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RESUMO
Esta pesquisa teve por finalidade utilizar ferramentas do gerenciamento de projetos para auxiliar no planejamento da
implantação  de  um  banco  de  capacitores  para  correção  do  fator  de  potência  de  uma  indústria.  O  trabalho  foi
desenvolvido a partir de estudo de caso e utilizando-se de pesquisas bibliográficas em resoluções normativas, manuais,
livros, artigos bem como materiais disponibilizados na internet. Elaborou e analisou-se o termo de abertura do projeto, a
declaração do escopo e estrutura analítica de projeto de modo a se atingir os objetivos propostos. O orçamento prevê
um gasto de dois mil reais e um prazo de aproximadamente vinte e um dias para desenvolvimento do projeto, o qual foi
dividido em três fases: Gerenciamento, Banco de Capacitores e Orçamento. A partir dos resultados obtidos e da entrega
de todos os pacotes de trabalho, é possível afirmar que as ferramentas do gerenciamento de projetos podem contribuir
para  o  planejamento  da  correção  do  fator  de  potência  de  uma  indústria,  visto  que  permite  o  acesso  a  todas  as
informações determinadas no decorrer do projeto, dos recursos disponíveis para desenvolvimento das atividades bem
como assegurar o exercício dos critérios de forma satisfatória. 

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência Energética; Banco de Capacitores; Correção do Fator de Potência; Gerenciamento de
Projetos.

1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica e seus impactos ao ambiente vêm sendo foco de pesquisas e interesses
tanto no meio científico quanto no cotidiano das pessoas e organizações, visando a otimização do
consumo de energia. A tecnologia e seus recursos devem ser empregados associados às práticas
de responsabilidade socioambiental, sendo assim, diversas organizações implantaram uma política
efetiva de retorno e melhorias para o ambiente e economicamente viável (GABRIEL et al., 2013).

De acordo com a Companhia Paranaense de Energia, existem dois índices que avaliam a
forma como a empresa está utilizando a energia elétrica: o fator de carga (fc) e o fator de potência
(fp). 

O fator de potência (fp) é um índice que merece uma atenção especial.  Alguns aparelhos
elétricos, como os motores, em um determinado período de tempo, além de consumirem energia
ativa  solicitam  também  energia  reativa  necessária  para  criar  o  fluxo  magnético  que  o  seu
funcionamento exige. Com o crescimento das cargas não lineares conectadas a rede elétrica, como
por exemplo, computadores, inversores de frequência, fontes chaveadas, lâmpadas fluorescentes,
elevam-se os níveis de distorção da rede elétrica, o que leva a necessidade de correção do fator de
potência.

Uma das maneiras de se corrigir o fator de potência é através da instalação de capacitores.
Eles podem ser colocados no barramento principal da indústria, corrigindo o fator de potência de
toda a instalação ou, junto às máquinas mais indutivas, corrigindo o fator de potência apenas dessas
máquinas (COPEL, 2014).  É possível  utilizar as ferramentas de gerenciamento de projetos para
planejar a implantação de um banco de capacitores para correção do fator de potência de uma
indústria,  tendo em vista que a partir  do gerenciamento de projetos pode-se visualizar todas as
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informações pertinentes ao projeto de forma organizada e  estruturada,  bem como identificar  os
recursos necessários e disponíveis para desenvolvimento de projetos.

Assim, o gerenciamento de projetos é a aplicação de informações, capacidades e métodos na
execução de atividades de modo a alcançar um conjunto de objetivos já estabelecidos, dentro de
determinado prazo, com determinado custo e qualidade, a partir da mobilização de recursos técnicos
e humanos. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é aplicar ferramentas da gestão de projetos
na implantação de um banco de capacitores para correção do fator de potência de uma indústria.
Espera-se responder os seguintes objetivos específicos: elaborar o termo de abertura do projeto;
definir o escopo do projeto; elaborar a Estrutura Analítica de Projeto – EAP.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para definir  as necessidades deste projeto,  este trabalho foi  desenvolvido a partir  de um
estudo de caso e a partir de pesquisas bibliográficas em resoluções normativas, manuais, livros,
artigos bem como materiais disponibilizados na internet.

Assim a pesquisa classifica-se como pesquisa exploratória, pois segundo Hair Junior et al
(2005) este tipo de pesquisa é pertinente quando se pretende localizar informações mais detalhadas
sobre um determinado tema. Também é classificada como qualitativa, pois consistirá na obtenção
dos dados para desenvolvimento das etapas propostas. Assim, a pesquisa qualitativa oferece uma
perspectiva integrada dos fenômenos, que podem ser mais bem compreendidos no contexto em que
ocorrem  e  do  qual  fazem  parte,  levando  ao  entendimento  da  dinâmica  de  suas  relações
(FIORAVANTE, 2006).

Por meio das informações coletadas por meio de entrevistas com os interessados pelo projeto
da instalação do banco de capacitores se transcorreram o desenvolvimento e a análise do termo de
abertura do projeto, a declaração do escopo e estrutura analítica de projeto de modo a se atingir os
objetivos propostos. Para desenvolvimento do Termo de Abertura levaram-se em consideração: o
objetivo  do  projeto,  principais  envolvidos  (stakeholders),  custos  e  prazos  previstos  e  principais
entregas necessárias à conclusão do projeto.

A declaração do escopo foi feita baseando-se na estruturação indicada pelo PMBok (2010). A
Estrutura Analítica de Projeto abrangeu as principais etapas do projeto, subdivididas em grupos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O Termo de Abertura do Projeto (TAP) tem por finalidade oficializar o projeto, e depois de
finalizado, permite obter uma visão geral do projeto e dos objetivos a serem atingidos sendo que,
para  que  isso  seja  possível,  este  foi  estruturado  da  seguinte  forma:  Informações  do  Projeto  –
contendo nome do projeto, gerente do projeto, responsável pela elaboração e revisão; Descrição do
Projeto;  Gerente  do  Projeto  e  Nível  de  Autoridade;  Necessidade;  Objetivo;  Principais  Entregas;
Recursos pré-alocados; Principais envolvidos; Premissas; e, Riscos. A seguir, apresenta-se o Termo
de Abertura do Projeto:
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TERMO DE ABERTURA DO PROJETO No: 1

INFORMAÇÕES DO PROJETO

Nome do Projeto:

PLANEJAMENTO DA CORREÇÃO DE FATOR DE
POTÊNCIA DE UMA INDÚSTRIA A PARTIR DA

APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

Versão: 1

Gerente do Projeto: Eng. Data da versão 08/8/2017
Elaborado Por: Eng. Data da elaboração 08/8/2017
Revisado Por: Diretor de Engenharia Data da Revisão 08/8/2017

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O objetivo deste projeto é planejar a montagem de um banco de capacitores para correção do Fator de Potência de uma
indústria, a qual é necessária para evitar perdas de grandezas elétricas e financeiras. Portanto deverão ser levantados
todos os dados necessários ao desenvolvimento do projeto e implantação do banco de capacitores. Junto ao projeto,
deverão ser entregues também o memorial do projeto e orçamento detalhado da montagem. O preço de venda deste

produto é de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

GERENTE DO PROJETO E NÍVEL DE AUTORIDADE

O gerente do projeto fica responsável por assegurar que os requerimentos do cliente sejam satisfeitos e que todos os
produtos sejam entregues. Ele responderá pela aprovação do projeto, coordenação das equipes de levantamento em

campo, elaboração do projeto, orçamento e controle do cronograma e custos de projeto.

NECESSIDADE

Indústrias que sofrem aumento de carga, devido a instalação de novos equipamentos que consomem energia reativa,
precisam realizar a correção do Fator de Potência.

OBJETIVO

Entregar o planejamento de correção do Fator de Potência a um valor mínimo de 0,92 indutivo em 21 dias, após a
aprovação deste termo, com custo máximo de R$ 5.000,00.

PRINCIPAIS ENTREGAS
RECURSOS PRÉ-ALOCADOS

Gerente do projeto e responsável técnico; Projetista; Eletricista (levantamento de campo); Estagiário (orçamento e
cronograma); Estrutura Física (escritório da empresa e medidor de grandezas elétricas).

PRINCIPAIS ENVOLVIDOS

Gerente do projeto e responsável técnico; Projetista; Diretor de Engenharia; Cliente; Concessionária de Energia

PREMISSAS
Os levantamentos em campo serão realizados durante 4 dias; Os levantamentos em campo contem períodos de

operação sob plena carga; Não existe banco de capacitores instalados na indústria; O projeto elétrico e seu memorial
será desenvolvido em 4,5 dias; O orçamento será feito em 5 dias

RISCOS

A indústria não operar em plena carga nos dias de medição; Os levantamentos em campo podem superar 4 dias; Pode
existir algum capacitor já instalado e não visualizado; As atividades de desenvolvimento do projeto elétrico podem

superar 2,5 dias; As empresas podem superar o prazo de 3,5 dias para fornecer o orçamento dos materiais.
Visto do financeiro Aprovação do projeto (diretoria) Visto do gerente do projeto

DATA DA APROVAÇÃO: 08/08/2017

Figura 1: TAP
Fonte: Dados da pesquisa
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O termo de abertura  é  uma visão de alto  nível  do  Gerenciamento  do Projeto  e  tem por
finalidade  autorizar  formalmente  a  existência  de  um  projeto  e  conceder  ao  líder  do  projeto  a
autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades relacionadas (BRASIL, 2011). 

Para a declaração do escopo, propôs-se a seguinte estruturação: Informações do Projeto;
Patrocinador; Gerente do Projeto e Nível de autoridade; Equipe do projeto; Descrição do projeto;
Objeto  e  Necessidade;  Restrições;  Premissas;  Principais  Entregas;  Exclusões  específicas;
Orçamento  Previsto;  Principais  Fases;  Risco;  e,  Requisitos  conhecidos  do  projeto.  A  seguir
apresenta-se a declaração do Escopo contendo as informações do projeto:

ESCOPO
a) Informações do projeto
Nome do Projeto: Planejamento da correção de fator de potência de uma indústria a partir da

aplicação de ferramentas de gerenciamento de projetos.
Gerente do Projeto: Eng. 
Elaborado Por: Eng. 
Revisado Por: Diretor de Engenharia
Data da Elaboração: 08/08/2017

b) Patrocinador
Diretor de Engenharia.

c) Gerente do projeto e nível de autoridade
O gerente do projeto fica responsável por assegurar que os requerimentos do cliente sejam

satisfeitos e que todos os produtos sejam entregues. Ele responderá pela aprovação do projeto,
coordenação  das  equipes  de  levantamento  em  campo,  elaboração  do  projeto,  orçamento  e
cronograma e controle de custos do projeto.

d) Equipe do projeto
Estão alocados nesse projeto o eletrotécnico, o eletricista, o estagiário e o gerente do projeto

Eng., o qual poderá definir outros recursos durante a fase de planejamento do projeto.

e) Descrição do projeto
As condições de prestação dos serviços (escopo, tempo e custo) estão descritas no contrato

número 10/2017 firmado entre a Indústria e o Diretor de Engenharia. O objetivo deste projeto é
planejar a montagem de um banco de capacitores para correção do Fator de Potência de uma
indústria,  a qual  é  necessária  para evitar  perdas de grandezas elétricas e financeiras.  Portanto
deverão ser levantados todos os dados necessários ao desenvolvimento do projeto e implantação do
banco de capacitores. Junto ao projeto, deverão ser entregues também o memorial de projeto e o
orçamento detalhado da montagem.

O preço de venda deste produto é de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). 

f) Objeto e necessidade
O objetivo deste projeto é planejar a montagem de um banco de capacitores para correção do

Fator de Potência de uma indústria, a qual é necessária para evitar perdas de grandezas elétricas e
financeiras. Portanto deverão ser levantados todos os dados necessários ao desenvolvimento do
projeto e implantação do banco de capacitores. Junto ao projeto, deverão ser entregues também o
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memorial do projeto e o orçamento detalhado da montagem. O preço de venda deste produto é de
R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

g) Restrições
 A verba disponível é limitada em R$ 2.000,00;
 A quantidade de transformadores cujo fator de potência serão corrigidos são dois;
 Os membros da equipe poderão estar alocados nesse projeto em no máximo 10% de seu

tempo na semana.

h) Premissas
 Os levantamentos serão realizados durante 48 horas;
 Os levantamentos em campo contem períodos de operação sob plena carga;
 Não existe banco de capacitores instalados na indústria;
 O projeto elétrico e seu memorial serão desenvolvidos em 9 dias;
 O orçamento será feito em 5 dias.

i) Principais entregas
As entregas devem seguir as especificações abaixo listadas: 
 ART: 
Para que o cliente fique assegurado de que a responsabilidade sobre o todos os trabalhos

desenvolvidos foi formalizada no conselho que fiscaliza as atividades técnicas prestadas, deve ser
emitida a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para todos os serviços prestados (medições
e  projeto),  bem  como  para  o  orçamento.  No  dia  06/05/2014,  utilizando  da  estrutura  física  do
escritório, o estagiário deve emitir a ART, recolher a taxa e a assinatura do responsável técnico,
permitindo que no dia da medição no transformador 1, o cliente possa assinar a ART. A ART será
emitida através de acesso ao site do Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná e
embasado nos dados do contrato firmado entre a indústria e o empresa.

 Medição nos Transformadores 1 (TR1) e 2 (TR2):
As medições nos transformadores devem ser realizadas para definir o fator de potência e a

quantidade  total  de  capacitores  necessários  à  correção  do  fator  de  potência,  orientando  a
elaboração  do  projeto  elétrico  dos  bancos  de  capacitores.  As  medições  serão  efetuadas  com
medidor de grandezas elétricas Sultech ST9300R. Nos dias 22 e 24/04, durante o horário comercial,
o Eng. e o eletricista se deslocarão até a indústria para instalar o medidor de grandezas elétricas no
transformador 1. Após 48 horas da instalação, engenheiro e eletricista retornarão a indústria para
retirar o medidor do transformador 1 e instalá-lo junto ao transformador 2. Após 48 horas de medição
no transformador 2, o eletricista se deslocará até a indústria para retirar o medidor de grandezas. 

 Dimensionamento do Banco de Capacitores: 
Embasado nos requerimentos do cliente e nos dados registrados pelo medidor de grandezas

elétricas,  o  eletrotécnico  definirá  o  método  de  correção  do  fator  de  potência  e  todas  as
características técnicas necessárias à correção do fator de potência de cada transformador. No dia
28/04  o  eletrotécnico  será  responsável  por  gerar  em forma  gráfica  os  principais  dados  para  a
definição do Banco de Capacitores.  Os gráficos serão feitos utilizando-se da estrutura física da
empresa, em software específico do medidor de grandezas.

 Desenho Técnico: 
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O  desenvolvimento  deste  projeto  é  necessário  ao  orçamento  e  execução  do  banco  de
capacitores.  Considerando  os  requerimentos  do  cliente  e  as  normas  técnicas  vigentes,  o
eletrotécnico será responsável por elaborar o projeto, o qual será feito através de software CAD. 

 Memorial Técnico: 
O desenvolvimento  deste  memorial  descritivo  é necessário  ao  orçamento  e execução do

banco de capacitores. Considerando os requerimentos do cliente e as normas técnicas vigentes, o
eletrotécnico será responsável por elaborar o memorial descritivo, o qual será feito através de editor
de texto.

 Orçamento: 
Para que o cliente possa antever os custos para a execução do projeto contratado, serão

apresentados os valores médios de custo dos materiais e mão de obra para a completa construção
do projeto desenvolvido. No dia 06/08/2017 utilizando a estrutura física do escritório, o estagiário
Paulo  será  o  responsável  por  fazer  o  orçamento.  Utilizando-se  de  uma  planilha  de  controle
financeiro, serão quantificados os materiais e mão de obra para a execução do projeto desenvolvido,
sendo apresentadas as  quantidades,  modelos,  marcas,  preços unitários,  formas de pagamento,
impostos,  e  outras  que  se  julgarem  necessárias  para  a  completa  construção  do  projeto.  A
quantificação da mão de obra deverá ser feita a partir de projeções, tendo por referência os dados
coletados  em  pesquisas  de  mercado  e  na  TCPO  (Tabela  de  Composições  de  Preços  e
Orçamentos).

As entregas dos projetos e dos memoriais dar-se-ão em meio digital,  em formato “pdf”  e
gravado em CD, sendo que os projetos serão também entregues em duas vias impressas em papel
tamanho  máximo  A1,  coloridas,  dobradas  e  encadernadas  e  os  documentos  (memoriais  e
orçamento) serão entregues em papel tamanho A4, encadernadas e coloridas.

j) Exclusões específicas
O  acompanhamento,  a  execução  do  banco  de  capacitores,  a  sua  instalação,  não  estão

inclusos no escopo deste projeto, bem como o projeto “as-built”.

k) Orçamento previsto
O orçamento prevê um gasto de até R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

l) Principais fases
Gerenciamento...........................................................................................6 dias
Banco de capacitores............................................................................10,2 dias
Orçamento.................................................................................................5 dias

m) Riscos
 A indústria não operar em plena carga nos dias de medição;
 Os levantamentos em campo podem superar 24 horas;
 Pode existir algum capacitor já instalado e não visualizado;
 As atividades de desenvolvimento do projeto elétrico podem superar 2,5 dias;
 As empresas  podem superar  o  prazo  de  3,5  dias  para  fornecer  o  orçamento  dos

materiais.

n) Requisitos conhecidos do projeto
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A data base de custos para elaboração do orçamento deverá ser superior a data de início do
projeto. As cópias dos projetos entregues ao cliente serão coloridas e em pranchas padrão 'A1'.

O escopo é o documento que formaliza todos os trabalhos a serem desenvolvidos no projeto,
serve de base para futuras decisões do projeto e pode ser revisado, afinado e alterado ao longo do
projeto (VARGAS, 2005).  Além disso,  segundo o PMI (2010),  a  declaração do escopo parte do
patrocinador e do gerente do projeto, mas deve ser detalhada em conjunto com a equipe de projeto,
de modo que possa ser otimizada.

A última etapa, consistiu na elaboração da EAP e do seu dicionário. A Estrutura Analítica do
Projeto (Figura 4) abrangeu as principais etapas, sendo que estas foram subdivididas em tarefas de
trabalho para facilitar o entendimento. A partir desta, elaborou-se o dicionário da EAP que tem por
finalidade descrever cada etapa de forma detalhada.

Figura 2: EAP
Fonte: Dados da pesquisa

Segundo MGP/SISP (2011) a ferramenta de demarcação de escopo mais empregada é a
Estrutura Analítica de Projetos (EAP), que é similar ao organograma de uma organização e deve ser
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entendida como a decomposição do escopo em partes menores. Segundo o PMI (2010), a EAP
representa o escopo do projeto, apresentado através da decomposição das atividades, ou seja, a
sua  divisão  em tarefas  de  mais  fácil  controle  e  gerenciamento.  O  nível  mais  baixo  da  EAP é
chamado “pacote de trabalho” e é considerado o ponto em que os custos e os prazos do projeto
podem ser estimados de maneira mais precisa.

4 CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi identificar a contribuição do uso do gerenciamento de projetos
para  implantação  melhoria  energética  em  uma  indústria.  Foi  possível  identificar  as  etapas
necessárias  ao  planejamento  da  correção  do  fator  de  potência  de  uma  indústria  a  partir  de
ferramentas do gerenciamento de projetos,  de modo a atingir  os objetivos propostos,  dentro do
prazo estipulado e com custos pré-determinados. Elaboraram-se os documentos propostos: Termo
de Abertura do Projeto, Declaração do Escopo e Estrutura Analítica de Projeto.

Sendo assim, a partir do estudo desenvolvido, foi possível organizar a entrega de todos os
pacotes de trabalho, constatando que as ferramentas do gerenciamento de projetos podem auxiliar a
organizar o planejamento da correção do fator de potência de uma indústria, tendo em vista que
todas as variáveis (tempo, custo e escopo) são bem definidas e foram atendidas, otimizando o uso
dos recursos disponíveis. Todos os eventos estavam definidos de forma clara, permitindo minimizar
a ocorrência de eventos desfavoráveis ao projeto e até mesmo o seu fracasso. 

Além disso, é importante pois tornou possível fazer a distribuição adequada das atividades
entre a equipe, mapeamento das etapas necessárias para desenvolver o projeto e monitoramento
dos  prazos  estabelecidos  para  o  desenvolvimento  das  atividades,  garantindo  um controle  mais
eficiente. 

A partir do exposto, a empresa foi capaz de estabelecer e manter organizado o controle das
entregas, dos custos e das atividades realizadas auxilia na garantia de qualidade do projeto, além da
possibilidade de se ter  acesso a todas as informações geradas durante o projeto,  dos recursos
disponíveis para realizar as atividades e de garantir a prática dos critérios de forma satisfatória. 

A fim de concluir o presente estudo, sugere-se a continuação do gerenciamento do projeto em
questão  a  partir  da  aplicação  de  outras  ferramentas  do  gerenciamento  de  projetos  a  fim  de
complementar este estudo bem como organizar e registrar todas as fases referentes ao projeto. Esta
etapa será realizada a partir da compra dos capacitores que serão instalados na empresa.
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