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1- Introdução:
Medições das variáveis ou das grandezas elétricas nas
instalações elétricas industriais e comerciais podem ter
diversos propósitos que devem ser definidos e claramente
especificados em função da necessidade e objetivo a ser
alcançado.
Apresenta-se a seguir algumas situações em que os
profissionais ligados a especificação, projeto, manutenção,
operação e suprimento de energia destas instalações se
deparam e que as “medições elétricas”, como são
normalmente chamadas, surgem como uma ferramenta
para solução dos problemas, objetivando muitas vezes
ações de eficiência energética como o simples rateio de
energia entre “consumidores internos” de uma planta
industrial e a busca pelo aumento da produtividade e
eficiência dos processos, ou ainda a identificação de um
transiente devido a manobra de bancos de capacitores, por
exemplo.
Os propósitos das medições elétricas por parte dos usuários
das instalações são em maior parte das aplicações distintos
aos das concessionárias de energia que suprem estas
instalações.
O texto que se segue objetiva apresentar as diversas
formas de abordagem das medições elétricas e as inúmeras
variáveis envolvidas, bem como as soluções e identificação
de problemas de operação ou defeitos destas instalações,
proporcionados pela correta interpretação das informações.
2) Energia consumida e tarifação.
A “medição elétrica” mais conhecida é aquela há muito
praticada pelas concessionárias de energia e trata de
quantificar as variáveis envolvidas nos aspectos de
faturamento e cobrança pela energia suprida ou fornecida;
são as medições de energia ativa (kWh), energia reativa
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(kvarh), demanda (kW) e fator de potência com as
conhecidas possibilidades de segmentação destes valores
(acumulados ou máximos) e em função dos períodos em
que foram registrados (ponta, fora de ponta, reservado,
hora por hora, úmido e seco e com as combinações
desejáveis e aplicáveis).
Os critérios de medição e a própria característica dos
instrumentos são em geral normalizados pelo poder
regulador/concedente,
bastando
aos
envolvidos
(concessionárias
e
consumidores)
que
sigam
as
determinações e as questões sobre o tema.
Apesar de ainda existirem algumas discussões sobre este
assunto, elas vêm sendo paulatinamente resolvidas.
Alguns debates na área tratam de outros possíveis modelos
de tarifação e mesmo outras questões mais especificas
como aquela do “faturamento das harmônicas” que seriam
geradas pelos consumidores, apesar do modelo atual já
considerar indiretamente esta cobrança, na parcela
referente à energia reativa excedente.
3) “Qualidade e Quantidade”, algumas questões:
As medições não objetivam somente a quantificação da
energia consumida, mas podem também ser indicadores do
comportamento da instalação devido a interação entre as
fontes e cargas, isto é, os aspectos quantitativos da energia
passam a dividir espaço com aspectos qualitativos desta
mesma energia consumida, evidentemente com a extensão
das funções dos instrumentos de medição. Algumas
questões típicas que podem se apresentar em uma
instalação poderiam ser:


As correntes e tensões registradas em uma instalação
elétrica em um período de observação estariam
adequadas às premissas de projeto e atendimento as
cargas, considerando-se os valores eficazes (rms),
distorções de forma de onda (distorções harmônicas),
desbalanceamentos, regulação de tensão, isenção de
afundamentos de tensão e de transientes, entre
outros? E o comportamento das potencias ativa,
aparente e reativa; e o fator de potencia?
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Como quantificar a energia específica nos processos
industriais? Qual o valor agregado de energia em cada
tipo de produto acabado? (kWh/tonelada); seria
possível se estabelecer estes índices sem medições
parciais (rateios)?
Os parâmetros medidos estariam conforme as
tolerâncias de fontes e cargas? As cargas estariam
sendo supridas por condições adequadas pelas fontes?
O processo como um todo estaria se comportando
bem? Haveria perda de produtividade por conta da
qualidade da energia fornecida? As maquinas e
equipamentos estariam operando de forma indesejada
por conta desta qualidade da energia fornecida? A
energia fornecida é considerada como um insumo do
processo, tal quais as matérias primas? Existem
rotinas de analise desta energia?
Existiriam perdas elétricas em excesso decorrentes da
forma de operação e concepção da instalação? Haveria
potenciais de redução destas perdas? Quais seriam as
perdas de matéria prima devido a má qualidade de
energia fornecida ao processo? E a energia gasta no
re-processamento desta matéria prima recuperada?
O
sistema
estaria
apresentando
ressonância
harmônica por conta do sistema de compensação de
energia reativa? Qual seria a influencia da
compensação reativa no comportamento geral de uma
instalação? Como fazer esta medição?
Como estariam os valores de distorções harmônicas de
corrente e tensão? O comportamento é variável ao
longo do tempo?
A “queda” de um servidor ou de uma carga de
tecnologia de informação haveria sido causada pelo
suprimento de energia? O evento foi suficientemente
documentado? O sistema estaria livre de reincidência?
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O afundamento de tensão em uma planta foi causado
por razões internas (operação de uma carga) ou
externas (pela concessionária)
A concessionária de energia estaria apresentando os
dados da fatura adequadamente?
Como se comportam as normas e as legislações sobre
o tema?

O comportamento das variáveis elétricas nas fontes e
cargas é matéria cada vez mais presente no dia a dia
daqueles profissionais citados que se relacionam com as
instalações elétricas e a “analise da qualidade da
energia”, alem da avaliação da energia consumida,
formam o conhecido binômio “quantidade e qualidade”.
Ainda, sobram algumas questões complementares
relativas a tomada e analise das medições:




Ao se fazer uma medição de variáveis elétricas,
desejar-se-ia conhecer uma leitura instantânea de
uma determinada variável elétrica, ou a sua variação
em uma determinada base de tempo ou período;
Notar que a leitura, ou tomada instantânea destas
variáveis possuem um sentido físico bem diferente das
leituras registradas ao longo do tempo. Em uma
simples analogia, podemos comparar a análise de uma
fotografia (medição instantânea) com um filme
(medição em um período).
Qual o propósito? Operacional como a simples leitura
instantânea da corrente elétrica em um motor que
alimenta uma bomba ou compressor, ou estaria
relacionada ao comportamento da curva de carga;
seria ainda objetivo da leitura interpretar os efeitos da
corrente de partida da carga no comportamento da
tensão do barramento de alimentação?;
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Qual o tempo do ciclo da carga? O comportamento de
uma carga de iluminação em uma base de tempo seria
semelhante ao de um grupo de motores?
A carga seria linear ou distorcida (apresentaria
correntes harmônicas?); Ainda qual a conseqüência
em uma fonte de alimentação de uma carga não
linear, ou com comportamento fora dos padrões
conhecidos ou convencionais? Haveriam efeitos nas
outras cargas alimentadas por esta mesma fonte?
Desejar-se-ia simplesmente saber a demanda máxima
da carga ao longo de algumas horas ou dias, a fim de
se dimensionar um alimentador e dispositivo de
proteção?



O barramento estaria sujeito a transientes?



Como interpretar os resultados?



Enfim, depois de efetuadas as medições, o que será
possível se descobrir? Será possível utilizá-las na
solução de problemas, evitando recorrência dos
problemas, encaminhando soluções de manutenção
corretiva e preditiva?

4- Entendendo o problema
Respostas a estas questões deverão definir qual o
procedimento a tomar para as medições; incluindo as
definições do tipo de instrumento.
Ainda há de se considerar que mesmo que as medições
sejam efetuadas em um período relativamente grande
(uma semana ou um mês), o fenômeno que se busca pode
não ocorrer, não sendo possível se desvendar o problema,
devido a sua intermitência indefinida. Neste caso somente a
instalação definitiva de instrumentos adequados seriam
aplicáveis à esta pesquisa e registro.
Os instrumentos, sua capacidade e características próprias,
período em que serão utilizadas, suas interfaces físicas e
lógicas, pontos da instalação elétrica em que serão
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instalados, são algumas definições que deverão ser
tomadas para que as medições surtam o efeito desejado.
Instrumentos simples, como os eletromecânicos instalados
em painéis e ligados a TC’s e a TP’s e se bem calibrados
são úteis para avaliação instantânea de valores eficazes de
carga de transformadores ou cargas gerais, porém sem
maior grau de comprometimento.
A versão eletrônica (digital ou analógica) destes
instrumentos aplicados em painéis possibilita com
semelhante grau de precisão se conhecer outras variáveis
além de tensão e corrente como potencia ativa, reativa,
fator de potencia; alguns possuem até medições de
distorções harmônicas totais de corrente e tensão ( TDH (I
e V)). Mas, e se a questão envolve outras necessidades,
como avaliação temporal das grandezas elétricas e
fenômenos associados?
Neste caso, a abordagem da medição deve considerar
alguns aspectos, na seqüência pormenorizada:
-Quanto ao domínio da medição (domínio do tempo ou da
freqüência)
-Quanto a linearidade da carga (se a carga é linear ou não
linear)
-Quanto ao tempo de operação ou ciclo da carga
-Quanto a duração típica dos transientes que se deseja
medir
-Quanto a limitação dos instrumentos em medir
determinadas ocorrências e a capacidade em adquirir (ler e
gravar) as informações.
-Quanto ao algoritmo aplicado pelos instrumentos para a
obtenção de um resultado indireto.
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-Quanto as recomendações das normas para a obtenção de
uma medida.
O não atendimento a estes aspectos e a má interpretação
de resultados ocasionará a implantação de projetos com
sucesso discutíveis, investimentos desnecessários ou mal
formulados, perdas de processo industrial, falhas de
operação, falhas de engenharia com seus prejuízos
relativos, defeitos intermitentes sem solução aparente,
acidentes sem causas aparentes e outras anomalias.
Apresentam-se na seqüência alguns aspectos a serem
considerados isoladamente ou em conjunto para que a
medição seja adequada a necessidade e possibilite
encaminhar uma interpretação e aplicação de soluções
coerentes.
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5- Aspectos sobre a
instrumentos aplicáveis.

especificação

da

medição

e

a)Equipamentos true rms
Equipamentos “true rms” são concebidos para executar
medição de cargas não lineares, ou seja, respondem a
sinais diferentes da freqüência fundamental. A não
compatibilidade, isto é, medição de cargas não lineares
com instrumentos não adequados, inserirá na leitura um
erro que dependerá de quanto a carga é distorcida (quanto
mais distorcida, maior o erro).
b)Domínio do tempo e domínio da freqüência.
A medição de grandezas elétricas em regime senoidal pode
ser realizada considerando duas possibilidades:
-Domínio do tempo: Trata-se da análise direta do sinal
senoidal, como em um osciloscópio, e objetiva a análise de
formas de ondas ciclo a ciclo, inclusive entre variáveis
distintas simultaneamente na mesma base de tempo (por
exemplo, formas de onda de corrente e tensão).
Para esta medição, é fundamental que a taxa de aquisição
do instrumento ( amostras por ciclo) seja adequada; um
equipamento com 128 amostras por ciclo, terá capacidade
de analisar fenômenos que ocorram em períodos maiores
que 125µs (16ms/128amostras). Já os instrumentos com
1024 amostras por ciclo são capazes de registrar
fenômenos com duração maior que 15µs, como os
transientes oscilatórios de média freqüência.
Dai conclui-se que dependendo da taxa de amostragem,
alguns fenômenos podem ser invisíveis aos instrumentos.
Este tipo de analise no domínio do tempo é aplicável em
todos os casos, quando se deseja analisar os fenômenos de
qualidade de energia.

8

-Domínio da freqüência
Os registros são apresentados em valores eficazes
integrados em período especificado, conforme a própria
definição de valor eficaz (integração da forma de onda
entre dois instantes, relacionado a um período).
A cada um destes períodos um valor é registrado e
armazenado, e o acesso aos registros que geraram estes
pontos nem sempre é possível, normalmente em função da
limitação da memória dos instrumentos.
Esta aplicação é útil na análise de variáveis relacionadas ao
consumo de energia (potencia ativa, reativa, fator de
potencia, energia, corrente, tensão, etc). Também valores
médios de THDV e THDI (distorção harmônica total de
tensão ou corrente) podem ser avaliados com uma boa
aplicação prática.
Notar que o período de integração considerado, deve ser
suficientemente menor que o tempo de operação da carga
que
se
deseja
obter
o
comportamento.
Assim
considerando-se que o ciclo de carga de um sistema de
solda a ponto tem em média 20 ciclos (ou 300 ms
aproximadamente), uma medição será tão mais precisa,
quanto menor for este período de integração em relação
aos 300 ms. Outras cargas com ciclos bastante curtos são
as prensas, injetoras, elevadores e outros sistemas de
elevação como os guindastes, pontes rolantes, alguns
fornos e outras cargas.
c)Comportamento das variáveis elétricas ao longo do tempo
e capacidade de registro.
O comportamento das variáveis elétricas na operação de
uma carga ou grupo de cargas ao longo de um período
definido é obtido em geral com a integração destas
medições em período pré-determinado. A demanda elétrica
medida pelas concessionárias é um exemplo deste critério;
a cada 15 minutos um valor da variável é estabelecido pela
integração das medições neste período.
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Assim como a demanda, pode-se obter a corrente,
demanda reativa, fator de potencia e outros. O período de
integração é característica de cada instrumento e deve ser
compatível a medição que se deseja efetuar,conforme
acima explanado.
A figura 1 apresenta a mesma carga sendo medida por dois
instrumentos diferentes (o primeiro com resolução de 1
segundo e o segundo com resolução de 1 ciclo); o que se
nota é que enquanto o instrumento de resolução mais baixa
registra correntes de até 300 A, o de maior resolução
registra ocorrências de 500A e até 700 A. Esta diferença se
deve ao fato da carga monitorada possuir ciclo de trabalho
muito curto ( ordem de 20 ciclos). Portanto, a resolução do
instrumento deve ser compatível ao tempo típico de
operação da carga.
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Figura 1 – Medições da mesma carga com instrumentos de
resolução diferentes

A necessidade de registro do comportamento das variáveis
elétricas em uma base de tempo deve considerar a
aplicação de um instrumento que armazene ou transfira os
registros para posterior analise das ocorrências.
A origem histórica destes instrumentos são os registradores
gráficos e oscilógrafos, em que uma pena ligada
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mecanicamente a um
ocorrências em papel.

galvanômetro

registrava

as

A evolução dos instrumentos trouxe esta função de
armazenagem aos sistemas digitais que registram em
memórias ou transmitem as informações a um processador
externo com evidentes vantagens em relação ao processo
mecânico.
A questão de memória interna é ainda limitação ao
desempenho de muitos instrumentos, razão pela qual são
comuns alguns artifícios:
-Armazenamento de apenas uma informação resultado de
uma integração em um período definido, normalmente
maior que 1 segundo;
-Armazenamento somente das informações que extrapolem
limites pré-definidos, com o uso de “triggers”.
-Períodos de integração longos e armazenamento de
máximos, mínimos e médios.
-Tomadas de algumas formas de onda de tensão e
corrente, por algumas dezenas de ciclos com capacidade e
numero de amostras por ciclo limitadas.
O armazenamento de todas as variáveis independente de
qualquer ajuste de limites, incluindo formas de onda de
qualquer ponto da medição na resolução adequada (por
exemplo, 512 ou 1024 amostras por ciclo); possibilita se
analisar valores eficazes a cada ciclo e observar a forma de
onda relativa a cada um dos ciclos, conforme a figura 2.
Esta característica presentes em instrumentos de ultima
geração possibilita análise de fenômenos sem restrição de
informações, devido principalmente a tecnologia de
armazenagem e compactação dos dados.
O afundamento observado na medição do valor eficaz de
tensão na mesma figura 2, pode ser investigado no domínio
do tempo durante o instante que ocorreu, possibilitando
pleno conhecimento do que ocorreu, sob o ponto de vista
de analise da qualidade de energia.
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Figura 2 – Registro de afundamento de tensão no domínio
da freqüência e no mesmo período no domínio do tempo.
Ainda, caso fosse necessário, outras grandezas poderiam
ser pesquisadas completando o entendimento do fenômeno
analisado, bastando que mais uma variável fosse aberta no
gráfico acima.
Assim poderá ser concluir, por exemplo se determinada
ocorrência
fora
motivada
por
razões
externas
(concessionária) ou internas (comportamento da própria
carga).
Alem da categoria de precisão (categoria A, B, etc), os
instrumentos de medição podem ser classificados conforme
sua geração:
1a Geração: Medidores simples sem memória, tanto
analógicos como digitais.
2a Geração: Registradores de eventos em período
limitado.
3a Geração: Analisadores que permitem registros de
informações que ocorram fora de limites pré-definidos,
4a Geração: Os chamados “Power Quality Data Centers”
registram e arquivam todos os dados das leituras de cada
ciclo por períodos que podem chegar a um ano.
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Enquanto os instrumentos de 3a Geração são capazes de
interpretar o fenômeno e quando aconteceu ( afundamento
de X% na localização Y em um tempo Z), os de 4ª geração
possibilita que se investigue porque aconteceu determinado
fenômeno, suas causas e conseqüências e como evitar
recorrências, permitindo tomar a ação corretiva para evitar
a recorrência do problema. Sua aplicação pode ser
interpretada como técnica de manutenção preditiva.
Resolvida
as
questões
de
resolução,
domínio
e
armazenagem, a questão está na aplicação das medições
nas soluções dos problemas típicos das instalações elétricas
industriais e prédios comerciais.
As medições que tem como principal objetivo constatar o
comportamento dos indicadores de Qualidade de Energia,
requerem um planejamento para se definir o uso de
instrumento e períodos de monitoração adequados, pois
delas dependerão a definição das possíveis soluções de
correção, compensação e avaliação de investimentos. Ações
combinadas de resultados das medições e comportamento
das instalações são ótimos indicadores de manutenção e
ações corretivas.
Uma analise precisa de fenômenos de curta duração
requerem taxa de amostragem e resoluções compatíveis;
em geral são necessárias taxas de amostragem superiores
a 256 por ciclo, podendo ser necessário 512 ou ainda 1024
amostras por ciclo.
Como resultado pode-se observar valores registrados no
domínio da freqüência (valores eficazes) em tempos muito
curtos e analise ciclo a ciclo no domínio do tempo.
O armazenamento destas informações demanda alta
capacidade de armazenamento dos instrumentos.
Tecnologias
(1000:1) já
armazenem
períodos de

de compressão de arquivos de elevada relação
estão disponíveis, permitindo que instrumentos
as informações de Qualidade de Energia por
mais de um ano, uma vez que nem sempre se
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consegue sucesso em monitoração com instrumentos
portáteis
em
curtos
períodos
de
análise.
Estes
equipamentos possibilitam ainda se estabelecer uma rede
lógica de comunicação entre diversos instrumentos
instalados nos pontos críticos de uma instalação, ou
instalações, sincronizados na mesma base de tempo com
instrumentos GPS, pode-se avaliar o “caminho” e a origem
do fenômeno monitorado, facilitando a solução.
6-Alguns aspectos da
qualidade de energia

normalização

da

medição

de

Algumas das normas mais aplicadas em especificações e
medições em qualidade de energia são:
IEEE1159
IEEE519
IEC 61000-4-30
EN50160
A IEEE 1159 se preocupa em definir, caracterizar, definir e
dar
a
terminologia
adequada
aos
fenômenos
eletromagnéticos que ocorrem nas instalações industriais.
São definidos associados os valores em p.u. da tensão
nominal e seus tempos de duração dos fenômenos. São
ainda definidos os desbalanceamentos e outros fenômenos.
Já a IEEE 519 se ocupa da análise exclusiva das harmônicas
nas instalações elétricas não só do ponto de vista
quantitativo mas qualitativo, com recomendações práticas
de adequação e inter-relação entre fontes e cargas.
A IEC 61000-4 descreve métodos de medição, formulas,
níveis de precisão e períodos envolvidos, inclusive o
número de ciclos que devem ser tomados para que um
valor seja estabelecido. Umas das principais motivações
desta norma é definir especificações para que diferentes
instrumentos assegurem os mesmos resultados.
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A EN 50160 prescreve “níveis” para os diferentes
indicadores de qualidade de energia, incluindo um limite de
tempo em que os níveis avaliados devem ser mantido (por
exemplo, os limites estabelecidos de flicker devem ocorrer
em pelo menos 95% do tempo de monitoração por semana.
Alguns autores discutem ainda as limitações e tolerâncias
das normas como a acima citada [3] e [4], objetivando
elevar os padrões estabelecidos de qualidade de energia.
A norma norueguesa NVE (Norwegian Water Resources and
Energy Directorate), tem trabalhado nas restrições das
tolerancias em qualidade de energia [5]. A NVE reduz os
períodos para a medição média ( de flicker, por exemplo,
de 10 minutes para 1 minuto e propõe o aumento do
período de “compliance” de 95% da EN 501560 para 100%.
Outras normas como a da Hungria propõe a media em
periodos de 3 segundos.
O que se pode entender é que os clássicos efeitos térmicos
sempre
preconizados
pelas
normas
são
agora
acompanhados pela preocupação com os efeitos causados
na produtividade e eficiência nos processos, e determinada
situação poderá atender uma norma e não atender outra
mais restritiva.
Os comentários são até evidentes, e podem ser
interpretados em uma simples analise de uma forma de
onda. Os fenômenos observados com instrumento com uma
captura de 64 ou 128 amostras por ciclo, são bem
diferentes da mesma analise, porém com captura do
mesmo período de analise com instrumento com 512 e ate
1024 amostras por ciclo.
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7- Aplicações:
O termo medição isoladamente é muito genérico e a
especificação correta é fundamental, sob pena de “exagerar
na dose”, ou pior ainda, tomar decisões baseado em
interpretações de medições inadequadas.
Algumas situações típicas que requerem um plano de
medições são abaixo comentadas.
a)Deseja-se conhecer o perfil de carga de uma instalação
com o objetivo de se definir o fator de utilização de
componentes (trafos, painéis, alimentadores, etc).
Este tipo de informação pode ser obtida com boa precisão
com instrumentos portáteis ou de painel com baixas taxas
de amostragem desde 64 amostras por ciclo e tempo de
integração de 5 minutos, com tempo mínimo de registro de
1 segundo. São disponibilizadas as correntes por fases,
tensão, potência ativa, reativa e aparente, THDI, THDV e
ate espectro das harmônicas de corrente e tensão.
Em geral valores máximos e mínimos são obtidos por
informação de cada segundo da medição (valores
integrados). Para este tipo de medição, existem diversos
tipos de instrumentos disponíveis com memória interna
para períodos de ate 30 dias e com custos relativamente
baixos. Em geral os softwares associados aos instrumentos
são amigáveis com possibilidades de exportação dos dados
para planilhas e gráficos.
Esta medição não é aplicável para avaliação de eventos de
qualidade de energia (domínio do tempo).
b) Deseja-se conhecer o comportamento de uma
determinada carga para implementação de compensação
reativa.
Considerando-se que o ciclo da carga é de fundamental
importância para a especificação da compensação reativa;
o uso de instrumento do item anterior para esta analise,
poderá não ser eficaz caso a carga a ser medida apresente
comportamento com tempo de operação menor que o
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mínimo tempo de integração do instrumento. A carga
monitorada no gráfico da figura 1, possui ciclo bastante
curto. Em geral cargas com ciclo rápido (ou curtos) como
soldas a ponto, injetoras, prensas, eletro-médicos, pontes
rolantes, elevadores, guindastes, fornos, e outras cargas
industriais devem ter a especificação da medição com o uso
de instrumento com resolução de 1 ciclo; sob pena de
simplesmente não se interpretar adequadamente as
variáveis envolvidas e se especificar uma solução
equivocada, comprometendo-se mais ainda a operação do
sistema elétrico onde a compensação será implantada.
c) Deseja-se estudar o comportamento das harmônicas em
uma instalação, pois se suspeita que as mesmas estejam
interferindo na operação normal.
O comportamento das harmônicas ( e entenda-se cada uma
das correntes e tensões em suas respectivas freqüências,
múltiplas da fundamental) varia de acordo com as
condições de carga; assim a especificação de uma solução
com medições instantâneas das harmônicas tomadas em
qualquer momento e que não represente o comportamento
ao longo de todo ciclo da carga incorrerá em solução
inadequada, notadamente se a mesma contemplar um filtro
passivo.
Deve-se traçar o perfil das correntes e tensões de cada
uma das harmônicas. O uso de instrumento com longo
período de integração (5 minutos), pode ser uma
ferramenta útil, apresentando uma boa aproximação da
solução, contudo o de melhor (1 ciclo) é mais indicado. A
escolha da resolução dependera do tempo típico do ciclo da
carga.
As figuras 3 , 4 e 5 ilustram algumas das possibilidades de
avaliação das harmônicas em uma instalação elétrica.
Enquanto a figura 3 apresenta o comportamento especifico
de uma harmônica (no caso a 5ª harmônica) durante a
operação da carga, a figura 4 apresenta o comportamento
das THDV e THDI ( distorções totais de tensão e corrente)
integradas em períodos de 15 minutos.
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Já figura 5 apresenta o clássico histograma das correntes
harmônicas com a linha de máximos registrados, que pode
ser bastante útil numa analise de comportamento de uma
carga.
Pode-se ainda avaliar diretamente as formas de onda de
tensão a corrente e suas deformações, assim como
deformações ciclo a ciclo.

Figura 3 -Medição da corrente fundamental e corrente de
5ª harmônica. Avaliação temporal
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Figura4 - Avaliação das THDV e THDI em períodos de
integração de 15 minutos
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Figura 5 - Avaliação das correntes harmônicas de um
alimentador com máximos (linha continua).
d) Deseja-se conhecer a qualidade de energia
fornecida a um data center ou CPD e atendimento a cargas
TI ( tecnologia de informação), ou cargas de missão critica.
Cargas TI, ETI, de missão critica, possuem em geral
restrição de operação definida pela curva ITIC (antiga curva
CBEEMA)[1]; de uma forma geral são tolerados desvios dos
valores nominais da tensão de fornecimento em limites que
são tão maiores quanto menores forem sua duração (em
frações de ciclos).
Evidentemente estamos tratando de instrumentos
analisam formas de onda no domínio do tempo, mesmo
simultaneamente
forneçam
valores
eficazes
determinado período de integração no domínio
freqüência.

que
que
em
da

Existirá
uma
limitação
importante
quanto
a
característica do transiente que se deseja monitorar;
conforme exposto a diferença entre 15us (1024 amostras
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por ciclo) e 125 us (128 amostras por ciclo) pode
representar registrar ou não as ocorrências nas instalações.
Definitivamente o uso de instrumentos com baixa
resolução ou que operem em domínio da freqüência não
atendem as premissas de analise de parâmetros de
qualidade de energia..
Atendimentos a processos de “compliance” em
sistemas de informação, dão ao processo de suprimento de
energia em que instrumentos adequados sejam aplicados, a
devida certificação que a energia fornecida atendeu “a
qualquer tempo” as premissas pré-estabelecidas, isentando
a fonte desta energia das cargas de qualquer suspeita de
má operação; se assim de fato ocorrer. Caso contrário será
possível se verificar o que ocorreu e definir as ações
corretivas aplicáveis.
e) Deseja-se entender a origem de determinado
afundamento em barramento de entrada e ligação com a
concessionária.
Normalmente afundamentos de tensão de diversas
origens são inadvertidamente atribuídos a defeitos da fonte
de fornecimento e invariavelmente para a concessionária.
Conforme se observa na figura 1 a cada evento de
incremento
de
corrente,
existe
um
afundamento
proporcional associado caracterizando a dependência da
tensão a carga e razões internas respondem pelos eventos.
A tomada de decisão da solução nestes casos cabe ao
consumidor. Muitas vezes a concessionária acaba sendo
vitima, pois sua fonte e conseqüente fornecimento a outros
consumidores é prejudicada pelo consumidor.
Somam-se ainda casos de ressonância de consumidores
que interferem na rede da concessionária.
A situação fica ainda mais delicada se imaginarmos que a
fonte que alimenta a carga da figura 1, por exemplo, pode
alimentar outras cargas.
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A solução para estes casos requer uso de instrumentos que
façam analises do comportamento de diversas variáveis
simultaneamente e na mesma base de tempo, como
também mostra a figura 1. Na seqüência poder-se-ia ainda
estudar a razão do incremento da corrente ( se pela
energia
ativa
ou
reativa).
f) Deseja saber se os capacitores de uma instalação estão
causando ressonância
Uma simples leitura instantânea com equipamento “truerms” e que apresente o espectro das correntes harmônicas,
pode constatar a ocorrência de ressonância, bastando que
se verifique a presença de correntes harmônicas no circuito
de alimentação dos capacitores. Ver figura 6.
Como o evento pode ocorrer de forma intermitente em
função da entrada e saída de capacitores em banco
automático, recomenda-se a monitoração em período típico
da carga.
A ressonância reduz drasticamente a vida dos capacitores
que se bem operados e instalados podem operar por mais
de 10 anos.
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Figura 6 - Histograma das correntes harmônicas presentes
em capacitores, em condição de ressonância.
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Figura 7- Amostras de formas de onda de corrente e tensão
em instrumento com medição no domínio do tempo
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g) Deseja-se conhecer o comportamento
equipamento de compensação reativa tempo real

de

um

A figura 8 apresenta as medições das variáveis elétricas em
uma instalação cujas cargas são elevadores em prédio
comercial. Nota-se também o comportamento após a
entrada em operação de um compensador estático de
reativos (tempo real). Necessariamente a resolução do
instrumento deve ser ciclo a ciclo, com pelo menos 128
amostras por ciclo.
Start-up - Equalizer 350kvar - ADM
Ação Engenharia e Instalações Ltda
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Figura 8 – Comportamento das variáveis elétricas quando
da entrada em operação de compensador estático de
energia reativa em prédio comercial.

8- Conseqüências e aplicações nas instalações:
Das análises efetuadas, ações corretivas implantadas nas
instalações normalmente convergem para:
-Redimensionamento e realocação de fontes e cargas
-Aplicação de UPS ou estabilizadores (distribuídos ou
centralizados)
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-Readequação do sistema de aterramento e instalação de
DPS
-Readequação do sistema de compensação reativa e fator
de potencia com eliminação de ressonância harmônica;
-Implementação de sistemas de compensação compatíveis
(tratamento das harmônicas, tempo de resposta
adequado, isenção de transientes de manobra).
-Implantação de transformadores especiais (fator “K”)
-Implantação de filtros passivos ou ativos
-Readequação de geradores back-up.
-Adequação de partes da instalação e seus componentes
pelos consumidores e concessionárias.
Certamente a competitividade industrial e de processos
serão beneficiados com as medidas propostas; as análises
de custo - beneficio dos investimentos se efetuadas
corretamente levando em conta as perdas devidas as
“causas estranhas” responsabilizadas pelas paradas sem
explicação é um importante elemento para incremento da
produção industrial, e as medições adequadas são ponto
importante destas definições.
APLICAÇÃO:
A existência de instrumentos com alta capacidade de
armazenamento de informações (até 1 ano, ciclo a ciclo) e
alta resolução (ate 1024 amostras por ciclo), possibilita a
analise em domínio da freqüência de valores eficazes de
corrente, tensão, potencias, fator de potencia, distorções
de correntes e tensões totais e individuais, flicker (PLT,
PST), inter-harmonicas, desbalanceamentos e até variáveis
não elétricas como temperatura e umidade.
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Com o uso da ferramenta “zoom” é possível a partir de um
registro de 6 meses, se particularizar uma analise a 6
segundos e a 60 milisegundos, e ainda inserir a análise
para o domínio do tempo abrindo as formas de onda de
tensão e corrente deste período nos 4 a 5 ciclos relativos
com a amostragem característica.

Instrumento com capacidade de
armazenamento de todas as
variáveis elétricas por 1 ano com
1024 amostras por ciclo.
Gentileza: Elspec

Registro de 6 meses
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Zoom com registro de 5 dias

Zoom de 5 segundos
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Zoom com 1233 ciclos

Zoom com 17 ciclos
Eng Jose Starosta, Msc
Diretor da Ação Engenharia e da ABESCO
jstarosta@acaoenge.com.br

30

Referências:
[1] IEC 61000-4-30:2003, “Testing and measurement
techniques – Power quality measurement methods” 2003.
[2] EN 50160:1999, “Voltage characteristics of electricity
supplied by public distribution systems”
[3] V. Ajodhia and B. Franken, “Regulation of Voltage
Quality”.
[4] European Regulators' Group for Electricity and Gas
(ERGEG).“Towards Voltage Regulation in Europe”,
December 2006
[5] Norwegian Water Resources and Energy Directorate,
“Regulations relating to the quality of supply in the
Norwegian power system”
[6]IEEE Std 519-1992, IEEE Recommended Practices and
Requirements for Harmonic Control in Electrical Power
Systems, New York, NY: IEEE
[7]IEEE 1159- Recommended Practice for Monitoring
Electric Power Quality.
[8]Blank, A - MONITORING POWER QUALITY BEYOND
EN 50160 AND IEC 61000-4-30- VII CBQE
[9]Starosta,J -QUALIDADE DA ENERGIA NOS PROCESSOS
INDUSTRIAIS E PRODUTIVIDADE-Revista Setor elétrico
[10]-Relatórios Técnicos – Ação Engenharia e Instalações
Ltda – www.acaoenge.com.br

31

