QUALIDADE DA ENERGIA – A NECESSÁRIA
INTEGRAÇÃO DOS INDICADORES

Por: Eng Jose Starosta – Diretor da Ação Engenharia e Instalações

1-Considerações:
De acordo com os conceitos gerais de qualidade da energia
descritos por diversos autores e pelas normas aplicáveis,
deve-se considerar a avaliação dos indicadores de
qualidade da energia nos diversos pontos de uma
instalação (barramentos, por exemplo) em uma analise
temporal; em outras palavras espera-se que todos os
barramentos de uma instalação possuam seus indicadores
de qualidade da energia em níveis adequados durante todo
o período de operação das cargas.
Do ponto de vista das normas relativas ao assunto (normas
IEEE, IEC e mesmo o nosso modulo 8 – ANEEL) o assunto é
tratado em sua maioria no ponto especificado como “PAC” –
ponto de acoplamento comum, que de forma simplificada
em instalações alimentadas em até 34 kV é o ponto de
conexão da concessionaria com o consumidor, ou
simplesmente o ponto de entrega.
As normas citadas recomendam então que no PAC das
instalações alguns requisitos sejam cumpridos ou pelo
menos verificados e medidos. Alguns indicadores são
facilmente elencáveis e outros merecem algum tipo de
reflexão, notadamente relacionando a qualidade do
fornecimento da energia e níveis de tolerância de operação
das cargas. Nas colunas anteriores desta revista abordamos
as definições dos principais indicadores de qualidade de
energia como os afundamentos, cortes de tensão
(notches), cintilação (flicker), desequilíbrio de tensão e
outros.
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Sob o ponto de vista de operação confiável, todos os
indicadores de qualidade da energia devem estar dentro de
limites de operação de forma que as cargas sejam sempre
alimentadas em seus limites estabelecidos; se em algum
instante a fonte não possui esta capacidade, a instalação
deve estar provida de dispositivo que promova esta
compensação. Observa-se que é comum a instalação de
dispositivos destinados a algum tipo de correção nas
instalações (como banco de capacitores, UPS ou filtros e
mesmo geradores de emergência), contudo efeitos
paralelos podem ocorrer e outros indicadores acabam por
serem prejudicados não permitindo a operação das cargas
de forma adequada. Por exemplo, a instalação de UPS pode
garantir operação confiável de determinadas cargas por ele
alimentadas, mas o barramento em que o mesmo é
conectado na alimentação pode ter sua distorção de tensão
elevada, ou ainda, a instalação de banco de capacitor pode
causar ressonância harmônica e apresentar transientes de
manobra no barramento.
Sob esta ótica, propomos a integração dos indicadores
como forma de aumentar a garantia por uma operação
confiável, não basta considerar um ou outro indicador, mas
o conjunto dos mais representativos. Tomemos por
exemplo, tomaremos uma instalação industrial alimentada
em 13,8 kV com transformadores de 1000 ou 1500 kVA
com secundário (QGBT-quadro geral de baixa tensão) em
440V, por exemplo.
Poderemos definir diversos indicadores de qualidade de
energia no QGBT nos outros quadros da instalação e esta
lista pode ser incrementada ou reduzida caso a caso em
função da necessidade. O modulo 8 do PRODIST –ANEEL
recomenda em principio a avaliação das 7 variáveis abaixo
listadas no quesito qualidade do produto. Outras variáveis
poderiam fazer parte deste ROL como as sobre correntes,
transientes e outras.
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O segundo ponto desta analise considera o estabelecimento
não somente de quais seriam os limites aceitáveis e não
aceitáveis, mas a definição de valores relativos entre estes
limites de forma a se ranquear o comportamento destes
indicadores em graus de qualidade, conferindo ao
barramento analisado uma visão geral de comportamento e
a qualidade de alimentação das cargas. A definição de
índices ponderadores de qualidade permite a construção de
uma ferramenta de analise integrada da qualidade de
energia. A atribuição do “conceito” ou “ponderador” “10”
para um indicador tem como premissa de desempenho uma
superação das expectativas de operação, incorrendo
naturalmente em outros benefícios operacionais como
eficiência energética e redução de perdas elétricas. Já o
conceito “0” indica o possível não atendimento as
premissas das cargas e o sistema apresenta baixa
confiabilidade. A lista abaixo foi referenciada no item 1.2 do
modulo 8 do Prodist-ANEEL e apresenta os indicadores
recomendados de analise em regime permanente e
transitório.

Lista de indicadores de qualidade do produto proposto pelo
modulo 8 do Prodist.
2-Ponderações:
Seguindo a sequência dos indicadores da lista acima, a
ferramenta proposta considera a ponderação ou avaliação
de cada um destes indicadores que foram medidos em
relação aos esperados de acordo com alguma referencia a
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ser definida. Deve-se considerar que as referencias
estabelecidas pelas normas são definidas no PAC, e as
medições são normalmente efetuadas no secundário de um
transformador que possui impedância de 5% a 6% e que,
portanto, modifica aqueles valores esperados no PAC.
Na sequencia são apresentadas algumas sugestões para
definição das referencias e ponderações associadas.

a)Regulação de tensão (tensão em regime permanente)
Na tabela 3 do anexo I do modulo 8, verificam-se os limites
para tensões em regime permanente nos PAC em tensões
entre 1kV e 69 kV. Tomando-se a tensão de referencia (ou
contratada) como “Uref” e “Umed” como a tensão medida,
o documento recomenda a classificação dos limites.
 Tensão adequada: 0,93.Uref>Umed>1,05.Uref
 Tensão precária: 0,9.Uref>Umed>0,93.Uref
 Tensão crítica: Umed<0,9Uref ou Umed>1,05Uref
A ponderação ora proposta para este quesito considera:
Limites
 0,93.Uref>Umed>1,05.Uref:
 0,9.Uref>Umed>0,93.Uref:
 Umed<0,9Uref ou Umed>1,05Uref :
 Umed<0,85Uref ou Umed>1,07Uref:

Ponderação:
10
7,5
5
2,5

Neste caso e nos outros que se seguem, a ponderação
(nota) zero indica que o indicador não á aplicado no caso.
Os indicadores 10; 7,5;5 e 2,5 podem ser interpretados
respectivamente como “ótimo”, “bom”, “valor limite” e
“ponto a corrigir”.
b)Fator de Potência.
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Tomando-se o fator de potência de referencia de cobrança
de excedentes de reativos estabelecido pela ANEEL e os
benefícios associados a um bom fator de potência com
redução de perdas e aspectos de eficiência energética, a
ponderação proposta para este item considera os valores:
Limites
 100%<FP<99%:
 98%<FP<95%:
 95%<FP<92%:
 FP<92%

Ponderação:
10
7,5
5
2,5

c) Harmônicos
A tabela 3 do módulo 8, estabelece como limite de
distorção total de tensão DTT em 13,8 kV o valor de 8% e
em tensões menores de 1 kV o valor de DTT de 10%.
Há de se considerar que os valores são considerados como
observado no PAC. A inserção da impedância de
transformadores e de circuitos aumenta a distorção de total
na medida em que os barramentos se distanciam da fonte
de alimentação. Da mesma forma que o fator de potência,
a distorção de tensão também pode ser interpretada não
pelos valores limítrofes, mas pelos benefícios em se operar
em valores melhores que os mesmos. Nesta conceituação a
ponderação proposta neste item considera:
Limites
DTT<3%:
3%<DTT<6%:
6%<DTT<10%:
DTT>10%:

Ponderação:
10
7,5
5
0

Há de se considerar os casos excepcionais tratados pela
IEEE 519 que define a DTT máxima de 3% para
estabelecimentos de saúde (hospitais, clinicas, etc) e de
10% para fontes especificas. Neste caso o critério acima
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pode ser modificado
exemplificado.

conforme

a

instalação;

adiante

Ainda, no tema “harmônicos”; outro indicador poderia
considerar a distorção total de corrente. Contudo neste
caso iremos considerar somente a distorção de tensão,
considerando a relação existente entre os dois indicadores
e que de uma forma geral, havendo cuidado na limitação
da distorção de tensão, a distorção de corrente também é
limitada.

d) Desequilíbrio de tensão:
O desequilíbrio de tensão é definido pela relação entre as
tensões de sequencia negativa (V-) e a de sequência
positiva (V+) nos barramentos. A expressão do fator de
desequilíbrio (FD) é assim expressa pelo modulo 8, na
expressão 5.3.2 do documento

A referência e limite adotado nos sistemas de
transmissão e distribuição são de FD máximo de 2%. Os
fatores de ponderação podem ser definidos como:
Limites
FD< 1%
1%<FD<2%
2%<FD<3%
FD> 3%

Ponderação:
10
7,5
5
2.5

Nota: Os valores de desequilíbrios nos sistemas de
transmissão e distribuição podem ser refletidos nos
sistemas de baixa tensão. Em função de falta de
informações complementares, iremos assumir os mesmos
valores para os sistemas de baixa tensão.
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e) Flutuação de tensão.
A flutuação de tensão é tratada no item 6 do modulo 8, e
considera o fenômeno tratado na literatura internacional
como “flicker”. A medição da cintilação é feita em tempo
curto (integração em 10 minutos – pst) e tempo longo
(integração em 2 horas – plt). As referencias são expostas
na tabela 7 daquele documento, reproduzidas na tabela 1
(acima). O indicador PltS95% é o valor semanal do Plt que
foi superado em apenas 5% dos registros obtidos no
período de sete dias completos e consecutivos.
Limites
PltS95%<0,8 pu
0,8<PltS95%<1,6 pu
1,6pu<PltS95%<2 pu
PltS95%>2 pu

Ponderação:
10
7,5
5
0

Tabela 1 – Limites de cintilação tratado pelo modulo 8Prodist
f) Variação de tensão de curta duração (VTCD)
A tabela 9 do módulo 8 expressa os limites das VTCD´s,
que consideram as variações momentâneas (de 1 ciclo a 3
segundos) e as temporárias (de 3 segundos a 3 minutos).
Ocorrência de valores de tensão entre 10% e 90% da
tensão nominal define o afundamento de tensão (também
momentâneo ou temporário) e acima de 10% da tensão
nominal definem as elevações de tensão, também
momentâneas e temporárias na mesma referencia de
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tempo. Interrupções momentâneas (1 ciclo a 3 segundos) e
temporárias (3 segundos a 3 minutos) ocorrem em
registros de tensão menores que 10% da tensão nominal.
Considerando a severidade destes fenômenos, a proposta
para ponderação considerará os fenômenos momentâneos,
incluindo as ocorrências em períodos não previstos pelo
modulo 8 (menores que 1 ciclo), será:
Limites
Sem registro de VTCD
VTCD < 1 ciclo
1 ciclo<VTCD<3 segundos
VTCD> 3 segundos ou Interrupção

Ponderação:
10
7,5
5
2,5

g) Transientes
Pode-se ainda estabelecer um critério para avaliação da
existência de transientes de tensão (por exemplo manobra
de
capacitores,
e
cargas
ou
mesmo
descargas
atmosféricas). Neste caso, propomos a ponderação:
Limites
Ponderação:
Sem transientes
10
Transientes de pouca importância
7,5
Transientes acima de 3 pu (forma de onda)
5
Transientes que causam falha na operação
0
O indicador variação de frequência apresentado no modulo
8 não será aqui considerado, por não ser aplicado neste
caso, contudo caso a instalação seja alimentada por
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geradores em
importante.
A tabela 2
propostos.
Indicadores

situação
resume

de

os

contingencia

indicadores

e

este

item

é

ponderadores

RT-regulação de tensão

Conceito A - 10
0,93.Uref>Umed>1,05.Uref:

Conceito B - 7,5
0,9.Uref>Umed>0,93.Uref

b)

FP-fator de potência

100%<FP<99%:

98%<FP<95%:

95%<FP<92%:

FP<92%

c)

DTT-Distorção total de tensão

DTT<3%:

3%<DTT<6%:

6%<DTT<10%:

DTT>10%:

d)

FD-desequilíbrio

FD< 1%

1%<FD<2%

2%<FD<3%

FD> 3%

e)

PltS-cintilação

PltS95%<0,8 pu

0,8<PltS95%<1,6 pu

1,6pu<PltS95%<2 pu

PltS95%>2 pu

f)

VTCD -var tensao curta duração

Sem registro de VTCD

VTCD < 1 ciclo

VTCD>1 ciclo

Interrupção

g)

Transientes

Sem transientes

Transientes de pouca importância

Transientes acima de 3 pu (forma de onda)

Transientes que causam falha na operação

a)

Tabela 2
propostos

–

resumo

dos

Conceito C - 5
Umed<0,9Uref ou Umed>1,05Uref

indicadores

e

Conceito D - 2,5
Umed<0,85Uref ou Umed>1,07Uref

ponderadores

3- Exemplos de aplicação
O primeiro exemplo considera a avaliação de um
barramento secundário de transformador em instalação
industrial com as medições conforme figuras 1 e 2. A
medição da cintilação considerou a avaliação do Pst e não o
Plt em função do curto período da medição.
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Figura 1-Avaliacao de indicadores de qualidade de energia
(baixa tensão) em planta industrial

Figura 2-Avaliacao da forma de onda em instante de maior
distorção de tensão em planta industrial.
A tabela 3 apresenta a ponderação (atribuição de
conceitos) das medições obtidas nos gráficos das figuras 1
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e 2, e a figura 3 (obtida da tabela 3) apresenta o resultado
final da avaliação.

indicador

RT-regulação de tensão
FP-fator de potência
DTT-Distorção total de tensão
FD-desequilíbrio
PltS-cintilação
VTCD -variação de tensao curta duração
Transientes

valor típico medido ponderação
0,93
10
0,85
2,5
2,5%
10
2,2%
5
2
5
Sem registro
10
Sem registro
10

Tabela 3 – Ponderação das medições efetuadas.

ponderação
RT-regulação de tensão
10

Transientes

7,5

FP-fator de potência

5
2,5
0
VTCD -variação de
tensao curta duração

PltS-cintilação

DTT-Distorção total de
tensão

FD-desequilíbrio

Figura 3 – Gráfico “radar” apresentando a avaliação da
ponderação final.
Como conclusão desta medição, observa-se a necessidade
de corrigir o fator de potencia com conceito “2,5”. Neste
mesmo projeto a cintilação poderá ser mitigada e cuidados
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com ressonância harmônica devem ser tomados (para não
elevar a distorção de tensão) melhorando o desempenho
global do sistema.
O segundo exemplo considera a avaliação de uma
instalação hospitalar com ponto de medição em barramento
de 13,2 kV, que também não é coincidente com o PAC

Figura 4 - Avaliação de indicadores de qualidade de energia
(média tensão) em hospital
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Figura 5 - Avaliação da forma de onda em instante de
maior distorção de tensão em hospital.

indicador

valor típico medido ponderação
RT-regulação de tensão
0,97
10
FP-fator de potência
0,94
5
DTT-Distorção total de tensão
1,0%
10
FD-desequilíbrio
0,25%
10
PstS-cintilação
0,2
10
VTCD -variação de tensao curta duração
Sem registro
10
Transientes
Sem registro
10

Tabela 4 – Ponderação das medições efetuadas.
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ponderação
RT-regulação de tensão
10
Transientes

7,5

FP-fator de potência

5
2,5
0

VTCD -variação de
tensao curta duração

PstS-cintilação

DTT-Distorção total de
tensão

FD-desequilíbrio

Figura 6 – Gráfico “radar” apresentando a avaliação da
ponderação final.
Nota: Em se tratando de instalação hospitalar, a
ponderação para o indicador distorção total de tensão
poderia ser mais restrita, considerando as recomendações
da IEEE 519, contudo o valor medido de 1% é bastante
adequado em ambas as situações não alterando a
avaliação.

4-Conclusões:
Os indicadores de qualidade de energia em instalações
elétricas não podem ser avaliados independentemente, mas
sim de forma inter-relacionada. As ações corretivas podem
incrementar a ponderação de mais de um indicador
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simultaneamente, ou de forma inversa a melhoria de uma
variável pode incorrer em prejuízo a outras.
Foi apresentado um modelo de avaliação simultânea de
diversos indicadores de qualidade de energia, que pode ser
adequado às necessidades de diversos tipos de instalações.
A situação desejável considera os indicadores todos acima
da ponderação 5 e análise de ações corretivas.
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