Fase; Estatus - Funcionando/falhado; Localização - 

Operando/reserva e Grupo prioritário. Grupo prioritário é o local no BCAT mais 

favoráveis para substituição de uma UC, ou seja, que impactam minimamente o 

TMAF para troca de uma UC adicional. 

Os dados de entrada da FCB fornecem informações de entrada relevantes para a 

realização do balanceamento e as intervenções. A partir desses dados o algoritmo 

deduz a configuração do BCAT, as unidades sobressalentes, bem como a 

localização da UC falhada, permitindo a aplicação da Equação 3.7 reiteradas vezes, 

na busca de uma solução otimizada do balanceamento. O algoritmo foi constituído 

pelo processo de enumeração, ou seja, os testes são feitos a partir de todas as 

substituições possíveis para cada procedimento realizado. 

Uma UC falhada é configurada como um circuito aberto, ou seja, sua capacitância 

tende a zero, alterando a capacitância equivalente da fase com a UC falhada. Com 

isto, o desbalanço de capacitância entre duas fases (a fase falhada e as outras duas 

que estão funcionando normalmente) aumenta significativamente. 

Este desequilíbrio e viola as restrições operativas e normativas de segurança, 

iniciando o algoritmo, conforme Figura 3.8. 
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Figura 3.8: Bloco que verifica se há alguma unidade falhada dentro do banco. 

 
Elaborado pelo Autor 

Após a constatação da falha no banco de capacitores iniciam-se os testes de 

substituição da unidade capacitiva falhada. O procedimento é repetido n vezes, de 

acordo com a quantidade de unidades capacitivas reservas presentes no sistema, 

Figura 3.9. 
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Figura 3.9: Bloco que efetua a troca da unidade capacitiva falhada. 

 
Elaborado pelo Autor 

Após o cálculo da capacitância da fase, com permuta simples da UC falhada por 

todas as unidades capacitivas reservas disponíveis, seleciona a melhor troca. Isto é, 

elege-se a configuração que forneceu o menor desvio de capacitância, considerando 

a capacitância inicial. Em seguida aplica-se a verificação apenas na melhor 

alternativa de permuta simples, conforme Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Bloco de verificação das restrições. 

 
Elaborado pelo Autor 

Neste bloco é verificado o desequilíbrio entre a fase da UC falhada e as outras 

fases, visto que somente a fase na qual houve UC avariada a capacitância total foi 

modificada, não necessitando avaliar o desvio entre as duas fases restantes. 

Quando a solução encontrada não atenda aos requisitos de balanceamento, parte-

se para realização de trocas de duas UC no BCAT, Figura 3.11. 
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Figura 3.11: Bloco responsável por duas trocas. 

 
Elaborado pelo Autor 

Nesta etapa efetuam-se duas trocas no banco de capacitores, sendo 

obrigatoriamente a unidade falhada e a outra UC localizada no mesmo grupo 

paralelo ou em um grupo prioritário para a localização da UC falhada. 

Após a permuta dupla de UC, o algoritmo retorna ao Bloco três, verificando se a 

solução encontrada está no grupo das soluções satisfatórias.  

3.6.1- Aplicação da Ferramenta Computacional de Balanceamento 

A FCB foi aplicada no Banco Didático de 36 unidades da Tabela 3.8, na 

configuração inicial da Tabela 3.9. As UC disponíveis para sobressalentes 

constituíram o banco de capacitores reservas, como visto na Tabela 3.15. 
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Tabela 3.15: Rol das Unidades Capacitivas reservas 

Número de série Capacitância (µF) 
2806 2,834 
2807 2,835 
2808 2,836 
2809 2,837 
2810 2,838 
2811 2,839 
2812 2,840 
2813 2,841 
2814 2,842 

 

As simulações consideraram a modificação na condição inicial do BCAT didático 

após ocorrência de falha em uma unidade capacitiva especificada. Analisando cinco 

casos, além do caso 0, como descrito a seguir: 

• Caso 0 – Resultados de desequilíbrio do banco de capacitores caso a 

unidade permaneça falhada e não seja feita a troca; 

• Caso 1 – Resultados do desequilíbrio do banco de capacitores caso a 

unidade falhada seja substituída pela unidade mais próxima possível (levando 

em conta a capacitância); 

• Caso 2 – Resultados do desequilíbrio do banco de capacitores caso a 

unidade falhada seja substituída pela unidade encontrada pelo algoritmo, 

levando em conta o melhor resultado obtido dentro da situação proposta; 

• Caso 3 – Resultados do desequilíbrio do banco de capacitores caso sejam 

feitas duas intervenções, uma para a substituição da unidade capacitiva 

falhada e uma segunda no próprio grupo paralelo; 

• Caso 4 - Resultados do desequilíbrio do banco de capacitores caso sejam 

feitas duas intervenções, uma para a substituição da unidade capacitiva 

falhada e uma segunda no próprio grupo paralelo ou num grupo dado como 

prioritário; 

• Caso 5 - Resultados do desequilíbrio do banco de capacitores caso sejam 

feitas duas intervenções, uma para a substituição da unidade capacitiva 

falhada e uma segunda em qualquer local do banco de capacitores. 

Neste experimento definiu-se como falhada a unidade capacitiva C���, isto é, a UC 

situada na quarta posição, no terceiro grupo paralelo, da terceira fase, fase C. Na 

configuração da Tabela 3.9 é a unidade de número de série 2805. 
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O algoritmo propõe-se a fornecer diversas alternativas para que o responsável por 

operar o sistema possa tomar a melhor decisão considerando as restrições 

normativas, bem como as restrições operacionais, Figura 3.12. 

Figura 3.12: Balanceamento do BCAT Didático após falha na UC433. 

 
Elaborado pelo Autor 

No primeiro caso analisado, evidencia a importância de se fazer uma intervenção 

após falha em uma das unidades capacitivas. No BCAT Didático a falha da UC 

especificada eleva consideravelmente o desequilíbrio, violando as restrições 

normativas, uma vez que o maior desequilíbrio entre as fases chega a um índice de 

aproximadamente 40%. 

No segundo caso aplica-se a metodologia tradicional de balanceamento, troca da 

unidade falhada por uma UC reserva de capacitância mais aproximada e no terceiro 

caso, permuta simples com UC sobressalente definida pela FCB, as restrições 

operacionais são idênticas. Não ocorre diferença no TMAF, já que realiza apenas a 

troca da UC avariada por uma sobressalente, e a diferença de processamento entre 

uma alternativa ou outra pode ser desconsiderada. 



75 

CAPÍTULO 3 – BALANCEAMENTO DE CAPACITÂNCIAS EM BCAT 

 

Já nos casos em que são necessárias duas trocas as questões operacionais são 

importantes. Pois é, por exemplo, mais fácil trocar a unidade no mesmo grupo 

paralelo em que já está localizado o capacitor falhado, uma vez que todo o 

equipamento necessário já será deslocado para o local apropriado. A simulação 

desse caso é representada pelo Caso 3. 

Da mesma forma, o Caso 4 ilustra um segundo caso que prioriza as restrições 

operacionais, pois é considerado como prioritário para a segunda troca um grupo 

que esteja mais acessível. Na priorização considera a questão da altura, localização 

e disposição do grupo paralelo em relação à UC falhada, uma vez que o BCAT 

possui pontos de difícil acesso e movimentação de pessoal, ferramental e UC.  

Por fim, o Caso 5 demonstra uma solução sem qualquer prioridade, ou seja, a 

segunda troca pode ser feita em qualquer local do banco de capacitores. Este caso 

forneceu o melhor balanceamento com menor tempo de processamento, mas não 

considera as restrições operacionais, que pode elevar a dificuldade de determinada 

permuta, aumentando proibitivamente o TMAF. 

Das simulações pode-se inferir que: 

(i) Para permuta simples o algoritmo apresenta uma solução superior ao da 

metodologia tradicional. 

(ii) A melhor situação com duas trocas no mesmo grupo não foi uma boa 

solução, pois retornou um desequilíbrio maior que com apenas uma troca, 

mesmo que utilizando a unidade capacitiva mais próxima. 

(iii) Duas trocas sem considerar as restrições operacionais obtêm-se a melhor 

solução. Neste estudo, os resultados de duas trocas no grupo prioritário 

foram coincidentemente iguais ao de duas trocas sem restrições. 

(iv) Quanto mais possibilidades dentre todas as possíveis são avaliadas, mais 

a solução converge para o balanceamento ótimo. 

(v) Quanto maior o grau de liberdade do algoritmo, melhor o refinamento do 

balanceamento. 



76 

CAPÍTULO 3 – BALANCEAMENTO DE CAPACITÂNCIAS EM BCAT 

 

Entretanto, visto que o algoritmo é elaborado por enumeração, caso o banco de 

capacitores possua um elevado número de unidades capacitivas, a busca exaustiva 

em todas regiões do BCAT levará a uma explosão combinatorial, inviabilizando o 

tempo de processamento do algoritmo. 

3.7 - FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE BALANCEAMENTO RÁPIDO POR 

BUSCA TABU 

A Ferramenta Computacional de Balanceamento Rápido de banco de capacitores 

utilizando a metaheurística Busca Tabu (FBRBT) proposta foi desenvolvida no 

Matlab®, sendo composta por duas etapas básicas: 

(i) Etapa 01: consiste na geração de um conjunto de soluções vizinhas à 

solução corrente. Partindo da solução inicial conhecida, a FBRBT inicia o 

processo de busca, explorando a quantidade máxima de caminhos 

promissores especificada.  

(ii) Etapa 02: efetua a avaliação da vizinhança para busca de melhores 

soluções e construção de uma Memória Adaptativa que contenha somente 

soluções de ótima qualidade identificando a convergência do processo. 

O algoritmo embarcado na FBRBT tem as seguintes características da 

metaheurística Busca Tabu. 

1. Função de avaliação (FAV): a função de avaliação para o sistema adotado é 

representada pelas Equações 3.10 e 3.11. 

s( ) = +* *°( ) ∗  F* .j).#"( ) 3.10 

s( ) = ² +* *° + +* *°, +* *° < 0,005+* *° + 2 ∗ +* *°, +* *° ≥ 0,005� 3.11 

Além de levar em consideração o desequilíbrio máximo entre fases, a função de 

avaliação tem como componente o Peso de Troca, que é proporcional ao 

desequilíbrio máximo. 
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Se o desequilíbrio máximo entre as fases é menor ou igual ao valor permitido 

(0,5% .� 0,5µ10�� ��), o Peso de Troca será 1 µ +* *°�$-í·)$., senão será 2 µ +* *°�$-í·)$.. 

2. Critério de parada: no processo de diversificação o critério de parada é a 

quantidade de regiões promissoras predefinida. Para uma dada 

diversificação/região, a busca é interrompida depois de avaliadas um número de 

soluções predeterminado ou, caso não haja alteração da melhor solução, após um 

determinado número de movimentos consecutivos. 

3. Movimento: corresponde as permutas entre duas UC, cada troca é 

contabilizada como um movimento, seja dentro do banco de capacitores, seja entre 

o banco e as UC reservas. 

4. Vizinhança: é composta por todas as soluções que são diretamente 

atingidas a partir da solução corrente com a realização de um movimento.  

5. Lista Tabu: retém os movimentos reversos mais recentes, bem como é 

utilizada para inibir o acúmulo de movimentos repetitivos. 

A FBRBT processa o balanceamento rápido do BCAT aplicando os oito passos, 

apresentados na Figura 3.13. 
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Figura 3.13: Fluxograma do Algoritmo BT proposto. 

 
Elaborado pelo Autor 

Cada um destes procedimentos é detalhado, a saber: 

Entrada de Dados: no passo inicial são obtidos os dados do sistema, tais como da 

FCB e o número de iterações máximo pretendido. Também, são definidos os 

parâmetros BT de Critério de Parada, Movimento, Vizinhança e Lista Tabu. 

Criação dos Vizinhos: o segundo passo consiste na criação de vizinhos a partir do 

individuo inicial. Essa etapa é repetida sempre que uma nova configuração do BCAT 

for dada. Para BCAT com poucas unidades são criados todos vizinhos possíveis, já 

em bancos maiores são delimitadas as regiões promissoras conforme requisitos 

operacionais. 

Cálculo das capacitâncias: após a criação da vizinhança da solução corrente, o 

próximo passo é o cálculo das capacitâncias por fase do sistema. 
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Critério de Classificação: é o cálculo dos parâmetros desequilíbrio máximo entre 

fases, desequilíbrio médio, número de trocas, peso da troca.  

Cálculo da Função Objetivo: é a função que busca o melhor indivíduo - menor 

desequilíbrio, denominado FAV conforme Equação 3.10 e 3.11. 

Avaliar nova solução: o individuo selecionado com o menor valor de função de 

avaliação, será submetido à análise do movimento tabu. Se a solução escolhida foi 

obtida a partir de um movimento ausente na Lista Tabu (LT), essa nova solução 

torna – se o individuo corrente, e o algoritmo avança para o Passo 7. Se o melhor 

Vizinho obtido foi construído de um movimento tabu, e sua FAV é a melhor entre 

todas as iterações esse Vizinho torna – se a solução corrente. Porém, se o 

movimento está na LT e a função de avaliação não é a melhor, será selecionado o 

próximo Vizinho com FAV menor. 

Atualização da Lista Tabu: após a seleção do individuo que será a solução corrente, 

é preciso atualizar o vetor LT. Esse vetor armazena os cinco movimentos proibidos, 

que representam a posição no banco, a UC que entra nessa posição e UC que sai. 

O movimento do novo indivíduo entra na substituição à quinta posição do vetor LT, a 

quarta posição na terceira e assim sucessivamente. 

Convergência: este passo consiste em verificar se os critérios de parada são 

obtidos. Entre os parâmetros estão o número de iterações. Também, pode ser 

utilizado como critério de parada um número máximo de iterações sem que a melhor 

FAV seja superada. 

Imprimir Resultados: imprime a solução encontrada, destacando as permutas 

realizadas pelo algoritmo, bem como o máximo desequilíbrio de capacitâncias e a 

novo mapeamento do BCAT. 

3.5.1- Aplicação da Ferramenta o Algoritmo de Balanceamento Rápido 

A Ferramenta Computacional de Balanceamento Rápido de banco de capacitores 

utilizando a metaheurística Busca Tabu foi aplicada no Banco Didático de 36 
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unidades da Tabela 3.8, na configuração inicial da Tabela 3.9 e com os capacitores 

reservas, como visto na Tabela 3.15. 

As características BT foram parametrizadas para esta aplicação da seguinte forma: 

(i) Movimento: corresponde à troca entre duas UC do banco de capacitores. 

(ii) Vizinhança: Nesta configuração do MBI há um banco base composto por 

45 unidades capacitivas, sendo que 36 delas compondo o banco ativo e 

as 9 restantes o banco reserva. Nesta aplicação adotou-se a busca 

exaustiva, ou seja, a criação de todos os vizinhos possíveis a partir do 

banco base, realizando apenas uma troca capacitiva. Com isto, a 

quantidade máxima de caminhos na exploração de soluções possíveis é 

de 945 indivíduos para o BCAT Didático, considerando que não existe 

troca entre as unidades do banco reservas. 

(iii) Lista Tabu: retém os movimentos os 5 movimentos reversos mais 

recentes. 

(iv) Critério de parada: o processo de diversificação é interrompido após 

serem avaliadas 5 regiões. Para uma dada diversificação/região, a busca 

é interrompida após serem avaliadas 50 soluções (melhores vizinhos) ou 

caso não haja alteração da melhor solução após 10 movimentos 

consecutivos. 

(v) Cálculo da FAV: se houver empate nesse critério entre vizinhos, os 

critérios para desempate são respectivamente, o menor desequilíbrio 

médio entre fases, o peso de troca e número de trocas. 

Para análise do programa desenvolvido considerou-se dois Casos. Na primeira 

situação, a função de avaliação levará em consideração apenas os valores de 

desequilíbrio mais o peso de troca. No segundo caso, o número de trocas deverá ser 

levado em conta, ou seja, quanto maior o número de trocas, maior será a função de 

avaliação. 

Primeiramente aplicou a FBRBT em apenas uma região, em ambos os casos, 

verificando a evolução da FAV e do balanceamento a cada iteração, o resultado e 

apresentado na Figura 3.14. 
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Figura 3.14: Comportamento da Função de Avaliação com número de Iteração. 

 
Elaborado pelo Autor 

Para os dois casos tomados, a convergência, tanto da FAV quanto do 

balanceamento, ocorrem a partir da quinta interação, mostrando a adequação do 

algoritmo na busca de soluções satisfatórias do balanceamento. 

Os resultados do balanceamento obtidos da aplicação da FBRBT no Caso 1, 

considerando as cinco Regiões, são apresentados na  Tabela 3.16. 
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Tabela 3.16: - Valores de Desequilíbrio Máximo x Iteração Caso 1. 

 

Já no segundo caso, os resultados são os da Tabela 3.17. 
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Tabela 3.17: - Valores de Desequilíbrio Máximo x Iteração Caso 2. 

 

Na décima primeira iteração, todas as regiões convergiram para um balanceamento 

com aproximação de 9 casas decimais. O tempo de processamento da FBRBT foi 

desprezível, para estes casos. 

3.8 - CONCLUSÕES 

Em função da forma de construção e montagem dos BCAT, o balanceamento das 

capacitâncias não constitui em tarefa trivial. Como principais complicadores 

limitantes à tarefa estão o grande conhecimento tácito embarcado, bem como as 

características combinatórias do problema de otimização. 

O Corte-dobra permite automatizar o balanceamento inicial, desonerando o 

processo de balanceamento do conhecimento especialista aplicado, bem como, 

fornece o Mapa de Balanceamento Inicial, utilizado como plataforma no 

balanceamento do BCAT em operação. 

O entendimento das tarefas de manutenção e das etapas para substituição de uma 

unidade capacitiva permite escalonar o problema, reduzindo a área de busca 
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associada à solução da função objetivo, obtendo ganhos significativos de tempo de 

processamento do algoritmo. 

A estrutura da metaheurística BT possibilita transferir para o algoritmo de 

balanceamento rápido conhecimento especialista, intensificando aéreas de busca de 

solução nas regiões mais promissoras. 

A aplicação dos algoritmos propostos neste trabalho, embarcados em uma 

ferramenta de balanceamento rápido de capacitâncias, em um modelo reduzido de 

um BCAT mostrou a aptidão destas ferramentas no enfrentamento dos desafios da 

manutenção do dia-a-dia dos BCAT. 

A FBRBT aplicada no BCAT Didático resultou no balanceamento rápido e preciso, 

aliando reduzido tempo de processamento com eficácia na correção dos 

desequilíbrios de capacitância.  



 

 

CAPÍTULO 4 – APLICAÇÃO DE TÉCNICAS METAHEURÍSTICAS NO 

BALANCEAMENTO DE BANCO DE CAPACITORES DE ALTA 

TENSÃO 

4.1 – INTRODUÇÃO 

O objetivo geral desta dissertação é desenvolver um algoritmo capaz de fornecer 

soluções rápidas no balanceamento de um Banco de Capacitores de Alta Tensão, 

possibilitando a substituição de unidades capacitivas avariadas com manutenção ou 

melhorias do desequilíbrio intrínseco das capacitâncias. 

Também, propor a aplicação do método metaheurístico por Busca Tabu no 

desenvolvimento de algoritmos de balanceamento, bem como instrumentalizá-lo em 

rotinas computacionais possibilitando a construção de ferramentas que otimizem o 

trabalho e diminuem os custos de manutenção do sistema elétrico. 

A seguir são apresentados os resultados deste trabalho, discorrendo a aplicação da 

metodologia Corte-dobra e da Ferramenta de Balanceamento Rápido por 

Metaheurística Busca Tabu no balanceamento de um Banco Shunt de 200 Mvar e 

345 kV instalado na SE Ouro Preto 2, na cidade de Itabirito, Minas Gerais, Brasil. 

4.2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O BC04 foi instalado originalmente na SE Itutinga em 2001, fabricado pela INEPAR. 

Posteriormente, foi transferido para SE Ouro Preto 2 em 2008, por determinação da 

ANEEL, Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Vista aérea do BC04 de 200 Mvar e 345 kV instalado na SE Ouro Preto 2. 

 
Elaborado pelo Autor 

Configurado em dupla-estrela aterrada, possui 480 capacitores, distribuídos em 10 

grupos séries de 8 unidades em paralelo por cada ramo da estrela, e proteção por 

diferencial de tensão, conforme Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Esquemático de uma Perna da Dupla Estrela do BC04. 

 
Elaborado pelo Autor 

A filosofia de proteção adotada é a por desequilíbrio de tensão, ou seja, proteção por 

tensão diferencial com Tap no primeiro grupo paralelo, com as características de 

atuação da proteção conforme Tabela 4.1. 

Tabela 4.1: Esquemas de atuação da proteção do BC04. 
 

Número UC falhadas Posição Esquema/Atuação 

01 a 02 Acima tap alarme 

01 Abaixo tap trip 

03 Acima tap trip 

O balanceamento de comissionamento na SE Ouro Preto 2 originalmente foi 

efetuado de forma tradicional ficando com capacitâncias após a primeira 

energização nas fases  de A= 4,479909036 µF, B= 4,480047205 µF e 

C=4,479894471 µF. 

Na primeira reenergização do BC04 na SE Ouro Preto, bem como nos ensaios “a 

quente” houve falha em 10 UCs, sendo as mesmas substituídas pelo método 

tradicional – troca pela UC de valor de capacitância mais aproximado.  

No entanto, passada a fase de mortalidade infantil da vida útil do banco, em que é 

aceitável uma alta taxa de falha, o banco continuou apresentando: Pontos 

Temperatura Anormal (Ponto Quente); Vazamentos (sobreaquecimento soldas; 
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ruptura dilatação); perda da têmpera de acessórios; queima de elementos das UC 

com rompimento da lata ou bucha. Após os três primeiros anos, a taxa de falha 

iniciou uma crescente, consumindo todo estoque reserva original de 30 unidades 

capacitivas.  

Com isto, durante a operação do BC04 ficou evidente o crescente 

desbalanceamento, bem como o aumento da taxa de falha no período observado, 

sendo determinado o “retrofit geral” do BCAT pela engenharia da empresa. 

Assim, foi possível aplicar as técnicas de balanceamento propostas neste trabalho 

durante o retrofit, comparando-as com as técnicas usuais. 

4.3 - FERRAMENTA DE BALANCEAMENTO POR CORTE-DOBRA 

As 510 unidades capacitivas de fabricação seriada disponibilizadas para o retrofit do 

BC04 possuem as seguintes características nominais: capacitância de 2,786 µF, 

potência de 490 kvar, tensão de 21,6 kV; frequência 60 Hz, NBI 125 kV e pesa cerca 

de 64 kg. Sem fusíveis internos, com resistor de descarga, impregnante INDOL II, 

conforme NBR5282/98. 

As UC apresentaram os valores capacitâncias normalizadas a 20°C conforme Figura 

4.3, variando de 2,799 a 2,95 µF, ou seja de até 5,89% de desvio da nominal. 
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Figura 4.3: Capacitâncias das UC do BCAT 200 Mvar. 

 
Elaborado pelo Autor 

Após ensaios de aceitação em campo foram disponibilizadas 509 UC para a 

composição do BC04, bem como para a disponibilização para sobressalente, uma 

vez que uma UC apresentou variação de capacitância acima dos limites aceitáveis. 

Primeiramente, aplicou-se a metodologia tradicional de balanceamento, efetuando a 

distribuição de forma alternada entre UC de máxima do rol de forma decrescente do 

grupo paralelo inicial até o final com refinamentos posteriores. 

Excetuando os tempos despendidos em ensaios, testes e movimentação das UC, 

totalizou-se aproximadamente 20 horas de dedicação de especialista em 

balanceamento, com desequilíbrios da Tabela 4.2. A aproximação do 

balanceamento e de µ10�� da capacitância média satisfatório para as exigências 

técnicas, normativas e operacionais para BCAT. 

Tabela 4.2: Desvios de Capacitância no BC04 aplicando Metodologia Tradicional. 

FASE 
Desvio da Média 

Desvios entre fases 

A B C 

A -4E-05 0E+00 1E-04 -1E-05 

B 1E-04 -1E-04 0E+00 -2E-04 

C -6E-05 1E-05 2E-04 0E+00 
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O método Corte-dobra, proposto neste trabalho no item 3.3, permitiu a mecanização 

do processo de balanceamento, possibilitando a implementação de uma rotina 

computacional para distribuição das unidades capacitivas no BCAT. 

Utilizando o método Corte-dobra despendeu-se aproximadamente 8 horas, sendo 

grande parte deste tempo utilizado para preencher as planilhas do Excel® e no 

refinamento dos entrecortes, obtendo resultados da Tabela 4.3. 

Tabela 4.3: Desvios de Capacitância no BC04 com Metodologia Corte-Dobra. 

FASE 
Desvio da Média 

Desvios entre fases 

A B C 

A 3E-10 0E+00 < 1E-14 -9E-10 

B 3E-10 < 1E-14 0E+00 -9E-10 

C -6E-10 9E-10 9E-10 0E+00 
 

A aproximação do balanceamento é da ordem de µ10��g da capacitância média, 

bem como do desvio máximo entre fases, muito superior aos valores obtidos pela 

Metodologia Tradicional, no entanto, os tempos despendidos ainda majoram 

impeditivamente o TMAF. 

Destacando que, para o caso de substituição de uma única UC reduz-se o grau de 

liberdade, aumentando o tempo de refinamento de balanceamento necessário, 

impossibilitando uso no dia-a-dia da manutenção com melhoria nos resultados 

econômicos e financeiros das transmissoras. 

Usando o método Corte-dobra, embarcado em uma rotina computacional usando o 

Matlab®, obtiveram-se os desvios de capacitância apresentados na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4: Desvios de Capacitância no BC04 usando ferramenta computacional. 

FASE 
Desvio da Média 

Desvios entre fases 

A B C 

A < 1E-14 0E+00 < 1E-14 < 1E-14 

B < 1E-14 < 1E-14 0E+00 < 1E-14 

C < 1E-14 < 1E-14 < 1E-14 0E+00 
 

Considerando aproximação de µ10���,usando a ferramenta computacional obteve-

se a igualdade nas capacitâncias das fases, isto é, o desequilíbrio intrínseco do 
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BCAT foi praticamente nulo. A melhoria no balanceamento, quando comparado o 

Corte-dobra manual e computacional, é que na ferramenta computacional a 

definição dos entrecortes e efetuada de forma otimizada. 

Os tempos de processamento computacional despendidos no balanceamento Corte-

dobra ficaram em torno de 1,395042 segundos. Somados os tempos de alimentação 

dos dados iniciais na ferramenta computacional, que foram mínimos, uma vez que 

foi necessário apenas copiar o arquivo do rol de capacitores disponibilizado pelo 

fabricante em formato de PDF®. 

Aplicada a metodologia Corte-Dobra computacional durante a fase de “retrofit geral” 

do BC04 obteve-se o Mapa de Balanceamento Inicial (MBI), com definição da 

localização no BC04 de cada unidade capacitiva, bem como o endereçamento de 

cada unidade, conforme Equação 3.3. 

4.4 - FERRAMENTA COMPUTACIONAL DE BALANCEAMENTO RÁPIDO 

Partindo do Mapa de Balanceamento Inicial foi utilizada a Ferramenta de 

Balanceamento Rápido por Busca Tabu para simular futuras trocas de UC, quando 

do banco em operação. 

Primeiramente foi analisada a criação de vizinhos por busca exaustiva para um 

grupo série com a troca de um ou dois capacitores. 

Considerando a UC 	�,�,�,�, isto é, a unidade capacitiva localizada na posição 3, do 

grupo série 2, ramo 1 e fase B; permitindo-se até duas trocas no mesmo ramo, 

temos os desvios de capacitâncias conforme apresentados na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Evolução dos Desvios de Capacitância com o número de iterações. 

 
Elaborado pelo Autor 

Para cada iteração considera-se o maior desequilíbrio entre as fases A, B e C 

ocasionado pela substituição de 1 ou 2 unidades no BC04 pelas UC sobressalentes, 

destacando-se o menor e maior desvio deste conjunto. A melhoria da solução ocorre 

em degraus, e na 463ª iteração o desequilíbrio já é aproximadamente zero. 

O tempo médio de processamento em um Processador COREi3 de 4GB RAM para 

concluir as 1740 iterações, aplicando busca exaustiva no rol de sobressalentes, foi 

de 0.357472 segundos. 

No entanto, para criação de vizinhos em toda fase, isto é, nas 160 UC’s da fase da 

unidade falhada, o número de variáveis envolvidas leva à explosão combinatória 

tornando o algoritmo extremamente lento. Somado com a complexidade 

computacional de equacionarem as capacitâncias nos grupos séries e paralelos da 

fase inviabilizou a busca exaustiva por fase. 

Assim, a geração de vizinhos restringiu-se ao ramo com 80 UC, e nas várias 

simulações efetuadas obtiveram-se resultados satisfatórios; na Tabela 4.5 são 

apresentados os dados de 10 trocas aleatórias sucessivas. 
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Tabela 4.5: Dados de 10 trocas aleatórias de unidades capacitivas. 
 

Capacitor 
(lgpf) 

Tempo 
(s) 

Nº Trocas Capacitâncias 
Matriz 

Igualdade 
Desvio 

Capacitância 

1923 0,407304 1 4,54456 4,54463 4,54456 1     0     1 7,E-05 
5711 0,52749 2 4,54472 4,54456 4,54456 0     1     1 7,E-05 
3212 0,348178 1 4,54456 4,54465 4,54456 1     0     1 9,E-05 
8422 0,678164 1 4,54456 4,54462 4,54456 1     0     1 6,E-05 
6613 0,531449 2 4,54456 4,54456 4,54467 1     1     0 1,E-04 
7111 0,599987 2 4,54469 4,54456 4,54456 0     1     1 1,E-04 
7721 0,611641 2 4,54487 4,54456 4,54456 0     1     1 3,E-04 
4123 0,424519 2 4,54456 4,54456 4,5447 1     1     0 1,E-04 
2512 0,285493 1 4,54456 4,54468 4,54456 1     0     1 1,E-04 
5821 0,461274 2 4,54464 4,54456 4,54456 0     1     1 8,E-05 

A Figura 4.5 correlaciona o número de trocas de unidades capacitivas, tempos de 

processamento computacional do processo de otimização, as capacitâncias das 

fases e os máximos desvio das capacitâncias. 

Figura 4.5: Otimização do balanceamento das capacitâncias por Busca Tabu no BC04. 

 
Elaborado pelo Autor 

Percebe-se o platô das capacitâncias, indicando a disposição do algoritmo em 

buscar a capacitância especificada. Isto faz com que o fator K especificado, utilizado 

para a parametrização dos relés de proteção, esteja adequado a percepção 

fidedigna das falhas internas ao BCAT. Com isto, a dosimetria da atuação da 
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proteção, em trip ou alarme, evita os falsos positivos e desligamentos “de causa 

indeterminadas”. 

Outro valor recorrente é o do número de UC substituídas, demonstrando a opção 

prioritária do algoritmo por apenas uma troca, com foco do mínimo impacto no 

TMAF. Quando da opção por duas trocas a ferramenta concentra as trocas em 

apenas no grupo série da UC falhada, causando impacto reduzido no aumento do 

TMAF. 

Na Matriz de Igualdade nota-se a busca pela capacitância especificada, Figura 4.6. 

As capacitâncias das fases, ainda que em algum momento desviam-se da 

capacitância especificada, em substituições posteriores retorna à capacitância de 

projeto. 

Figura 4.6: Evolução da Matriz da Igualdade das fases com as substituições de UC. 

 
Elaborado pelo Autor 

Os desvios máximos ficaram dentro dos valores aceitáveis pelos requisitos técnicos, 

normativos e operacionais, com aproximações menores que 3,5µ10�� conforme 

Figura 4.7. 
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Figura 4.7: Aproximação do Balanceamento da capacitância do BC04. 

 
Elaborado pelo Autor 

Finalmente, os tempos de processamento do Algoritmo BT ficaram abaixo de 0,7 

segundos, Figura 4.8, demonstrando a viabilidade da Ferramenta Computacional no 

uso do dia-a-dia da manutenção. 

Figura 4.8: Tempos de processamento da Ferramenta Computacional. 

 
Elaborado pelo Autor 

O projeto da ferramenta computacional de balanceamento rápido das capacitâncias 

aplicado ao BC04 mostrou a viabilidade de aplicação de técnicas metaheurísticas na 

solução de problemas de engenharia do setor elétrico. 

As variáveis relevantes para a aplicabilidade da ferramenta (tempo de 

processamento; aproximação do balanceamento e manutenção da capacitância 
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especificada) apresentaram evolução satisfatória e aderente a quebra do ciclo 

vicioso “falha-desbalanceamento-falha”. 

4.4 – CONCLUSÕES 

Neste Capítulo foram apresentadas a aplicação das metodologias para 

balanceamento de capacitores propostas neste trabalho, passíveis de serem 

embarcadas em uma ferramenta computacional. 

A primeira metodologia é para o balanceamento inicial do BCAT utilizando a 

metodologia Corte-Dobra. A segunda trata-se da aplicação de metaheurística Busca 

Tabu para o balanceamento rápido do banco quando da necessidade de 

substituição de uma ou unidades capacitivas falhadas. 

A eficiência das metodologias propostas neste capítulo é comprovada por meio dos 

resultados obtidos no banco BC04 de 345 kV e 200 Mvar. A metodologia corte dobra 

obteve-se balanceamento superior aos dos métodos tradicionais, sendo que desde a 

montagem e disponibilização para SIN do BC04, em novembro de 2015, até os dias 

atuais, não houve registro de nenhuma falha ou alarme, nem mesmos as falhas 

iniciais próprias da curva de taxa de falhas deste tipo de equipamento; que tem o 

padrão da “curva da banheira”. 

Os valores de tensão e correntes medidos após energização foram Vab: 367,5 Kv; 

Vbc: 365,7 Kv; Vca: 365,5Kv; Ia: 357 A; Ib: 358 A Ic: 358 A, com isto as correntes de 

desbalanço nas fases foram quase nulas, demonstrando o refinamento do 

balanceamento obtido com estas ferramentas. 

Destaca-se que durante a energização não houve nenhuma UC avariada, fato 

comum no caso do balanceamento tradicional. Na energização do BC04 em 2008 

houve 03 UC’s avariadas na primeira energização; e, posteriormente, entre 2008 e 

2015, durante a operação houve avaria em mais de 25 UC’s no padrão da curva da 

banheira, uma média de 3,57 UC/ano. 
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Somada a estas indisponibilidades têm o registro de vários falsos positivos (com UC 

avariadas no esquema de alarme ou nenhuma UC avariada), em curva ascendente 

após 2012. Com balanceamento inicial por Corte-dobra não houve registro de UC 

avariada e nem de ocorrência de falsos positivos após o retrofit geral no BC04, após 

mais de um ano da energização. 

Já, as simulações efetuadas mostraram resultados consistentes na capacidade da 

ferramenta de balanceamento rápido impedir a entrada no ciclo vicioso de 

desbalanceamento e falha da Figura 2.16. 



 

 

CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

Esta dissertação apresentou duas metodologias para balanceamento de 

capacitores, passíveis de serem embarcadas em uma ferramenta computacional e 

responder os requisitos de disponibilidade e confiabilidade dos BCAT instalados na 

Rede Básica. 

O método corte-dobra baseado em uma filosofia elementar, permitiu ganhos 

significativos em problemas que envolvem a distribuição equilibrada de várias 

variáveis. A Busca Tabu, aliada a uma busca estratégica de vizinhança mostrou-se 

apta a tratar com os problemas de explosão combinatória, bem como com as 

restrições peculiares aos BCTA conectados no SIN. 

No algoritmo proposto busca-se sempre a troca da UC falhada e de uma UC no 

grupo mais acessível para troca, conforme projeto do BCAT, ou seja, no mesmo 

grupo ou nos grupos da parte de baixo no mesmo ramo/fase do BCAT. 

Com isto, o TMAF não é majorado sensivelmente, evitando aumento dos descontos 

por PVI durante a intervenção. O programa pode trabalhar com as capacitâncias 

normalizadas, isto é, do Mapa de Comissionamento, ou com os dados de 

capacitâncias de fase/ramo medidas na subestação no momento da intervenção ou 

da última manutenção. 

Como as capacitâncias das UC sofrem uma variação ao longo do tempo, com a 

utilização desta ferramenta, é possível que na troca de cada UC falhada, a nova 

configuração do BCAT busque o balanceamento de comissionamento ou de projeto, 

dentro dos desvios permitidos e normatizados, evitando atuação indevida da 

proteção. 

Este trabalho buscou lançar luz sobre o problema de balanceamento de 

capacitâncias de BCAT, por isto é salutar que melhorias sejam propostas, bem como 

novas aplicações destas metodologias em problemas de engenharia. Assim, 

destacam-se algumas propostas de continuidade: 
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(i) Usar programas de linguagem superior para embarcar as metodologias 

em um software mais amigável. 

(ii) Abarcar todos os testes da estrutura discutida no item 3.3.3 no algoritmo 

de balanceamento rápido, aumentando a área de busca e formação de 

vizinhanças. 

(iii) Inserir o método Corte-Dobra no processo de manufatura das unidades 

capacitivas, reduzindo a variabilidade das capacitâncias nominais. 

(iv) Aplicar o método Corte-Dobra em outros problemas de balanceamento. 

(v) Usar outras heurísticas na definição das UC candidatas à substituir a UC 

falhada, buscando mecanismos e parametrização que torne o processo 

de otimização mais robusto e menos sensível as dimensões do BCAT, 

permitindo buscar em todo o banco e mais trocas, além da segunda troca. 

(vi) Incluir na decisão do algoritmo questões operativas, tais como a 

localização, priorizando os grupos paralelos alocados nos racks mais 

próximos do solo (facilitando o trabalho de troca da segunda e ou demais 

UC, permitiria mais trocas em menor tempo). 

Cabe destacar que na fase de pesquisa e implementação das ferramentas e 

metodologias propostas neste trabalho, houve produção acadêmica abordando o 

tema de balanceamento de bancos de capacitores ou assuntos correlatos: 

(i) Artigo apresentado pelo autor no VI Simpósio Brasileiro de Sistemas 

Elétricos (6º SBSE 2016), realizado em Natal, Rio Grande do Norte, no 

período de 22 a 25 de maio de 2016. 

(ii) Trabalho Técnico apresentado pelo autor no 31º Congresso Brasileiro de 

Manutenção e Gestão de Ativos e IV Semase, realizado no período de 17 

a 20 de outubro de 2016 em Curitiba, PR. 

(iii) Projeto apresentado por Henrique Witney Martins Alves Xavier à Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFSJ, Edital nº 

002/2013/PROPE, referente ao período de março de 2014 a fevereiro de 

2015. 
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(iv) Relatório de Iniciação Científica apresentado por Augusto Xavier Oliveira 

de Siqueira ao INERGE, referente ao período de maio de 2013 a Maio de 

2015. 

(v) III Seminário de Manutenção de Equipamentos de Alta Tensão e Linhas 

de Transmissão da Eletrobrás Furnas (3º SMEALT), apresentando 

“MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE CAPACITORES EM DERIVAÇÃO N.4 

SE OURO PRETO” por Carlos Humberto Cardinelli e Danilo Vaz 

Figueiredo em Novembro de 2016. 

(vi) III Seminário de Manutenção de Equipamentos de Alta Tensão e Linhas 

de Transmissão da Eletrobrás Furnas (3º SMEALT), apresentando 

“APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE OTIMIZAÇÃO NO BALANCEAMENTO 

DE BANCOS DE CAPACITORES” por Carlos Humberto Cardinelli e Denis 

Pedro do Nascimento. 

Destaca-se que o debruçar da academia sobre um problema prático de engenharia 

na empresa, trouxe o cientificismo na abordagem de outros problemas com ganhos 

práticos e teóricos na abordagem de banco de capacitores e temas correlatos. 

Agregando ganhos, os quais não foram abordados no presente trabalho. 
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