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Resumo

Fagundes, Wesley de Castro; Souza, Reinaldo Castro. Estimativa do Fator
de Carga (FC) e Fator de Demanda (FD) de Consumidores de Energia
Elétrica Via Medição e Pesquisa de Posses e Hábitos. Rio de Janeiro,
2011. 105p. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação em
Metrologia. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
O objetivo desta dissertação é apresentar os conceitos de Fator de Carga
(FC) e Fator de Demanda (FD) e verificar o quanto estas informações estão
atualizadas para uso pelas concessionárias de energia elétrica. A motivação pelo
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estudo resultou do fato de o conhecimento e o gerenciamento desses índices
proporciorem maior eficiência e segurança às instalações e equipamentos, além de
permitir redução do custo da energia elétrica. A metodologia utilizada para o
cálculo se baseia nos testes de Chauvenet, que permite determinar se um valor
amostral (resultante de uma medição) é anômalo (outlier) em relação aos restantes
valores da amostra, supondo-se que esta amostra é retirada de uma distribuição
normal. Dentre os principais resultados destacam-se estimativas do Fator de Carga
e Fator de Demanda, típicos para os diversos segmentos de clientes de uma
empresa de distribuição de energia elétrica. Para se obter essas estimativas foi
realizada uma pesquisa de campo permitindo o levantamento da potência instalada
em clientes atendidos na alta e na baixa tensão. Em paralelo à pesquisa de campo,
a concessionária de energia elétrica realizou medições de consumo e demanda
junto a esses clientes. Como conclusão o trabalho confirma que as distribuidoras
de energia elétrica não possuem acesso a um cadastro atualizado da potência
instalada de seus consumidores. Faz-se necessário uma atualização mais dinâmica
nas bases de dados disponíveis o que permitiria uma estimativa mais precisa dos
fatores de carga e de demanda.

Palavras-chave
Metrologia; Fator de Carga; Fator de Demanda; Critério de Chauvenet;
Pesquisas de Posses e Hábitos.

Abstract

Fagundes, Wesley de Castro; Souza, Reinaldo Castro (Advisor). Estimation
of the Load Factor (LF) and the Demand Factor (DF) of Electricity
Consumers via Measurements and Electrical Appliances Ownership
and Usage Surveys. Rio de Janeiro, 2011. 105p. MSc. Dissertation Programa de Pós-Graduação em Metrologia. Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

The aim of this work discusses basic concepts associated with the load
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0813407/CA

factor (LF) and demand factor (DF) and the adequacy of their use by electricity
utilities. The knowledge and management of these electrical parameters is rather
important, as they contribute for the improvement of the efficiency and security of
the system as a whole while promoting reduction on energy costs. The method
used to estimate these quantities is based on the Chauvenet statistical tests capable
to detect and remove possible discontinuity on the sample data observed to follow
normal distribution. The LD and DF were estimated for various clusters of similar
clients of a given distributing utility. Estimations were obtained through a survey
involving clients of the selected utility to capture information on the end-users and
their nominal power demanded at both, the low and high voltage levels. In parallel
to the survey, the utility measured and monitored the energy consumption of the
clients participating in the study. As a conclusion, the study revealed that the
electricity utilities do not have access to update information (stratified by
segments of clients) on the electrical parameters. A dynamic scheme to make
available updated information related to load factor and demand factor proved to
be extremely useful and is highly recommended.

Keywords
Metrology; Load Factor; Demand Factor; Chauvenet Criterion; Electrical
Appliances Ownership Survey.
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