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RESUMO

Este trabalho teve sua origem após a conclusão do projeto
AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM
ALIMENTADORES que tinha como objetivo diagnosticar/
identificar as perdas de distribuição e transformação em um
alimentador típico da distribuição que atende uma gama de
consumidores residenciais, comerciais e industriais, de forma
a obtermos resultados com a utilização do banco de dados re-
colhido durante o período de monitoramento do alimentador
que foi realizado a partir do ano de 2000, com a instalação de
capacitores e de bancos de capacitores de BT em 2002/2003.

Um dos produtos/resultados que visualizamos como um be-
nefício para o cliente da CEMIG é a correção do fator de po-
tência para manter o nível de tensão dentro dos parâmetros
determinados pela portaria ANEEL - 505 de 26/011/2001

PALAVRAS-CHAVE:

Correção do fator de potência

  I. INTRODUÇÃO

Para possibilitar a obtenção das metas propostas nes-
te trabalho foi utilizado o gerenciamento de energia atra-

vés de medidores/registradores instalados em pontos de
medição convenientemente localizados a fim de permitir

a visualização, planejamento, supervisão e monitoração
do uso de energia elétrica, objetivando quantificar a ener-

gia distribuída entre o alimentador, os transformadores
por ele atendidos e as unidades consumidoras  residenciais,

industriais e comerciais, permitindo desta forma

quantificar as perdas comerciais e técnicas no sistema de
distribuição de energia.

A transferência de dados obtidos no ponto de medi-
ção eletrônica para o microcomputador onde estão insta-

lados os programas de análise de medição, que é feita atra-
vés de leitora direcional.

Para tanto, aproveitando o roteiro já elaborado de exe-
cução de tarefas criado para o projeto EXTENSÃO DO
PROJETO AUMENTO DE EFICIÊNCIA ENERGÉ-

TICA EM ALIMENTADORES, iniciamos a montagem
do nosso novo projeto conforme a seguir:
• Identificar dois transformadores da Distribuição para realizar

os primeiros testes de correção do fator de potência, sendo
um circuito na baixa tensão do transformador e o outro cir-
cuito a correção do FP que será realizada nas unidades con-
sumidoras com a instalação de pequenos capacitores;

• Identificar as unidades consumidoras instaladas no pri-
mário e secundário;

• Diagrama unifilar primário e secundário;
• Identificar toda iluminação pública ligada ao alimentador;
• Continuar a monitoração da medição no ponto primário;
• Continuar a monitoração das medições em todos os trans-

formadores atendidos pelo alimentador LAVD-15;
• Manter o já definido período de acompanhamento das

medições;
• Realizar leituras analisando mensalmente os dados das

leituras e acompanhar a correção do FP e o nível de ten-
são no primário e no secundário dos transformadores
bem como das unidades consumidoras;

• Manter o monitoramento do crescimento vegetativo da
demanda;

• Quantificar a redução de perdas com a instalação dos
capacitores e os ganhos na melhoria de tensão no alimentador,
transformadores e nas unidades consumidoras.

  II. DESENVOLVIMENTO

2.1. Identificação do alimentador típico da
distribuição

A proposta feita pela Superintendência de Engenha-
ria se deve, basicamente, ao desenvolvimento e monitora-
mento de um alimentador de média tensão 13,8 kV, onde
fosse possível quantificar as perdas comerciais e técnicas
de um alimentador  típico da distribuição urbana que tives-
se ao longo do seu atendimento  todos os segmentos de
consumidores.
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Esta proposta foi aceita pela Superintendência de
Distribuição Sul, para que fossem instaladas medições
na cidade de Lavras MG – Distrito de Distribuição de
Lavras, onde escolhemos o alimentador LAVD-15 da SE
Lavras – II, por possuir todos os requisitos que aten-
dem a proposta do estudo para quantificar as perdas em
um alimentador de distribuição.

O alimentador LAVD-15 está sendo monitorado nos
trechos que compreendem a rua Evaristo Gomes Guerra,
730 (Uma chave faca, NF) até a rua Raimunda Marques
Guimarães, 854 (Uma chave faca NA).

Este alimentador, na parte monitorada, atende os se-
guintes bairros: Jardim Glória, Jardim Campestre, José
Moura Amaral e Bairro das Mansões.

A principal característica que nos levou  a escolher
este alimentador foi a diversidade de unidades consumido-
ras atendidas tais como Hospital do Coração, Centro de
Diagnóstico, escola CAIC, supermercados, padarias, pe-
quenas indústrias, consumidores de baixa renda e torre de
telecomunicação da Telemig Celular.

Os circuitos que compõem este alimentador são for-
mados por redes de distribuição urbana compostas de: redes
convencionais, redes isoladas com primário e secundário com
cabos multiplexados  e, ainda, parte de redes secundárias
que atendem os consumidores que fazem parte do sistema
GLD (Gerenciamento pelo Lado da Demanda).

Antes de iniciarmos os serviços de monitoramento do
alimentador LAVD-15 foi realizado, com auxílio da equi-
pe de manutenção do DS/DLV, uma inspeção com
termovisão em todo o circuito do alimentador, onde en-
contramos oito pontos de conexões com irregularidade
onde foi sanado o problema pela equipe de manutenção.

Após as instalações de todos os equipamentos para
monitoração do projeto foi realizada uma segunda inspe-
ção com termovisão onde foi detectado apenas um ponto
de conexão com irregularidade onde foi sanado o proble-
ma pela equipe de manutenção.

  III - MEDIÇÕES

Para possibilitar a medição no secundário dos trans-
formadores, instalamos uma caixa CM-3 a 4,80 M do solo
em cada poste com transformador. Na caixa CM-3 instala-
mos 3 TC’s 200:5, um medidor eletrônico, classe 0,5, de
marca ESB Saga 1000 e uma chave de aferição.

Desconectamos do barramento de saída de BT do
transformador os cabos que ligavam à rede secundária e
ligamos 3 cabos isolados com proteção de PVC para 750V
/1 KV 50mm² para Transformadores até 30 kVA e 3 cabos
isolados com proteção de PVC para 750V/1 KV 70mm²
para Transformadores de 45 a 75 kVA.

Os cabos foram conectados no barramento do trans-
formador entrando pela lateral superior da caixa CM-3, pas-
sando cada fase dentro de um TC 200:5 e saindo pelo fundo
da caixa, e conectado à rede secundária de distribuição.

3.1 - MEDIÇÃO ELETRÔNICA
Após a instalação da medição do ponto primário,  os

medidores eletrônicos foram programados com os seguin-
tes parâmetros:

- Fechamento automático de fatura às 00:00h de todo dia
1º do mês;

- Intervalo de integralização de 5 minutos;
- Medição do kW;

- Medição do reativo capacitivo;
- Medição do reativo indutivo;

- Medição do fator de potência-FP;

- Medição de tensão;

Recuperação da memória de massa todo dia 1º de cada
mês e verificação todo dia 15 de cada mês através da leitura

realizada em cada ponto com uma leitora direcional para man-
ter o acompanhamento das leituras dos medidores eletrome-

cânicos e diminuir o risco de perda parcial ou total da memó-
ria de massa do medidor eletrônico devido a problemas de

ordem técnica do sistema (manobra com alimentador, inter-
rupções programadas, interrupções acidentais tais como des-

cargas atmosféricas, abalroamento de poste etc.).

3.2 - Medidores Eletromecânicos
Os medidores eletromecânicos apresentam erro mé-

dio de 0,3 e foram instalados após o monitoramento do

ponto primário, que teve sua instalação no dia 07/06/2000
sendo que a instalação/substituição dos medidores

eletromecânicos ocorreu no mês de julho de 2000, sendo
que durante o crescimento vegetativo instalamos medido-

res nas unidades consumidoras com as mesmas caracterís-
ticas de calibração.

A partir da substituição dos medidores eletromecâni-

cos, passamos a realizar leituras semanais de forma a pro-
porcionar maior exatidão.

Após a substituição de todos os medidores eletromecâ-
nicos, iniciamos o monitoramento de todo o sistema, onde

podemos confrontar a medição do alimentador – MT à medi-
ção dos transformadores na BT e das unidades consumidoras

residenciais, comerciais e industriais bem como das unidades
consumidoras atendidas na MT, sendo que o monitoramento

teve o seu início a partir de 01/08/2000 e continuamos a man-

ter o mesmo padrão de acompanhamento das leituras.

  IV. CRESCIMENTO VEGETATIVO DA
CARGA

Durante o monitoramento do alimentador, foi possí-

vel acompanhar o crescimento vegetativo da demanda con-
forme a seguir:

01/05/00 - 1.075UC - 167.409 KWh - 155 KWh por UC
01/08/01 - 1.164-UC - 163.314 KWh - 140 KWh por UC

01/10/02 - 1.285-UC - 166.901 KWh - 130 KWh por UC

01/05/03 - 1.244-UC - 171.683 KWh - 138 KWh por UC
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Estas unidades consumidoras tiveram um consumo

pouco representativo, pois o acréscimo foi de apenas 4.274

kWh, com uma média de 3,43 kWh por unidade. Entretan-

to, tivemos 11 unidades consumidoras desligadas (casas

de aluguel, casas desocupadas até Julho de 2003).

5 .1 - Percentual de perdas em  kWh
No período de 01/06/2000 a 01/07/2000 a perda

percentual foi de 15,44% antes da substituição dos medi-

dores das unidades consumidoras residenciais, comerciais

e industriais.

No período de 01/04/03 a 01/07/2003, com a instala-

ção de 1.244 capacitores nas unidades consumidoras

totalizando 209kVAr, reduzimos as perdas percentuais para

10,06%, entre o alimentador e as unidades consumidoras,

conforme demonstrado na tabela abaixo.

Período % Perda kWh

01/12/2002 a 01/01/2003 13,13

01/01/2003 a 01/02/2003 13,33

01/02/2003 a 01/03/2003 13,31

01/03/2003 a 01/04/2003 11,85

01/04/2003 a 01/05/2003 * 10,11

01/05/2003 a 01/06/2003 11,09

01/06/2003 a 01/07/2003 11,63
* A partir desta data foram instalados capacitores nas unidades consu-

midoras

5.2 - Percentual de perdas em kW (demanda)

Constatamos que o dia 01/04/2003 foi o dia de maior

demanda do período onde nos foi possível constatar uma

perda média de potência em kW de 3,88% entre o

alimentador e os 29 transformadores de distribuição e 3 con-

sumidores primários, sendo que ocorreu uma divisão de cir-

cuito onde acrescentamos um transformador de 75 kVA.

Após o término das instalações dos capacitores, cons-

tatamos no dia 02/05/2003 que houve uma perda média de

potência em kW de 3,63% entre o alimentador e os 29

transformadores de distribuição e 3 unidades consumido-

ras atendidas em média tensão conforme pode ser obser-

vado nos quadros abaixo.

SEM CAPACITORES COM CAPACITORES

02/05/2003 18/02/2003

Hora % Perda Hora % Perda

00:55 4,00 00:00 4,12

02:30 3,95 02:10 4,65

09:15 4,12 08:45 4,29

11:55 3,28 12:05 3,29

15:55 3,47 16:30 3,52

18:15 3,15 18:00 3,41

21:30 3,50 21:10 3,89

Média no Dia 3,63% Média no Dia 3,88%

FORA DO HORÁRIO DE PONTA

Mês KW FP KVA

Janeiro 537,25 0,65 826,55

Fevereiro 528,27 0,64 825,43

Março 547,05 0,70 781,50

Abril * 565,83 0,83 681,73

Maio 534,81 0,84 636,67

Junho 550,00 0,83 662,65

Julho 562,00 0,97 579,38

*   A partir desta data foram instalados capacitores nas unidades con-
sumidoras

NO HORÁRIO DE PONTA

Mês KW FP KVA

Janeiro 537,25 0,65 826,55

Fevereiro 528,27 0,64 825,43

Março 547,05 0,70 781,50

Abril* 565,83 0,83 681,73

Maio 534,81 0,84 636,67

Junho 550,00 0,83 662,65

Julho 562,00 0,97 579,38
*  A partir desta data foram instalados capacitores nas unidades con-

sumidoras

  V - CONCLUSÃO

Da comparação feita entre os dados coletados nas
medições realizadas em Lavras durante o período de 01/
07/2000 a 30/07/2003, e a metodologia de cálculo das per-
das técnicas em redes de distribuição de Média Tensão e
Baixa Tensão, foi possível identificar que as perdas médias
obtidas no cálculo realizado pela metodologia para cálculo
de perdas técnicas adotadas pela CEMIG apresentam va-
lores muito próximos dos verificados com as medições,
comparando-se segmentos semelhantes.

A verificação dos dados nos sugere que a metodologia
em questão poderá ser utilizada como balizador para identi-
ficação de possibilidade de irregularidade nas medições de
consumo, por comparação com as medições reais, onde se-
rão comparadas as variações encontradas nas medições com
parâmetros preestabelecidos pelas metodologias, buscando-
se, ainda, um aporte fino, visando a sua adequação à reali-
dade das medições em campo, inclusive “depurando-a” me-
lhor em decorrência da sua implementação em caráter expe-
rimental em outras áreas, onde estamos desenvolvendo pro-
jetos integrados e existe a oportunidade de aplicação.

Como ocorreu um longo período de monitoramento
e quantificação das perdas no sistema, cabendo a extensão
do projeto de correção do fator de potência nas unidades
consumidoras e no secundário dos transformadores para
uma primeira experiência temos a informar:

1 – Correção do fator de potência no secundário dos
transformadores

Com base nos resultados das medições instalamos 2
bancos de capacitores de 5kVAr cada em um no secundá-
rio de um transformador de 75kVA e realizamos o  moni-
toramento durante um ano.
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Os resultados obtidos não nos permitiram garantir um

desempenho de forma a adotarmos tal metodologia devida,

principalmente, a queima dos dispositivos de proteção dos
bancos de capacitores que ocorreram por motivos de descar-

gas atmosféricas, comprometendo o desempenho dos bancos
e as constantes interrupções motivadas por acionamento dos

contatores que foram registradas no medidor eletrônico.

2 – Correção do fator de potência em unidades
consumidoras

Com base nos resultados das medições instalamos

capacitores em todas as unidades consumidoras de um
transformador de 45kVA totalizando 66 UC.

Os resultados obtidos para corrigir um FP de 12kVAr
foram distribuídos  tomando-se por base o consumo de

cada unidade consumidora e seu FP.
O período de monitoramento foi realizado durante um

ano e os resultados foram satisfatórios, levando o FP de 0.67
para 0.99 sem provocar surtos de tensão na carga baixa e

reduzindo as perdas em kWh de 15,44% para 10,11%.

Observamos também a melhoria do nível de tensão

no final do circuito que passou de 122V para 130V, man-

tendo-se a melhor qualidade do fornecimento de energia
proposto pelo projeto.

Lembramos que não recebemos durante um ano ne-
nhuma reclamação dos consumidores e também não ocor-

reu queima ou defeito nos capacitores instalados.
Com base nos bons resultados obtidos no Projeto de

Correção do Fator de Potência em Alimentadores na Bai-
xa Tensão dos Tansformadores e em Unidades Consumi-

doras na cidade de Lavras  - MG onde instalamos  em 1.222

unidades consumidoras capacitores de BT  totalizando uma
potência reativa de 209kVArC refletida no alimentador,

estamos espandindo a instalação para a cidade de Monte
Sião – MG, totalizando a instalação de capacitores em 2.500

unidades consumidoras, onde existe predominância de in-
dústrias do ramo de tecelagem.


