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1.Objetivo
Apresentar alternativas para a melhoria das condições da alimentação
das cargas elétricas em sistemas de mineração.
2. Introdução
As instalações elétricas em processos de mineração apresentam
características próprias não presentes na alimentação elétrica de cargas
industriais clássicas; entre as principais elencamos:
 Necessidade de modularidade e compactação das subestações
 Potencia de curto circuito junto ás cargas de baixo valor,
incorrendo em afundamentos de tensão que comprometem a
operação normal das cargas.
 Cargas não lineares e componentes harmônicas.
 Comportamento variável das cargas que impossibilitam a
compensação reativa convencional; picos de corrente devido ao
consumo instantâneo de energia reativa.
 Desequilíbrio de tensão causado por capacitores com defeito
inclusive na média tensão.
 Pagamento de excedentes de energia reativa para as
concessionarias locais.
 Atuação intempestiva dos dispositivos de proteção
 Geradores locais superdimensionados para suportar os picos de
carga, ou ainda que apresentem falha devido ao perfil de operação
das cargas (sistemas de britagem ou semelhantes).
 Quedas de tensão inadmissíveis em longos circuitos
 Considerando as diferentes soluções para extração dos minérios
cada processo possui suas particularidades e a interferência
devido aos transientes de manobra de capacitores convencionais
pode ser ainda outro ponto de analise e pesquisa de falha no
processo.
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3. Operação das cargas e influência da tensão no barramento de
distribuição BT. Qualidade de Energia
A operação das cargas nas minas; devido ao próprio processo; é
aleatória, e a operação destas pode coincidir com a de outras cargas
semelhantes e a tensão de alimentação destes equipamentos pode não
ser adequada. Esta inadequação instantânea da tensão de alimentação
pode ser justificada pela operação simultânea e não sincronizada de
diversas cargas no mesmo sistema elétrico, devido ao afundamento de
tensão causado pelo alto consumo de energia reativa.
A figura 1 apresenta o comportamento da tensão e potencia reativa de
um transformador de alimentação de um processo de mineração de
ferro na região de Belo-Horizonte-Brasil. A medição foi efetuada no
primário do transformador.
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Figura 1 – Comportamento da potencia reativa e tensão em transformador de
mineradora
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Pode-se observar na figura 1:


Extrema dependência do comportamento da tensão de
alimentação do barramento com o consumo instantâneo de
energia reativa
A tensão apresenta um afundamento desde 13800V até 12000V ,
devido ao consumo de energia reativa instantâneo com valores da
ordem de 4500 kvar, em relação ao de regime, da ordem de 2000
kvar . A figura 2 detalha o mesmo período em que a corrente
atinge valores entre 300 A e 350 A retornando a 250A em
aproximadamente 15 segundos.



A figura 2 (2.a e 2.b) apresenta o comportamento da tensão e corrente
durante o mesmo ciclo de carga que a figura 1. A carga possui ainda a
presença das harmônicas ímpares a partir da quinta harmônica.
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Figura 2 – Comportamento da corrente e tensão em ciclo de carga
Valores eficazes (2.a) e formas de onda (2.b)

Como consequência do comportamento da corrente da carga e das
próprias impedâncias da fonte e do circuito a tensão de alimentação das
mesmas, afundamentos de tensão proporcionais a estas grandezas são
observados. Em outras palavras, a condição instantânea da tensão
fornecida as cargas devido a simultaneidade de uso com outras cargas
naquela mesma linha elétrica ou no mesmo transformador, apresenta
afundamentos que causam perda de qualidade do processo.
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Nesta situação o processo é desenvolvido sem a melhor condição de
qualidade, incorrendo em perda de produção ou qualidade de produto
final.
4- A solução para os afundamentos e a compensação da energia
reativa
A possibilidade de “cortar” a energia reativa consumida elevará
sensivelmente a regulação de tensão e a qualidade de energia,
imprimindo como conseqüência sensível melhora no processo, e
elevando o fator de potencia da carga.
O sistema a ser então utilizado deve possuir as características:
-Tempo de manobra adequado ao período da carga, sob pena de
compensar uma carga que “já não existe”, elevando indevidamente a
tensão no barramento e prejudicando ainda mais a operação das outras
cargas. Os capacitores devem ser inseridos e retirados do sistema
elétrico simultaneamente a operação das cargas. Todo o pacote da
energia reativa deve ser compensado, isto é, a inserção de capacitores
“passo a passo” não pode ser tolerada.
-Isenção de transientes de manobra dos capacitores; a presença de
transientes de manobra de capacitores causará interferência nas cargas
ligadas ao barramento.
-Reatores antirressonantes adequados à presença das harmônicas da
carga.
A forma adequada, tecnologicamente desenvolvida, testada e com
centenas de aplicações industriais no Brasil e milhares ao redor do
mundo é “Compensação de energia reativa em tempo real”.
Trata-se um sistema composto por:
-Sistemas de manobra estáticos (SCR e diodos) que manobram grupos
de capacitores ligados entre duas fases ou entre fase e neutro,
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simultaneamente a operação da carga com tempo de resposta de até 16
mili-segundos.
 Reatores anti-ressonantes
harmônicas e superiores.

adequados

a

presença

de

3ª

 Manobra isenta de transientes.
 Controlador
que
recebe
a
informação
da
carga
por
transformadores de corrente das três fases, não permitindo
compensação de carga que “não existe”; a injeção de energia
reativa é da mesma forma que é consumida pela carga.
 Comunicação entre o controlador e elementos estáticos de
manobra dos capacitores (ou flitros LC) por rede de controle
digital.
 Monitoração do comportamento das variáveis elétricas
software dedicado em porta de comunicação do controlador.

com

 Controle preciso da tensão do barramento.
A figura 3 ilustra os componentes de um sistema e a figura 4 um
equipamento instalado.
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Figura 3 - Componentes de um sistema estático de
compensação de energia reativa – Controlador, chave estática e
Filtro LC
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Figura 4 – Sistema estático de compensação reativa
desbalanceado, instalado em indústria automotiva.
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5-Aspectos
do
dimensionamento
e
especificação
do
compensador estático de reativos aplicados em sistemas de
mineração.
A especificação do sistema de compensação deve considerar o pleno
comportamento do perfil da carga. Para tanto deverão ser feitas
medições adequadas que exprimam o real comportamento e interação
das fontes e das cargas.
Como o comportamento da carga apresenta ciclos instantâneos, o
instrumento que fará as medições das grandezas elétricas deverá
possuir período de integração bem menor que o próprio “tempo da
carga”. Instrumentos de medição que “plotam” valores “rms” a cada
ciclo são capazes de efetuar as leituras adequadas, possibilitando ao
pessoal de engenharia as informações que os possibilitem especificar o
sistema de compensação de forma adequada e segura.
O dimensionamento do sistema deverá considerar o comportamento da
carga a cada ciclo de operação da mesma. Como estes valores de
energia reativa consumida não são fixos e dependem da dinâmica da
carga, os capacitores devem ser agrupados de forma adequada que os
possibilitem ser conectados na rede em valores parciais (grupos) ou pelo
total disponível. O sistema de controle deverá responder conforme esta
dinâmica da carga. A manobra de grupos “passo a passo” não é
recomendada para a uma compensação adequada.
6- Operação inadequada.
O não atendimento às premissas expostas de compensação reativa
poderão causar anomalias operacionais com resultados adversos na
operação da própria carga e danos no sistema elétrico. Citamos:
a) Uso de sistema de manobra convencional
O uso de controladores com saída a reles, mesmo que de estado sólido,
ou eletrônicos associados a sistemas de manobra dos capacitores por
contatores, não possuem velocidade de manobra para efetuar a
compensação desejada. Capacitores manobrados por elementos eletromecânicos são fonte de transitórios de manobra que poderão ser
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inseridos nos barramentos das cargas. Por outro lado, a tomada de
corrente de somente um TC acaba por “mascarar” o real comportamento
da carga impedindo a correta aplicação da compensação reativa.
b) Não aplicação de reatores anti-ressonantes
O uso de capacitores antiressonantes evita a circulação descontrolada
das harmônicas presentes no espectro de corrente das cargas pelos
capacitores. A não aplicação destes reatores antiressonantes mesmo
quando a freqüência de ressonância calculada não está próxima das
freqüências das correntes harmônicas presentes poderá causar
ressonância série com penetração de correntes nos capacitores
originadas de outras fontes. A ressonância, além dos transientes de
manobra são os principais causadores das queimas precoces de
capacitores.
c) Uso de capacitores fixos
O uso de capacitores fixos elevará a tensão nos instantes de baixa
carga, aumentando as perdas, reduzindo a regulação de tensão e
podendo causar má operação da carga.
7-Redução de perdas elétricas e aumento da capacidade da
instalação.
As figura 5 e 6 ilustram o comportamento da corrente e potência reativa
consumida pela carga antes e depois da compensação da energia
reativa em um guindaste portuário, podendo-se observar a sensível
redução da corrente consumida e melhoria da regulação de tensão
qualidade de energia na figura 6.
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Sem compensação reativa / com compensação reativa

Figura 5 – comportamento da corrente e potência reativa antes e após a compensação
reativa

Ainda, na figura 6 observa-se a injeção de potencia reativa pelo
compensador, além da redução de distorção harmônica de tensão em
função do uso de reator específico para o caso.

Figura 6 – comportamento da corrente, potência reativa, tensão e distorção harmônica
de tensão antes e após a compensação reativa.
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As perdas elétricas são sensivelmente reduzidas, uma vez que:
a) O fator de potencia atinge valores da ordem de 100% e como
decorrência a corrente da carga é reduzida proporcionalmente. A
perda cobre que é proporcional ao quadrado da corrente (I2)
também é reduzida. A redução da corrente em 50% reduz
sensivelmente a perda cobre.
b) Outra redução da perda é obtida com a redução do efeito pelicular
causado pelas correntes harmônicas nos condutores do
transformador, circuitos e barramentos blindados.
c) Outro ganho adicional é quanto a capacidade do transformador
que
poderá
receber
cargas
adicionais
evitando
novos
investimentos.
d) Perdas ferro: A redução das correntes harmônicas reduzem as
perdas ferro e de histerese que são proporcionais ao quadrado das
freqüências das correntes presentes.
e) A redução das tensões harmônicas proporcionada pelo sistema
reduz as perdas causadas pela presença de tensões de seqüência
negativa nos barramentos. Estima-se o potencial de eficiência
energética devido ao tratamento adequado das harmônicas em
valores da ordem de 5%.
f) Dependendo dos novos valores de tensão ajustados no
barramento após a compensação reativa, outras potenciais perdas
podem ser evitadas pela redução da tensão do transformador
(ajuste do TAP) uma vez que os limites inferiores de tensão
passam a ser garantidos pela própria compensação de energia
reativa.
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8. Conclusões:
a)Um sistema estático de compensação reativa, base da compensação
tempo real apresentada possibilita incrementar sensivelmente a
qualidade do processo nas plantas mineradoras por conta do sensível
incremento da qualidade de energia. Em outras palavras, pode-se
interpretar que a energia é insumo do processo produtivo.
b) O uso de sistemas de compensação reativa com tempo de resposta
não compatível, podem prejudicar ainda mais o processo de produção,
ao invés de reduzir o efeito da energia reativa na qualidade de energia.
c) A redução da carga por conta da compensação reativa adequada
possibilita o uso dos transformadores em ampliação da carga da
indústria, evitando novos investimentos.
d) A correção do fator de potencia, aumento da regulação de tensão,
redução das correntes e redução das correntes e tensões harmônicas
possibilitam sensível redução das perdas elétricas com a obtenção de
melhor eficiência energética na instalação como um todo.
e) Verifica-se a redução da manutenção de acionamentos e sistemas
motrizes devido a estabilização da tensão e corrente.
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