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�2. Espaço para apresentação pessoal , eventuais perguntas e/ou 

comentários  - respostas no final da apresentação.

�1. Teste de som: Reunião � Assistente de configuração de áudio � Sigam as 

instruções.

�3. Digitem 

aqui



PRINCIPAIS REGRAS DESTE WEBINAR:
� As perguntas e/ou comentários deverão ser feitas unicamente por

escrito, utilizando-se o campo apropriado;

� Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o

desenvolvimento da apresentação, mas serão respondidas somente após

o final da mesma;

� Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo

disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta durante o webinar;

� Se houver interrupção inesperada do webinar, certifique-se que sua

conexão com a internet esteja funcionando normalmente e tente se

conectar novamente;

�3



PALESTRANTE: Eng° Marcel Fernando da 

Costa Parentoni

Graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Federal de Itajubá (2004, 2006 e 2010). É professor 
adjunto da Universidade Federal de Itajubá no campus de Itabira 
(MG), onde atualmente ocupa o cargo de Diretor do Campus.

MEDIADOR: Eng° Eduardo Gradiz
Consultor do Procobre –Instituto Brasileiro do Cobre
eduardo.gradiz@procobre.org.br



Prof. Marcel Parentoni



� Potências em Sistemas Elétricos

� Correção de Fator de Potência

� Regulação de Tensão

� Eficiência Energética

� Custos Envolvidos



� Potência Aparente versus Potência Ativa

� Potência Reativa

� Potência Não Ativa de Deslocamento

� Potência Não Ativa de Distorção

� Potência Não Ativa de Desequilíbrio



� Potência Aparente versus Potência Ativa

� Potência Reativa

� Potência Não Ativa de Deslocamento

� Potência Não Ativa de Distorção

� Potência Não Ativa de Desequilíbrio

Como 
atuar?



� Potência Aparente versus Potência Ativa

� Potência Reativa

� Potência Não Ativa de Deslocamento

� Potência Não Ativa de Distorção

� Potência Não Ativa de Desequilíbrio

Bancos de Capacitores

Filtros

Distribuição 
de Cargas



� Chaveamento através de contatores

� Estágios de mesma potência ou estágios de 
potências progressivas

� Utilização de controladores comerciais para 
executar a lógica de inserção de capacitores



� Em sistemas de BT

� Possibilidade de atuar apenas nos pontos 
mais críticos

� Possibilidade de análise para aplicabilidade 
da correção



� Chaveamento através de semicondutores ao 
invés de contatores

� Lógica de chaveamento baseada em um 
controlador com realimentação de erro

� Projeto de estágios capacitivos para se obter 
uma “rampa” de correção



� Aplicação em secundários de TRs de 
distribuição

� Minimizar a corrente consumida para a 
mesma potência ativa transferida pelo 
transformador

� Aumento da eficiência do sistema

� Aumento da capacidade do sistema



� Conexão do Banco de Capacitores em estrela 

� Controle de reativo independente por fase

� Ajuste do controlador para monitoramento 
simultâneo da tensão fase-neutro

� Diminuição da Potência Não Ativa de 
Desequilíbrio

� Maior aproveitamento da capacidade do TR



� Transformadores de 10kVA a 75kVA:
◦ Potência reativa de BC de 30% a 40% da potência do 
transformador

� Estágios capacitivos:
◦ 4 a 5 por fase

� Cada estágio com controle independente



� Economia esperada para a mesma potência 
ativa transportada:
◦ Sistema de aprox. 30mil transformadores

◦ De R$200mil a R$1milhão por ano

◦ Por transformador: de R$7,00 a R$33,00 por ano

� Custo aproximado de implementação:
◦ R$400,00 a R$700,00 por transformador

� Tempo de retorno pode ser algo próximo de 
13 anos:
◦ Análise de aplicabilidade de acordo com a potência



Ref: Pavlos S. Georgilakis. Environmental Cost of Distribution Transformer Losses



� Análise de aplicabilidade:
◦ Sistema total ou parcial

� Minimização da Potência Reativa

� Minimização do desequilíbrio entre as 
tensões

� Diminuição da energia consumida

� Aumento da capacidade do sistema



Meu contato para eventuais dúvidas e 
informações adicionais:

E-mail: parentoni@unifei.edu.brparentoni@unifei.edu.brparentoni@unifei.edu.brparentoni@unifei.edu.br


