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RESUMO 
 
 

A crescente preocupação com a redução de custos junto a procura constante pelo aumento de 
produtividade leva a necessidade de gerenciamento adequado dos principais setores de uma 
indústria. É o caso do setor de energia elétrica, ao qual são atribuídos diversos estudos na 
atualidade para que se obtenha o máximo aproveitamento e o mínimo desperdício. Para se 
consumir energia elétrica com produtividade é necessário considerar o consumo de energia 
reativa em uma instalação. Reduzir ou compensar este tipo de energia eleva a produtividade e 
minimiza as perdas. Esta redução de energia reativa numa instalação, gera grandes benefícios, 
tais como: • Redução das perdas em cabos e transformadores, pela redução da corrente de 
alimentação; • Redução dos custos de energia elétrica, com a eliminação das penalizações 
impostas pelas concessionárias e com a redução das perdas; • Possibilidade da ligação de 
cargas adicionais com o aumento da capacidade da condução dos cabos e da capacidade 
disponível nos transformadores; • Elevação dos níveis de tensão, melhorando o 
funcionamento dos equipamentos instalados. No caso das instalações de médio e grande porte 
a preocupação com o consumo de energia reativa é grande. Isso se deve ao fato de as 
concessionárias aplicarem multas sobre o excesso consumido. Para as pequenas instalações, 
por não haver muitos casos de multas, não há grande preocupação em compensar a energia 
reativa, o que é um grande erro, pois os benefícios deste controle, são para todos os portes de 
instalações elétricas. Em meio a busca por recursos para que se alcance o aumento da 
produtividade e maneiras de compensação ou redução de desperdícios surge a correção do 
fator de potência (FP), que visa a melhoria das características da energia produzida por um 
sistema elétrico por meio do aumento da energia ativa e/ou redução da energia reativa. O 
extinto DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) estabeleceu através da 
resolução Nº479 de 20 de Março de 1992 que o Fator de Potência mínimo deve ser 0,92. Este 
FP objetiva otimizar o uso da energia elétrica gerada no país. Atualmente a resolução válida é 
a 456, da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), de 29 de Novembro de 2000. 
Buscando esta otimização na utilização da energia elétrica, neste trabalho foi desenvolvido um 
estudo de correção do fator de potência de uma instalação industrial típica, envolvendo banco 
de capacitores centralizados numa subestação de média tensão, com análises da qualidade de 
energia quanto aos componentes harmônicos e seus efeitos de ressonância nos circuitos, com 
análise técnica quanto a real necessidade do sistema para a implementação de um projeto com 
a melhor solução. 


