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RESUMO

O número de conversores eletrônicos de potência utilizados na indústria, mas
também por consumidores em geral, não pára de aumentar. Em resultado disso é
possível observar uma crescente deterioração das formas de onda de corrente e
tensão dos sistemas de potência e o aumento do número de problemas gerados
pelos problemas nestes equipamentos. O presente trabalho trata de um estudo
teórico e prático relacionado à qualidade de energia elétrica, voltado à redução dos
danos causados pelas oscilações de tensão em sistemas trifásicos, tendo como
base a leitura da energia elétrica, feita por analisadores. Com os dados coletados,
gráficos de tensão e corrente serão gerados e analisados, será realizado um estudo
estatístico da qualidade com o intuito de avaliar a qualidade da energia de uma
determinada fornecedora, os tipos de consequências podem ocorrem com uma
oscilação de tensão, danos que poderão ocorrer nos equipamentos eletrônicos e
ainda, sugerir melhorias para reduzir os danos causados pelas oscilações de tensão
nos sistemas trifásicos.
Palavras Chave: Oscilação de tensão; Qualidade da energia elétrica; Estudo
estatístico da qualidade; Danos em sistemas trifásicos.
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ABSTRACT

The number of power electronic converters used in industry but also for consumers in
general, is constantly increasing. As a result it is possible to observe an increasing
deterioration of the waveforms of current and voltage of the power systems and the
increase in the number of problems created by such equipment problems. The
present work is a theoretical study and practical related quality of electricity, aimed at
reducing the harm caused by ocilações voltage three-phase systems, based on the
reading of electricity, made by analyzers. With the collected data, graphs of voltage
and current will be generated and analyzed, will be performed a statistical study of
quality in order to evaluate the power quality of a particular provider, the types of
consequences can occur with an oscillating voltage, damage may occur in the
electronic equipment and also suggest improvements to reduce the damage caused
by voltage fluctuations in three-phase systems.
Key words: Voltage swing; Quality of electricity; Statistical study of the quality;
Damage inthree-phase aystems.
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1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica no mundo atual representa um dos principais insumos
utilizados nas indústrias. Sem a energia elétrica, as indústrias parariam e as
economias estariam em crise e por isso ela deve ser bem administrada.
Aproximadamente 60% da energia elétrica gerada no Brasil, é usada pelo setor
industrial e comercial, portanto é importante que a ela tenha uma boa qualidade,
para que a empresa seja cada vez mais competitiva no meio da globalização.
A qualidade da energia elétrica é afetada pelas perturbações nos sistemas
elétricos que podem ter origens distintas, como por exemplo, a sobre tensão, falta de
fase, subtensão, desequilíbrio de tensão entre fases, desequilíbrio de corrente entre
fases, afundamentos de tensão entre outros. Todas estas perturbações nos sistemas
elétricos influenciam no funcionamento e durabilidade dos equipamentos eletroeletrônicos.
Na atualidade, a qualidade da energia elétrica vem sendo estudada com mais
atenção, devido ao número elevado de cargas cada vez mais sensíveis nos sistemas
elétricos. Este trabalho visa estudar os parâmetros de tensão e a estatística de
eventos gerados pelos distúrbios no sistema de alimentação, observando algumas
normas técnicas.

1.1 PROBLEMA
Com o foco voltado para oscilações de tensão, como esta a qualidade da
energia elétrica de uma das fornecedoras de uma empresa da cidade de Caçador?

1.2 JUSTIFICATIVA

Nos dias atuais, a competitividade e concorrência entre as empresas vem
crescendo devido a grande disputa de mercado em busca de mais vendas e maiores
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lucros. Quando falamos em lucro, não falamos apenas em elevar preços, mas
também nos referimos à redução dos diversos custos de produção.
Na maioria dos ramos de atividades industriais, a energia elétrica está entre
os três maiores custos de produção e, associado à ela, estão os custos de
manutenção dos equipamentos eletro-eletrônicos. Além dos custos da manutenção
destes equipamentos, deve-se levar em consideração também as perdas de
produção geradas pelo tempo de máquina para até a finalização da manutenção ou
conserto.
Os danos sofridos pelos equipamentos eletro-eletrônicos podem ter diversas
origens, tais como, umidade, calor excessivo, sobre correntes e também oscilações
de tensão que por sua vez, podem causar danos diretamente ou indiretamente. Os
danos e consequências geradas por uma oscilação de tensão, bem como a
sugestão de possíveis melhorias no sistema elétrico, serão o foco deste trabalho.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo Geral
Realizar um estudo teórico e prático sobre a qualidade da energia elétrica,
fornecida por uma determinada companhia em uma indústria da cidade de Caçador,
buscando identificar quais são os principais problemas por um estudo estátistico,
suas causas, consequências e sugerir métodos de proteção para reduzir os danos
causados em equipamentos eletro-eletrônicos.

1.3.2 Objetivos Específicos
a) Estudar a teória sobre a qualidade de energia elétrica;
b) Estudar a teória sobre estatística da qualidade;
c) Realizar o estudo técnico;
d) Apresentar os resultados específicos;
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1.4 MÉTODO
a) Estudo teórico sobre qualidade de energia;
b) Realizar medições na rede da fornecedora de energia elétrica;
c) Analisar os dados das medições.
d) Identificar os principais problemas com a utilização de estatística da
qualidade.
e) Identificar as consequências dos distúrbios da alimentação.
f) Sugerir sistemas de proteção, para minimizar os danos em equipamentos
eletro-eletrônicos.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

O termo "qualidade de energia" é aplicado a uma grande variedade de
fenômenos eletromagnéticos em um sistema elétrico de potência. A maior aplicação
se deve à equipamentos de eletrônica de potência e a geração distribuída, nos
últimos anos o interesse na qualidade da energia tem aumentado, este tem sido
acompanhado pelo desenvolvimento de terminologia especial para descrever o
fenômeno. Infelizmente, esta terminologia não tem sido coerente em toda a linha de
diferentes segmentos da indústria. Isto tem causado uma grande confusão para
fabricantes e usuários finais que se esforçaram para compreender por que os
equipamentos elétricos não estão funcionando como esperado. Assim, é difícil para
o vendedor do equipamento diferenciar entre um grande número de soluções
propostas.
Estão sendo usadas muitas palavras ambíguas que têm se multiplicado ou
confundido os significados, por exemplo, um surto é usado para descrever uma
variedade de distúrbios que causam falhas de equipamentos, um supressor de
surtos pode suprimir alguns destes distúrbios, mas não tem nenhum efeito sobre os
outros.
Semelhante acontece aos termos falha e pulso aleatório, que não têm
significado técnico, foram removidos do vocabulário. Vendedores inescrupulosos
aproveitam da ignorância dos usuários, vendendo aparelhos com preços altos, com
pouca utilidade para melhorar a qualidade de energia elétrica. Isto pode ser corrigido
se tendo um melhor entendimento do vocabulário de qualidade de energia e
enfatizar o uso dos manuais técnicos de como trabalham os dispositivos. Na
continuação se apresenta uma terminologia que pode ser utilizada para descrever os
distúrbios de qualidade de energia. Também se explicam algumas das terminologias
inadequadas comumente usadas na qualidade de energia elétrica.

2.1 O QUE É UM PROBLEMA DE QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA
Conforme citado em Eurelectric (2003), o produto energia elétrica tem uma
característica própria, a sua qualidade, que além de depender dos elementos de
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produção, depende também da forma como é usada a cada instante pelos vários
equipamentos dos diversos consumidores. Pode-se dizer que há um problema de
qualidade de energia elétrica quando qualquer desvio da tensão, corrente ou
frequência estiver causando um mau funcionamento de equipamentos de utilização
final e deteriore a economia ou o bem estar dos consumidores, também quando
ocorre qualquer interrupção do fluxo de energia elétrica.
Para Kennedy (2000), a definição de qualidade de energia é uma questão de
perspectiva. Para os agentes de geração, a qualidade de energia se refere à
capacidade de produzir energia à frequência fundamental (60 Hz no Brasil), com a
menor variação possível. No nível de transmissão e distribuição, qualidade da
energia elétrica diz respeito à variação entre + 5% da tensão nominal.
Golkar (2004), ao responder o que é qualidade de energia, diz que a resposta
envolve as formas de onda das tensões e correntes senoidais, a presença de sinais
harmônicos nas tensões das barras e nas correntes de carga, como também a
presença de picos e quedas momentâneas de tensão, os efeitos associados com
baixa qualidade de energia são:
- Aumento de perdas de energia.
- Danos à produção, a competitividade empresarial e a economia.
- Aumento de custos, a deterioração da confiabilidade, disponibilidade e
conforto.

2.2 IMPORTÂNCIA ATUAL DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA
Atualmente, o estudo da qualidade de energia elétrica tornou-se muito
importante, e talvez a razão mais importante seja a busca de aumento produtividade
e competitividade das empresas. Também porque existe uma relação entre
eficiência elétrica de qualidade de energia, e produtividade. Para aumentar a
competitividade, as empresas precisam aperfeiçoar seu processo de produção
mediante:
- Usar equipamentos de alta eficiência, tais como motores elétricos, bombas,
etc.
- Automatização de seus processos através de dispositivos eletrônicos e
computadores (computadores, microcontroladores, CLP, etc.).
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- Reduzir os custos associados com a continuidade de serviço e
qualidade da energia.
- Reduzir as perdas de energia.
- Evitar o super dimensionamento dos custos e taxas.
- Evitar o envelhecimento prematuro do equipamento.
A proliferação de equipamentos de automação e controle aumentaram os
problemas de confiabilidade na produção. Pois equipamentos eletrônicos são fontes
de perturbações para a qualidade de energia elétrica, distorcem as ondas de tensão
e corrente. Por outro lado os equipamentos de controle e automação são muito
sensíveis à distorção ou magnitude da onda de tensão de modo que uma variação
da qualidade de energia elétrica pode causar falhas que paralisem a produção
ocasionando tempo perdido e causando inesperados custos de produção. Então é
preciso conviver com o problema e encontrar soluções sempre mais eficientes, para
o qual o estudo dos fenômenos da qualidade de energia elétrica é essencial.

2.3 CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS DE TENSÃO E CORRENTE
Para Melhorn e McGranaghan (1995a), (1995b), Jesus et al. (2001) e Golkar
(2004), as variações de qualidade de energia que podem causar problemas em
cargas sensíveis dividem-se em dois grupos básicos: distúrbios e variações em
regime permanente. O primeiro é detectado quando ocorrem anomalias na tensão
ou corrente, tais como tensões transitórias e variação na tensão eficaz. O segundo,
que inclui distorção harmônica e variações normais na tensão eficaz, são
monitoradas a todo instante, e causam problemas ao ultrapassarem limites técnicos,
as ondas de tensão e corrente são definidos pelas seguintes características
principais:
- Número de fases: a fase indica a posição instantânea no ciclo, de uma
magnitude que varia ciclicamente.
- Amplitude da onda: a amplitude de uma onda é o valor máximo, tanto
positivo como negativo, que pode adquirir a onda senoidal.
- O valor máximo positivo que faz com que a amplitude de uma onda senoidal
receba o nome de "pico ou de crista".
- O valo máximo negativo.
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- O ponto em que o valor da onda se anula ao passar do valor positivo para o
negativo ou vice-versa, é conhecido como nó, zero ou ponto de equilíbrio.
- Frequência da onda: a frequência (f) do movimento ondulatório é definido
como o número de oscilações completas ou ciclos por segundo (F = 1 / T).
- Forma da onda.

2.4 FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS
No passado se prestava atenção apenas a um grupo relativamente limitado
de fenômenos, hoje é necessário tomar em consideração um conjunto mais amplo
de indicadores de qualidade, devido a seus efeitos sobre o conforto, a confiabilidade,
o custo, o consumo, a demanda e o desenho do sistema dos fornecedores de
energia; o quadro 1 mostra um resumo sobre as características típicas dos
fenômenos eletromagnéticos em sistemas de energia elétrica (IEEE, 1995).
Observa-se também um aumento no número de problemas e são escassas as
pessoas preparadas e dedicadas para enfrentar estes problemas; os fenômenos
eletromagnéticos podem ocorrer de três formas:
- Variação no valor RMS de tensão e da corrente.
- Perturbação de caráter transitório.
- Deformação na forma da onda.
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Quadro 1 - Características típicas dos fenômenos eletromagnéticos em sistemas de
energia elétrica.

Categorias

Conteúdo

Duração

Magnitude da Tensão

5 ns rise
1 us rise
0.1 ms rise

< 50 ns
50 ns - 1 ms
> 1 ms

< 5 kHz
5 - 500 kHz
0.5 - 5 MHz

0.3 - 50 ms
20 us
5 us

0 - 4 pu
0 - 8 pu
0 - 4 pu

0.5 - 30 ciclos
0.5 - 30 ciclos

0.1 - 0.9 pu
1.1 - 1.8 pu

0.5 ciclos - 3 s
30 ciclos - 3 s
30 ciclos - 3s

< 0.1 pu
0.1 - 0.9 pu
1.1 - 1.4 pu

3 s - 1 min
4 s - 1 min
5 s - 1 min

< 0.1 pu
0.1 - 0.9 pu
1.1 - 1.2 pu

> 1 min
> 1 min
> 1 min
Estado
Estável

0.0 pu
0.8 - 0.9 pu
1.1 - 1.2 pu

Transitórios
Impulsivos
Nano segundos
Micro segundos
Milissegundos
Oscilatórios
Baixa Frequência
Media Frequência
Alta Frequência

Variações de Curta Duração
Instantâneas
Sag
Swell
Momentâneas
Interrupções
Sag
Swell
Temporárias
Interrupções
Sag
Swell

Variação de Larga Duração
Interrupções Sustenidas
Baixa tensão
Sobre tensão
Desequilíbrio de
Tensão

0.5 - 2 %

Distorção da Forma da Onda
Corrente DC
Harmônicas

0 - 100 th

Interarmonicas

0 - 6 kHz

Cortes de Tensão
Ruídos

Flutuações
< 25 Hz
Variação de Frequência
Fonte: (IEEE, 1995, p.1159).

Estado
Estável
Estado
Estável
Estado
Estável
Estado
Estável
Estado
Estável
Intermitente
< 10 s

0 - 0.1 %
0 - 20 %
0-2%

0-1%
0.1 - 7 %

22

2.5 EVENTO OU DISTÚRBIO
Os eventos são fenômenos que acontecem apenas uma vez em um
determinado momento. A interrupção de abastecimento de tensão é o exemplo mais
conhecido. Isso pode, em teoria, ser visto como uma variação de grandeza de
tensão e pode ser incluída na função de distribuição de probabilidade de amplitude
da tensão. Mas isso não poderia dar muita informação útil. A maioria dos eventos
são comumente associados com os parâmetros grandeza, que é a magnitude do
desvio de tensão a partir da onda normal sinusoidal e duração que é a duração é o
tempo que dura o distúrbio, que pode ser dividida em:
O tempo médio da queda de tensão.
O tempo em que a tensão se recuperou para 10% da magnitude da
sobretensão.
A relação da integral Vt definida abaixo da curva e da magnitude de
sobretensão.
A integral Vt e definida como:

2.6 CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DOS FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS

2.6.1 Transitório Impulsivo
Transitórios impulsivos são eventos repentinos de picos elevados, que
aumentam a tensão e os atuais níveis de corrente tanto para a direção positiva como
para a negativa. Estes tipos de eventos podem ser classificados pela velocidade em
que ocorrem (rápido, médio e lento). O transitório impulsivo pode ocorrer em um
evento muito rápido em torno de 5 ns de tempo, desde o seu estado estável ate o
pico do impulso, isto tudo em uma breve duração em torno de 50 ns (JOSEPH,
2005), na figura 1 pode-se ver um exemplo de transitório impulsivo positivo causado
por uma descarga eletrostática.
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Nota: [1000 ns = 1 _s] [1000 _s = 1 ms] [1000 ms = 1 s]

Figura 1- Exemplo de um transitório impulsivo
Fonte: (UFSC, 2008)

Por ser um fenômeno de alta frequência, o formato do transitório impulsivo
pode mudar rapidamente devido aos componentes do circuito, e até mesmo possuir
características significativamente diferentes ao ser observado em posições distintas
do sistema de energia. Na maioria dos casos, as sobretensões transitórias não são
conduzidas para longe do ponto onde tiveram origem, entretanto em alguns casos
podem ser conduzidas por distâncias consideráveis, pelas linhas de transmissão.
Transitórios impulsivos podem excitar as frequências naturais dos circuitos do
sistema e assim, produzir transitórios oscilatórios (DUGAN et al., 2002).

2.6.2 Transitório Oscilatório
Um transitório oscilatório é uma mudança repentina no estado permanente da
tensão, correntes ou ambas, sem alterações da frequência, que inclui polaridades
positiva e negativa (DUGAN et al., 2002). Em termos simples, o transitório faz com
que o sinal de entrada produza um aumento de tensão e em seguida uma queda de
tensão em forma alternada e muito rápida. Estes transitórios ocorrem quando se
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comuta a carga indutiva ou capacitiva, tal como um motor ou um banco de
capacitores. O resultado é um transitório oscilatório, por que a carga resiste à
mudança.
Quando os transitórios oscilatórios aparecem em um circuito energizado,
geralmente em consequência de operações de conexões da rede elétrica,
geralmente quando os bancos de capacitores se conectam automaticamente ao
sistema, isso pode ser muito perturbador para equipamentos eletro-eletrônicos. A
Figura 2 ilustra um transitório oscilatório típico de baixa frequência atribuído a
energização dos bancos de capacitores.

Figura 2- Exemplo de um transitório oscilatório
Fonte: (UTFPR, 2004)

O problema mais conhecido associado à conexão de capacitores e seu
transitório oscilatório é o disparo de controles de velocidade automáticos. O
transitório relativamente lento provoca uma elevação na tensão da ligação CC, que
faz com que o mecanismo dispare fora da linha com uma indicação de sobretensão,
em alguns casos o sistema MOV é muito eficaz para reduzir os danos que os
transitórios oscilatórios podem causar, especialmente em equipamentos comuns de
processamento de dados.
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2.6.3 Variação de Tensão de Curta Duração
Esta categoria compreende a categoria IEC de tensão e interrupções curtas.
Cada tipo de variação pode ser designada como instantânea, momentânea ou
temporária, dependendo da sua duração, as variações de tensão de curta duração
são causadas por condições de falha, a energização de grandes cargas que
requerem elevada corrente de partida, ou perdas intermitentes de conexões dos
condutores. Dependendo da localização da falha e das condições do sistema, a
falha pode causar temporariamente baixa tensão, alta tensão ou perda completa de
tensão. A condição de falha pode estar na proximidade ou afastada dos interesses
pontuais. Em ambos os casos, o impacto sobre a duração da tensão durante a
condição atual da falha é de uma variação de curta duração, até que os dispositivos
de proteção atuem, eliminando a falha.

2.6.4 Queda de Tensão
Um sag é a diminuição entre 0,1 e 0,9 p.u. de frequência e corrente rms, a
frequência fundamental para uma duração de 0,5 ciclos para ate um minuto. O termo
sag esta sendo utilizado há muitos anos para descrever uma diminuição de corrente
de curta duração. Embora o termo não foi formalmente definido, este esta sendo
amplamente usado por empresas de serviços, fabricantes e usuários, outro termo
bastante usado e o dip. Os dois termos são considerados validos, mas a qualidade
término, na América quando se fala de qualidade de energia é usado o termo sag e
na Europa é usado o termo dip.
De acordo com Dugan et al., (2002), os sags de tensão são causados por
falhas no sistema, energização de grandes cargas de partidas de motores. A
descrição usada para descrever a magnitude de um sag de tensão e bastante
confusa, pelos intervalos de tempo que se dão e pelo valor rms da tensão. Um "sag
de 20%" pode se referir a um sag que resulta em uma tensão de 0,8 ou 0,2 pu.
Quando não especificado de outra forma, um sag de 20% é considerado um evento
durante o qual a tensão rms diminui em 20% ou 0,8 p.u. O nível de tensão nominal
deve especificar. De acordo com Kennedy (2000), comparados aos outros distúrbios

26

de energia elétrica que afetam consumidores industriais e comerciais, são sags de
tensão ocorrem com mais frequência.
Um sag de tensão é geralmente associado com falhas do sistema, mas
também pode ser causado pela energização de grandes cargas ou pela iniciação de
grandes motores. Figura 3 mostra um sag de tensão típico que pode ser associado
com uma falha de fase à terra (SLG single- line-to-ground) sobre algum outro
alimentador da mesma subestação. Um sag de 80% tem uma duração de cerca de 3
ciclos, tempo regido pelo tempo de abertura de interruptores que liberam a falha.
Uma falha típica é corrigia em intervalos de tempo de 3 a 30 ciclos,
dependendo da magnitude da corrente e dos equipamentos de proteção. A Figura 3
ilustra o efeito de arranque de um motor grande. Um motor de indução que requer de
6 a 10 vezes a sua corrente de carga nominal durante o arranque. Se a magnitude
da corrente é grande em relação a capacidade de corrente da falha em um sistema
nesse ponto, a queda de tensão resultante pode ser significante. Neste caso, a
queda de tensão será de 80% e depois gradualmente regressão a sua condição
nominal em aproximadamente 3 s. Note a diferença em tempo entre estes sags e as
devidas falhas no sistema. Ate agora, a duração dos eventos sag não foi claramente
definida.
A duração típica é definida em algumas publicações em um intervalo de 2 ms
(cerca de um décimo de ciclo) para um par de minutos. As baixas tensões que
duram menos de meio ciclo não podem ser caracterizadas efetivamente por uma
mudança no valor rms do valor da frequência fundamental. No entanto, esses
eventos são considerados transitórios.
A baixa tensão com duração superior a 1 minuto pode ser tipicamente
controlada por equipamentos de regulação de tensão e pode ser associada à causas
distintas em falhas no sistema. Assim, essas variações são classificadas como larga
duração. A duração dos sags é subdividida em três categorias: instantânea,
momentânea e temporária - que coincidem com as três categorias de interrupção.
Estas durações correspondem aos tempos de operação dos dispositivos típicos de
proteção.
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Figura 3- Exemplo de uma queda de tensão
Fonte: (Engecomp, 2008)

2.6.5 Picos de Tensão
Uma elevação de tensão definida como um aumento entre 1,1 e 1,8 p.u. na
tensão ou corrente rms com uma duração de 0,5 ciclos há 1 minuto. Como os sags,
os swells estão geralmente associados a condições de falha no sistema, mas estes
não são comuns como os sags de tensão. Uma maneira que um swell pode
acontecer e a de elevação de corrente das fases não falhadas durante uma falha
entre fases ou falha de fases a terra. A Figura 4 mostra uma tensão swells
ocasionada por uma falha entre fases ou falha de fase para a terra (SLG). Os swell
também podem ser ocasionados pela desconexão de grandes cargas ou pela
energização de grandes bancos de capacitores.
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Figura 4 - Exemplo de um pico de tensão
Fonte: (Rocha, J, 2004)

O swell é caracterizado pela sua magnitude (rms) e a sua duração. A
severidade da tensão durante uma condição de falha esta em função da localização
da falha da impedância do sistema e do sistema de terra. Em um sistema
subterrâneo com impedância de sequência infinita zero, as tensões de linha a terra
nas fases subterrâneas será de 1,73 p.u. durante uma falha na linha SLG. Perto da
subestação em um sistema subterrâneo terá pouca ou nenhuma elevação de tensão
em suas fases não falhadas em função do transformador da subestação estar
conectado em AY proporcionando uma baixa impedância de sequência-zero da falta
de corrente.
O aumento de energia provocado por um swells frequentemente sobreaquece
equipamentos e diminui a vida útil destes. A severidade destes distúrbios durante
uma condição de falta depende da localização da falta, impedância do sistema e
aterramento (KENNEDY, 2000).
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2.6.6 Interrupções
Uma interrupção ocorre quando a tensão de alimentação de corrente de carga
diminui para menos de 0,1 p.u. por um período de tempo não superior a 1 minuto. As
interrupções podem ser causadas por falhas no sistema elétrico, falhas nos
equipamentos ou mau funcionamento do controle. As interrupções são medidas pela
sua duração desde que a magnitude de tensão seja inferior a 10% do valor nominal.
A duração de uma interrupção devido a uma falha no sistema elétrico e
determinada pelo tempo de operação dos sistemas de proteção da empresa elétrica.
Religa mentos instantâneos geralmente limitariam as perturbações causadas por
uma falha não permanente inferior a 30 ciclos. Atrasos de religa mento dos
dispositivos de proteção podem causar uma interrupção momentânea ou temporária.
A duração de uma interrupção devido a um mau funcionamento do
equipamento ou perca de conexão pode ser irregular. Algumas interrupções podem
ser precedidas por uma tensão sag quando estas interrupções se devem a falhas na
fonte do sistema. A tensão sag ocorre entre o tempo de inicio da falha e na operação
do dispositivo de proteção. A Figura 5 mostra uma interrupção momentânea
precedida por uma tensão sag em uma fase de 20%, durante três ciclos e depois
caem para zero em 1,8 s, até que se feche o restaurador (religador).

Figura 5 - Exemplo de uma interrupção de tensão
Fonte: (F. V. Assis, 2004)
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2.6.7 Variação de Tensão de Longa Duração
As variações de larga duração incluem desvios rms (root-mean-square) a
frequência fundamental maior do que 1 minuto. A norma ANSI C84.1- Sistemas de
Energia Elétrica e Equipamentos – classificação de tensão (60 Hz), especifica as
tolerâncias de tensão do estado estável esperados em um sistema elétrico. Uma
variação de tensão é considerada de longa duração, quando os limites estabelecidos
pela ANSI são maiores do que 1 minuto.
As variações de longa duração podem ser sobretensões ou baixas tensões.
As sobretensões e baixas tensões geralmente não são o resultado de falhas do
sistema, mas são causadas por variações de carga no sistema e operações de
comutação no sistema. Tais variações são exibidas como gráficos de tensão rms.

2.6.8 Sobretensão
As causas das sobretensões de acordo com Dugan et al., (2002), é o
resultado dos eventos de chaveamento que são opostos aos eventos que causam
sobtensões. Uma sobretensão é um aumento na tensão rms de c.a. de mais de
110% do valor nominal com uma duração de mais de um minuto.
Kennedy (2000), afirma que o maior causador de sobretensões é o
chaveamento de capacitores. A sobretensão geralmente é o resultado da comutação
de cargas (por exemplo, comutação de grandes cargas ou a energização de um
banco de capacitores). A sobretensão se deve a que o sistema é demasiado fraco
para a regulação da tensão desejada ou os controles de tensão são inadequados. A
posição incorreta dos taps em transformadores também pode resultar em sobre
tensão no sistema.

2.6.9 Subtensão
Segundo Dugan et al., (2002), a diminuição da tensão eficaz para menos de
0,9 p.u. da tensão nominal, entretanto a duração do evento é maior do que um
minuto. Uma baixa tensão é uma diminuição de tensão rms de menos de 90% do
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valor nominal com uma duração maior de 1 minuto. A baixa tensão são os resultados
de eventos de comunicação que é o contrario dos eventos que causam sobretensão.
Kennedy (2000), afirma que caso ocorra uma demanda muito grande de
energia, devido a condições atmosféricas adversas, frio intenso ou dias muito
quentes, por exemplo, ou perda das linhas de transmissão importantes, podem
ocorrer subtensões. A ligação de uma carga ou a corte de um banco de capacitores
pode causar uma baixa tensão até que o equipamento de regulação de tensão no
sistema possa retornar dentro das devidas tolerâncias. Circuitos sobrecarregados
podem também resultar em baixa tensão.
O termo Brown out é frequentemente usado para descrever períodos
prolongados de baixa tensão iniciadas como uma estratégia específica para reduzir
a demanda de potência. Como não há definição formal para Brown out e não são
claras como a subtensão quando se trata de caracterizar um distúrbio, o termo
brownout sw deve ser evitado.

2.6.10 Interrupções
Segundo Dugan et al., (2002), as interrupções instantâneas e momentâneas
são devido às falhas no sistema de energia e se originam da atuação dos
dispositivos de proteção apos a ocorrência da falta ou sobrecarga. Quando a tensão
de alimentação é zero durante um período de tempo superior a 1 minuto, a variação
te tensão de larga duração é considerada como uma interrupção sustenida.
As interrupções de tensões superiores a 1 minuto são frequêntemente
permanentes e necessitam de intervenção humana para reparar e restaurar o
sistema. As companhias de fornecimento usam as interrupções para descrever os
fenômenos de natureza similar para informes para fins de relatórios de
confiabilidade. No entanto, isto causa algumas confusões e os usuários são aqueles
que pensam em um outage como qualquer interrupção do sistema que ponha fora
de serviço o processo.
O termo interrupção no contexto de monitoração da qualidade de energia
elétrica não possui relação com a confiabilidade ou outro serviço estatístico
contínuo. O termo é empregado especificamente com respeito à ausência de tensão
por longos períodos de tempo (DUGAN et al., 2020).

32

2.7 DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO
As tensões de desequilíbrio em um sistema elétrico ocorrem quando as
tensões entre as três linhas não são iguais e pode ser definido como o
desvio sobre o valor médio das tensões da linha, divididas pelas tensões medias da
linha, expressa em percentagem, é o que pode-se ver na figura 6. O desequilíbrio
também pode ser definido usando componentes simétricos como a relação do
componente de sequência zero ou o componente de sequência negativa entre o
componente de sequência positiva, expressa em percentual.
As fontes mais comuns de encargos de desequilíbrio de tensão são as cargas
monofásicas conectadas em circuitos trifásicos, os transformadores ligados em delta
aberto, isolamento defeituoso em condutores detectados. Recomenda-se que a
tensão de desequilíbrio é inferior a 2%. Por outro lado, este distúrbio frequentemente
é definido como o máximo desvio da média das tensões ou correntes trifásicas,
divididas pela média das tensões ou correntes das três fases, expressassem
porcentagem (HAFNER, 2006).

Figura 6 - Exemplo de desequilíbrio de tensão
Fonte: (HAFNER, 2006)
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2.8 DISTORÇÃO DA ONDA
A

distorção da forma de

onda é

um

desvio do estado

estável

de uma forma de onda senoidal ideal a frequência fundamental principalmente
caracterizada pelo conteúdo espectral do desvio. Exemplos de cargas não lineares
são as fontes chaveadas de computadores, lâmpadas fluorescentes e conversores
estáticos de potência (ALDABÓ, 2001).
Há cinco principais formas de distorção:
- Corrente DC
- Harmônicas
- inter-harmônicas
- Notching (muescas)
- Noise (ruído)

2.8.1 Corrente DC
A presença de uma tensão ou corrente em um sistema de potência de CA é
denominado DC offset. Isto pode ocorrer como resultado de um distúrbio
geomagnético ou devido à simetria dos dispositivos eletrônicos de conversores de
potência. Os dispositivos para aumentar o tempo de vida das luminárias, por
exemplo, um sistema de retificação de meia onda com diodos podem reduzir o valor
rms da tensão fornecida às lâmpadas incandescentes por retificação de meia onda.
A corrente direta em redes de corrente alternada, pode ter um efeito danoso
afetando os enrolamentos do transformador para que se saturem em uma operação
normal. Isso causa aquecimento adicional e perda de vida útil do transformador. A
corrente direta também pode causar erosão eletrostática dos eletrodos de terra e
outros conectores. Outro efeito da presença DC offset é a possível saturação de
transformadores, que resulta em perdas adicionais e redução da vida útil (DUGAN et
al., 2002).
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2.8.2 Falta de tensão
Também conhecido como corte, os cortes de tensão são perturbações
periódicas a forma de onda da tensão causada pelo funcionamento normal dos
dispositivos de eletrônica de potência, quando a corrente é comutada de uma fase
para outra. Como ocorrem continuamente, são caracterizados pelo espectro
harmónico de tensão afetada.
São geralmente tratadas como um caso especial, já que os componentes de
frequência associados com eles podem ser tão altos que não são facilmente
detectados por medição de equipamentos normalmente utilizados para a análise
harmônico. Os corte de tensão causam falhas na CPU, impressoras laser e mau
funcionamento de alguns equipamentos eletro-eletrônicos. A eliminação dos cortes
de tensão implica no isolamento dos equipamentos sensíveis. Inserindo reatâncias
indutivas também pode servir como solução para diminuir o efeito das faltas de
tensão. Os componentes de frequência associados podem ser tão altos, que os
medidores comumente utilizados para análise harmônica, não podem medi-los
(DUGAN et al., 2002).

2.8.3 Ruídos
O ruído é definido como um sinal elétrico indesejável com conteúdo espectral
de largura de banda menos de 200 kHz sobreposto a tensão ou corrente da fase do
sistema elétrico ou sobre os condutores do neutro, este ruído também se apresenta
em sistemas de comunicação. O ruído em sistemas elétricos pode ser causado por
dispositivos eletrônicos, circuitos de controle, equipamentos de arco elétrico, cargas
com retificadores de estado sólido, e abertura e ou fechamento do fornecimento de
energia.
Basicamente, o ruído consiste no surgimento de distorções indesejadas do
sinal elétrico, isto não pode ser classificado como distorção harmónica ou transitório.
O distúrbio do ruído pode ser provocado por dispositivos eletrônicos, como
microcomputadores e controles programáveis. O problema pode ser atenuado
usando filtros, isolando os transformadores e usando um bom sistema de
aterramento.
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2.9 FLUTUAÇÃO DE TENSÃO
Flutuações de tensão são variações sistemáticas de tensão ou de uma série
de mudanças na tensão, a magnitude permitida dessas flutuações não devem
exceder faixas de tensão especificados pelo ANSI C84.1-1982 de 0,9 ate 1.1 p.u. As
grandes cargas apresentam variações rápidas na magnitude da corrente, podem
causar estas variações de tensão que são muitas vezes referidos como cintilação
(flicker).
O termo flicker é derivado do impacto da flutuação de tensão sobre lâmpadas
tal que o seu impacto é percebido pelo olho humano como um piscar. Para ser
tecnicamente correto, flutuações de tensão é um fenômeno eletromagnético
enquanto que um flicker é um resultado não intencional da flutuação da tensão em
algumas cargas. No entanto, os dois termos são frequentemente associados em
padrões.
Um exemplo de uma forma de onda de tensão que produz flicker é mostrado
na figura 7. Isto é causado por um forno elétrico, é uma das causas mais comuns de
flutuação de tensão sobre os sistemas de transmissão e de distribuição. Segundo a
ANEEL (2007) define flutuação de tensão como uma variação aleatória, repetitiva ou
esporádica do valor da tensão eficaz.

Figura 7 - Exemplo de uma flutuação de tensão
Fonte: (ANNEL, 2007)
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O Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação (ITIC) descreve os
valores toleráveis e a duração das variações de tensão que podem ocorrer
sem

danificar

ou

sem

interromper

as

funções

de

seus

produtos.

Estes valores são aplicáveis a sistemas de 120 V RMS definido em 60 Hz. São
definidas em três regiões: a região proibida, onde não é possível explorar a área de
funcionamento ininterrupto e da região onde não devem acontecer danos
permanentes a seus equipamentos antes da variação da magnitude mostrada.

2.10 VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA NO SISTEMA DE POTÊNCIA
A variação de frequência é o desvio da frequência fundamental do sistema do
seu valor nominal especificado (50 ou 60 Hz). A frequência está diretamente
relacionada com a velocidade de rotação dos geradores que compõem o sistema.
Normalmente, há uma ligeira variação de frequência, devido à flutuação de equilíbrio
entre geração e a demanda de potência de um sistema.
O Conselho da Indústria de Tecnologia da Informação (ITIC) descreve os
valores toleráveis e a duração das variações de tensão que podem ocorrer sem
danificar ou interromper as funções de seus produtos. Estes valores são aplicáveis a
sistemas de 120 V RMS 60 Hz. Em modernos sistemas elétricos são raras as
variações de frequência, devido a sofisticados equipamentos de controles de
geração.

2.11 TENSÃO EM REGIME PERMANETE
A ANEEL estabelece os limites adequados, precários e críticos para os níveis
de tensão em regime permanente (estado estacionário), os indicadores de
qualidade, os critérios de medição e registro, prazos para regularização e de
compensação ao consumidor caso os limites para o atendimento adequado não
sejam adequados. Nesse trabalho, serão demonstrados apenas os limites
adequados e indicadores de qualidade.
A Resolução ANEEL n.º 505/2001 (Agência Nacional de Energia Elétrica,
2001), prevê três faixas de classificação: adequada, precária e crítica. Para cada
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faixa foram estabelecidos os limites de variação de tensão de leitura (TL) em relação
à tensão de leitura (TL) em relação à tensão nominal (TN). Alguns limites
estabelecidos para as tensões padronizadas por esta resolução estão sucintamente
mostrados na Quadro 2.
Quadro 2 - Pontos de entrega em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV.

Pontos de entrega em tensão nominal igual ou inferior a 1 kV.

Tensão nominal (TN)

Ligação

Faixa de valores Faixa de valores Faixa de valores
adequados das
precários das
críticos das
tensões de
tensões de
tensões de leitura
leitura (TL) em
leitura (TL) em (TL) em relação à
relação à TN
relação à TN
TN

Volts

189 < TL < 201
ou 231 < TL <
201 < TL < 231 /
220 / 127
233 / 109 < TL <
116 < TL < 133
116 ou 133 < TL
< 140
327 < TL < 348
ou 396 < TL <
348 < TL < 396 /
380 / 220
403 / 189 < TL <
201 < TL < 231
201 ou 231 < TL
< 233
Fonte: (Agência Nacional de Energia Elétrica, 2001).

TL < 189 ou TL >
233 / TL < 109 ou
TL > 140
TL < 327 ou TL >
403 / TL < 189 ou
TL > 233

2.12 CONTROLE ESTÁTISTICO DA QUALIDADE
Defini-se "Controle Estatístico da Qualidade", como a aplicação de diferentes
técnicas estatísticas para processos industriais e serviços, a fim de verificar todas e
cada uma das partes do processo para que cumpram com determinados requisitos
de qualidade, ajudar a realizá-los, entendendo que a qualidade seja "a amplitude do
produto e / ou serviço para utilização. De acordo com Costa, Epprecht e Carpinetti
(2005) a qualidade de um serviço ou pruduto esta ligada ao atendimento das
necessidades do consumidor com este serviço ou produto.
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Segundo Bravo (1984), a qualidade é resultante de uma combinação de
caracteristicas de engenharia e fabricação, que determinam o grau de satisfação do
consumidor com o produto ou serviço. A aplicação de técnicas estatísticas para
controle baseia-se no estudo e na avaliação da variabilidade existente em qualquer
processo que é principalmente o objetivo das estatísticas. A definição de qualidade
de projeto está ligada à tolerância, ou seja, às variações aceitaveis entre produtos
admissiveis, ja previstas no projeto ( BRAVO, 1984).
A definição de qualidade de projeto está ligada à tolerância, ou seja, às
variações

aceitáveis

entre

produtos

admissiveis,

já

previstas

no

projeto

(BRAVO,1984). A tolerância estabelece a faixa de variação admissivel para uma
dimensão (LOURENÇO FILHO, 1964). O estudo estátistico visa avaliar a qualidade
e pode se dividir em; controle de produção e inspeção da qualidade, neste estudo
será usado o segundo. A inspeção da qualidade é realizada no produto ou serviço já
finalizados com intuito de verificar se as especificações forão atendidas (luorenço
filho, 1964).

2.13 RELÉ PEXTRON URP 8813
O URP 8813 é um relé de proteção de subtensão e sobretensão trifásico
(R_S_T_N). devido as características de tropicalização (temperatura e umidade) o
relé permite instalação em cubículos (painéis elétricos) ao tempo ou abrigados com
alimentação auxiliar alternada (Vca) ou continua (Vcc). Uma das principais
características do relé é a versatilidade da unidade temporizada. Alem de ajustar
com grande exatidão as seguintes curvas: curva inversa (dependente), tempo
definido, curva inversa (dependente) + tempo definido ou ainda operação somente
com unidade instantânea. O relé executa as seguintes funções padronizadas:
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Tabela 1 – Funções padronizadas ANSI do relé PEXTRON

!
"#

$ %&

Fonte: (ANSI)

O relé tem 5 saídas contato seco de potência e duas saídas contato seco de
sinalização do alarme totalmente configurável através de matriz de programação das
saídas, a única saída não configurável do relé é a saída de auto-check que opera
com contato N armado. As saídas são configuradas para as seguintes atuações:
- Comando de TRIP da unidade temporizada de subtensão V<_V<< (ANSI
27).
- Comando de TRIP da unidade instantânea de subtensão V<<< (ANSI 27).
- Comando de TRIP da unidade temporizada de sobretensão V>_V>> (ANSI
59).
- Comando de TRIP da unidade instantânea de sobretensão V>>> (ANSI 59).
- Comando de TRIP da unidade de seqüência de fase (ANSI 47).
- Sinalização de partida da unidade temporizada de sobretensão.
- Sinalização de partida da unidade temporizada de subtensão.
- Comando TRIP desequilíbrio de tensão (ANSI 60).
Nos recursos de medição tem-se na parte frontal um display de 4 dígitos para
indicação automática da tensão secundária ou primária da entrada de tensão e
registros. O relé permite o ajuste de uma constante de multiplicação do voltímetro
que multiplica a tensão do secundário do transformador. Esta constante é a relação
do TP (transformador de potencial). A exatidão do voltímetro com 3 dígitos é de +
2,5 % do ponto de operação R_S_T_N (trifásico com neutro).
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Nas suas características tecnológicas tem-se que o relé URP 8813 é um relé
microprocessado. O sinal de tensão é convertido para valores digitais e processado
numericamente. Em função da velocidade de processamento é possível realizar
operações internas de auto-check e informar, inclusive remotamente eventuais
problemas do seu próprio funcionamento.
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3 MATERIAL E METODOLOGIA

As indústrias de celulose e papel têm investido em novas tecnologias
objetivando uma economia no setor energético e consequentemente, reduzindo os
custos de fabricação. Com este intuito realizar-se-á um estudo onde serão avaliados
quais são os efeitos que a qualidade da energia elétrica tem sobre equipamentos
eletro-eletrônicos e também será feito um estudo prático que irá analisar a qualidade
da energia elétrica de dois fornecedores distintos, a fim de mostrar alguns dos
problemas gerados.
O equipamento que será usado para se fazer as medições e as verificações
da rede será o analisador de energia RE6000 – Marca Embrasul. Este equipamento
realiza medições e registra diversas variáveis relacionadas à qualidade da energia
elétrica. Para o estudo de caso utilizou-se apenas as variáveis tensão e corrente.
Como os equipamentos da empresa onde será feito o acompanhamento, estão
energizados 24 horas por dia, este acompanhamento pode ser feito a qualquer
momento do dia, por isso o mesmo será feito em horários estratégicos, quando o
equipamento estiver disponível e os registros de tensão e corrente nestes períodos
será feito em um intervalo de 1 s, intervalo suficiente para que possamos ter uma
melhor leitura das interferências que acontecem nas três fases desta linha, para que
possamos notar qualquer tipo de impureza existente.
Concluídas as medições durante um determinado tempo, as mesmas serão
analisadas e registradas em forma de tabelas e gráficos. Com os resultados em
mãos, será possível identificar se existem problemas, identificar os distúrbios da
alimentação e sugerir sistemas de proteção, para minimizar os danos em
equipamentos eletro-eletrônicos.

3.1 ÁREA DE ESTUDO
O local escolhido para análise é uma subestação que possui um
transformador de 1000 kVA alimentado em 13,8 kV na Alta Tensão e disponibiliza
380 V na Baixa Tensão. Este ambiente foi escolhido porque é um local que tem uma
carga mais representativa na planta, para que possamos ter um resultado de leitura
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mais significativo. Este local possui um sistema de reversão alimentado por duas
concessionárias de energia; a concessionária 1 com uma qualidade melhor de
energia por ser proveniente do uma subestação alimentada com 13,8 kV e o
comprimento da rede ser menor, porém com um preço de kW/h mais elevado. A
outra rede de alimentação é a que vamos utilizar para análise no estudo de caso,
sua energia é proveniente da concessionária 2. A qualidade da energia fornecida por
ela é considerada um pouco inferior, pois possui uma grande extensão de rede de
distribuição e é alimentada em 45 kV, porém o preço do kW/h é muito inferior ao da
concessionária 1.
O sistema de reversão foi instalado para garantir o funcionamento da planta,
pois temos como alimentação principal a energia proveniente da concessionária 2 e,
em caso de falha ou falta da mesma, atua-se o sistema de reversão e a planta volta
a operar com alimentação da Concessionária 1.
O analisador foi instalado no disjuntor geral de Baixa Tensão. Foram
realizadas medições em períodos distintos quando o equipamento estava disponível
e os registros de tensão e corrente nestes períodos foram feitos em intervalos de 1
s, intervalo suficiente para que possamos ter uma melhor leitura das interferências
que acontecem nas três fases desta linha.

3.2 DADOS DA ÁREA A SER ANALISADA
Os dados da área analisada estão descritos, com as respectivas
características, juntamente com as informações necessárias para a compreensão
dos dados levantados na posterior análise.

3.2.1 Painel de Reversão concessionária 1/concessionária 2
A figura 8 está mostrando o painel de reversão composto por dois disjuntores
da marca Siemens e modelo 3WT8; um destes disjuntores trabalha com alimentação
da concessionária 1 fornecedora de energia elétrica; o outro trabalha com
alimentação da concessionária fornecedora de energia elétrica da concessionária 2,
sendo que a energia da concessionária 2 é a de preferência por possuir um preço de
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kW/h muito inferior ao da concessionária 1. Conforme já citado, em caso de falha ou
falta da mesma, atua-se o sistema de reversão e a planta volta a operar com
alimentação da Concessionária 1.
O sistema de reversão possui intertravamento elétrico e mecânico, a fim de
garantir que os dois disjuntores não possam ser acionados simultâneamente, o que
causaria um curto cirtcuito entre as duas fornecedoras de energia. Para garantir a
segurança dos operadores que fazem a atuação do sistema de reversão, existe um
painel com comando remoto dentro da sala de operação da planta, desta forma, não
há necessidade de nenhuma pessoa próxima aos disjuntores no momento da
manobra.

Figura 8 - Painel de reversão concessionária 1/concessionária 2
Fonte: (Própria)

3.2.2 Disjuntor Trifásico de Baixa Tensão
Na figura 12 pode-se observar que o disjuntor trifásico de Baixa tensão,
escolhido na época da instalação do sistema de reversão, o disjuntor possui uma
blindagem de proteção, pois no local onde o mesmo se encontra existem condições
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de funcionamento adversas devido à formação de poeira, calor e umidade; ele
possui também bobinas auxiliares de abrtura, fechamento, falta de tensão e ainda
motorização para recarga da mola.

Figura 12 - Disjuntor trifásico de baixa tensão
Fonte: (Própria)

Pode-se citar também a proteção contra falha de fase que na posição da
chave t sd = 0 (0,02s) a proteção contra falha de fase está ativa. Se, com a proteção
contra falha de fase ativada, a corrente de serviço na fase menos carregada for 50%
inferior à corrente de serviço da fase mais carregada, o valor de ajuste IR é reduzido
automaticamente em 80%. Se os valores das três correntes de fase se diferenciar
entre si em mais de 50%, aplica-se novamente o valor de ajuste IR. A figura 13
mostra o esquema de ligações elétricas, e na tabela 1 a explicação de cada
acessório no esquema elétrico.
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Figura 13 - Esquema de ligações elétricas
Fonte: (Siemens)

Tabela 2 - Acessórios no esquema elétrico geral de ligações elétricas

Acessórios no esquema geral de ligações elétricas
A1
S1 / S2
S3 / S4
C7
S11
ON
OFF
F1
F2
F3
F5
M1
P
R
Q01
Q1
T1 / T2 / T3
X100 /
X200
Y1

Disparador eletrônico de sobrecorrente
1. Bloco de contatos de corrente auxiliar
2. Bloco de contatos de corrente auxiliar
Contato de sinalização de prontidão
Contato acumulador de mola
Mecânico LIGADO
Mecânico DESLIGADO
1. Disparador da tensão ou bloqueio elétrico de ativação
2. Disjuntor de tensão
Disparador de subtensão
Ímã de ativação
Tensionar o motor para o acumulador
Acumulador de mola
Indicação e corrediça de reposição para ativação por sobrecorrente
Alavanca manual de acionamento para o acumulador
Contatos principais
Transformador de corrente
Bornes de conexão
Ímã de controle do acumulador

Fonte: (Siemens)
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3.2.3 Transformador de 1000 kVA
O transformador tem a função de abaixar ou elevar o nível de tensão a fim de
adequá-lo à tensão utilizada na planta; na figura 9 observa-se um transformador
trifásico, refrigerado à óleo, com 1000 kVA de potência, alimentado com uma tensão
13,8 kV entre dases, no barramento de Alta Tensão e disponibiliza no barramento de
Baixa Tensão 380V entre fases e 220V entre fase e neutro. Em caso da potência
utilizada ficar próxima da potência nominal do transformador pode-se utilizar um
sistema independente de ventilação forçada para auxiliar na refrigeração.

Figura 9 - Transformador de 1000 kVA
Fonte: (Própria)

3.2.4 Analisador de energia Embrasul RE6000
A figura 10 mostra o analisador de energia RE 6000 instalado no disjuntor do
painel geral alimentado pela energia da concessionária 2, para fazer o registro da
tensão e corrente por um determinado período. Após este período de registro dos
dados, Realiza-se a coleta e armazenamento dos mesmos em um computador
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atravez da utilização do software ALN 600, que também é utilizado para análise e
geração dos gráficos utilizados no estudo de caso.

Figura 10 - Analisador de energia Embrasul RE6000
Fonte: (Própria)

3.2.5 Alicate Amperímetro FLUKE353
Utilizou-se um instrumento de medição de corrente elétrica, um alicate
amperimetro, da marca Fluke, modelo 353, conforme visto na figura 11, para realizar
a medição de corrente instantânea nas três fases, a fim de confirmar a veracidades
dos valores de corrente medidos e registrados pelo analisador RE 6000.

48

Figura 11 - Alicate amperímetro FLUKE353
Fonte: (Própria)

3.2.6 Multímetro Fluke 179
Utilizou-se um instrumento de medição de tensão elétrica, um multímetro, da
marca Fluke, modelo 179, conforme visto na figura 14, para realizar a medição da
tenão instantânea nas três fases, a fim de confirmar a veracidade dos valores de
tensão medidos e registrados pelo analisador RE 6000.
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Figura 14 - Multímetro FLUKE 179
Fonte: (FLUKE)

A seguir será realizada a análise de dados coletados em forma gráficos, onde
serão mostrados alguns distúrbios do sistema elétrico estudado, que são prejudiciais
aos sistemas eletro-eletrônicos. A tensão nominal do sistema avaliado é de 380 Vac
entre fases e 220 Vac entre fase e neutro, valor este que servirá de referência para
análise dos gráficos. Para todos os gráficos à seguir, a linha na cor vermelha,
representa a tensão da fase A em relação ao neutro; a linha na cor preta representa
a tensão da fase B em relação ao neutro e a linha na cor azul, representa a tensão
da fase C em relação ao neutro. As linhas na cor violeta, verde e laranja,
representam a corrente das fases A, B e C respectivamente.
Nos gráficos também tem-se a representação dos níveis de tensão, sendo
que a faixa em azul, indica nível de tensão adequado ou seja, representa uma faixa
com variação de mais ou menos 5% em torno da tensão nominal, o que significa,
uma faixa entre 209 Vac e 231 Vac; as faixas em amarelo, representam os níveis de
tensão entre mais e menos 5% e 10% e torno da tensão nominal, ou seja, as faixas
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de tensão entre 198 Vac até 209 Vac e também entre 231 Vac e 242 Vac e é
denominada de faixa precária. As faixas na cor rosa, representam as tensões fora
dos níveis aceitáveis, de mais ou menos 10% em torno da tensão nominal o que
representa tensões abaixo de 198 Vac ou acima de 242 Vac e é denominada de
faixa crítica.

3.2.7 Oscilação de Tensão Fase – Neutro e Desequilibrio de Tensão Entre Fases
No gráfico 1 observa-se uma oscilação de tensão, onde a tensão da fase A
cai para 155 V, o que representa um nível 30% abaixo da tensão nominal; no
mesmo instante, oberva-se a elevação da tensão da fase B, que alcança um valor
de 239,2 V, o que representa uma tensão 8 % acima da tensão nominal. O maior
problema que podemos visualizar neste gráfico, é a diferença de tensão entre as
fases A e B, que chega à um valor de 84,2 V.

Gráfico 1 - Variação de tensão fase – neutro, seguido de falta de tensão
Fonte: (Própria)
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3.2.8 Gráfico de Falta de Fase com Desequilibrio de Corrente
No grafico número 2, observa-se uma falta de fase com um desequilibrio de
corrente. Pode-se notar que a tensão da fase B cai para zero e consequêntemente
sua corrente também. As fases A e C mantêm um nível de tensão aceitável em torno
de 206 V, porém observa-se que a corrente da fase A sobe para 50 A enquanto a
corrente da fase C fica com 10 A.

Gráfico 2 - Gráfico de falta de fase com desequilíbrio de corrente
Fonte: (Própria)

3.2.9 Gráfico de Desequilíbrio de Corrente Entre Fases
No gráfico número 3, pode-se notar um desequilíbrio de corrente entre fases,
que normalmente é consequência de uma oscilação na tensão. Nota-se que no
momento em que as tensões começam a cair, inicia-se o desequilíbrio da corrente,
fazendo com que a corrente da fase C chegue ao valor de 687 A, a fase B se
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mantém próximo dos 500 A em que se encotrava e a fase A apresenta uma queda
na corrente e, chega aos 169 A.

Gráfico 3 - Gráfico de desequilíbrio de corrente entre fases
Fonte: (Própria)

3.2.10 Grafico de subtensão de Fase - Neutro
No gráfico número 4, observa-se uma subtensão de fase – neutro nas 3
fases, o nível de tensão da fase A atinge 183,9 V, ou seja, 16,4% abaixo da tensão
nominal, já na fase B, a tensão chega aos 185,4 V e na fase C, 187,8 V
representando 15,7% e 14,6% abaixo da tensão nominal, respectivamente. Observase também que a corrente apresenta oscilações durante o período em que a tensão
está baixa.
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Gráfico 4 – Gráfico de subtensão de fase - neutro
Fonte: (Própria)

3.2.11 Gráfico de Sobretensão fase - Neutro
No gráfico 5 pode-se observar uma tensão elevada nas 3 fases atingindo um
valor próximo ao limite máximo aceitável de 10 % acima da tensão nominal. A fase A
apresenta o maior valor de tensão, 241,8 V, o que representa 9,9% acima dos 220 V
nominais.
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Gráfico 5- Gráfico de sobretensão fase - neutro
Fonte: (Própria)

3.2.12 Análise Estatística de Qualidade da Energia Elétrica
O objetivo da análise estatística aplicada na monitoração da qualidade de
energia elétrica é aplicar o conceito de estatística da qualidade, para que se possa
comprovar que a qualidade da energia elétrica está dentro dos padrões necessários
ou não, podendo com este, concluir sobre a viabilidade da implantação de um
sistema de proteção para equipamentos eletro-eletrônicos.
Para a realização deste estudo foi utilizado um tempo de análise de 48 horas,
este tempo será justificado pelo seguinte calculo, onde pode-se encontrar uma
amostra de população infinita:
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n = Tamanho da Amostra
= Nível de confiança escolhido, expresso em números de desvio padrão
p = Percentagem com a qual o fenômeno se verifica
q = Percentagem complementar (100-p)
No caso em questão, pegou-se uma amostragem com confiabilidade de 99%,
então com o auxílio da tabela Z, da curva normal padrão de Gauss, teremos que:
100-99 = 1/100. Para este nível de confiabilidade, na tabela teremos o valor
z=0,9901 que equivale ao valor padrão z = 2,33; na formula fica:

Utilizou-se o valor de 0,5 pois não se sabe o tamanho da população e, como a
curva de Gaus é simétrica então temos a mesma probabilidade de ambos os lados,
assim sendo o maior valor que se encontrará será o pico da curva, o valor de 0,02
representa o valor máximo para o erro amostral, ou seja 2% de erro amostral,
efetuando o cálculo, o tamanho da amostra é de:
n = 3393,0625 leituras com o aparelho e, como sempre deve-se arredondar
para cima, tem-se então 3394 leituras necessárias para que os dados sejam
satisfatórios, como a medição foi realizada em tempos de 1 em 1 segundos, precisase de no mínimo uma hora de medição para este estudo, mas como informado
anteriormente, realizou se a análise utilizando um período de 48 horas, com a lista
dos seguintes eventos:
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EMBRASUL RE6000/B N.S:96001222 V.S.2,16 ANL 2,22 (1 segundo)
RELATÓRIO DE FALTAS DE ENERGIA (Integração = 1 segundo)
Intervalo considerado:
segunda-feira 16/10/2012 00:00:00,00 até quinta-feira 18/10/2012 00:00:00,00
Número total de faltas no arquivo: 008
Queda de energia
16/10/2012 às 11:22:57,00
16/10/2012 às 12:05:17,00
16/10/2012 às 14:08:03,00
16/10/2012 às 15:21:51,00
16/10/2012 às 15:23:28,00
16/10/2012 às 17:25:06,00
16/10/2012 às 22:02:36,00
17/10/2012 às 01:59:08,00

Energia reestabelecida
16/10/2012 às 11:22:59,00
16/10/2012 às 12:05:19,00
16/10/2012 às 14:08:05,00
16/10/2012 às 15:21:54,00
16/10/2012 às 15:23:30,00
16/10/2012 às 17:25:08,00
16/10/2012 às 22:02:37,00
17/10/2012 às 01:59:09,00

Duração
00d 00:00:02,00
00d 00:00:02,00
00d 00:00:02,00
00d 00:00:03,00
00d 00:00:02,00
00d 00:00:02,00
00d 00:00:01,00
00d 00:00:01,00

No.
001
002
003
004
005
006
007
008

Gráfico 6- Gráfico do relatório de faltas de energia.
Fonte: (Própria)

Com a realização da análise detalhada do gráfico 6 do período em questão,
verificou-se que dos sete eventos ocorridos, cinco tivemos como origem, uma
oscilação de tensão e os outros três foram ocasionados pela falta de fase; a partir
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destes dados, pode-se estimar qual poderá ser a quantidade de problemas que se
terá no decorrer do tempo em função dos dados coletados, podendo assim justificar
a necessidade de um sistema de proteção.
1. Cálculo do intervalo de tempo de observação das oscilações de tensão:
48 horas
2. Cálculo da taxa de falha das oscilações de tensão:

! "#
3. Cálculo do número provável de falhas por oscilações de tensão em 30 dias:
$%

&

&

'

'

(

)

Tem-se então a probabilidade de que 38 falhas provocadas por oscilações de
tensão, que podem ocorrem em um período de 30 dias 24 horas/dia,para
conprovarmos que este é um numero relativamente alto tense a resolução normativa
2004 da ANEEL, que diz que a FIC é a quantidade de vezes que a unidade ficou
sem energia por um período, ANEEL (2004), as unidades consumidoras
pertencentes aos conjuntos denominados de Caçador, Matos Costa, Timbó Grande,
Calmon e Xavantina, terão como padrões para o FIC, os seguintes valores: 72
interrupções anuais, 36 interrupções trimestrais e 29 interrupções mensais, este
valores servem tambem para as interrupções por falta de fase. Abaixo pode-se
verificar os cálculos feitos a respeito das falhas de falta de fase;
1. Cálculo do intervalo de tempo de observação das faltas de fase:
48 horas
2. Cálculo da taxa de falha das faltas de fase:

*

! "#
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3. Cálculo do número provável de falhas por faltas de fase em 30 dias:
$%

*

&

&

(

)

Tem-se então a probabilidade de que 23 falhas provocadas por falta de uma
das fases possam ocorrem em um período de 30 dias 24 horas/dia.

3.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Na análise de resultados, tem-se a apresentação do estudo feito em
referência às oscilações de tensão, na concessionária fornecedora de energia
elétrica; observa-se que os problemas encontrados no estudo de caso como
oscilação de tensão, falta de fase, subtensão e sobretensão, são alguns dos
problemas estudados no referencial teórico. Dentre os problemas identificados,
pode-se destacar o desequilíbrio de corrente causado pela falta de fase e ou
desequilíbrio de tensão entre fases, pois nestes casos, muitas vezes a corrente
ultrapassa os limites para os quais os equipamentos foram projetados e o sistema de
proteção do próprio equipamento pode não atuar, ou pela velocidade com o que
evento ocorre, ou porque nem todos têm monitoração e proteção de tensão e
corrente nas três fases e, sim apenas em uma delas. As sobrecorrentes
instantâneas causam sobreaquecimentos que por sua vez, podem levar à queima
dos componentes.
Os casos de sobretensão podem causar danos em capacitores e
componentes semicondutores que, em sua grande maioria são projetados e
frabicados para suportar 10% acima da tensão de trabalho, ao ultrapassar o limite de
isolação de tais componentes, pode se ter fugas de correntes e, curto circuitos que
por sua vez, podem danificar o componente e também a placa de circuito impresso.
Nos casos de subtensão, em geral temos uma elevação da corrente, o que
gera mais aquecimento nos equipamentos. A elevação da temperatura, pode atuar o
sistema de proteção de sobreaquecimetos e desligar o equipamento antes da
queima. O que ocorre é que com uma frequência elevada de desligamentos por
sobreaquecimento, os equipamentos apresentam uma redução significativa de sua
vida útil e acabam se danificando com maior facilidade.
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Baseado nos cálculos estatísticos realizados sobre os eventos ocorridos em
um período de 48h, verifica-se que tem-se um índice elevado de eventos; o que
torna viável a instalação de um sistema de proteção, a fim de reduzir os danos
causados em equipamentos eletro-eletrônicos, pois não se tem o controle sobre a
energia fornecida, restando apenas a possibilidade de realizar um desligamentos da
energia evitando a propagação do evento e o tempo de atuação do mesmo.
Uma sugestão para a redução das consequências geradas pelas oscilações
de tensão dos sistemas trifásicos é a instalação de um sitema que monitora a tensão
das três fases e, faz o desligamento do disjuntor quando tivermos os seguintes
casos: sobretensão (tensão de qualquer uma das fases estiver acima de 10% da
tensão nominal), subtensão (quando a tensão de qualquer uma das fases estiver
abaixo de 10% da tensão nominal), desequilíbrio de tensão entre fases (quando a
diferença de tensão entre duas fases for maior do que 10 % da tensão mínima). O
desligamento

poderá

ser instantâneo

ou temporizado. Uma sugestão de

equipamento para tal monitoração, é o Relé URP 8813 da Pextron. Além do relé de
monitoração o disjuntor deverá ter uma bobina de abertura e em caso de se optar
por um religamento automático o disjuntor deverá conter motorização para carregar
a mola e uma bobina de disparo.
Outra sugestão é a instalação de um CLP para fazer o religamento
automático temporizado após ter estabilizada a tensão da rede, reduzindo assim, o
número de desligamentos e religamentos em casos de se ter oscilações de tensão
muito seguidas, ocasionadas por mau tempo, falhas na rede de transmssão ou até
mesmo na geração. O CLP também poderá ser utilizado para fazer o religamento de
equipamentos vitais, como compressores de ar, ventiladores entre outros, após o
restabelecimento da energia.
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4 CONCLUSÃO
Com a realização deste estudo, concluímos que a qualidade da energia
elétrica voltada para oscilação de tensão influencia diretamente na vida útil dos
equipamentos eletro-eletrônicos de alimentação trifásica. Pois os distúrbios de
tensão nos sistemas trifásicos gerados pelas oscilações de tensão ultrapassam os
limites de tolerâncias para os quais os equipamentos foram projetados, e ainda
quanto maior os distúrbios e ou quanto maior o tempo de duração destes distúrbios
maior será o dano causado.
Como na maioria dos casos não se tem controle sobre o nível de tensão
fornecido resta adotar sistemas de proteção para reduzir as consequências geradas
pelos distúrbios, ou seja, um desligamento de disjuntor desliga a alimentação das
três fases simultaneamente, reduzindo o tempo e a intensidade dos desequilíbrios
de tensão e corrente nas cargas, com isso conclui-se que a forma mais rápida e com
mais eficiência para diminuar os danos causados pelos problemas elétricos é a
instalação de um sistema de minitoração das três fases, o que com o mesmo será
feito o desligamento das fases, tentando com isso eliminar queimas de
equipamentos eletro-eletrônicos.
A redução dos custos de manutenção, a redução dos tempos de maquina
parada por problemas de manutenção e a disponibilidade de maquina são itens de
grande importância para que a empresa possa se manter competitiva no mercado e
projetar o seu crescimento.
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