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Resumo 
 

Este trabalho de iniciação científica visa o estudo do consumo de energia 

elétrica em tipos de residências, por exemplo: popular, classe média e alto padrão. A 

pesquisa deve incluir média de consumo levando-se em conta a carga instalada, o 

tipo e fração de potência reativa envolvida e a necessidade de correção do fator de 

potência (F.P.). Adicionalmente, será apresentado um modelo de redução de 

consumo de energia elétrica doméstica (através da correção do F.P.), a partir do 

“estado da arte” dos dispositivos elétricos, tais como: iluminação LED, equipamentos 

com motores inverter (e.g., ar condicionado, máquinas de lavar etc.) e monitores de 

consumo de energia elétrica. Os resultados deste estudo serão apresentados e 

discutidos. 

 
Introdução 
 

Em circuitos de corrente alternada, a maioria das cargas consome energia 

reativa, seja esta indutiva, e.g., transformadores, motores; ou capacitiva, e.g., fontes 

chaveadas, lâmpadas de LED (diodo emissor de luz), motores com inversores de 

frequência etc. Para que essas cargas funcionem, respectivamente, necessitam de 

campo eletromagnético e/ou carga elétrica para carregar as placas de capacitores, o 

que exige dois tipos de potência: ativa e reativa. Potência ativa, medida em kW é a 

que realiza trabalho, gerando calor, movimento etc. Já a potência reativa, medida em 

kVAr, é usada para produzir e manter os campos eletromagnéticos das cargas 

indutivas e capacitores carregados em cargas capacitivas. A potência total que é 

gerada e transmitida à carga, é chamada de potência aparente, medida em kVA, 

sendo, matematicamente a soma vetorial das potências ativa e reativa. 

A porcentagem da potência total fornecida (kVA) que é transformada em 

potência ativa (kW) é indicada pelo fator de potência. Em termos simples, o fator de 

potência mostra a eficiência de um sistema elétrico em corrente alternada. Valores 

próximos de 1,0 indicam que o sistema é eficiente, e valores baixos indicam 

sobrecarga no sistema e baixa eficiência. 

Em um sistema elétrico, baixo valor de fator de potência é resultado de 

quantidade elevada de potência reativa e, como consequência, há aumento da 

potência aparente total e também da corrente que circula na rede elétrica, seja da 

própria concessionária ou das demais unidades consumidoras, podendo causar 



sobrecarga em diversos pontos do sistema (subestações, linhas de transmissão etc.) 

prejudicando a estabilidade e causando subutilização (e.g., quedas de tensão) da 

capacidade instalada. 

 
Objetivo 
 

O objetivo principal deste trabalho é o estudo do consumo médio residencial de 

energia elétrica e da fração de potência reativa (capacitiva e/ou indutiva) envolvida. 

Desta forma, será verificada a necessidade e viabilidade em se corrigir o fator de 

potência (normalmente utilizado em redes industriais) em instalações elétricas 

residenciais visando o aumento da eficiência elétrica do sistema. 

 
Metodologia 
 

 Revisão bibliográfica; 

 Estudo analítico sobre os métodos atuais de correção de F.P.; 

 Levantamento de cargas utilizadas em residências; 

 Proposição de circuito para correção de F.P.; 

 Simulação em software Powersim; 

 Análise de resultados; 

 Conclusões. 

 
Desenvolvimento 
 
 Após escolhido o tema da presente pesquisa, partiu-se para a primeira fase que 

consiste no levantamento bibliográfico. Embora a correção de F.P. já é amplamente 

utilizada na indústria, o que faz com que exista bastante literatura sobre, quando se 

estuda a possibilidade de utilizar tal correção em consumidores residenciais, nota-se 

que pouco foi publicado em livros. Neste momento, a procura por material bibliográfico 

parte para trabalhos acadêmicos (teses de mestrado, doutorado etc.), o que exige 

pesquisa minuciosa. Também já foram listados sites da internet que são 

especializados, por exemplo, o portal Power Electronics1 (eletrônica de potência) e o 

Electrical Engineering Community2, este especializado em eficiência energética. Em 

ambos portais, são publicados diversos artigos sobre técnicas, novas tecnologias, 

                                                           
1 Disponível em: www.powerelectronics.com/. Acesso em 15/08/2017. 
2 Disponível em: http://engineering.electrical-equipment.org/. Acesso em 20/08/2017. 



novos componentes etc. A próxima etapa consistirá no levantamento das cargas 

residenciais, de acordo com a faixa socioeconômica (popular, classe média e alto 

padrão). 

 

Resultados preliminares 
 
 Em trabalhos já publicados sobre F.P., a necessidade de correção de F.P. em 

redes residenciais é negada sob a afirmação de que a maioria das cargas nestes 

consumidores é resistiva (onde o F.P. é igual a 1), e.g., chuveiros elétricos, secadores 

de cabelo, secadoras de roupa etc. Também é alegado que, em residências, uma vez 

que o valor pago é pelo kWh (potência ativa), quando nas indústrias há medidores de 

potências ativa (kW) e reativa (kVAr). Contudo, deve-se considerar que a correção de 

F.P. afeta o sistema elétrico como um todo. 

 Os textos consultados citam também que, no caso de cargas capacitivas, além 

do fator de potência, outro efeito nocivo à rede são os harmônicos e, embora possa 

ser tema para outra pesquisa, este deverá ser abordado neste trabalho, já que existem 

algumas normas que regulamentam a correção localizada3 de harmônicos. 
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