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RESUMO 
  

 

Em uma sociedade que se encontra cada vez mais dependente de energia elétrica, na qual a 

sua utilização está ligada direta ou indiretamente a quase todas as atividades de todos os  

setores,  principalmente  no  industrial,  onde  o  mesmo  representa  cerca  de  46%  do 

consumo  atual  de  toda  a  energia  elétrica  gerada  no  país,  é  necessário  um  incentivo 

constante,  para  que  as  pessoas  procurem  manter  sempre  um  consumo  consciente  e 

eficiente deste insumo. A otimização do consumo e faturamento de energia elétrica vem 

sendo motivo de vários estudos e investimentos no setor industrial, possuindo uma grande 

importância socioeconômica, uma vez que a estabilidade econômica de  uma empresa pode  

influenciar  diretamente  em  toda  uma  região,  gerando  empregos  e  consumindo matéria 

prima dos fornecedores locais. Este trabalho apresenta o estudo de Eficiência Energética  e  

Gerenciamento  de  Energia  realizados  em  uma  indústria  de  cerâmica  na cidade  de  Bom  

Conselho  –  PE,  onde  para  a  sua  execução,  foi  utilizado  como  base principal os 

problemas encontrados no histórico de faturas de energia. Desta forma foi observada  a  

existência  de  problemas  na  demanda  contratada  e  fator  de  potência,  que trouxeram  a  

necessidade  de  uma  análise  mais  apurada,  realizada  no  layout  de funcionamento, 

memória de massa e levantamento de carga da empresa. Após as análises, foram  

determinadas  e  dimensionadas  as  melhorias  necessárias  para  a  resolução  dos problemas  

encontrados  e  em  seguida  realizados  testes  para  verificar  se  as  indicações trariam 

resultados positivos no faturamento da empresa. Os resultados obtidos com as melhoras 

indicadas apontaram uma perspectiva de redução de 25,07% nos gastos totais com energia 

elétrica para um cenário idêntico ao analisado.  

  

 

Palavras – chave: Gerenciamento de Energia; Eficiência Energética; Fator de Potência;  

Demanda Contratada. 
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1.  INTRODUÇÃO  

  

  A sociedade moderna está cada vez mais dependente de energia elétrica, uma vez 

que mesma além de exercer um papel fundamental para a manutenção da qualidade de vida 

das pessoas, está ligada direta ou indiretamente à maioria das atividades de todos os setores 

industriais, comerciais e de serviços, impactando nos custos dos produtos, sendo então um 

insumo essencial e insubstituível (BOTECHIA, 2014).    

  

   Este  insumo  se  tornou  fundamental  para  assegurar  o  desenvolvimento 

socioeconômico de um país. No setor industrial, a racionalização do seu uso se apresenta 

como  uma  forma  de  redução  de  custos  na  produção,  elevando  a  competitividade  da 

empresa, pois em um mercado que se encontra cada vez mais agressivo, o gerenciamento 

apurado dos custos operacionais é de fundamental importância para a manutenção e saúde 

financeira de um empreendimento (BARROS et al., 2016).  

  

   A conscientização para a utilização eficiente de energia elétrica deve então ser 

implementada  em  todos  os  setores  socioeconômicos  do  país,  sobretudo  no  setor 

industrial,  uma  vez  que  o  mesmo  apresenta  um  grande  potencial  de  conservação  de 

energia em seus parques, possui uma elevada capacidade de fornecimento de produtos e 

serviços, além da geração de empregos provenientes de empresas cuja saúde financeira 

permanece estável. Outrossim, podem ser citados os benefícios ao meio ambiente devido à 

eficiência no uso de energia elétrica, como a redução na emissão de gases e redução dos 

impactos provenientes de novas plantas geradoras de energia (MARQUESIN, 2011).  

  

   O gerenciamento energético é um conceito bastante amplo, com a flexibilidade de 

se definir e adaptar de acordo com seu contexto de aplicação. Existem porém, alguns 

aspectos gerais que se aplicam para qualquer instalação e podem servir como base para um 

diagnóstico energético. Esse diagnóstico pode avaliar, dentre outros aspectos, toda energia 

consumida na instalação, perdas nos processos e como este consumo está sendo faturado 

pela concessionária. Caso esse estudo técnico seja desenvolvido, o mesmo deve apresentar 

os potenciais pontos para melhoria, as respectivas soluções necessárias e uma análise 

financeira pertinente às resoluções dos problemas encontrados (BARROS et al., 2016). 
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 Grande parte dos  proprietários, entretanto, não prestam  atenção em  como  está 

sendo realizado o seu consumo e faturamento de energia elétrica, só chegando à conclusão 

de que estão utilizando e talvez desperdiçando muita energia quando recebem uma conta de  

valor  elevado.  Embora  a  concessionária  forneça  os  dados  de  consumo  dos  meses 

anteriores,  poucos  proprietários  se  dão  ao  trabalho  de  verificar  se  esses  dados  estão 

condizentes com a realidade da empresa e se existe a possibilidade de haver redução de 

custos (PROCEL, 2009).  

  

 Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil de consumo de  

energia  elétrica  de  uma  Indústria  de  Cerâmica  na  cidade  de  Bom  Conselho  - 

Pernambuco,  a  fim  de  se  realizar  o  diagnóstico  energético  do  empreendimento, 

apresentando posteriormente as soluções administrativas necessárias para a redução de 

custos, bem como uma análise financeira baseada nas melhorias propostas. 

 

2.  JUSTIFICATIVA 

 

 O setor industrial é de fundamental importância para o desenvolvimento 

socioeconômico de um país, onde a estabilidade econômica de uma empresa pode influenciar 

direta ou indiretamente em toda uma região, uma vez que a mesma pode gerar empregos e, 

devido à necessidade de matéria prima para os seus processos e produtos, gerar renda para 

os fornecedores. Porém os custos com energia elétrica vem se tornando cada vez mais um 

motivo de preocupação para os empresários, pois mesmo o Brasil possuindo um riquíssimo 

potencial energético, o país ainda apresenta valores bastante elevados com relação à sua 

tarifação de energia, como apresenta o estudo realizado pela Federação das Indústrias do 

Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN, representado na Figura 01: 
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Figura 01 - Custo Médio da Energia Elétrica para a Indústria no Brasil 

 

Fonte: FIRJAN, 2017 

 

 Segundo a FIRJAN, o custo médio por Megawatt-hora no Brasil estava em 2014 no 

patamar de R$ 396,83 por MWh, ocupando a posição de 6º lugar no ranking dos países com 

a energia mais cara do mundo, valor esse que em Junho de 2017 estava em torno de R$ 

487,14 por MWh, ou seja cerca de 22,75% mais caro.  

 

 A otimização dos processos e consumo de energia elétrica vem sendo motivo de 

vários estudos e investimentos no setor industrial, uma vez que além de existir um aspecto 

econômico ligado  à  redução  de  custos,  hoje  em  dia  o  mercado  está  cada  vez  mais 

inclinado a optar por produtos de empresas que possuem políticas de eficiência energética e 

que sejam comprometidas com ações de proteção e preservação do meio ambiente, logo 

essas ações acabam agregando valor à imagem da empresa diante o público.  

 

 Sendo assim, este trabalho se justifica pela necessidade de realização de um estudo 

no consumo e faturamento energético do empreendimento em questão, de forma a torná-la 

mais eficiente, reduzindo gastos e tornando a empresa mais competitiva no mercado.  
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3.  OBJETIVO GERAL 

 

 Este trabalho teve como meta principal realizar um estudo de gerenciamento de 

energia elétrica em uma indústria de cerâmica, na qual foi tomado como base principal o 

histórico de faturas de energia elétrica para a observação de quais pontos do consumo e 

faturamento devem ser otimizados e assim, montar o diagnóstico energético da empresa, 

onde são apresentadas as recomendações de melhorias necessárias e uma análise financeira 

da economia prevista. 

 

 3.1 Objetivos Específicos 

 

 Realizar um levantamento teórico dos principais pontos a serem analisados nas 

faturas de energia elétrica para um estudo de eficiência energética; 

 Analisar o histórico de faturas de energia; 

 Realizar o levantamento de carga da empresa; 

 Levantar o layout de funcionamento das máquinas; 

 Analisar a memória de massa do mês que apresentou os mais problemas no 

faturamento; 

 Definir quais pontos devem ser corrigidos; 

 Dimensionar as correções necessárias; 

 Projetar as economias envolvidas nas correções recomendadas. 

 

4.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Nessa seção serão apresentados os conceitos e fundamentações utilizados como  

base teórica para a execução do trabalho. 

 

 4.1 Resolução Normativa nº 414 de 09 de Setembro de 2010 da ANEEL 

 

 

 A Resolução Normativa nº 414 da Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL é  

um  dos  principais  documentos  que  regem  o  sistema  elétrico  brasileiro.  Nela  são 

estabelecidas as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e  

consolidada,  cujas  disposições  devem  ser  observadas  pelas  distribuidoras  e 

consumidores.  Este  documento  entrou  em  vigor  no  dia  09  de  setembro  de  2010, 
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substituindo a Resolução nº 456 que foi criada em 2000 (ANEEL, 2010). 

 

 A Normativa em questão estabelece os direitos e deveres dos consumidores e das 

distribuidoras de energia elétrica. Definindo todos os termos e parâmetros envolvidos nas 

faturas de energia, as modalidades de faturamento, a divisão de consumidores em classes e 

faixas, apresenta instruções para solicitação de novas ligações e alterações, alterações no 

faturamento de energia, levantamento de dados, dentre outras informações (BARROS, 

2016).  

 Desta  forma,  este  documento  serviu  como  base  principal  para  as  análises  e  

recomendações de melhorias realizadas neste trabalho. 

 

 4.2 Tipos de Consumidores e Estrutura Tarifária 

 

 Estrutura tarifária é o conjunto das tarifas aplicadas ao consumo de energia e/ou 

demanda  de  potência,  de  acordo  com  a  sua  modalidade  de  fornecimento.  A  tarifa 

representa o preço em reais da energia e da demanda utilizada pelos consumidores, onde 

tanto os valores da tarifa como as regras de cobrança variam de acordo com o tipo de 

consumidor (BOTECHIA, 2014).    

  A  Resolução  nº  414,  define  o  consumidor  como  pessoa  física  ou  jurídica,  de 

direito  público  ou  privado,  legalmente  representada,  que  solicite  o  fornecimento,  a 

contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora. É aplicado para cada tipo  

de  consumidor  uma  estrutura  tarifária  específica,  em  função  de  como  ele  está 

enquadrado.  

 Os  consumidores  enquadrados  no  grupo  B,  são  aqueles  atendidos  com  tensão 

inferior a 2,3 kV. São estabelecidas para estes, somente a cobrança devido ao consumo de 

energia elétrica em reais por quilowatt-hora, ou seja, é aplicada a tarifa monômia. 

Originalmente, segundo a Resolução nº 414, era facultativo que se fosse cobrado o fator de 

potência a esses consumidores, contudo com a Resolução nº 569 de 2013 publicada pela 

ANEEL, ficou proibido tal cobrança. 

 Esses consumidores são divididos em 04 subgrupos, sendo eles:  

   a)  Subgrupo B1: residencial;   

  b)  Subgrupo B2: rural;   

  c)  Subgrupo B3: demais classes;   

  d)  Subgrupo B4: iluminação pública. 
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 Segundo  a  Resolução  nº  414,  os  consumidores  pertencentes  ao  grupo  A,  são 

aqueles  atendidos  com  tensão  superior  a  2,3  kV  ou  com  sistema  subterrâneo  de 

distribuição, sendo aplicada assim uma tarifa binômia, ou seja, é cobrado não só a energia 

consumida, mas também a demanda de potência. Nesse caso a energia é cobrada pelo valor 

consumido, contudo o consumidor deve contratar uma demanda de potência ativa que a 

concessionária deve disponibilizar em seu circuito alimentador a qualquer horário, o 

contratante então paga por essa disponibilidade.   

 Esses consumidores são subdivididos em 06 subgrupos em função da sua tensão  

de fornecimento. São eles:  

 a) subgrupo A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;   

 b) subgrupo A2 – tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;    

 c) subgrupo A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;   

 d) subgrupo A3a – tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;    

 e) subgrupo A4 – tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV; e   

 f)  subgrupo AS –  tensão  de  fornecimento  inferior  a  2,3  kV,  a  partir  de   

sistema subterrâneo de distribuição. 

 

 4.3 Tarifa Horo-Sazonal 

 

 Os consumidores enquadrados no Grupo A são tarifados na Modalidade Tarifária 

Horo-sazonal, ou seja, são aplicadas tarifas diferentes de acordo com as horas do dia e os 

períodos do ano, tendo como objetivo motivar o consumidor a racionalizar o consumo de 

energia.  Para  as  horas  do  dia  são  estabelecidos  dois  períodos  chamados  de  Postos 

Tarifários. O Posto Tarifário de Ponta, é o período de 3 horas consecutivas que representa o 

pico de potência do sistema de distribuição, variando de acordo com a concessionária; já o 

Posto Tarifário Fora de Ponta, são as horas complementares dos dias úteis e as 24 horas dos 

sábados, domingos e feriados nacionais. Para racionalizar a energia durante o dia, a tarifa 

aplicada no posto tarifário de ponta possui um valor mais elevado que o fora de ponta 

(BARROS et al.,2016). 

 Para a racionalização durante os meses do ano, foram estabelecidos dois períodos, o 

Período Seco, com menor incidência de chuvas e tarifas mais altas; e o Período Úmido, com 

maior incidência de chuvas e tarifas mais baratas. De acordo com a Resolução nº 414, dentro 

as tarifas horo-sazonais é possível escolher entre duas modalidades, sendo elas a Horo 

azonal-Verde - HSV e a Horo-Sazonal Azul - HSA, diferenciando-se nos valores de 
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demanda cobrados durante os horários de ponta e fora de ponta. 

 Este documento também define que, não importando o período do ano, de acordo 

com  a  demanda,  os  consumidores  enquadrados  como  HSV  pagam  uma  tarifa  única, 

enquanto a HSA possui a tarifa de demanda diferenciada de acordo com o Posto Tarifário. 

Contudo na cobrança de energia consumida pelas duas modalidades, são tarifas diferentes 

de acordo com o posto tarifário e o período do ano 

 

 4.3.1 Estrutura Tarifária Horo-Sazonal Verde – HSV 

 

 

  A opção de enquadramento do cliente como HSV, só é possível para as unidades 

consumidoras do Grupo A e subgrupos A3a, A4 e AS. Essa modalidade exige que seja 

contratado pelo consumidor, um valor de demanda mínima de 30 kW, onde será faturado 

com o mesmo valor de tarifa independente do Posto Horário (GUEDES, 2011). 

 

 4.3.2 Estrutura Tarifária Horo-Sazonal Azul – HSA 

 

 O enquadramento como HSA é obrigatório para os consumidores definidos como 

A1, A2 e A3, e opcional para os clientes A3a, A4 e AS. Essa condição obrigatória é 

estabelecida pela Resolução nº 414 que diz que no caso de clientes atendidos com tensão de 

fornecimento superior a 69 kV, é obrigatório o enquadramento como HSA. Os clientes 

enquadrados como  HSA, devem  então  contratar  valores  de  demanda para  cada Posto 

Tarifário (GUEDES, 2011). 

 

 4.4 Demanda Contratada e Demanda Medida 

 

 Uma  característica  importante  na  forma  de  tarifação  de  consumidores 

pertencentes ao grupo A, é a aplicação da tarifa binômia, ou seja, é cobrado tanto a energia 

elétrica  consumida,  como  também  a  demanda  de  potência  (AMARAL,  2006).  A 

Resolução n° 414 diz que a demanda contratada é a demanda de potência ativa que deve ser 

obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de entrega, devendo 

ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, sendo 

expressa em quilowatts (kW). 

 Para a sua cobrança, o medidor de energia elétrica faz uma média da demanda 

requerida pela rede a cada intervalo de 15 minutos, onde é tarifado o maior valor médio 



 

8 

  

 

registrado durante do ciclo de faturamento (RAMALHO, 2011).  

 Existem três casos para o faturamento de demanda contratada: Primeiro, caso a 

demanda  máxima  registrada  dentro  do  período  de  faturamento  seja  inferior  ao  valor 

contratado, é faturado o valor contratado multiplicado pela tarifa de demanda; Segundo, se 

a demanda máxima registrada exceder o valor contratado, é cobrado o valor registrado 

multiplicado pela tarifa de demanda, desde que esse valor não ultrapasse o limite de 5%; 

Terceiro, nos casos em que o valor medido ultrapassa 1,05 vezes o valor contratado, é 

cobrado o valor registrado vezes a tarifa, mais o valor de ultrapassagem, vezes duas vezes a 

tarifa de demanda (RAMALHO, 2011).  

 A  Resolução  nº  414  permite  que  o  valor  de  demanda  contratada  seja  revisto, 

porém estabelece um prazo de carência de até seis meses para o caso de pedido redução 

desse valor, e no caso de aumento, a ação é imediata, desde que a concessionária disponha 

da potência elétrica necessária no seu sistema de distribuição. Para que seja efetuada a 

análise  de  melhor  demanda  a  ser  contratada,  deve-se  ter  em  mãos  um  histórico  que 

contemple o período de pelo menos 12 a 24 meses, de modo que se possa ter noção das 

variações de demanda ao longo do ano e como as variações climáticas influenciam neste 

fator.  Também  deve  ser  considerado  se  o  consumidor  possui  um  planejamento  de 

expansão ou de redução no seu empreendimento, uma vez que tal alteração implicará 

diretamente no seu perfil de consumo (BARROS et al., 2016).    

  Com o histórico de consumo e o planejamento de expansão ou redução em mãos, 

deve-se elaborar planilhas e gráficos contabilizando esses valores e assim fazer projeções 

em  busca  do  menor  valor  de  demanda,  acrescido  do  percentual  de  tolerância  de 

ultrapassagem, que resulte no menor custo possível apropriado à realidade da empresa 

(ROSIAK et al., 2013). 

 

 4.5 Fator de potência 

 

 A Resolução nº 414 define o fator de potência como a razão entre a energia elétrica 

ativa  e  a  raiz  quadrada  da  soma  dos  quadrados  das  energias  elétrica  ativa  e  reativa, 

consumidas no mesmo período especificado. Em consumidores grupo A, essa relação é 

verificada constantemente de forma obrigatória. 

 A  maioria  das  cargas  dos  consumidores,  além  de  consumirem  energia  ativa, 

necessitam  também  de  energia  reativa  para  funcionar,  como  por  exemplo,  motores, 
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transformadores, lâmpadas de descarga, fornos de indução etc. Essas cargas, chamadas 

também de predominantemente indutivas, necessitam de um campo magnético para o seu 

funcionamento, campo este alimentado pela energia reativa (BORDIM, 2011).  

 O artigo nº 94 da Resolução nº 414 indica que consumidores atendidos em tensão 

primária, se o equipamento de medição for instalado no secundário do transformador, a 

distribuidora  deve  acrescentar  aos  valores  medidos  de  energia  e  demanda  reativas 

excedentes, os valores de 1% caso o consumidor seja atendido em tensão superior a 44 kV e 

2,5%, caso o consumidor seja atendido com a tensão igual ou inferior a 44 kV, como 

compensação das perdas no transformador.  

 A potência reativa, medida em  volt-ampère-reativo  (var),  é usada apenas  para criar  

e  manter  os  campos  magnéticos  das  cargas  indutivas,  não  executando  trabalho algum. 

Porém, embora a energia reativa não execute trabalho, ela circula entre a carga e a fonte de 

alimentação, ocupando espaço no sistema elétrico que poderia ser utilizado para a venda de 

mais energia ativa pela concessionária, sendo este o conceito de Energia Reprimida 

(BORDIM, 2011).  

 Desta forma, a concessionária ao tarifar a energia reativa excedente, ela cobra pela 

energia ativa que deixou de vender, ou seja, cobra pela energia ativa reprimida. São então 

adicionadas às faturas das unidades consumidoras pertencentes ao Grupo A ou àquelas que, 

caso seja atendido os requisitos necessários, optarem por ser faturadas como Grupo B, as 

cobranças referentes aos montantes de energia e demanda de potência reativos que 

excederem o limite permitido (ANEEL, 2010).  

 Os artigos nº 96 e 97 da Resolução nº 414, apresentam como a energia e demanda 

reativos devem ser tarifados. Para as  unidades  consumidoras que possuem o medidor 

apropriado,  a  energia  e  demanda  reativos  excedentes  são  apurados  com  auxílio  das 

Equações 1 e 2: 

 

(1) 

 

(2) 
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Sendo: 

 ERE  = Valor correspondente ao faturamento da energia elétrica reativa excedente à 

quantidade permitida pelo fator de potência de referência, em Reais (R$); 

 EEAMT = Montante de energia elétrica ativa medida em cada intervalo “T” de 1 

(uma) hora, durante o período de faturamento, em quilo-watt-hora (kWh); 

 fR = Fator de potência de referência, igual a 0,92; 

 fT = Fator de potência da unidade consumidora, calculado em cada intervalo “T” de 

01 hora, durante o período de faturamento; 

 VRERE = Valor da tarifa de energia reativa, em Reais por quilo-watt-hora (R$.kWh-

1); 

 DRE(p) = Valor por posto tarifário “p”, correspondente à demanda de potência 

reativa excedente à quantidade permitida pelo fator de potência de referência no período de 

faturamento, em Reais (R$); 

 PAMT = Demanda de potência ativa medida no intervalo de integralização de 01hora 

“T”, durante o período de faturamento, em quilo-watt (kW); 

 PAF(p) = Demanda de potência ativa faturável, em cada posto tarifário “p” no 

período de faturamento, em quilo-watt (kW); 

 VRDRE = Valor de referência equivalente às tarifas de demanda de potência, em 

Reais por quilo-watt (R$.kW-1); 

 T = Intervalo de 01 hora, no período de faturamento; 

 P = Posto tarifário. 

 

 Para as unidades consumidoras que não possuírem o equipamento de medição 

apropriado para a aplicação das Equações (1) e (2), são aplicados as Equações apresentadas 

no Artigo 97 da mesma resolução, ou seja: 

 

 

(3) 

 

(4) 
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 Sendo: 

 ERE  = Valor correspondente ao faturamento da energia elétrica reativa excedente à 

quantidade permitida pelo fator de potência de referência, em Reais (R$); 

 EEAM = Montante de energia elétrica ativa medida em cada intervalo “T” de 1 (uma) 

hora, durante o período de faturamento, em quilo-watt-hora (kWh); 

 fR = Fator de potência de referência, igual a 0,92; 

 fM = Fator de potência indutivo médio da unidade consumidora, calculado para o 

período de faturamento; 

 VRERE = Valor da tarifa de energia reativa, em Reais por quilo-watt-hora (R$.kWh-

1); 

 DRE = Valor correspondente à demanda de potência reativa excedente à quantidade 

permitida pelo fator de potência de referência no período de faturamento, em Reais (R$); 

 PAM =  Demanda de  potência  ativa  medida  durante  o  período  de  faturamento,, 

em quilo-watt (kW); 

 PAF = Demanda de potência ativa faturável no período de faturamento, em quilo-

watt (kW); 

 VRDRE = Valor de referência equivalente às tarifas de demanda de potência, em 

Reais por quilo-watt (R$.kW-1); 

 

 4.5.1 Causas e Consequências de um baixo fator de potência 

 

 Para BARROS et al (2016), as principais causas de um baixo fator de potência são: 

 Motores de indução operando em vazio, com pequenas cargas ou 

superdimensionados; 

 Transformadores em vazio ou com pequenas cargas; 

 Grande quantidade de lâmpadas de descarga; 

 Grande quantidade de motores em operação durante um longo período; 

 Cargas especiais com elevado consumo reativo. 

 

O baixo fator de potência é resultado do alto consumo de energia reativa, na qual essa 

condição resulta no aumento da corrente total que circula pelas redes de distribuição e 

transmissão, podendo sobrecarregá-las e causar instabilidade no sistema (BORDIM, 2011). 

Segundo BARROS et al (2016), além dos malefícios causados ao sistema elétrico, o alto 
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consumo reativo também acarreta em consequências para as instalações industriais, sendo 

elas: 

 Aumento da queda de tensão como resultado de perdas por efeito Joule; 

 Limitação da capacidade dos transformadores, reduzindo a potência ativa 

disponível para a instalação; 

 Necessidade de aumento da seção transversal dos condutores e da capacidade dos 

equipamentos de manobra e proteção, devido ao acréscimo da corrente 

consumida. 

 

 4.5.2 Correção de fator de potência 

 

 A correção do fator de potência é comumente realizada através da instalação de banco 

de capacitores, onde esse equipamento fornece energia reativa para cargas 

predominantemente indutivas. Para o dimensionamento do banco de capacitores a ser 

instalado em um sistema ou equipamento elétrico se faz necessário o conhecimento do 

triângulo das potências, bem como as equações o envolvem para que seja desenvolvida a 

metodologia para correção de fator de potência (SILVA, 2011). A Figura 03 a seguir 

apresenta o triângulo das potências:  

 

Figura 02 – Triângulo das potências 

 

(Fonte: Barros, 2016) 

Onde, 

Q1 é a potência reativa atual do sistema em volt-ampère-reativo (var); 

Qp é a potência reativa desejada (permitida) em volt-ampère-reativo (var), após a correção 

do fator de potência; 

Qc é a potência reativa do banco de capacitores em volt-ampère-reativo (var); 

Ø1 é o ângulo do fator de potência antes da correção; 
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Ø2 é o ângulo do fator de potência após a correção; 

P é a potência ativa do sistema, em Watts (W); 

S1 é a potência aparente antes da correção do fator de potência em volt-ampère (VA); 

S2 é a potência aparente após a correção do fator de potência em volt-ampère (VA). 

  

 O  Quadro  01,  apresenta  a  representação  matemática  dos  fatores  apresentados  

anteriormente:  

Quadro 01 – Representação matemática do triângulo das potências 

𝑄1 = 𝑃. 𝑡𝑔(Ø1) (5) 

𝑄𝑝 = 𝑃. 𝑡𝑔(Ø2) (6) 

𝑄𝑐 = 𝑄1 − 𝑄𝑝 (7) 

Ø1 = arctg(
𝑄1

𝑃
) (8) 

Ø2 = arctg(
𝑄𝑝

𝑃
) (9) 

P = S. cos(Ø) (10) 

S1 = √𝑃2 +𝑄12 (11) 

S2 = √𝑃2 + 𝑄𝑓2 (12) 

(Fonte: Barros et al, 2016) 

 

 Sendo assim, com o conhecimento do fator de potência resultante do sistema, ou do 

fator de potência do equipamento na qual se deseja realizar a correção, ou mesmo com o 

valor registrado da energia reativa excedente apresentada nas faturas de energia elétrica de 

consumidores grupo A e a correta utilização das equações apresentadas no Quadro 01, é 

possível encontrar a potência necessária do banco de capacitores. 

 

 4.5.3 Tipos de banco de Capacitor 

 

 Para a realização da correção do reativo, além do dimensionamento do banco de 

capacitores, deve - se escolher o tipo de banco, analisando para tal, a viabilidade técnica e 

financeira envolvidas, bem como o local para a sua instalação. Existem no mercado 

basicamente três tipos de banco de capacitores, sendo eles: 
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a) Banco fixo: geralmente é a solução mais econômica, porém para a sua instalação 

deve-se ter conhecimento do perfil de funcionamento do sistema e a garantia de que 

a energia reativa a ser fornecida pelos capacitores não sofra grandes variações, de 

forma a se evitar sobretensões e danos aos equipamentos (SILVA, 2006). 

b) Bancos semiautomáticos: para o sistema de compensação de reativo a partir de 

Bancos semiautomáticos, são utilizados programadores horários ou timers, onde os 

contatores que acionam ou retiram os bancos de capacitores atuam nos horários 

programados (BARROS et al, 2016).  

c) Bancos automáticos: é aplicado em sistemas na qual a necessidade de compensação 

de energia reativa sofra extrema variação ao longo do dia. Esse sistema utiliza um 

controlador com a capacidade de calcular o fator de potência da instalação, onde a 

sua saída é conectada a um sistema especial de contatores que são responsáveis pelo 

acionamento ou desligamento dos capacitores, do forma que seja sempre fornecida a 

energia reativa necessária para manter o sistema dentro da faixa aceitável de fator de 

potência (BARROS et al, 2016). 

 

5.  METODOLOGIA 

 

 O empreendimento em questão trata-se de uma olaria, onde são fabricados tijolos e 

telhas cerâmicas. Para a realização deste trabalho foi primeiramente solicitado à 

concessionária local, o histórico das faturas de energia elétrica, onde, visto que a mesma é 

uma unidade consumidora do Grupo A, foi realizado um levantamento teórico quanto aos  

fatores  tarifados  nestes  tipos  de  clientes,  que  serviu  como  embasamento  para  as 

recomendações  de  melhoria.  Os  dados  da  Unidade  Consumidora  estão  dispostos  no 

Quadro 02: 

 

Quadro 02 – Dados da Unidade Consumidora 
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 5.1 Dados Avaliados 

 

 O período de avaliação para execução desse diagnóstico foi de abril de 2017 a março 

de 2018. Os principais fatores analisados nas faturas de energia elétrica foram:  

 - Consumo ativo na ponta e fora de ponta;  

 - Demandas registradas;  

 - Fator de potência medido;  

 - Multas por consumo excedente de energia reativa. 

 

 Em seguida, para se ter um melhor entendimento quanto ao funcionamento da 

empresa,  de  forma  que  fosse  possível  a  realização  dos  dimensionamentos  com  mais 

precisão, foi realizado o levantamento de carga através dos dados de placa dos motores em 

loco, no chão da fábrica; em seguida foi realizada uma entrevista com os operadores das 

máquinas e os proprietários da empresa,  quanto ao regime de funcionamento das cargas em 

questão; e por fim foi solicitado a memória de massa do ciclo referente ao dia 24 de outubro 

de 2017 a 23 de novembro de 2017, pois neste período foram constatados os maiores 

consumos ativo e reativo e as maiores demandas registradas. 

 

 5.2 Identificação de Problemas 

 

 Para uma análise mais geral, foi tomado como base as faturas de energia elétrica e 

com isso, foram analisados os fatores citados anteriormente, onde foram observados quais 

pontos críticos que necessitavam melhorias. 

 

 5.2.1 Demanda Contratada x Demanda Faturada 

 

 Na  análise  do  histórico  de  demanda  contratada,  foi  observado  que  os  valores 

registrados deram sempre abaixo do valor contratado, porém, conforme a Resolução nº 414,  

nesses  casos  o  consumidor  deve  pagar  pelo  valor  contratado.  Sendo  assim,  foi 

necessário  um  estudo  um  pouco  mais  aprofundado  para  se  ter  entendimento  do 

funcionamento da empresa e com isso apontar um valor de demanda ótimo. 
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 5.2.2 Energia Reativa Excedente 

 

 Também foi observado no histórico de faturas de energia, que o empreendimento 

esteve pagando multa por consumo excessivo de energia reativa durante os doze meses do  

período  analisado.  Foi  então  realizado  um  estudo  mais  detalhado  no  mês  em  que 

houveram  os  maiores  consumo  e  demanda  de  reativos,  para  que  fossem  tomadas  as 

decisões de correção mais adequadas à situação da empresa. 

 

 

 5.3 Melhorias Propostas e Dimensionamento 

 

 Nesta seção serão apresentadas as melhorias propostas para redução de gastos e como 

os seus respectivos dimensionamentos foram realizados. 

 

 

 5.3.1 Demanda Contratada 

 

 Conforme apresentado na Seção 5.2.1, a demanda contratada está apresentando 

valores bem acima das registradas, então para que a mesma se adequasse à realidade da 

empresa  foi  realizado  um  estudo  do  funcionamento  das  maiores  cargas,  ou  seja,  dos 

motores  de  indução.  Nesse  caso,  foi  realizado  um  estudo  prévio  da  dinâmica  de 

funcionamento da empresa em comparação com as curvas de carga, e em seguida, foram 

analisadas duas possíveis soluções, onde a primeira seria contratar um valor que resultasse 

no menor montante anual, mesmo havendo a cobrança de multa em alguns meses, e a 

segunda seria contratar a menor demanda possível, sem que houvesse cobrança de multas. 

 

 

 5.3.1.1 Menor Montante Anual 

 

 Neste cenário, o objetivo foi que, considerando o final do ciclo de um ano, mesmo 

havendo o pagamento de multas em alguns meses, ao serem somados os valores pagos 

mensalmente,  haverá  o  menor  montante  de  gastos  com  demanda  ativa  possível.  Para 

encontrar  esse  valor,  foi  primeiramente  calculada  a  média  das  demandas  registradas 

obtidas no histórico de faturamento, conforme apresentado no Gráfico 01. 
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Gráfico 01 – Histórico de Demandas Ativas Registradas 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Após o cálculo do valor médio, foi criada uma planilha no aplicativo Microsoft Excel, 

com a função de simular os gastos mensais e o montante anual.  

 Para  determinar  os  valores  que  seriam  testados,  foi  realizado  um  método 

semelhante ao “método das cordas”, onde foi escolhido que haveriam nove pontos, com o 

valor médio no centro. Para preencher os demais pontos, foi calculado a diferença entre o 

valor da demanda contratada e a média calculada, e o resultado foi dividido por quatro, onde 

este valor foi então acrescido à média para os pontos superiores e decrescidos para os pontos 

inferiores. Sendo assim, foram simulados os gastos para cada valor e construído um gráfico 

com a curva de gastos previstos.   

 Foi então observado dentre os valores testados, qual foi o intervalo  entre dois pontos 

em que se obteve os menores custos com demanda contratada. Foi então calculado qual era 

o valor médio desses pontos e com isso o processo anterior foi repetido até que chegasse no 

valor que gerasse o menor gasto possível. 
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 5.3.1.2 Menor Valor Sem Multa 

 

 Para tal foi utilizado o maior valor de demanda de potência ativa registrada no 

histórico analisado, ou seja, 131,37 kW e o resultado foi considerado como sendo 105% do 

valor a ser contratado, dividindo-se esse valor  por  1,05, para encontrar o equivalente ao 

novo valor a ser contratado.  Em  seguida  foi  então realizada a projeção de custos com esse 

valor de demanda contratada. 

 

 5.3.1.3 Análise de Validade 

 

 A  análise  de  validade  da  melhoria  proposta  foi  realizada  através  de  um 

comparativo com os valores pagos mensalmente e o montante no final do ciclo de 12 meses, 

entre as demandas faturadas anteriormente e a demanda contratada proposta, então foi 

analisado qual dos valores propostos nas soluções recomendadas está mais adequado para a 

empresa. 

 

 5.3.2 Energia Reativa Excedente 

 

 Para  que  a  melhoria  proposta  apresentasse  resultados  imediatos,  que  fossem 

possíveis  de  estimar  a  economia  obtida  e  também  representar-se  como  uma  solução 

cômoda para os proprietários da empresa, resolveu-se que seria dimensionado um banco de 

capacitores, onde o mesmo terá a função de suprir a demanda por energia reativa que aparece 

registrada nas faturas de energia elétrica.  

 Para  o  dimensionamento  do  banco  de  capacitores  proposto,  foi  realizado 

primeiramente  uma  análise  do  levantamento  de  carga  em  conjunto  com  o  layout  de 

funcionamento  da  empresa,  para  que  assim  fosse  possível  determinar  qual  tipo  de 

filosofia deveria ser utilizada para a correção do fator de potência. Em seguida foram 

analisados os dados da memória de massa e do histórico de faturamento de energia, para que 

fossem encontrados os pontos mais críticos em que deveriam ser alvos da correção do  fator  

de  potência,  servindo  como  parâmetros  para  o  dimensionamento  e  para  as posteriores 

análises de validade de funcionamento. 
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 5.3.2.1 Análise de Validade 

 

 As  análises  de  validade  da  solução  proposta  foram  realizadas  através  do 

comparativo da capacidade máxima do banco de capacitores e as demandas de energia 

reativa observadas nos estudos das causas do baixo fator de potência. Os resultados foram 

registrados em gráficos e tabelas, que serão apresentados no decorrer do trabalho. 

 

6.  RESULTADOS 

 

 Nesta  sessão  serão  apresentados  os  levantamentos  realizados,  as  análises  de 

consumo  e  faturamento,  soluções  propostas  e  as  análises  para  validação  das 

recomendações. 

 

 6.2 Levantamento de Carga 

 

 A indústria é composta por dois conjuntos de 05 motores, sendo aqui denominados 

por Conjunto 1 e Conjunto 2 e as máquinas externas ao pavimento de produção, que são 01 

compressor e 01 exaustor de ar. O Quadro 03 apresenta as cargas da empresa. 

 

Quadro 03 – Levantamento de carga – Valores nominais 
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 Sendo assim o empreendimento possui uma potência de motores instalada de 193,91 

kW, em um padrão de média tensão com um transformador trifásico de 225 kVA. 

 

 6.3 Layout de Funcionamento 

 

 Segundo as informações obtidas com o operador das máquinas, a indústria não segue 

um programa fixo de funcionamento, ou seja, exceto para a primeira vez em que cada motor 

é acionado, os mesmos entram e saem do sistema de acordo com a produção. Também foi 

informado pelos proprietários do empreendimento, que a quantidade e os dias do mês em 

que a planta está em funcionamento dependem de fatores externos, como disponibilidade de 

matéria prima e demanda pelos produtos fabricados.  

 O Quadro 04 apresenta a ordem em que cada máquina é acionada em um dia típico  

de serviço. 

Quadro 04 – Ordem de acionamento das máquinas 

 

 

 Uma particularidade do exaustor é que o mesmo somente é acionado nos períodos de 

queima de material, permanecendo no sistema até o final desse ciclo, o que pode durar vários 

dias sem que a máquina seja desligada. 
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 6.4 Histórico de Faturamento 

 

 Os Quadros 05 e 06 apresentam os dados dos últimos doze ciclos de faturamento de 

energia elétrica da empresa por posto horário. 

Quadro 05 – Histórico de Faturamento na Ponta 

 

 

Quadro 06 – Histórico de Faturamento Fora de Ponta 
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 Observando primeiramente o consumo ativo faturado  no posto horário fora de ponta, 

percebe-se uma grande variação em seus valores. Nota-se também a presença de consumo 

ativo na ponta em  todos os meses,  em que  a maior parcela corresponde ao exaustor.  

 Para se ter uma melhor  noção da dinâmica de funcionamento  da  empresa, foi 

solicitado à concessionária local a memória de massa referente ao mês de novembro, mês no 

qual houve os maiores consumos ativo, reativo e a maiores demandas ativa e reativa 

registrada  dos  doze  meses  analisados.  Os  principais  dados  obtidos,  observando-se  a  

memória de massa estão dispostos no Quadro 07. 

 

Quadro 07 – Principais dados da Memória de Massa 

 

  

 Como dito anteriormente, o exaustor possui o período de funcionamento de forma 

diferente às outras cargas, então para se ter mais precisão nas análises, o seu consumo foi 

apurado separadamente. Os dados referentes ao exaustor estão apresentados no Quadro 08. 

 

Quadro 08 – Consumo do exausto 

 

 

 6.5 Análises para Potenciais Melhorias 

 

 O histórico de faturamento energético apresentou alguns pontos em que a empresa 

pode melhorar quanto ao seu consumo e faturamento de energia elétrica, sendo eles a 

demanda contratada e o consumo de energia reativa.  Serão apresentadas a seguir, os 

resultados das análises realizadas, que serviram como base para as recomendações de 

melhoria. 
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 6.5.1 Demanda Contratada e Picos de Demanda 

 

 Como citado anteriormente e apresentado no histórico de faturamento da empresa, a  

demanda  contratada  não  está  de  acordo  com  a  realidade  da  empresa,  devendo  ser 

readequada. O Gráfico 02 apresenta o histórico das demandas registradas em comparação 

com a demanda contratada. 

 

Gráfico 02 – Histórico de Demanda Contratada x Medida 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 Como pode ser observado no Gráfico 02, a maior demanda registrada apresentou o 

valor de 131,38 kW, ou seja 83% da demanda disponível para utilização, considerando os 

5% de ultrapassagem permitida pela concessionária, devendo assim ser alvo de estudo e 

redimensionada.  

 Para  se  ter  um  melhor  entendimento  da  dinâmica  dos  picos  de  demanda,  foi 

realizada  uma  análise  da  curva  de  carga  dos  dias  em  que  a  empresa  esteve  em 

funcionamento, com enfoque no dia em que houve a maior demanda registrada.  

 Foi apresentado na memória de massa que o maior pico de demanda ocorreu no dia 

11 de novembro de 2017 às 10:00h. A Figura 03 apresenta a curva de carga do dia referido: 
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Figura 03 – Curva de Carga 01 de novembro 

 

Fonte: CELPE, 2018 

 

 A Figura 03, apresenta uma curva de vários picos de demanda ativa, ocasionada pela 

partida de motores do sistema.  

  Observa-se também que, no período compreendido entre as 8:00h e as 9:45h da 

curva, um valor de demanda média de 108,20 kW, e um valor de demanda máxima de 119,45 

kW, apresentou às 10:00h, um valor de 131,38 kW, o que indica a partida de algum motor 

de potência considerável, ou mais de um motor de potências menores no intervalo de até 15 

minutos. 

 

 6.5.2 Energia Reativa Excedente 

 

 Como pôde ser observado no histórico de consumo, todos os meses do período 

analisado apresentaram multas por consumo excedente de energia reativa. Os Gráficos 03 e 

04, que apresentam, respectivamente, para o posto horário de ponta e fora de ponta, os 

comparativos entre a quantidade de energia reativa consumida pela empresa e a máxima 

permitida para que se tenha um fator de potência de acordo com o valor de referência 

fornecido pela concessionária: 
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Gráfico 03 – Consumo Reativo na Ponta 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Gráfico 04 – Consumo Reativo Fora de Ponta 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Então,  para  que  fosse  possível  fazer  as  recomendações  mais  viáveis  técnica  e 

financeiramente, foi realizada uma análise mais apurada dos valores de energia reativa 

registradas.  Para  tal  foram  consultados  o  layout  de  funcionamento  da  empresa  em 

conjunto com as informações obtidas na memória de massa e levantamento de carga. 

 

 6.5.2.1 Grandes Motores com baixo fator de potência 

 

 De  acordo  com  o  levantamento  de  carga,  nota-se  a  presença  de  motores  de 

potência elevada, com um fator de potência nominal abaixo de 0,92, causando um alto 

consumo de energia reativa. Os motores em questão estão dispostos no Quadro 09: 

 

Quadro 09 – Motores com maiores consumos reativos – Dados Nominais 

Carga Potência (kW) Fator de Potência  
Demanda Reativa 

(kvar) 

Motor 5.1 22,06 0,83 14,82 

Motor 1.2 18,39 0,81 13,31 

Motor 2.2 90,00 0,81 65,16 

Motor 3.2 22,06 0,83 14,82 

Exaustor 18,50 0,83 12,43 

 Total de Reativos 120,55 

 

 Comparando os valores de demanda reativa do Quadro 09 com os do Quadro 03 

percebe-se que, em um cenário hipotético, em que todas as máquinas estejam operando em 

plana carga, os motores do Quadro 09 demandam cerca de 87,51% da potência reativa total 

do sistema. Contudo esta situação tende a se agravar caso algumas dessas cargas operem 

sobredimensionadas. 

 

 6.5.2.2 Motores operando com potência abaixo da nominal 

 

 Conforme apresentado no Levantamento de Carga, o empreendimento apresenta uma 

carga de motores instalada de 193,91 kW, sendo assim, considerando um cenário hipotético  

em  que  todas  as  máquinas  estejam  operando  a  plena  carga  em  regime permanente,  

deverá  ser  apresentado  uma  demanda  média  com  este  mesmo  valor.  Os Quadros 10 e 

11 apresentam respectivamente as demandas médias nos dias em que a planta esteve em 

operação, nos horários das 6:15h às 12:15h e das 13:15h às 16:15h que são os períodos 

habituais de funcionamento da empresa. 
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Quadro 10 – Demandas médias matutino 

 

 

 

 

Quadro 11 – Demandas médias vespertino 

 

 

 

 

 Como pode ser observado nos Qadros 10 e 11, os valores médios de demanda ativa 

ficam em torno de 74,47 kW no horário matutino e 75,74 kW a tarde, apresentando um valor 

mínimo de 40,32 kW e um máximo de 90,06 kW. Considerando um cenário em que  a  planta  

esteja  operando  com  uma  demanda  constante  e  igual  ao  maior  valor registrado, ou seja 

Demanda Ativa (kW)
 Demanda de Reativo 

(kvar)
Fator de potência

30/10/2017 81,42 97,50 0,641

01/11/2017 72,53 87,71 0,637

03/11/2017 70,62 93,02 0,605

08/11/2017 71,76 94,78 0,604

09/11/2017 78,91 94,06 0,643

13/11/2017 71,87 91,52 0,618

16/11/2017 77,92 95,54 0,632

21/11/2017 75,59 95,54 0,621

22/11/2017 69,60 92,68 0,601

Média 74,47 93,60 0,622

Data

Período de 06:15 às 12:15

Valores Médios

Demanda Ativa (kW)
 Demanda de Reativo 

(kvar)
Fator de potência

30/10/2017 84,54 108,79 0,614

01/11/2017 56,30 64,18 0,659

03/11/2017 84,19 104,79 0,626

08/11/2017 79,55 100,14 0,622

09/11/2017 84,54 101,31 0,641

13/11/2017 40,32 52,86 0,607

16/11/2017 90,06 108,28 0,639

21/11/2017 88,52 107,78 0,635

22/11/2017 73,66 94,61 0,614

Média 75,74 93,64 0,629

Data

Período de 13:00 às 16:15

Valores Médios
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90,06 kW, isso indica que apenas cerca de 46,44% dos 193,91 kW das potências das 

máquinas estão sendo aproveitados.  

 Então  levando  em  consideração  que  somente  o  Motor  2.2,  que  é  a  segunda 

máquina  a  ser  acionada  no  sistema  já  possui  uma  potência  nominal  em  seu  regime 

permanente em plena carga de 90 kW, isso leva a supor que essa máquina esteja operando 

em uma potência sobredimensionada, elevando assim o seu consumo de energia reativa. 

 Outro ponto que pode ser observado analisando a memória de massa foi que o 

exaustor,  conforme  foi  informado  previamente  pelos  operadores,  ao  ser  acionado, 

permanece em funcionamento por longos períodos, chegando a passar mais de 24 horas em 

funcionamento. Foi observado durante os períodos em que somente este equipamento estava 

em funcionamento, que as potências ativas instantâneas apresentavam valores em torno de 

8,74 kW, como pode ser observado na Figura 04. 

 

Figura 04 – Consumo do exaustor 

 

Fonte: CELPE, 2018 

 

 Contudo, considerando os dados de placa do exaustor, que indica uma potência ativa 

de 18,50 kW em plena carga, observa-se que o motor está operando a 47,24% do seu valor 

nominal, levando o seu fator de potência a 0,51, o mesmo implica em multa por consumo  

de  energia  reativa  durante  todo  o  tempo  em  que  estiver  operando  sozinho, 

desconsiderando o período em que não é cobrado o consumo excedente de energia reativa 
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indutiva  (das  00:00h  às  06:00h).  O  Quadro  12  a  seguir  apresenta  o  consumo  reativo 

estimado do exaustor, contabilizado pela memória de massa, considerando o período de 

faturamento de energia reativa indutiva. 

 

Quadro 12 – Consumo reativo do exaustor 

 

 

 Esse consumo de energia reativa excedente representou cerca de 20,07% do total do 

mês de novembro, devendo ser alvo de correção. 

 

 6.5.2.3 Motor 2.2 operando em vazio durante 01 hora por dia 

 

 Segundo o operador das máquinas, foi indicado pelo técnico da CELPE que no 

período das 12h às 13h (horário de almoço e todas as máquinas são desligadas), o Motor 2.2 

permanecesse ligado, mesmo girando em vazio, pois o seu acionamento causaria um gasto 

elevado à empresa, devido à demanda e consumo na partida do equipamento. A Figura 05 

apresenta a curva de carga do dia 03 novembro, para uma melhor observação. 

 

Figura 05 – Curva de carga 03 de novembro 

 

Fonte: CELPE, 2018 
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 Observando  a  Figura  05,  nota-se  que  os  operadores  seguiram  à  risca  a 

recomendação do técnico. Porém é necessário questionar esta indicação, pois conforme 

apresentado, o motor girando em vazio absorve uma alta quantidade de energia reativa, o 

que implica em cobrança de reativos todos os dias de funcionamento da empresa. 

 

 6.6 Recomendações de melhorias 

  

 Nesta  seção  serão  apresentados  os  resultados  dos  dimensionamentos  para  as 

recomendações indicadas, bem como as suas respectivas análises técnicas e financeiras. 

 

 6.6.1 Demanda Contratada – Menor Montante Anual 

 

 Após a realização dos cálculos pertinentes à metodologia aplicada para encontrar o 

valor que gere o menor montante anual pago por demanda contratada, foi encontrado o valor  

de  115,37  kW.  O  Quadro  13  mostra  uma  previsão  dos  gastos  relativos  ao  ser 

contratado este valor. 

 

Quadro 13 – Demanda contratada com menor montante anual 

 

MÊS

DEMANDA 

CONTRATADA 

(KW)

DEMANDA 

MÁXIMA 

PERMITIDA (KW)

DEMANDA MEDIDA 

(KW)
DEMANDA ULTRAPASSADA

MULTA POR 

ULTRAPASSAGEM

VALOR PAGO 

TOTAL

JANEIRO 115,37 121,1385 112,39 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

FEVEREIRO 115,37 121,1385 115,75 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

MARÇO 115,37 121,1385 110,21 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

ABRIL 115,37 121,1385 106,51 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

MAIO 115,37 121,1385 111,215 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

JUNHO 115,37 121,1385 108,7 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

JULHO 115,37 121,1385 110,54 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

AGOSTO 115,37 121,1385 131,38 16,01 R$ 710,20 R$ 3.624,21

SETEMBRO 115,37 121,1385 131,04 15,67 R$ 695,12 R$ 3.601,59

OUTUBRO 115,37 121,1385 111,55 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

NOVEMBRO 115,37 121,1385 121,13 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

DEZEMBRO 115,37 121,1385 104,83 0 R$ 0,00 R$ 2.558,91

MÉDIA 115,37 121,1385 114,60375 2,64 R$ 117,11 R$ 2.734,57

TOTAL DE MULTAS R$ 1.405,32

R$ 32.814,87MONTANTE TOTAL (COM MULTAS)
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 Como pode ser observado, a partir do contrato de 115,37 kW, é possível atingir uma 

demanda medida de até 121,13 kW, sem que seja realizada cobrança de multas. Então em 

um cenário idêntico ao do período analisado, haveria multas em dois meses, somando R$ 

1.405,32, porém o montante ao final do ciclo de 12 meses é no valor de R$ 32.814,87, que 

foi o menor possível obtido nos cálculos. 

 

 6.6.2 Demanda Contratada – Menor Valor sem Cobrança de Multas 

 

 Nesta solução, o cliente permanecerá pagando sempre um valor fixo, ou seja, o menor 

valor possível de demanda contratada, pois o seu dimensionamento foi baseado no maior  

valor  registrado  no  período  de  análise.  Sendo  assim,  os  cálculos  realizados apontaram 

que, para que não seja realizada a cobrança de multas, é recomendado o valor de 125,12 kW. 

O Quadro 14 apresenta uma previsão dos gastos. 

 

Quadro 14 – Menor Demanda Contratada sem Multas 

 

 

 Desta forma, como pode ser observado, é possível atingir o valor de 131,38 kW  

de demanda, sem que haja o pagamento de multas. 

 

MÊS

DEMANDA 

CONTRATADA 

(KW)

DEMANDA 

MÁXIMA 

PERMITIDA (KW)

DEMANDA MEDIDA 

(KW)
DEMANDA ULTRAPASSADA

MULTA POR 

ULTRAPASSAGEM

VALOR PAGO 

TOTAL

JANEIRO 125,12 131,376 112,39 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

FEVEREIRO 125,12 131,376 115,75 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

MARÇO 125,12 131,376 110,21 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

ABRIL 125,12 131,376 106,51 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

MAIO 125,12 131,376 111,215 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

JUNHO 125,12 131,376 108,7 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

JULHO 125,12 131,376 110,54 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

AGOSTO 125,12 131,376 131,38 6,26 R$ 277,69 R$ 3.191,70

SETEMBRO 125,12 131,376 131,04 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

OUTUBRO 125,12 131,376 111,55 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

NOVEMBRO 125,12 131,376 121,13 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

DEZEMBRO 125,12 131,376 104,83 0 R$ 0,00 R$ 2.775,16

MÉDIA 125,12 131,376 114,60375 0,521666667 R$ 23,14 R$ 2.809,87

TOTAL DE MULTAS R$ 277,69

R$ 33.718,48MONTANTE TOTAL (COM MULTAS)
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 6.6.3 Demanda Contratada – Recomendação 

 

 Embora as duas soluções apresentadas anteriormente consigam atingir o objetivo de  

diminuir  os  custos  com  energia  elétrica,  recomenda-se  que  a  nova  demanda  a  ser 

contratada seja no valor de 125,13 kW, pois a mesma trará mais segurança para o caso de 

haver picos de demanda inesperados, que como já foi observado, é bastante recorrente 

durante o funcionamento da empresa. 

 Vale ressaltar que a diferença em valores monetários entre os gastos gerados com os  

dois  valores  sugeridos  ficou  em  cerca  de  R$  489,00,  e  como  visto  na  simulação 

apresentada  na  no  Quadro  13,  cada  multa  sofrida  ficou  em  torno  de  R$  700,00, 

ultrapassando a diferença entre os montantes das duas soluções apresentadas, o que torna 

inviável contratar 115,37 kW.  

 

 Para  complementar,  é  recomendado  que  os  operadores  evitem  a  partida  dos 

motores apresentados no Quadro 09 com cargas elevadas e/ou a partida de mais de um desses  

motores  simultaneamente  mesmo  com  cargas  reduzidas,  para  que  assim  seja evitado  

picos  desnecessários  de  demanda  que  venham  a  acarretar  em  multas  por ultrapassagem. 

 

 6.6.4 Correção do Fator de Potência 

 

 Diante  da  situação  atual  da  empresa,  levando  em  consideração  o  layout  de 

funcionamento e as cargas atuais, é recomendado que o tipo de banco de capacitores mais 

adequado  seja  o  automático,  justificando-se  pela  sua  capacidade  de  operar  diante  de 

cargas que tenham o funcionamento pouco uniforme.  

 

  Foi descartada a possibilidade de fazer a correção por carga individual, por conta da 

quantidade de máquinas com a necessidade de correção, além possibilidade de algumas 

destas  estarem  funcionando  a  uma  potência  abaixo  da  nominal.  A  possibilidade  da 

correção por conjunto de máquinas foi descartada devido à dinâmica de funcionamento da 

empresa, onde nem sempre as mesmas máquinas funcionam ao mesmo tempo, logo em um 

momento em que nem todas as máquinas de um conjunto corrigido estiverem em 

funcionamento, existirá a possibilidade de haver sobretensão nos terminais dos motores 

podendo danificá-los.  
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  O dimensionamento do banco de capacitores foi então realizado considerando o pior 

caso encontrado nos registros de faturamento, onde foi observado na memória de massa a 

maior demanda por energia reativa registrada. A Tabela 01 apresenta a interface da memória 

de massa mostrando dados do pior caso: 

 

Tabela 01 – Pior Caso 

 

Fonte: CELPE, 2018 

 

 Desta forma, após ser encontrado o ponto denominado aqui como “pior caso”, foi 

dimensionado o banco de capacitores através das equações apresentadas no Quadro 01, 

sendo obtido o valor de 79,40 kvar. 

 

 6.6.4.1 Análise do Pior Caso 

 

 Para a análise do pior caso, será utilizado o Gráfico 05, que apresenta as curvas de 

carga ativa e reativa do dia 09 de novembro e, em seguida, o Gráfico 06 que demonstra as 

mesmas curvas após a implementação do banco de capacitores automático: 
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Gráfico 05 – Curvas de carga anteriores à correção de fator de potência 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Gráfico 06 – Simulação após a implementação do banco de capacitores 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Como pode ser observado nos Gráficos 05 e 06, a implementação do banco de 

capacitores automático, com à sua capacidade de rastrear o fator de potência instantâneo e, 

devido ao seu dimensionamento, fornecer energia reativa suficiente para mantê-lo no nível 

padronizado pela concessionária, trará uma mudança significativa no consumo da empresa, 

evitando  a cobrança de multas. Foi  escolhido o dia 09 de novembro para a realização dessa 

representação, pois neste dia foram observados os maiores valores de consumo e demanda 

de energia reativa nos dias em que a planta funcionou.   

 O  Quadro  15  apresenta  um  resumo  do  consumo  ativo  e  reativo  no  dia  09  de  

novembro, antes e depois da correção: 

 

Quadro 15 – Resumo de Consumo 

 

 

 esta forma, conforme o Quadro 15, em um cenário idêntico ao dia analisado haveria 

uma redução de cerca de 66,23% no consumo de energia reativa, corrigindo o fator de 

potência médio para o valor padrão estabelecido pela Resolução nº 414. 

 

 6.6.4.2 Análise Diária 

 

 Após  a  simulação  da  correção  do  fator  de  potência  baseado  no  pior  caso 

encontrado, foi realizado o mesmo estudo para os dias em que a planta funcionou no mês de 

novembro. Para tal, foi considerado o consumo total da planta no período indutivo da rede, 

incluindo o consumo referente ao exaustor. A Tabela 16 resume os consumos ativos e 

reativos e uma simulação de como ficaria o consumo de energia reativa após a correção do 

fator de potência. 
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Quadro 16 – Resumo dos consumos de novembro 

 

 De acordo com o apresentado na  Tabela 16, pode ser observado uma redução 

estimada em cerca de 69,27%, trazendo o fator de potência médio de aproximadamente 0,55, 

para 0,92 que é o valor de referência estabelecido pela ANEEL. Sendo assim, neste mês não 

seria cobrado multas por consumo excessivo de energia reativa.  

 Vale ressaltar que, por se tratar de um banco de capacitores automático, o mesmo 

poderá operar por vários dias seguidos e com  grandes variações nas cargas, logo nos 

períodos em que o exaustor funcione por mais de 24 horas, o banco poderá acompanhá-lo 

mesmo sendo a única máquina em operação, sem que torne a rede capacitiva ou cause sobre 

tensão nos terminais do motor. 

 

 6.6.4.3 Análise Mensal 

 

 Por  fim,  em  uma  última  análise,  considerando  que  o  banco  de  capacitores 

dimensionado  foi,  de  acordo  com  as  demonstrações  anteriores,  capaz  de  suprir  as 

necessidades  nos  pontos  mais  críticos,  será  apresentado  uma  simulação  do 

comportamento  do  consumo  de  energia  reativa  mensal.  Para  tanto,  foi  considerado  a 

quantidade estimada de dias em que a planta funcionou por mês, a potência máxima do banco 

de capacitores e que o mesmo funcionará durante todo o período indutivo, uma vez que não 

é possível se determinar os dias em que o exaustor estará em operação. 
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 O Quadro 17 apresenta um comparativo entre o consumo reativo mensal com o seu 

respectivo fator de potência e os respectivos valores estimados, após implementação do 

banco de capacitores. 

 

Quadro 17 – Simulação dos reativos mensais 

 

 

 Conforme  apresentado  na  Tabela  17,  com  a  implementação  do  banco  de 

capacitores, é esperado uma redução de cerca de 73,85% de consumo de energia reativa ao 

longo do ano, evitando o pagamento de multas e as demais desvantagens provenientes do 

baixo fator de potência em uma instalação elétrica. 

 

 6.7 Análise Financeira 

 

 A análise financeira foi realizada considerando as seguintes premissas:  

 Demanda contratada: 125,13 kW;  

 Instalação de um banco de capacitores automático de 79,40 kvar;  

 Valores de tarifas referentes ao mês de maio de 2018; 

 

 Foram  desconsiderados  valores  cobrados  referentes  a  Bandeiras  Tarifárias 

Amarela e Vermelha, Iluminação pública e demais encargos que não fossem consumo e/ou 
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demanda. O Quadro 18 apresenta os valores referentes às tarifas cobradas para a unidade  

consumidora  enquadrada  como  Horo  sazonal  Verde  –  A4  INDUSTRIAL, retirados do 

sítio da CELPE: 

 

Quadro  18 – Tarifas mês de maio de 2018 

 

Fonte: CELPE, 2018 

 

 6.7.1 Demanda Contratada 

 

 Como foi apresentado anteriormente, a demanda contratada deverá ser ajustada para  

o  valor  de  125,13  kW,  pois  este  valor  trará  mais  segurança  de  que  não  haverá 

cobrança de multas por ultrapassagem de demanda, sendo assim, o Gráfico 07 apresenta uma 

projeção de gastos com demanda contratada: 

 

Gráfico 07 – Gastos com demanda contratada 
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 Sendo assim, como pode ser observado, o ajuste da demanda contratada trará uma  

economia de 16,58% nos gastos com esse fator, somando no final do ciclo de 12 meses, uma 

economia de R$ 6.620,88. 

 

 

 6.7.2 Correção do fator de potência 

 

 

 As  análises  anteriores  demonstraram  a  necessidade  da  implementação  de  um 

banco de capacitores e uma projeção do consumo de energia reativa. Os Quadros 19 e 20 

apresentam as projeções de economia para os postos tarifários de ponta e fora de ponta. 

 

 

Quadro 19  – Economia na correção do fator de potência – Horário de Ponta 
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Quadro 20 – Economia na correção do fator de potência – Horário Fora de Ponta 

 

 

 

  

 Sendo  assim,  implementação  do  banco  de  capacitores  no  sistema,  trará  uma 

economia de aproximadamente R$ 14.115,54, considerando os consumos de acordo com o 

obtido no histórico a tarifa referente ao mês de maio de 2018. 

 

 

 6.7.3 Resumo dos faturamentos 

 

 Por  fim  o  Gráfico  08  apresenta  um  comparativo  entre  os  faturamentos  com 

demanda e consumos ativo e reativo, antes e depois das melhorias indicadas. 
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Gráfico 08 – Resumo dos Gastos Totais 

 

 

 

 Como pode ser observado, ao serem aplicadas as melhorias recomendadas, será 

possível ter uma economia média mensal de R$ 1.728,04, somando ao final do ciclo de um 

ano um valor de economia de R$ 20.736,42 reais. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A Colibri Indústria de Cerâmica e Prestadora de Serviços se mostrou ser uma unidade 

consumidora com um grande potencial para a aplicação de ações de eficiência energética  e  

erenciamento  de  energia,  conseguindo  desta  forma  atingir  uma  melhor relação de custo-

benefício na utilização de energia elétrica. 

 A  demanda  contratada  atual  que  está  em  inconformidade  com  a  realidade  da 

empresa,  segundo  os  cálculos  realizados,  irá  apresentar  após  a  sua  alteração,  uma 

economia de aproximadamente R$ 551,74, apresentando no final do ciclo de um ano um 

valor  de  R$  6.620,88,  que  poderá  ser  aplicado  em  investimentos  que  tragam  mais 

produtividade ao empreendimento.  
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 O fator de potência se mostrou ser um ponto crítico no funcionamento da empresa, 

estando em um nível bem abaixo do ideal estabelecido pelos normativos e trazendo com si,  

problemas  para  a  instalação,  como  aquecimento  das  máquinas  e  condutores.  A 

instalação  do  banco  de  capacitores  indicado  neste  trabalho,  apresentou-se  como  uma 

solução eficaz para o problema de consumo de energia reativa, fornecendo a quantidade que 

está sendo demandada pelas máquinas e trazendo com si outros benefícios como o mais 

disponibilidade para o transformador e estabilidade no nível de tensão da empresa.  

 A correção do fator de potência, mostrou-se também como uma solução que trará 

uma economia significativa nos custos com energia elétrica, pois após a sua instalação, será 

economizado um valor médio mensal de R$ 1.176,30, que está sendo pago em multas por 

consumo excedente de energia reativa, somando ao final do ano um valor estimado de           

R$ 14.115,54.  

 Embora  as  soluções  indicadas  neste  trabalho  consigam  resolver  alguns  dos 

problemas existentes na empresa, há também a necessidade de melhores orientações para os  

operadores  das  máquinas,  para  que  assim  seja  evitado  os  picos  desnecessários  de 

demanda, devido à partida de motores grandes com cargas elevadas, ou mais de dois motores 

menores de forma simultânea nesta mesma situação. Há também a necessidade da realização 

de um estudo de viabilidade de substituição de algumas das máquinas que fazem parte da 

planta, visto que algumas delas estão operando com cargas abaixo da nominal, consumindo 

assim um alto valor de energia reativa.   

 Devido à grande variação na dinâmica de funcionamento da empresa, havendo 

sazonalidade nos horários em que cada máquina entra em funcionamento e na quantidade de  

dias  em  que  a  indústria  fica  em  operação,  existe  a  necessidade  de  uma 

acompanhamento mais detalhado do consumo energético, inclusive se possível, solicitar aos 

operadores fazer registros diários dos horários de funcionamento de cada máquina e a 

instalação de equipamentos de medição como amperímetros, voltímetros e wattímetros, para 

também manter um registro diário dessas grandezas em cada máquina, facilitando assim as 

análises para melhorias posteriores. 

 Desta forma, o trabalho conseguiu obter êxito nas metas estabelecidas, entendendo o  

funcionamento  da  empresa  e  dessa  forma  apresentando  soluções  que  trouxessem 

melhorias no consumo e faturamento da indústria, de forma que a mesma conseguirá a partir  

das  economias  previstas,  manter  uma  melhor  estabilidade  financeira  e  realizar outros 

investimentos. 
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