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Impedância Indutiva

Quando num mesmo circuito de corrente 
alternada tem-se uma resistência e um indutor 
temos a Impedância Indutiva (Z) dada por:



Exemplo:

Seja o circuito abaixo. Calcule sua Impedância 
Indutiva.

Impedância Indutiva



Impedância Capacitiva

Quando num mesmo circuito de corrente 
alternada tem-se uma resistência e um capacitor 
temos a Impedância Capacitiva (Z) dada por:



Exemplo:

Seja o circuito abaixo. Calcule sua Impedância 
Capacitiva.                       �� = �� + ��

= � < 0∘ − �� < 90∘

= � − ��� = 6 − �12

�� = 13,42Ω < − 63,43∘

Impedância Capacitiva



Impedância Capacitiva e Indutiva

Calcule a Impedância total para o circuito 
abaixo:



Impedância Capacitiva e Indutiva

Impedância indutiva em paralelo:



Impedância capacitiva em paralelo:

Impedância Capacitiva e Indutiva
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Indutor e capacitor em paralelo:

Impedância Capacitiva e Indutiva



Potência em Circuitos CA



Onde:

Q = Potência Reativa (Var)

P = Potência Ativa ou Real (W)

S = Potência Aparente, Total ou Complexa (VA)

Potência em Circuitos CA



• A Potência média (ou Ativa) é a potência 
realmente dissipada no circuito para geração 
de trabalho.

• A Potência aparente é a potência puxada da 
rede.

• A Potência reativa é a potência consumida por 
um circuito indutivo ou capacitivo para criação 
de campo (magnético e elétrico 
respectivamente) e não gera trabalho.

Potência em Circuitos CA
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A partir dos triângulos de potência, é possível 
obter facilmente todas as fórmulas necessárias 
para os cálculos das potências Ativa, Reativa e 
Aparente.
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As potências Aparente e Ativa, estão 
relacionadas pelo cosseno do ângulo θ, de 
acordo com o triângulo de potências. De modo 
que:

���� = 	
�

�

O valor de cosθ é conhecido como Fator de 
Potência.
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Da trigonometria sabe-se que o cosseno de um 
ângulo diminui na medida em que esse ângulo varia 
de 0 a 90 ̊. Observa-se que isso corresponde a uma 
potência reativa (Q) maior no triângulo de 
potências.
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Portanto, quanto menor o valor de ���� , maior
é a potência reativa do circuito. A potência 
reativa é uma potência que não realiza trabalho 
num circuito (serve para criar campo) e faz 
aumentar a quantidade de corrente puxada por 
uma mesma carga. Isso onera a instalação.
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Além disso, a potência reativa não constitui
energia medida pelo medidor de energia e
portanto representa prejuízo para a
concessionária (CEMIG).

Para não ter prejuízo, as concessionárias cobram
uma taxa denominada FER (Faturamento de
Energia Reativa) ou multa por baixo fator de
potência, dos consumidores que estiverem com
fator de potência abaixo de 0,92 em sua rede.
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Para não pagar multas, as indústrias e comércios 
que apresentam equipamentos que causam a 
diminuição do fator de potência; podem fazer a 
correção do fator de potência utilizando 
capacitores de potência.

Os capacitores de potência são vendidos com 
especificação da potência reativa que 
apresentam (em KVar) que irá anular total ou 
parcialmente a potência reativa do circuito a ser 
corrigido e assim, corrigir o fator de potência.

Potência em Circuitos CA
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Ligação do capacitor de potência

A correção é feita colocando-se o capacitor de 
potência em Paralelo com a carga ou todo o 
circuito de um prédio ou fábrica (nesse caso, 
direto na caixa de distribuição).



Ligação do capacitor de potência



Capacitor de Potência
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Exemplos
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Num determinado sistema monofásico com 
alimentação de 127V, o fator de potência 
encontra-se valendo 0,85 devido a cargas 
indutivas na linha. A corrente medida na linha é 
de 150 A. Com essa informação calcule o valor 
da capacitância do capacitor a ser colocado em 
paralelo com as cargas na linha para corrigir o 
valor do fator de potência para o valor de 0,95.

Exercício
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