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RESUMO 

 

A energia elétrica de má qualidade ocasiona distúrbios que afetam, sobretudo, equipamentos 

eletrônicos e causam, em casos mais graves, a falha total destes. Pesquisa-se sobre a qualidade 

da energia elétrica utilizada no IFBA – Campus de Paulo Afonso, a fim de realizar uma 

avaliação com foco na qualidade do produto fornecido pela concessionária buscando 

identificar possíveis distúrbios e suas causas. Para tal, é necessário realizar medições na rede 

elétrica, analisar os dados obtidos, desenvolver simulações computacionais no intuito de 

propor medidas de correção. Realiza-se, então, uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa que envolve um estudo de caso seguido de pesquisa exploratória. Diante disso, 

verifica-se que a energia elétrica fornecida ao Campus atende aos parâmetros regulamentares, 

no entanto as características apresentadas pela carga impõem certos distúrbios como o 

surgimento de harmônicos em determinados períodos e fator de potência fora do limite 

estipulado pela concessionária, o que acarreta pagamento por consumo excedente de reativo. 

Constata-se, diante do exposto, que a energia fornecida ao Campus é de boa qualidade e que 

adequações na carga proporcionarão uma redução nos custos relacionados com energia 

elétrica paga.  

 

Palavras-chave: Qualidade da Energia, Distribuição de energia, IFBA, Campus de Paulo 

Afonso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Poor electrical power causes disturbances that affect, in particular, electronic equipment and 

cause, in more serious cases, the total failure of these. Research is done on the quality of the 

electric power used in the IFBA - Paulo Afonso Campus, in order to carry out an evaluation 

focused on product quality suplplied by the concessionaires in order to identify possible 

disturbances and their causes. To do this, it is necessary to carry out measurements in the 

electrical network, analyze the data obtained, and develop computational simulations in order 

to propose corrective measures. A descriptive research with a quantitative approach involving 

a case study followed by exploratory research is then carried out. Therefore, it is verified that 

the electric energy supplied to the Campus meets the regulatory parameters, however the 

characteristics presented by the load impose certain disturbances such as the appearance of 

harmonics in certain periods and power factor outside the limit stipulated by the 

concessionaire, which entails payment for excess reactive consumption. In view of the 

foregoing, it is noted that the energy supplied to the Campus is of good quality and that 

adjustments in the load will provide a reduction in the costs related to electric energy paid. 

Key words: Energy Quality, Distribution of energy, IFBA, Paulo Afonso Campus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modo de vida moderno faz uso intensivo da eletricidade nas mais diversas áreas, 

traz benefícios aos consumidores residenciais, comerciais e industriais de energia elétrica, seja 

no lazer, em condicionamento de ambientes, na conservação de alimentos, ou no conforto e 

facilidades domésticas. Outros serviços que envolvem: iluminação pública, saúde, 

telecomunicações, sistema bancário e transporte público podem ser comprometidos diante da 

qualidade da energia elétrica fornecida. No entanto, os mesmos equipamentos que 

proporcionam conforto e aumento de produtividade impõe distúrbios à rede elétrica. 

(BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 

Concessionárias e consumidores demonstram grande preocupação com os fenômenos 

associados à qualidade de energia elétrica, que afetam, sobretudo, os equipamentos 

eletrônicos mais modernos, constituídos por microprocessadores e dispositivos eletrônicos 

sensíveis a distúrbios, que sofrem uma grande redução em sua vida útil, por conta das 

variações impostas pela forma de onda da tensão encontrada nas instalações elétricas 

(BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 

A evolução tecnológica trouxe cargas controladas eletronicamente substituindo 

aquelas com características resistivas e reativas. Os equipamentos elétricos denominados não 

lineares distorcem a forma de onda da tensão e corrente (BARROS, BORELLI e GEDRA, 

2016).  

Uma distorção de forma de onda é dita harmônica quando a deformação se apresenta 

de forma similar em cada ciclo da frequência fundamental, neste caso, o espectro contém 

apenas frequências múltiplas inteiras da fundamental. Esse tipo de deformação geralmente é 

imposta por dispositivos que apresentam relação não linear entre tensão e corrente como, por 

exemplo, transformadores e motores, cujos núcleos ferromagnéticos são sujeitos à saturação. 

Outros elementos não lineares são as cargas eletrônicas que produzem descontinuidades na 

corrente (POMILLIO e DECKMANN, 2017). 

O presente trabalho apresenta um diagnóstico dos distúrbios que afetam a qualidade da 

energia elétrica utilizada no Instituto Federal da Bahia (IFBA) – Campus de Paulo Afonso, 

relacionados à qualidade do produto, tais como: distorções harmônicas, desequilíbrio de fase, 

fator de potência e como estes fatores afetam no valor da tarifa paga. As medições foram 

realizadas utilizando um analisador de energia elétrica, o qual foi instalado junto à rede de 

energia elétrica que alimenta o campus. Realizaram-se também simulações por meio de um 
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software capaz de propor alternativas no intuito de mitigar os problemas relacionados com 

esses fatores. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

Os efeitos produzidos pela má qualidade de energia nos equipamentos elétricos são 

variáveis, vão desde ligeiros aquecimentos até falha total. Cada equipamento sensível aos 

distúrbios, principalmente os eletrônicos, antes de sua falha total, difere em seu 

comportamento em relação às quantidades e intensidades das variações das grandezas 

elétricas (CAMPELO, 2008). 

Diante do exposto e, devido ao grande número de equipamentos eletrônicos e de precisão 

alocados nos laboratórios da instituição, os quais poderão estar vulneráveis às influências 

destes fenômenos, este estudo se justifica. Adicionalmente, determinar possíveis ocorrências 

de distúrbios e suas causas, além de propor ações no intuito de mitigá-las, são atribuições 

profissionais do engenheiro eletricista.  

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a qualidade da energia elétrica fornecida ao IFBA - Campus de Paulo Afonso, 

relacionada à qualidade do produto, investigando possíveis distúrbios e identificando suas 

causas para propor melhorias para o sistema. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 - Pesquisar normas e doutrinas acerca do tema para embasamento teórico do 

estudo; 

 - Realizar medições, por meio de um analisador de energia elétrica, conectado à 

rede elétrica do IFBA - Campus de Paulo Afonso; 

 - Analisar os dados obtidos buscando identificar possíveis distorções harmônicas 

ou falhas no fornecimento de energia; 

 - Realizar simulações através de software específico;  

 - Propor medidas de controle de qualidade da energia elétrica; 



13 

 

 - Elaborar artigo científico com o intuito de divulgar os resultados alcançados 

nesse estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

O termo “Qualidade da Energia” (Q.E.E.) caracteriza uma área de estudos relacionada 

aos Sistemas de Potência de Energia Elétrica e possui várias definições, para (DECKMANN; 

POMILLIO, 2017) o termo expressa as mais variadas características da energia elétrica 

entregue pelas concessionárias aos consumidores e mede o “quão bem” essa energia pode ser 

utilizada. Tal medida inclui características de continuidade de suprimento e de conformidade 

com certos parâmetros considerados desejáveis para a operação segura, tanto do sistema 

supridor como das cargas elétricas. Entre os parâmetros a considerar tem-se: Distorções; 

Flutuações de tensão; Variações de tensão de curta duração; Desequilíbrio de sistemas 

trifásicos; Transitórios rápidos. Para (DUNGAN, 1996) um problema na Qualidade da 

Energia pode ser definido como “Qualquer problema manifestado na tensão, corrente ou 

desvio de frequência, que resulte em falha ou má operação dos equipamentos e 

consumidores”.  

Em uma definição um pouco mais abrangente (CORREA, 2007) afirma que, além de 

garantir um funcionamento contínuo, seguro e adequado dos equipamentos elétricos e 

processos associados, a energia elétrica de boa qualidade é aquela que garante o bem-estar das 

pessoas, sem afetar o meio ambiente. 

Nas últimas três décadas, estes conceitos têm sido objetos de estudos e pesquisas, 

demandando esforços coordenados de diagnósticos e de análise objetivando um maior 

entendimento em relação ao tema (BRONZEADO, 1997). 

A Qualidade da energia pode ser avaliada quanto à qualidade do serviço, observando-

se a continuidade do fornecimento de energia elétrica, como também com relação à qualidade 

do produto, que se refere à capacidade do sistema elétrico fornecer energia com tensões 

equilibradas e sem deformações na forma de onda, ou seja, tensões senoidais, equilibradas e 

com amplitudes e frequências constantes, sendo este segundo aspecto o objeto deste estudo 

(BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 

Ao consumidor final interessa tão somente o uso contínuo e eficiente do 

produto/serviço energia elétrica, desconhecendo a maioria dos parâmetros relacionados à 

qualidade do produto, haja vista que até mesmo na fatura mensal de energia elétrica fornecida 
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pela concessionária são apresentados apenas os índices relacionados à qualidade do serviço 

(BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 

Fenômenos aleatórios ou intrínsecos ao sistema elétrico provocam alterações nas 

grandezas avaliadas e deterioram a qualidade da energia fornecida. Tais fenômenos estão 

ligados a descargas atmosféricas, curtos-circuitos, entrada ou saída de operação de grandes 

blocos de cargas, chaveamento de bancos de capacitores e até mesmo a características das 

próprias cargas presentes na instalação, causando distorções na forma de onda se comparada 

com aquela teórica e puramente senoidal (BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 

 

2.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

Para que se possa avaliar a qualidade da energia elétrica (DECKMANN; POMILLIO, 

2017) afirmam que a deterioração imposta por um distúrbio deve ser qualificada e 

quantificada, verificando a conformidade de certos parâmetros com normas estabelecidas, 

tais: 

a) a continuidade do fornecimento, quantificada através da duração e da frequência 

das interrupções (índices DEC e FEC) de fornecimento de energia. Tais critérios e 

índices se referem à ausência de fornecimento de energia (qualidade de serviço).  

b) o nível de tensão adequado, obtido através do controle dos limites mínimos e 

máximos de tensão dos consumidores, bem como de índice que avalie a frequência 

de violação dos mesmos limites para os consumidores conectados; 

c) a distorção da forma de onda através da avaliação da presença de frequências 

harmônicas e de inter-harmônicas; 

d) a regulação da tensão em torno dos valores nominais, mesmo com cargas 

variáveis, quantificando a amplitude e frequência das flutuações de tensão; 

e) a frequência nominal da rede, que é estabelecida através do balanço de energia 

entre sistema produtor e consumidor; 

f) o fator de potência, cujo valor mínimo atual (0,92) é regulamentado através de 

legislação específica; 

g) o desequilíbrio entre fases, dado como valor percentual dos componentes de 

sequência negativa e zero, medidos em relação à sequência positiva. (DECKMANN; 

POMILLIO, 2017) 

 

2.3 FENÔMENOS QUE AFETAM A QUALIDADE DA ENERGIA 

Como vimos, uma avaliação da Qualidade da Energia Elétrica engloba uma gama de 

fenômenos que influenciam as formas de onda de tensão e corrente do sistema elétrico de 

potência em locais e períodos pré-determinados. A figura 1 destaca vários tipos de 

perturbações na forma de onda de tensão tais como: afundamentos, elevações de tensão, 

interrupções, distorções harmônicas e transitórios, que serão abordados ao longo deste estudo. 
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Figura 1 - Distúrbios típicos que ocorrem na forma de onda de tensão. 

 

Fonte: CORRÊA, 2007 

A regulamentação da qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica 

estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é apresentada no Módulo 8 

dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no sistema Elétrico Nacional – 

PRODIST. 

 

2.3.1 Tensão em regime permanente 

Os indicadores de tensão em regime permanente são apurados trimestralmente, a partir 

de medições amostrais realizadas pelas distribuidoras em unidades consumidoras sorteadas 

dentro de sua área de concessão. Para cada unidade consumidora, a tensão é medida ao longo 

de uma semana (ANEEL, 2017). 

O item 2.3.2.3 do PRODIST estabelece que, com relação às tensões contratadas junto 

à distribuidora: 

a) a tensão a ser contratada nos pontos de conexão pelos acessantes atendidos em 

tensão nominal de operação superior a 1 kV deve situar-se entre 95% (noventa e 

cinco por cento) e 105% (cento e cinco por cento) da tensão nominal de operação do 

sistema no ponto de conexão e, ainda, coincidir com a tensão nominal de um dos 

terminais de derivação previamente exigido ou recomendado para o transformador 

da unidade consumidora (ANEEL, 2017); 

 

Com relação à regulação das tensões de atendimento em regime permanente, o 

PRODIST estabelece as faixas denominadas adequadas, precárias ou críticas dos níveis de 

tensão, conforme o quadro 1.  
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Quadro 1 - De conexão em Tensão nominal superior a 1kV e inferior a 69kV. 

Tensão de Alimentação Faixa de tensão de Leitura (V) 

Adequada 0,93TR≤TL≤1,05TR (118,11≤TL≤133,35) 

Precária 0,90TR≤TL<0,93TR(114,3≤TL<118,11) 

Crítica TL<0,90TR(114,3) ou  TL>1,05TR(133,35) 

Fonte: (ANEEL, 2017) 

Onde: 

TL: Tensão de leitura  

TR: Tensão de referência 

 

2.3.1.2 Variação de Tensão de Curta Duração (VTCD) 

As Variações de Tensão de Curta Duração são desvios significativos no valor eficaz 

da tensão em curtos intervalos de tempo, são classificadas de acordo com o quadro 2. 

(ANEEL, 2017) 

Em seus estudos, Bezerra (BEZERRA et. al, 2003) estima que a maioria das falhas no 

suprimento de energia a consumidores industriais estejam associados às ocorrências de 

Variações de Tensão de Curta Duração (VTCD) causando grandes prejuízos que podem 

chegar a cifras bastante elevadas, a depender da sensibilidade dos equipamentos e dos 

processos industriais afetados, devido à perda de materiais, custos de reprocessamento e 

perdas na qualidade dos produtos.  
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Quadro 2 - Classificação das Variações de tensão de curta duração 

Classificação Denominação Duração da Variação 

Amplitude da tensão (valor 

eficaz em relação à tensão de 

referência) 

Variação 

Momentânea 

de Tensão 

Interrupção 

momentânea de 

Tensão 

Inferior ou igual a 3 

segundos. 
Inferior a 0,1 p.u. 

Afundamento 

momentâneo de 

Tensão 

Superior ou igual a 

um ciclo e inferior ou 

igual a 3 segundos. 

Superior ou igual a 0,1 p.u. e 

Inferior a 0,9 p.u. 

Elevação 

momentânea de 

Tensão 

Superior ou igual a 

um ciclo e inferior ou 

igual a 3 segundos. 

Superior a 1,1 p.u. 

Variação 

Temporária de 

Tensão 

Interrupção 

Temporária de 

Tensão 

Superior a 3 

segundos e inferior a 

3 minutos. 

Inferior a 0,1 p.u. 

Afundamento 

Temporária de 

Tensão 

Superior a 3 

segundos e inferior a 

3 minutos. 

Superior ou igual a 0,1 p.u. e 

Inferior a 0,9 p.u. 

Elevação 

Temporária de 

Tensão 

Superior a 3 

segundos e inferior a 

3 minutos. 

Superior a 1,1 p.u. 

Fonte: (ANEEL, 2017) 

 

2.3.1.3 Indicadores individuais 

O conjunto de leituras para gerar os indicadores individuais deve compreender o 

registro de 1008 (mil e oito) leituras válidas obtidas em intervalos consecutivos (período de 

integralização) de 10 minutos cada, salvo as que eventualmente sejam expurgadas. No intuito 

de se obter 1008 (mil e oito) leituras válidas, intervalos adicionais devem ser agregados 

sempre consecutivamente (ANEEL, 2017). 
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As medições podem ser oriundas de reclamação ou de caráter amostral. Após a 

obtenção do conjunto de leituras válidas, devem ser calculados os índices de duração relativa 

da transgressão para tensão precária (DRP) e para tensão crítica (DRC) de acordo com as 

seguintes expressões: 

 

     (1) 

 

     (2) 

 

nlp – número de leituras situadas na faixa precária; e 

nlc – número de leituras situadas na faixa crítica. 

Os limites para os indicadores DRP e DRC são 3% e 0,5% respectivamente (ANEEL, 

2017). 

Os valores médios de DRP e DRC apurados na área de concessão da COELBA nos 

anos de 2017 e 2018 são mostrados no quadro 3 

Quadro 3 - Valores médios de DRP e DRC 

Ano 2017 2018 

DRP 1,07 1,26 

DRC 0,79 1,31 

Fonte: ANEEL, 2018 

 

2.3.1.4 Indicador coletivo 

Índice de Unidades Consumidoras com Tensão Crítica; 

 

     (3) 

 

NC – total de unidades consumidoras com DRC não nulo; e 

NL – total trimestral de unidades consumidoras objeto de medição. 
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2.3.1.5 Regularização 

A distribuidora deverá adotar providências para regularizar a tensão de atendimento no 

prazo de: 90 dias, se DRP > 3% e 15 dias, se DRC > 0,5% (PRODIST, 2017). 

 

2.3.1.6 Compensação 

Se o limite for ultrapassado e a distribuidora não regularizar no prazo, o consumidor 

receberá compensação financeira até a regularização do nível de tensão o qual deve ser 

creditado na fatura apresentada no prazo máximo de dois meses subsequentes ao mês civil de 

referência da última medição que constatou a violação (ANEEL, 2017). 

 

2.3.2 Flutuação de tensão 

Flutuações de tensão são mudanças sustentadas na amplitude da tensão fundamental. 

Em muitos casos, são provocados por variações em cargas específicas como: bombas, 

elevadores, compressores e fornos a arco. Podem ser também causadas por ajustes 

inadequados em reguladores de tensão, que realimentam pequenas variações positivamente 

(DIECKMANN; POMILLIO, 2017). 

Figura 2 - Flutuação de tensão 

 

Fonte: DIECKMANN; POMILLIO, 2017. 

O módulo 8 do PRODIST define a Flutuação de tensão como: 

6.1.1 - A flutuação de tensão é um fenômeno caracterizado pela variação aleatória, 

repetitiva ou esporádica do valor eficaz ou de pico da tensão instantânea. 

6.1.2 - A determinação da qualidade da tensão do sistema de distribuição quanto à 

flutuação de tensão tem por objetivo avaliar o incômodo provocado pelo efeito da 

cintilação luminosa no consumidor, que tenha em sua unidade consumidora pontos 

de iluminação alimentados em baixa tensão (ANEEL, 2017). 
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A cintilação luminosa (flicker) é resultante das flutuações na amplitude da tensão de 

alimentação e provocam fadiga física e psíquica nos usuários deste sistema. Este fenômeno 

pode ser constatado visualmente sendo limitados pela norma IEC 61000-3-3 (BARROS, 

BORELLI e GEDRA, 2016). 

 

2.3.3 Transitórios 

Oscilações transitórias são ressonâncias excitadas no sistema, geralmente de alta 

frequência, causadas por manobras em disjuntores ou chaveamento de bancos capacitivos, que 

se convertem em oscilações rápidas de tensão. Podem provocar atuação indevida de proteções 

ou produzir sobretensões em equipamentos próximos. A figura 3 apresenta um gráfico no qual 

é possível observar o efeito da conexão de um capacitor em uma rede elétrica. 

(DIECKMANN; POMILLIO, 2017). 

Figura 3 - Efeito da conexão de capacitor em uma rede elétrica 

 

Fonte: DIECKMANN; POMILLIO, 2017. 

 

2.4 DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

As harmônicas são sinais periódicos e senoidais que se associam a um sinal de tensão 

de amplitude maior e com frequência fundamental (60 Hz no Brasil), por meio da soma 

ponderada, princípio conhecido como superposição, como por exemplo a soma dos sinais 

X1(t) e X2(t) da figura 4. 
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Figura 4 - Representação das entradas e saídas em um sistema linear 

 

Fonte: ROLLIN, 2015 

Na prática, ocorre a contribuição de diversas fontes de tensão Xn(t), para n inteiro e 

múltiplo da frequência fundamental. O sinal resultante da superposição será distorcido, como 

representado pela figura 5 (ROLLIN, 2015).  

 

Figura 5 - Sinal resultante da superposição das harmônicas de ordem ímpares (h) 

 

Fonte: ROLLIN, 2015 

Idealmente, os sistemas elétricos devem fornecer tensões que apresentem apenas a 

frequência fundamental livre de harmônicos, mas na prática não ocorre bem assim, o 

resultado da superposição dos sinais provoca uma distorção no sinal da tensão, conhecido por 

distorção harmônica (ROLLIN, 2015). 

Atualmente, os sistemas elétricos de distribuição apresentam grande número de 

dispositivos eletrônicos de potência, que por sua natureza não linear distorcem a forma de 

onda da tensão e corrente (BARROS, BORELLI e GEDRA, 2016). 
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Figura 6 - Composição de uma onda quadrada a partir de suas harmônicas 

 

Fonte: POMILLIO, 2017 

O módulo 8 do PRODIST (2017) estabelece que as medições de distorção harmônica 

devem ser feitas através das tensões fase-neutro para sistemas estrela aterrada e fase-fase para 

as demais configurações. Para o cálculo da distorção harmônica total, deve ser considerado 

desde a componente fundamental até, no mínimo, a 40ª ordem. 

A recomendação Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 519 afirma 

que, os limites de distorções harmônicas se aplicam apenas no ponto de acoplamento comum 

e não devem ser aplicados a partes individuais de equipamentos ou em locais dentro de 

instalações de um utilizador. (IEEE 519, 2014) 

 

2.4.1 Efeito dos Harmônicos 

A presença indesejada dos harmônicos no sistema de potência pode acarretar vários 

outros problemas, que de acordo com (AMOLNTE, 1995) são: 

1. Excitação de correntes ou tensões ressonantes entre indutâncias e 

capacitâncias.Casos típicos: associações de capacitores com transformadores, cabos 

com blindagem, capacitores associados com motores, capacitores operando com 

reatores, dispositivos de correção de fator de potência, etc. 

2. Aparecimento de vibrações e ruído. 

Casos típicos: ferrorressonância em transformadoresb e reatores, motores de indução 

ressonando com a compensação capacitiva, etc. 

3. Sobreaquecimento de núcleos ferromagnéticos. 

Casos típicos: aumento de perdas por histerese e correntes parasitas em núcleos de 

motores, geradores, transformadores, reatores, relés, etc. 

4. Sobreaquecimento de capacitores. 

Caso típico: ressonância de capacitores shunt, provocando sobre tensão e perdas 

excessivas no dielétrico. Risco de explosão do capacitor por falta de dissipação do 

calor gerado internamente. 

5. Erro de medição de grandezas elétricas. 

Casos típicos: medidores de energia com disco de indução, medidores de valor 

eficaz baseados no valor de pico ou valor médio, etc. 

6. Erro de controle de conversores. 

Casos típicos: detectores de sincronismo e comparadores de nível, usados como 

referência para gerar pulsos de controle em chaves eletrônicas; 

7. Erro de atuação da proteção. 
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Casos típicos: relés eletromagnéticos atracando devido à contribuição das 

harmônicas, relés eletrônicos e digitais com erro de calibração na presença de 

distorções, etc. 

8. Sob recorrente de neutro. 

Casos típicos: circuitos com lâmpadas de descarga com reatores ferromagnéticos ou 

circuitos retificadores monofásicos podem provocar correntes de neutro maiores que 

as de linha, devido às harmônicas de sequência zero. 

9. Interferências e ruídos eletromagnéticos. 

Casos típicos: fontes chaveadas, inversores de frequência, pontes retificadoras, 

sistemas de acionamento controlados eletronicamente, etc. 

 

2.4.2 Distorção Harmônica Total de Tensão (DTT%) 

A Distorção Harmônica Total (TDH no inglês) expressa numericamente a quantidade 

de harmônicas presentes em certo ponto na instalação. É utilizado para quantificar os 

harmônicos presentes em uma onda, ou seja, o quanto a onda está distorcida em relação a uma 

onda senoidal pura. (SCOLARI; CERQUEIRA; KRAVETZ, 2013) 

É calculado através da equação (1) conforme PRODIST módulo 8, seção 4.2.2 e 

expresso em porcentagem. Podemos comparar os valores calculados com o limite 

regulamentado pela ANEEL na seção 4.3.1.do mesmo módulo.  

    (4) 

Sendo:  

h = Todas as ordens harmônicas de 2 até hmáx, 

Vh = Amplitude da harmônica de ordem h, e 

V1 = Amplitude da tensão portadora da frequência fundamental. 

hmáx = Conforme a classe A ou S. 

2.3.4.3 Distorção Harmônica Individual de ordem h ( ) 

Determina a amplitude de cada harmônica em relação ao sinal de tensão fundamental. 

É expresso em porcentagem e calculado por meio da equação 5. 

     (5) 

Sendo: 

h = Ordem harmônica individual, 

Vh = Amplitude da harmônica de ordem h, e 

V1 = Amplitude da tensão portadora da frequência fundamental. 
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2.4.3 Valores de referência para distorções harmônicas 

Os valores de referência para as distorções harmônicas totais são estabelecidos pelo 

PRODIST, módulo 8. São calculados a partir da coleta de dados e obtidos em porcentagem da 

tensão fundamental. Os limites são especificados utilizando o percentil de conformidade de 

95%, ou seja, admite-se que os limites sejam ultrapassados em 5% das 1008 amostras 

coletadas para o processamento digital. O quadro 4 apresenta os valores de referência das 

Distorções Harmônicas Totais. (PRODIST, 2017).  

Quadro 4 - Valores de referência das distorções Harmônicas Totais. 

Indicador 

Tensão Nominal do Barramento 

  

 95% 10% 8,0% 

95% 2,5% 2,0% 

95% 7,5% 6,0% 

95% 6,5% 5,0% 

Fonte: ANEEL, 2017 

Onde: 

Distorção harmônica total de tensão para os componentes pares não múltiplos de 3; 

Distorção harmônica total de tensão para as componentes ímpares não múltiplas de 3; 

Distorção harmônica total de tensão para as componentes múltiplas de 3. 

 

2.5 FATOR DE POTÊNCIA. 

O fator de potência é um índice adimensional, que representa a energia ativa em razão 

da energia total (aparente) absorvida por um equipamento ou instalação. Varia entre 0 (zero) e 

1(um) indutivo ou capacitivo. Pode ser expresso também em forma de porcentagem, indo de 

zero a 100%. (CODI, 2004) 

    (6) 
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Onde:  

P= potência ativa, expressa em kW;  

Q = potência reativa, expressa em kVAr;  

S = potência aparente, expressa em kVA;  

ϕ = ângulo de defasagem entre tensão e corrente (graus elétricos) 

 

A figura 7 apresenta o triângulo das potências, o qual reflete a relação entre as três 

componentes da potência elétrica.  

  

Figura 7 - Triângulo das potências 

 

Fonte: ROLIM, 2015 

 

De acordo com Mamede, várias são as causas que podem resultar em um baixo fator 

de potência, tais:  

1. Motores de indução trabalhando a vazio durante um longo período de operação; 

2. Motores superdimensionados para as máquinas a eles acoplados; 

3. Transformadores em operação a vazio ou em carga leve; 

4. Grande número de reatores de baixo fator de potência suprindo lâmpadas de 

descarga (lâmpadas fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor de sódio etc.); 

5. Fornos a arco; 

6. Fornos de indução eletromagnética; 

7. Máquinas de solda a transformador; 

8. Equipamentos eletrônicos; 

9. Grande número de motores de pequena potência em operação durante um longo 

período (MAMEDE, 2010) 

 

Um baixo fator de potência, além de acarretar um aumento no valor total das faturas 

de energia elétrica por conta da energia reativa excedente, pode limitar a capacidade dos 

transformadores, reduzindo a potência ativa disponível na instalação além de exigir um 

aumento na seção transversal dos condutores, e consequentemente um aumento na capacidade 



27 

 

dos equipamentos de manobra e proteção, devido ao acréscimo de corrente (BARROS, 

BORELLI e GEDRA, 2016). 

 

2.5.1 Forma de Faturamento 

Nas situações onde fator de potência medido nas instalações do consumidor for 

inferior àquele normatizado, será cobrado o custo do consumo reativo excedente, decorrente 

da diferença entre o valor mínimo permitido e o valor calculado no ciclo. O custo excedente é 

obtido por meio da equação 7 : 

 ]  (7) 

 

Onde:  

 = Custo por consumo reativo excedente (Reais) 

 = Energia ativa medida (kWh) 

= Custo da tarifa em reais por kWh 

 = Média de todos os valores de fator de potência registrados. 

 

2.5.2 Valores de referência para Fator de Potência  

O PRODIST estabelece na seção 3.2.1 do módulo 8 que:  

Para unidade consumidora ou conexão entre distribuidoras com tensão inferior a 230 

kV, o fator de potência no ponto de conexão deve estar compreendido entre 0,92 

(noventa e dois centésimos) e 1,00 (um) indutivo ou 1,00 (um) e 0,92 (noventa e 

dois centésimos) capacitivo, de acordo com regulamentação vigente (ANEEL, 

2017). 

 

2.6 DISTÚRBIOS NA FREQUÊNCIA  

Uma característica importante do sistema elétrico diz respeito à velocidade de rotação 

das turbinas e geradores, os quais, por princípio de funcionamento, devem operar em 

sincronismo, possibilitando que, em condições normais de operação, em regime permanente, a 

frequência do sistema interligado situe-se entre 59,9 Hz e 60,1 Hz. (ANEEL, 2017).  
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Na ocorrência de algum desequilíbrio entre a energia gerada e a demanda, surgirá uma 

variação indesejada na velocidade dos geradores. Um déficit na geração proporcionará uma 

diminuição da frequência em relação à nominal, enquanto a elevação na frequência indica que 

a geração está acontecendo em excesso. Pode-se então utilizar o desvio de frequência para 

verificar se a potência gerada atende ou não à carga em cada instante (DIECKMANN; 

POMILLIO, 2017). 

Em casos extremos, a variação na frequência pode ocasionar instabilidade no sistema 

elétrico como um todo. A atuação das proteções do sistema, sensibilizadas por frequências 

fora da faixa de operação, acarretam o corte de grandes blocos de cargas e consequentemente 

aumenta o desequilíbrio entre carga e geração, causando uma reação em cadeia de 

desligamentos, podendo chegar a um colapso total do sistema, conhecido como blecaute 

(BATISTA, 2008). 

 

2.6.1Valores de Referência para a frequência 

Quanto aos limites regulamentares para a frequência, o módulo 8 do PRODIST afirma 

ainda que: 

Quando da ocorrência de distúrbios no sistema de distribuição, as instalações de 

geração conectadas ao sistema de distribuição devem garantir que a frequência 

retorne para a faixa de 59,5 Hz a 60,5 Hz, no prazo de 30 segundos após sair desta 

faixa. Essa tolerância existe para permitir a recuperação do equilíbrio carga-geração. 

- Havendo necessidade de corte de geração ou de carga para permitir a recuperação 

do equilíbrio carga-geração, durante os distúrbios no sistema de distribuição, a 

frequência:  

- Não pode exceder 66 Hz ou ser inferior a 56,5 Hz em condições extremas;  

- Pode permanecer acima de 62 Hz por no máximo 30 (trinta) segundos e acima de 

63,5 Hz por no máximo 10 (dez) segundos;  

- Pode permanecer abaixo de 58,5 Hz por no máximo 10 (dez) segundos e abaixo de 

57,5 Hz por no máximo 05 (cinco) segundos. (PRODIST, 2017) 

 

2.7 DESEQUILÍBRIO DE FASE 

Em sistemas trifásicos, espera-se que a potência seja igualmente distribuída nas três 

fases. Para que isso ocorra, faz-se necessário que os elementos em cada fase do sistema 

tenham as mesmas características elétricas e magnéticas e que as tensões em cada fase 
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apresentem amplitudes e defasagens iguais. A figura 8 apresenta a notação vetorial que 

expressa a situação onde as tensões estão equilibradas (DIECKMANN; POMILLIO, 2017). 

 

Figura 8 - Representação vetorial de tensões trifásicas equilibradas para ϴ = 0° 

 

Fonte: POMILLIO e DIECKMANN, 2017 

 

O indicador que avalia o desequilíbrio de tensão é o Fator de Desequilíbrio de Tensão 

(FD) e o seu cálculo é obtido por meio da equação (3) apresentada no módulo 8 do PRODIST, 

seção 5.2.2. e apresenta a relação entre as componentes da sequência negativa ( ) e a 

sequência positiva ( ) da tensão, expresso em termos percentuais da componente de 

sequência positiva: 

     (8) 

O Valor do indicador FD95% nos casos onde as tensões nominais são maiores que 

1kV e menores ou iguais a 230kV é de 2%, sendo este o máximo valor desejável a ser 

observado no sistema de distribuição e considerando 1008 leituras válidas (ANEEL, 2017). 

As instalações elétricas, quando submetidas a tensões equilibradas, apresentam perdas 

ôhmicas de 3% em média. Este valor pode elevar-se até 9% caso o sistema apresente um 

Desequilíbrio de Tensão na ordem de 85% (MAMEDE, 2010). 

 

2.8 O IFBA – CAMPUS DE PAULO AFONSO  

O IFBA – Campus de Paulo Afonso funciona nas antigas instalações do COLEPA, 

importante e histórica instituição de ensino da cidade de Paulo Afonso. O prédio principal 

onde funcionam as atividades de cunho acadêmico e administrativo conta com uma estrutura 

física com mais de 50 anos, construída no ano de 1949 e foi reformado para o início das 
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atividades do Instituto. Em 2016, um novo prédio passou a fazer parte da estrutura do campus, 

ampliando o número de salas de aulas e laboratórios que conta ainda com uma Usina de 

Biodiesel. (IFBA, 2017). 

O campus teve o seu funcionamento autorizado a partir da Portaria Ministerial nº 105 

de 29/01/2010, publicada no Diário Oficial da União em 01 de fevereiro de 2010, e tem como 

propósito desenvolver um ensino de qualidade no interior da Bahia. (IFBA, 2017). 

A aula inaugural aconteceu no dia 14 de outubro de 2010, passando a oferecer os cursos 

Técnicos em Biocombustíveis, Eletromecânica e Informática, na forma subsequente e 

integrada e a partir de 2012 passou a ofertar o Curso Superior de Engenharia Elétrica, 

atualmente reconhecido pelo MEC, na modalidade predominantemente noturna (IFBA, 2017). 

A edificação é composta por um prédio principal e anexo, ambos são alimentados por 

uma subestação de 13,8 kV/220 V – 150 entrada. Está enquadrado como consumidor do 

Grupo A, pois possui tensão de suprimento superior a 2,3 kV, sendo suprida pela rede da 

concessionária de energia elétrica local: COELBA (MACHADO, 2017). 

As cargas são supridas também por um sistema de geração de fonte solar fotovoltaica 

com capacidade de 10000 Wp, conectado paralelamente à rede elétrica da COELBA para 

compensação de energia, conforme a Resolução Normativa do ministério de Minas e Energia  

RN Nº 687, 2015, que trata da geração distribuída. O sistema conta também com inversores, 

modelo Growatt TL, e de acordo com (MORAES, 2017) são certificados, estando de acordo 

com as características de operação e proteção exigidos pela ANEEL e COELBA. 

 

2.9 O ANALISADOR DE ENERGIA RE4000 

O analisador de energia é um equipamento que possui três a quatro garras 

voltimétricas e bobinas amperimétricas, responsáveis por registrar tensões, correntes, 

harmônicos, sequência de fase, além das potências: ativa, reativa e aparente. O modelo 

RE4000 foi projetado pela EMBRASUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA e oferece diversas 

ferramentas para análise de sistemas elétricos. Equipado com relógio de tempo real, permite 

leituras instantâneas e registros de grandezas para análises futuras. (EMBRASUL, 2018) 

Pode ser utilizado nas mais variadas configuração de sistemas trifásicos possui três 

entradas para tensão e corrente, atendendo amplitudes de até 3000A. A medição de tensão 

suporta níveis de até 300VAC entre fase e neutro (FN), permitindo que o instrumento se 

energize diretamente pelo canal de medição. (EMBRASUL, 2018) 
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A figura 9 apresenta o painel frontal do analisador de energia RE4000 e as partes que 

o compõem. Destacam-se o display alfanumérico e as teclas palas quais ocorre a interface 

homem-máquina.     

 

Figura 9 - Descrição do Painel frontal RE4000

. 

 

 

 

 

1 – Display alfanumérico de 16 colunas x 

2 linhas; 

2 – Teclado; 

3 – Porta de comunicação Ethernet; 

4 – Led´s indicadores de comunicação. 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

Figura 10 - Descrição do painel inferior 

 

 

1 – Entrada para alimentação e 

medição; 

2 – Canal para medição de corrente 

FASE A; 

3 - Canal para medição de corrente 

FASE B; 

4 - Canal para medição de corrente 

FASE C. 

Fonte: EMBRASUL, 2018 
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3 METODOLOGIA 

O presente capítulo destina-se à apresentação dos processos metodológicos 

adotados no desenvolvimento deste trabalho. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

Quanto aos objetivos da pesquisa, o método utilizado possui caráter descritivo, 

pois como explica Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. 

Com relação à natureza da pesquisa, foi empregada a abordagem quantitativa 

visto que, como afirma Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo 

emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no 

tratamento delas por meio de técnicas estatísticas. 

O estudo apresentado trata-se então de um estudo de caso único, pois de acordo 

com Laville e Dionne:  

“A vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é 

claro, na possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se 

vêem concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às 

restrições ligadas à comparação do caso com outros casos” (LAVILLE & 

DIONNE, 1999, p. 156). 

 

A etapa final foi uma pesquisa exploratória com análise dos dados, sendo esta 

uma das fases mais importantes do trabalho, pois, a partir dela, é que foram 

apresentados os resultados utilizados na conclusão do estudo. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

A pesquisa bibliográfica foi a etapa inicial deste trabalho e objetivou fornecer o 

embasamento teórico acerca do tema. Foram realizadas consultas em normas técnicas, 

livros, dissertações, artigos, entre outros documentos acadêmicos. Como fonte principal 

de pesquisa bibliográfica destacam-se os trabalhos de DIECKMANN; POMILLIO 

(2017), autor referência a respeito do tema no país e os Trabalhos de Conclusão de 

Curso de ARAÚJO (2016), que realizou um estudo de análise e adequação das 
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instalações elétricas do IFBA – Campus de Paulo Afonso, e MACHADO (2017) que 

ampliou este trabalho, propondo um estudo de ampliação da subestação dessa unidade 

consumidora. O módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST, 2018), que 

trata dos indicadores de qualidade no fornecimento de energia, regulamentações 

elaboradas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a resolução Normativa 

nº 414, 9 de setembro de 2010, normas da concessionária de distribuição de energia 

local a COELBA e normas internacionais, tais IEEE, IEC e a chinesa GB/T 15945-2008 

que também foram utilizadas. 

 

3.3 MEDIÇÕES 

Com relação aos instrumentos realizados para a obtenção das leituras, o 

PRODIST, módulo 8, afirma que pode ser realizada por um único instrumento para 

medir todos os fenômenos relativos à qualidade do produto, além disso, estes 

instrumentos devem atender aos seguintes requisitos mínimos: 

a) Protocolos estabelecidos pelas normas vigentes da International 

Electrotechnical Commission (IEC) 61000 série 4 ou normas técnicas 

brasileiras; 

b) Método de medição Classe A ou S, conforme norma vigente da IEC 

61000-4-30. (ANEEL, 2018) 

 

Observou-se também o atendimento aos protocolos de medição e normas 

vigentes, cujo espectro harmônico a ser considerado para fins de cálculo de distorção 

total foi considerado desde a componente fundamental até, no mínimo, a 40ª ordem.  

As medições e análises obedeceram a todas as recomendações da ANEEL, 

apresentadas no módulo 8 do PRODIST, mais especificamente na seção 4, a qual 

preconiza que, para gerar os indicadores individuais, são necessárias, no mínimo, 1008 

(mil e oito) leituras válidas obtidas em intervalos consecutivos (período de 

integralização) de 10 minutos cada. Este período corresponde a uma semana de medição 

ininterrupta no ponto de interesse ao qual se deseja verificar a qualidade da energia. 

(ANEEL, 2017) 

O esquema de ligação do medidor de energia à rede elétrica é indicado no 

manual do equipamento, conforme apresentado na figura 11. Para cada fase deve ser 

instalada uma espira para medição da corrente elétrica e duas garras tipo “jacaré”, sendo 

uma para medições de tensão e a outra para o condutor de neutro. 
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Figura 11 - Ligação do RE4000 à rede elétrica 

 

Fonte: Embrasul, 2008 

 

3.4  O SOFTWARE ANL6000  

Desenvolvido pela EMBRASUL INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA, o 

software oferece ao usuário de Analisadores de Energia uma ferramenta de análise de 

sistemas de potência completa possibilitando a leitura de dados armazenados na 

memória dos registradores para análise e tratamento dos mesmos. Tem como 

característica a operação em plataforma Windows e incorpora avanços significativos em 

relação a versões anteriores. (EMBRASUL, 2018) 

Possibilita simulação de inserção de capacitores, escalas com configurações 

flexíveis, diversidade e liberdade na escolha de cores no vídeo, facilitam seu uso ao 

passo que propiciam um alto nível de qualidade nos relatórios e gráficos gerados, 

aumentando assim a qualidade de apresentação final. (EMBRASUL, 2018) 

Os dados obtidos por meio das medições serviram de subsídio para análise de 

diversos parâmetros, sendo assim, o comportamento da tensão nas três fases foi 

utilizado para avaliar as variações de tensão, chegando aos índices DRP e DRC. Quanto 

ao desequilíbrio de tensão, observou-se o índice que segue o padrão Internacional IEC. 

O fator de potência trifásico assim como o índice de Distorções Harmônicas Totais de 

Tensão (THD) também foram quantificados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A instalação do instrumento de medição foi realizada no ponto de conexão 

(disjuntor de entrada do Campus) com a rede de distribuição, por meio de um cabo com 

pinças tipo jacaré para os pontos de tensão nas fases A, B, C e neutro respectivamente e 

espiras de medição de corrente logo abaixo do disjuntor de entrada, conforme 

apresentado no capítulo da metodologia e na figura 12. 

  

Figura 12 - Conexão do equipamento junto ao ponto de conexão. 

 

Fonte: autoria própria 

 

O equipamento foi configurado de modo a realizar coletas com período de 

integração de 10 minutos, conforme previsto no módulo 8 do PRODIST. As medições 

foram iniciadas às 09h:00min da manhã do dia 27 de fevereiro e permaneceram até o 

dia 13 de março, porém, para atender ao intervalo de 1008 leituras válidas exigidas, 

tomou-se assim o intervalo de 27 de fevereiro às 09h:00min da manhã até as 11h:40min 

da manhã do dia 06 de março de 2018. 

Concluso o período de medições, realizou-se a aquisição dos dados por meio do 

software ANL600 e todas as informações foram armazenadas em uma pasta de 

computador. 
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Executou-se então o software ANL6000 a fim de realizar o tratamento e 

posterior análise dos valores medidos. A barra de ferramentas oferece a opção de abrir 

arquivos armazenados. Selecionou-se o arquivo referente às medições realizadas nas 

instalações do instituto. A figura 13 apresenta a tela de interface do software com o 

registro das leituras já aberto. 

Figura 13 - Interface do software ANL6000 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

O gráfico da figura 13 apresenta as informações de tensão e corrente durante o 

período das medições, onde os valores mais altos de corrente, consequentemente do 

consumo, foram observados no período entre as 14h:40min e 16h:20min, ou seja, fora 

do horário de ponta previsto pela concessionária. O maior valor de corrente registrado 

foi de 242A que se comparado ao valor do disjuntor de entrada da instalação, que tem 

como característica uma corente nominal de 400A, verificou-se que foi utilizado 60,5% 

do valor nominal do disjuntor, trabalhando com relativa folga.  

 

4.1 TENSÃO EM REGIME PERMANENTE 

Inicialmente buscou-se verificar o comportamento da tensão em regime 

permanente. Para isso, selecionou-se na barra de ferramentas a janela identificada como 

“PRODIST” e realizou-se a configuração obedecendo aos parâmetros normatizados já 

explicados anteriormente. Selecionou-se o número de 1012 amostras, das quais 1008 

válidas, já que durante o período de medições houve uma falha no suprimento de 

energia, de forma que as leituras durante a falta não foram consideradas. Os valores 
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desejados para as tensões adequadas, precárias e críticas estão apresentados na figura 

14. 

Figura 14 - Configuração dos parâmetros conforme PRODIST. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

Em seguida, foi utilizado o comando “RECALCULAR” para recalcular os 

parâmetros e para que o programa gerasse um relatório detalhando o comportamento da 

tensão em regime permanente durante o período. A figura 15 apresenta os resultados 

registrados. 

 

Figura 15 - Relatório gerado pelo ANL6000 para tensão em regime permanente. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 
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A figura 16 apresenta de forma gráfica o comportamento da tensão em regime 

permanente, observa-se que em nenhum momento os valores medidos estiveram nas 

faixas vermelhas, as quais determinam os valores de tensão fora daqueles considerados 

em conformidade.  

Figura 16 - Representação gráfica da tensão em regime permanente. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

As duas linhas em paralelo apresentam graficamente o momento em que ocorreu 

a falta de energia, como mostrado no relatório da figura 17. 

Figura 17 - Relatório de faltas de energia 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

Verificou-se assim, que não ocorreram violações nos níveis de tensão precária 

(DRP) ou crítica (DRC) durante o período, sendo os valores dos indicadores de DRC e 

DRP iguais a 0,00%. Comparando os valores obtidos com os valores de referência já 

apresentados, pode-se atestar a conformidade destes indicadores. 

 



39 

 

4.2 DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO  

O analisador de energia fornece os valores de desequilíbrio que seguem os 

padrões da norma internacional IEC utilizada pelo PRODIST para avaliar este 

parâmetro. A figura 18 apresenta o comportamento do desequilíbrio de tensão 

percentual ao longo do período de medições.  

Figura 18 - Desequilíbrio de tensão 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

O menor valor de desequilíbrio de tensão foi registrado no dia 01/03/2018 às 

15h:30min e apresentou um desequilíbrio de 0,1%. O maior valor registrado ocorreu dia 

28/02/2018 às 15h:10min sendo de 0,471% o valor de desequilíbrio. 

Comparando os valores medidos com os valores de referência apresentados na 

seção 2.1 (2%), conclui-se que estes apresentam níveis compatíveis aos limites 

estabelecidos pela ANEEL, denotando que as cargas apresentam um bom equilíbrio 

quanto à sua distribuição entre as fases. 

 

4.3 FREQUÊNCIA 

A figura 19 demonstra o comparativo entre os valores de frequência medidos e 

os limites normatizados, pode se observar que durante o período de apuração o menor 

valor de frequência registrado foi de 59,81Hz e o maior valor foi de 60,06Hz. Embora a 

frequência tenha apresentado valores abaixo da referência em alguns momentos, estes 

estão em conformidade com a regulamentação, já que a ANEEL estipula que em alguns 

momentos a frequência possa situar-se abaixo ou acima dos valores por breves períodos 
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de tempo em casos de ocorrência no sistema, no entanto estes resultados não permitem 

uma avaliação mais exata da frequência, já que esta varia de forma dinâmica e o registro 

das leituras foi realizado em períodos de integração de 10 minutos.  

 

Figura 19 – Frequência elétrica 

 

Fonte: Autoria própria 

O PRODIST não é claro quanto ao modo de realização das medições de 

frequência, de modo que não se pode concluir se a informação de frequência está 

adequada aos parâmetros técnicos aceitáveis. No entanto, A ANEEL divulgou um 

relatório técnico elaborado pela Universidade Federal de Uberlândia (OLIVEIRA; 

MACEDO; DELAIBA, 2014) que trata das normas nacionais e internacionais e 

principais pesquisas realizadas no Brasil e exterior e indica a norma Chinesa GB/T 

15945-2008 relacionada à frequência, onde afirma: 

“O coordenador da operação em tempo real, no caso de 

sistemas interligados, e no comando da operação em tempo 

real, no caso de sistemas isolados, são obrigados a executar as 

medidas necessárias para garantir registro da frequência de 

todo o sistema e/ou dos componentes que podem operar 

temporariamente separadamente, e entregar essas informações 

para a autoridade e os membros do sistema. O período de 

mensuração é um calendário de um mês, coincidindo com o 

período de controle e os níveis de frequência instantâneos são 

gravados.” (OLIVEIRA; MACEDO; DELAIBA, 2014) 

 

Desta forma, o Operador Nacional de Sistema – ONS é o responsável pelo 

controle da frequência, sua medição e registro, sendo esta avaliação mensal. 

 

4.4 POTÊNCIA APARENTE E FATOR DE POTÊNCIA 

Com relação à potência aparente, pode-se observar na figura 20 que o maior 

valor registrado foi em 01 de março de 2018 às 16h10min, chegando a 85,81 kVA. 

Quando confrontado aos 150kVA, referentes à potência nominal do Transformador, 
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constatou-se que, no momento de maior demanda, esse foi submetido a uma carga 

correspondente a 57,21% de sua potência nominal. 

Figura 20 - Potência aparente 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

Os maiores valores de consumo ocorreram durante os dias úteis, quando se 

desenvolvem as atividades habituais do Campus, principalmente no período vespertino, 

quando há necessidade de se utilizar condicionadores de ar, aparelhos estes cuja carga é 

relativamente alta. No final de semana o consumo medido foi de aproximadamente um 

terço do que se consome em um dia normal de funcionamento. 

No que diz respeito ao fator de potência, o gráfico da figura 21 apresenta seu 

comportamento no período das medições. 

 

Figura 21 - Fator de potência trifásico. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 
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Podemos observar na figura 22 (em vermelho) os momentos onde o fator de 

potência da instalação excedeu o limite pré-estabelecido. Calculou-se então o valor 

médio registrado do fator de potência no período de interesse, sendo o valor encontrado 

de 0,9093. O valor ficou abaixo do limite estabelecido pela concessionária, equivalente 

a 0,92, conforme apresentado no item 2.5 deste trabalho, sendo o consumidor em 

questão, tarifado por consumo excedente de energia reativa. O cálculo do valor a ser 

pago pelo excedente foi obtido utilizando a equação 7, chegando a um fator de 0,01172, 

o qual deve ser multiplicado pela tarifa que seria paga apenas pelo consumo de energia 

ativa. É importante observar que a penalidade por exceder os limites de fator de 

potência, corresponde a 1,17% da tarifa paga. 

 

Figura 22 - Limites de fator de potência trifásico ultrapassados. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

O software ANL6000 oferece a opção de simular a adição de um banco de 

capacitores, que pode ser utilizado para corrigir o fator de potência. Foram realizadas 

algumas simulações para verificar qual banco deve ser adicionado de forma a adequar o 

fator de potência evitando o pagamento de excedente por consumo de reativo. Chegou-

se ao valor de 0,37kVar (trifásico) necessário para um fator de potência médio de 

0,9206. O comportamento do fator de potência após a simulação é apresentado na figura 

23. 
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Figura 23 - Fator de potência após a adição do banco capacitivo. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

4.5 DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO 

No gráfico apresentado na figura 24 é possível visualizar os níveis de distorções 

harmônicas em cada uma das fases do circuito em questão. Em geral, os maiores níveis 

de distorção apresentados são referentes à fase B do circuito e em horários fora do 

horário de ponta, sobretudo no período da madrugada. 

 

Figura 24 - Distorção Harmônica total de tensão global. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 
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Os valores de DHT globais, encontrados durante o período de observação, são 

apresentados no Quadro 5, onde é possível compará-los com os valores de referência. 

Dessa forma, o maior valor medido (0,84%) está muito abaixo do limite normatizado 

pela ANEEL (10%). 

Quadro 5 - Distorções harmônicas de Tensão (DHT) 

Fase Valor medido (%) PRODIST (%) 

A 0,84  

10 B 0,82 

C 0,55 

 

4.6 DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE 

O PRODIST não define quais valores de referência devem ser observados para 

as distorções harmônicas de corrente, no entanto, para que fosse possível avaliar a 

qualidade da energia relacionada a este parâmetro, tomou-se como referência a norma 

internacional, desta maneira a IEEE apresenta o valor de (TDD) como sendo a 

Distorção da demanda total.  

 

Quadro 6 - Distorção da Demanda Total. 

Fase Valor medido (%) IEE 519 (TDD) 

A 1,40  

15 B 1,76 

C 1,52 

 

O maior valor medido para a TDD foi de 1,76% estando muito abaixo dos 15% 

normatizados pela ANEEL. 

Observando o gráfico apresentado na figura 25 percebe-se que as maiores 

distorções harmônicas na corrente ocorreram na fase B e durante o período da 

madrugada. Durante a noite o consumo de energia elétrica no Campus é basicamente 

composto de cargas de iluminação, que utilizam reatores eletrônicos e sistemas de 
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refrigeração para consumo de água, sendo o primeiro o maior responsável pelo 

surgimento de tais distorções. 

 

Figura 25 - Distorções harmônicas de Corrente 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

Observou-se que no período da noite, geralmente após as 22h00min a forma de 

onda da corrente na fase B torna-se totalmente distorcidas se comparada a uma onda 

senoidal, repetindo-se este fenômeno todos os dias nos quais este estudo foi realizado. 

Na figura 26 pode-se observar o momento onde ocorreu o maior grau de distorção na 

forma de onda da corrente. 

 

Figura 26 - Forma de onda da corrente nas fases A, B e C. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 
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A incidência das distorções harmônicas durante o período de medições foi 

observada predominantemente durante a madrugada, de forma que se pode descartar a 

relação destas com os inversores utilizados na microgeração fotovoltaica o que denota a 

boa qualidade dos equipamentos utilizados neste sistema. 

A figura 27 apresenta a caracterização do espectro de frequência que permite 

avaliar a ordem das harmônicas e permite também avaliar a intensidade de cada uma 

delas. Pode-se observar um grande número de componentes de altas ordens no espectro 

da frequência de corrente, características de cargas compostas por lâmpadas 

fluorescentes, as quais utilizam reatores eletrônicos. (CARVALHO, 2015) 

 

Figura 27 - Espectro da Frequência de corrente – Fase B. 

 

Fonte: EMBRASUL, 2018 

 

 O quadro 7 apresenta todos os parâmetros avaliados neste trabalho como forma 

de consolidar todos os valores medidos relacionando-os com os limites normativos. 

Quadro 7 - Valores medidos e os valores de referência normatizados. 

Indicador Medido Referência 

 Transgressão de Tensão precária (DRP) 0% 3,00% 

Transgressão de Tesão Crítica (DRC) 
0% 0,50% 

Desequilíbrio de tensão (IEC) 0,47% 2,00% 

Frequência 
Mínima 59,81Hz ≥59,9Hz 

Máxima 60,06Hz ≤60,1Hz 

Fator de Potência 0,9093 0,92 

Distorção harmônica de Tensão (DHT) 

FASE A 0,84 

10 FASE B 0,82 

FASE C 0,55 

Distorção da demanda total (TDD) 

FASE A 0,84 

15 FASE B 0,82 

FASE C 0,55 
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De forma geral os índices relacionados à qualidade da energia elétrica utilizada 

no IFBA - Campus de Paulo Afonso são satisfatórios no que diz respeito a variações e 

desequilíbrios de tensão, distorções harmônicas e frequência. O fator de potência 

medido esteve abaixo do permitido pela concessionária, o que não acarreta problemas 

para os equipamentos que utilizam a energia elétrica desta rede, mas proporcionam uma 

tarifação excedente. Conforme dados obtidos por meio da comissão de gestão energética 

do IFBA – Campus Paulo Afonso, no ano de 2017 foram pagos R$ 1.970,42 por 

consumo de reativo excedente, sendo nos últimos 16 meses, a média mensal de 

pagamentos de R$ 123,15. Considerando apenas os quatro primeiros meses de 2018, já 

foram pagos R$ 986,46 por conta do excedente de reativo. Este custo poderia ser 

eliminado, com um estudo e projeto específico para correção do fator de potência das 

instalações do campus. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise da qualidade da energia elétrica utilizada no IFBA - Campus de Paulo 

Afonso apresentou um diagnóstico focado na qualidade do produto oferecido pela 

concessionária, abordando fatores como as variações de tensão, distorções harmônicas, 

desequilíbrio de fase e fator de potência, como também a forma como estes afetam o 

valor da tarifa de energia elétrica paga pelo instituto, propondo melhorias de forma a 

reduzir tais gastos. 

Foram realizadas medições, utilizando-se um analisador de energia conectado à 

rede elétrica do Instituto, durante o período exigido por norma, as quais forneceram os 

dados relacionados às variações de tensão, distorções harmônicas, desequilíbrio de fase 

e fator de potência, possibilitando uma análise criteriosa, comparando-os com valores 

de referência previstos pelo órgão normativo. 

Verificou-se quanto à tensão em regime permanente, que não ocorreram 

violações nos níveis de tensão precária ou crítica, o desequilíbrio de tensão esteve 

sempre muito abaixo dos limites previstos, as distorções harmônicas também 

apresentaram valores satisfatórios com ressalvas na distorção na forma de onda da 

corrente na fase B sempre durante a madrugada. O fator de potência apresentou, em 

vários momentos, valores fora do que prevê a concessionária, causando uma tarifação 

por consumo excedente. 

Realizaram-se simulações computacionais por meio do software ANL 6000, 

avaliando a inserção de um banco de capacitores na rede elétrica do instituto. Verificou-

se a correção do fator de potência para valores médios maiores que 0,92, onde não 

incide a cobrança de excedente reativo. Caso venha a ser implantado, tal equipamento 

irá proporcionar uma economia de 1,7% nos gastos relacionados à tarifa de energia 

elétrica. Nos últimos 16 meses, a média mensal de pagamentos por reativo excedente foi 

de R$ 123,15. 

A hipótese de que os inversores utilizados na microgeração fotovoltaica viessem 

a causar distorções harmônicas na energia elétrica utilizada pelo Campus foi refutada, já 

que este estudo mostrou que a maior incidência deste fenômeno ocorreu durante a 

madrugada, período no qual os painéis encontram-se inativos. 

Os distúrbios conhecidos como transitórios, assim como variações rápidas na 

frequência não foram avaliados, já que o equipamento utilizado não realiza oscilografia, 
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tais aspectos podem ser explorados em trabalhos futuros que venham a complementar 

este estudo. Outra possibilidade é o dimensionamento do banco de capacitores a ser 

inserido na rede elétrica do Campus, verificando a viabilidade financeira para tal 

empreendimento. 
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