
1 

 

Instituto de Educação Tecnológica 
Pós-graduação 

Engenharia de Custos e Orçamentos - Turma nº 7 
23 de julho 2015 

 

 

MELHORIA NA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA DO 
CIRCUITO DE ENERGIA GERAL DE UMA FÁBRICA EM BELO 

HORIZONTE 

 
 

Anna Flávia Pimenta de Faria 
Bacharel em Engenharia de Produção 

annafpimenta@yahoo.com.br 
 

 

RESUMO         

A eficiência energética é um dos temas que mais se fala na atualidade, as 

preocupações ambientais e a conjuntura econômica com que se lida atualmente no 

Brasil exigem uma maior eficiência e eficácia para um maior poder competitivo no 

mercado. 

Este trabalho pretende estabelecer as linhas orientadoras para o aumento da 

eficiência energética e apresentar uma avaliação da possibilidade de redução de 

gastos com energia elétrica em uma indústria do setor automotivo, situada na cidade 

de Belo Horizonte, MG. O estudo de otimização do fator de potência permitirá 

concluir se a opção é economicamente vantajosa. 

 

Palavras Chaves: Fator de Potência, Redução do Custo da Energia, Energia 

Reativa. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão dos recursos de energia é hoje um dos principais desafios que a sociedade 

moderna enfrenta. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em 2012 no 

Brasil foram consumidas 448,1 TWh através da rede de distribuição, valor 3,5% 

acima do consumido em 2011 e com um consumo per capita de 2.545 kWh. 
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A utilização eficiente da energia é cada vez mais uma das principais prioridades 

organizacionais, conduzindo a uma redução dos custos operacionais. A eficiência 

energética pode ser definida como a otimização que podemos fazer no consumo de 

energia, ela acompanha todo o processo de produção, distribuição e utilização da 

energia. 

A partir desse conceito uma empresa que atua na indústria automotiva na cidade de 

Belo Horizonte, MG, está passando por um processo de reestruturação nos seus 

vetores energéticos. 

O faturamento de energia elétrica tem um valor representativo em seu balanço 

financeiro, este fato justifica a elaboração de um estudo que vise menores gastos 

com energia elétrica, que lhe trará benefícios econômicos e ambientais. 

São inúmeros fatores que contribuem para uma utilização racional e eficiente da 

energia e compreender o perfil energético do setor ao qual está inserido é de suma 

importância. 

O ponto de partida para a redução dos custos com a energia elétrica será na 

otimização da energia reativa. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A maioria dos consumidores de energia elétrica industrial, todos os meses paga uma 

“multa” pela má utilização da energia, que se refere à energia reativa consumida 

gerada por alguns equipamentos. 

A utilização de energia reativa (ER) deve ser a menor possível. O excesso de ER 

exige, por exemplo: 

● Condutor de maior secção; 

● Transformador de maior capacidade; 

● Perdas por aquecimento;   

● Queda de tensão. 

A energia elétrica necessária para o funcionamento de equipamentos como motores, 

transformadores e fornos é formada por duas componentes: a componente ativa 

(energia ativa) e componente reativa (energia reativa). A energia ativa, medida em 

kWh, é a energia que realmente executa trabalho, ou seja, no caso dos motores é a 

energia responsável pelo movimento de rotação. A energia reativa, medida em 
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kVArh, é a componente da energia elétrica que não realiza trabalho, mas é 

consumida pelos equipamentos com a finalidade de formar os campos 

eletromagnéticos necessários para o seu funcionamento. 

O Fator de Potência é a relação entre a energia ativa e a energia aparente conforme 

figura 1. Esta relação mostra se o consumidor de eletricidade consome energia 

elétrica adequadamente ou não, pois relaciona o uso eficiente da energia ativa e 

reativa de uma instalação elétrica, sendo um dos principais indicadores de eficiência 

energética. 

 

Figura 1: Triângulo de Potências 

 
Fonte: MAMEDE Fº, 2001 

 

Existem dois tipos de potência reativa: a indutiva e a capacitiva, uma compensa a 

outra. A legislação atual determina que a medição da potência capacitiva ocorra no 

período entre 0 e 6 horas e a medição da indutiva ocorra no período das 6 às 24 

horas, diariamente. Quando a demanda reativa exceder o limite de 0,92, seja 

capacitiva (de 0 as 6 horas) ou indutiva (das 6 às 24 horas), serão faturadas na 

conta de energia a demanda reativa (UFDR) e/ou a energia reativa (UFER) como 

excedentes de reativos, e a Cemig comunica para que seja regularizada a situação. 

O fator de potência próximo de 1 (um)  indica  pouco  consumo  de  energia  reativa  

em relação à energia  ativa. Uma vez que a energia ativa é aquela que efetivamente 

executa trabalho, quanto mais próximo da unidade for o fator de potência, maior é a 

eficiência da instalação elétrica, contudo a legislação adota alguns valores como 

referência. 

O projeto da empresa baseia-se na potencialização dos Bancos de Capacitores na 

Rede principal, através de Retrofit dos painéis existentes e nova instalação de cerca 

de 2.000 kVAr. Atualmente o valor do FP (Fator de Potência) na fábrica é 0,70 sendo 

o necessário 0,92 (Adotamos 0,94 para uma margem de segurança). 
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Figura 2: Banco Capacitor 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Através do Decreto Nº 479 de 20 de marco de 1992, a Aneel determinou que 

clientes industriais tivessem um fator de potência de, no mínimo, 0,92 (92%), ou 

seja, se o cliente tiver um fator de potência inferior a este valor deverá pagar multa 

que é calculada da seguinte forma: multa = valor da conta de eletricidade x (0,92 / 

fator de potência - 1). Por exemplo, se o fator de potência apurado em um 

determinado mês por uma indústria for de 0,85 (85%), ela pagará 8.235% de multa 

sobre o valor da conta de eletricidade. 

Através das contas de energia de janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a maio de 

2015, podemos notar um alto custo do consumo, sendo necessário futuramente 

outras melhorias para uma melhor eficiência energética. 

A partir do histórico de 2014 vemos que o custo anual da empresa foi de R$ 

20.885.568,48 e em 2015 R$ 8.189.797,36. 
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Gráfico 1: Consumo Cemig 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Gráfico 2: Consumo Cemig 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Analisando o valor de consumo da energia reativa podemos verificar que em 2014 

houve um gasto de R$ 883.183,52 acrescido no valor de 20.885.568,48, sendo 

assim o real pago pela energia elétrica nesse ano foi de R$ 21.768.752,00, já em     

2015 o gasto até agora com a energia reativa foi de R$ 340.098,33 acrescido no 

valor R$ 8.189.797,36 soma-se um montante de R$ 8.529.895,69. 
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Gráfico 3: Consumo Reativo Cemig 2014 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Gráfico 4: Consumo Reativo Cemig 2015 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

O custo de energia reativa em 2014 representa em acréscimo de 4% em relação à 

energia ativa e em 2015 em acréscimo de 16%, valores que podem afetar a saúde 

financeira da empresa. 

 

2 Desenvolvimento 

 

A melhoria na correção do fator de potência será realizada em 3 etapas: 
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1ª Etapa: Potencialização e Retrofit nos painéis (06) de Banco de Capacitores 

danificados pela vida útil. Nesse processo será realizado a substituição do 

acionamento de Tiristores por Contatores e substituição de Unidades Capacitivas 

danificadas.  

2ª Etapa: Montagem e instalação de 3 novos painéis de Banco de Capacitores para 

suprir o aumento de demanda de energia após o último estudo em 2007. Cada 

painel de 675 kVAr com acionamento automático por Contatores e Unidades 

Capacitivas da WEG. 

3ª Etapa: Instalação de Bancos Automáticos para correção diretamente na carga. 

As implementações foram separadas por subestações, que são conjuntos de 

equipamentos de manobra e/ou transformação e ainda eventualmente de 

compensação de reativos usado para dirigir fluxo de energia em sistemas de 

potência e possibilitar a sua diversificação através de rotas alternativas, possuindo 

dispositivos de proteção capazes de detectar os diferentes tipos de faltas que 

ocorrem no sistema e de isolar os trechos onde essas faltas ocorrem.  

Subestação LAS-1 / LAS-3: Retrofit nos painéis já instalados L1.QRIFC5 e 

L1.QRIFC6 através da substituição de acionamento a Tiristores por Contatores. 

Montagem e instalação de novo painel de Banco de Capacitores 675,0 kVAr para 

suprir o crescimento produtivo após o ultimo estudo no ano de 2007. 

Subestação LAS-2: Retrofit nos painéis já instalados L2.QRIFC1 e L2.QRIFC2 

através da substituição de acionamento a Tiristores por Contatores. Montagem e 

instalação de novo painel de Banco de Capacitores 675,0 kVAr para suprir o 

crescimento produtivo após o ultimo estudo no ano de 2007. 

Subestação STA-1: Retrofit nos painéis já instalados S1.QRIFC1 e S1.QRIFC4 

através da substituição de unidades capacitivas danificadas. Montagem e instalação 

de novo painel de Banco de Capacitores 675,0 kVAr para suprir o crescimento 

produtivo após o ultimo estudo no ano de 2007. 
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Figura 3: Subestação Las1 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Também foram instalados painéis de Correção de FP diretamente nas cargas 

principais nas Centrais de Compressores e Casas de Bombas. 

 

Figura 4: Casa de Bomba 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

Na tabela abaixo se encontra o orçamento da melhoria, que foi levantado a partir da 

análise técnica da equipe. Com todos os levantamentos feitos foi utilizada a Composição 

de Preço Unitária – CPU para determinar os custos de cada item do projeto. 
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Figura 5: Orçamento do Projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 
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Foi realizado um orçamento com uma empresa externa para evidenciar se seria 

mais viável a execução do projeto, interna ou externamente, o custo do investimento 

externo seria de R$ 504.450,00 e o interno R$ 349.700,00. Na tabela abaixo 

encontra-se o comparativo do custo do investimento externo e do interno, com a qual 

podemos notar que realizar o projeto com mão de obra e material interno é o mais 

viável. 

 

Figura 6: Investimento Externo x Interno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015 

 

3 Análise dos dados 

 

Após a implantação das melhorias apresentadas anteriormente, teremos um 

resultado da ordem de 70% de redução dos valores atualmente gastos com Energia 

Reativa. 

Com um gasto anual em 2014 de R$ 883.183,52 representaria uma economia de R$ 

264.955,05 a redução seria de R$ 618.228,46. Com os dados analisados até maio 

2015 teremos uma redução de R$ 238.068,83. 

O custo total do investimento interno é de R$ 349.700,00, como podemos vê no ano 

de 2014 e até maio de 2015 a economia seria de R$ 503.023,88 o que já pagaria o 

custo inicial do projeto, tornando viável a aplicação da melhoria. 

Ocorreram outras melhorias não mensuráveis economicamente, que foram: 

● Correção do FP de 0,70 para 0,92; 
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● Aumento da eficiência energética da empresa; 

● Melhoria da Tensão em relação a distancia longa dos circuitos; 

● Aumento da capacidade e vida útil dos equipamentos de Manobra; 

● Redução da Potência Ativa (kW). 

 

4 Conclusão 

 

O fracasso de um projeto geralmente está ligado à falta de planejamento, 

geralmente as empresas não investem nesta fase, algumas já começam sem um 

escopo feito de forma correta.  

Quando se aplica as ferramentas e técnicas de gerenciamento de custos e 

orçamentos nos projetos não garante um total sucesso, ainda podem ocorrer desvios 

nos custos, nos prazos e no escopo, mas o risco pode ser minimizado com essas 

práticas. 

Nesse trabalho o orçamento feito de forma correta foi fundamental para o projeto, 

em alguns casos o custo da mão de obra interna é estimado sem os encargos não 

mostrando a realidade dos gastos que a empresa tem com o funcionário.  

Também foi percebido ao longo da execução do projeto a importância do 

planejamento, gerenciar os custos não é uma tarefa fácil, o acompanhamento dos 

custos se torna mais fácil quando se é planejado podendo evitar o gasto 

desnecessário, o que pode levar a inviabilidade do negócio.  
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