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1. RESUMO 

 A energia elétrica é a forma de energia com maior crescimento de demanda, isso 

em função do aumento da população e do desenvolvimento tecnológico. A qualidade 

no fornecimento é essencial para o correto funcionamento do sistema elétrico, para 

aumentar a vida útil dos equipamentos e para o desenvolvimento de novos produtos. 

Alguns equipamentos necessitam de um fornecimento de energia elétrica de alta 

qualidade, para tanto foi efetuado medições do fornecimento de energia elétrica a 

fim de obter todos os dados necessários para a avaliação da qualidade da energia 

elétrica entregue ao cliente pela distribuidora. Objetivo – Avaliar a qualidade do 

fornecimento de energia elétrica entregue ao consumidor atendido em rede primaria 

de distribuição de energia elétrica com tensão de 13.200 Volts entre fases, com 

finalidade industrial no ramo de produção de peças metálicas para automóveis. 

Método – Medição no ponto de conexão do cliente com a concessionaria e análise 

dos dados obtidos com base na regulamentação vigente controlada pela Agencia 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e o Procedimento de Distribuição de Energia 

Elétrica – PRODIST, modulo VIII – Qualidade da energia elétrica, utilizando o 

equipamento analisador PQ-700 G4, fabricado pela IMS SOLUÇÕES EM ENERGIA 

LTDA, que realiza a detecção e análise de perturbações de curta duração em 

sistemas elétricos de potência registrando em memória, o horário, a duração e a 

magnitude do evento, além da forma de onda e RMS dos ciclos associados ao 

evento (oscilografia), medição de transientes harmônicos e inter-harmônicas, 

flutuações (flicker) e desequilíbrio, conforme as normas: IEC 61000-4-7, IEC 61000-

4-15 e IEC 61000-4-30 (classe S). Considerações Finais - Durante o período 

compreendido entre as datas 16/07/2017 a 15/08/2017 foi realizada a medição de 

qualidade de energia na subestação primária da empresa para análise dos distúrbios 

relacionados à qualidade do produto em regime permanente (tensão, harmônicos, 

flutuação e desequilíbrio de tensão) e os de regime transitório (variação de tensão 

de curta duração – VTCD). No período foi identificado uma interrupção no 

fornecimento de energia com duração de 42.751ms. O fator de impacto para 

caracterização da severidade da incidência de eventos de VTCD é de 0,17 pu, 

ficando abaixo do limite estabelecido pelo órgão regulador que é de 1 pu. Com base 

nessas informações e analisando os resultados obtidos pode se concluir que o 



fornecimento de energia elétrica tem alta qualidade atendendo todos os parâmetros 

exigidos pelo órgão regulador. 

Palavras-chave: Energia elétrica, Qualidade de Fornecimento, Tensão Elétrica, 

Distorção Harmônica, Flutuação de tensão. 

2. INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é a forma de energia com maior crescimento de demanda, isso em 

função do aumento da população e do desenvolvimento tecnológico. A qualidade no 

fornecimento é essencial para o correto funcionamento do sistema elétrico, duração 

dos equipamentos elétricos e eletrônicos e desenvolvimento de novos 

equipamentos. Alguns equipamentos necessitam de um fornecimento de energia 

elétrica de alta qualidade, sem falhas, interrupções ou flutuações. 

3. OBJETIVO 

Este trabalho tem com objetivo avaliar a qualidade do fornecimento de energia 

elétrica entregue ao consumidor atendido em rede primaria de distribuição de 

energia elétrica com tensão de 13.200 Volts, com finalidade industrial no ramo de 

produção de peças metálicas para automóveis, através de testes e analises com 

base nos limites permitidos pelo órgão regulador, a Agencia Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL e o Procedimento de distribuição e energia elétrica – PRODIST.  

4. METODOLOGIA 

 

4.1. Parâmetros de análise da qualidade do produto 

Para avaliar os indicadores de Qualidade de Energia Elétrica, o documento de 

referência utilizado é o PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica) - Módulo 8 (Qualidade de Energia Elétrica) aprovado pela resolução nº 728 

de 2016, com vigência a partir de 01/01/2017. 

4.2. Tensão em regime permanente (DRP e DRC)  

O termo regime permanente compreende o intervalo de tempo da leitura de tensão, 

onde não ocorrem distúrbios elétricos capazes de invalidar a leitura, definido como 

sendo de 10 (dez) minutos. 



Níveis de tensão em regime permanente possuem os seguintes indicadores: 

 

Onde: nlp é o número de leituras válidas situadas nas faixas precárias e nlc é o 

número de leituras válidas situadas nas faixas críticas. O número 1.008 compreende 

o total de leituras obrigatórias, integralizadas a cada 10 minutos, ao longo de 7 (sete) 

dias consecutivos. 

4.3.   Flutuações de tensão (Pst) 

 A flutuação de tensão é uma variação aleatória, repetitiva ou esporádica do valor 

eficaz da tensão. A determinação da qualidade da tensão de um barramento do 

sistema de distribuição quanto à flutuação de tensão tem por objetivo avaliar o 

incômodo provocado pelo efeito da cintilação luminosa junto ao consumidor final 

atendido em baixa tensão. O indicador Pst (Severidade de Curta Duração) possui a 

seguinte expressão de cálculo: 

 

Onde: Pi (i = 0,1; 1; 3; 10; 50) corresponde ao nível de sensação de cintilação que 

foi ultrapassado durante i% do tempo de observação, obtido a partir da função de 

distribuição acumulada complementar, de acordo com procedimento estabelecido 

pela IEC 61000-4-15 Flickermeter – Functional and Design Specifications. 

O indicador Pst representa a severidade dos níveis de cintilação luminosa 

associados à flutuação de tensão verificada em cada período contínuo de 10 (dez) 

minutos. 

O indicador Plt representa a severidade dos níveis de cintilação causados pela 

flutuação de tensão verificada num 12 período contínuo de 2 (duas) horas, onde 

efetua-se a média cúbica de 12 valores consecutivos de Média cúbica de 12 valores 

consecutivos de Pst. 

4.4.   Desequilíbrios de tensão (FD%) 



O desequilíbrio de tensão é o fenômeno caracterizado por qualquer diferença 

verificada nas amplitudes entre as três tensões de fase de um determinado sistema 

trifásico, e/ou na defasagem elétrica de 120º entre as tensões de fase do mesmo 

sistema. 

A expressão para cálculo do desequilíbrio de tensão é a seguinte: 

 

Onde:  

           FD% é o fator de desequilíbrio de tensão 

           V- É a magnitude da tensão de sequência negativa 

           V+ é a magnitude da tensão de sequência positiva. 

4.5.  Distorções Harmônicas  

 As distorções harmônicas são fenômenos associados com deformações nas formas 

de onda das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência 

fundamental. 

Abaixo, temos algumas definições e suas equações 

Tabela 1 - Expressões de Cálculos de Harmônicas 

Identificação da Grandeza Equação Legenda 

(DITh) Distorção harmônica 

individual de tensão de ordem 

h. 
 

h = harmônica individual 

(DTT) Distorção harmônica 

total de tensão. 

 

h = todas as ordens harmônicas de 2 até 

hmáx 

hmáx = conforme a classe A ou S 

(DTTp) Distorção harmônica 

total de tensão para as 

componentes pares não 

múltiplas de 3.  

hp = máxima ordem harmônica par, não 

múltipla de 3 

(DTTi) Distorção harmônica 

total de tensão para as 

componentes ímpares não 

múltiplas de 3  

hi = máxima ordem harmônica ímpar, não 

múltipla de 3. 

 



(DTT3) Distorção harmônica 

total de tensão para as 

componentes múltiplas de 3 

 

h3 = máxima ordem harmônica múltipla de 3 

 

4.6.  Variação de tensão de curta duração (VTCD) 

As variações de tensão de curta duração são desvios significativos na amplitude do 

valor eficaz da tensão durante um intervalo de tempo inferior a três minutos. 

As variações de tensão de curta duração são classificadas conforme tabela 5. 

Tabela 2 - Classificação das variações de tensão de curta duração (VTCD) 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Os dados foram obtidos através da medição no ponto de conexão do cliente com a 

distribuidora através do equipamento Analisador PQ-700 G4, fabricado pela IMS 

SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA. Este equipamento realiza a detecção e análise de 

perturbações de curta duração em sistemas elétricos de potência registrando em 

memória, o horário, a duração e a magnitude do evento, além da forma de onda e 

RMS dos ciclos associados ao evento (oscilografia). Ao mesmo tempo em que faz a 



medição de transientes, o PQ-700 G4 realiza a medição em regime permanente das 

principais grandezas elétricas relacionadas à qualidade da energia elétrica, entre 

elas os harmônicos e inter-harmônicas, flutuações (flicker) e desequilíbrio, conforme 

as normas: IEC 61000-4-7, IEC 61000-4-15 e IEC 61000-4-30 (classe S). Possui 3 

entradas de tensões e 4 de corrente, e taxa de amostragem de 170,67 amostras por 

ciclo. 

5.1. Tensão em regime permanente 

Tabela 3 - Limites de Tensão em Regime Permanente 

Tensão de Referencia Limite de tensão mínimo Limite de tensão máximo 

7.621 V 7.239 V 8.202 V 

 

 

Figura 1 – Distribuição dos Registros de Tensão 

 

Tabela 4- Registros Mínimos de Tensão 

Fase Valor (V) Data Hora 

NA 7.603,43 19/07/2017 08:00 

BN 7.643,54 21/07/2017 13:10 

CN 7.592,32 19/07/2017 08:00 

 



Tabela 5 - Registros Máximos de Tensão 

Fase Valor (V) Data Hora 

NA 7.895,12 17/07/2017 00:10 

BN 7.943,48 26/07/2017 19:00 

CN 7.842,82 16/07/2017 19:00 

5.2.  Flutuação De Tensão 

Tabela 6 - Indicadores Pst e Plt 

*Última media registrada para 

PLT de cada fase 

Va [p.u.] Vb [p.u.] Vc [p.u.] Limite [p.u.] 

Pst95% 0,92 0,92 0,90 1,50 

  Plt* 0,67 0,64 0,67  --- 

 

Figura 2 - Tendência Pst 

 

Distribuição Acumulada PST 95% 

 

Figura 3 - Distribuição Acumulada PST 95% 

5.3. Distorção Harmônica 



 

Tensão de referencia:   13.200V 

Ordem harmônica máxima: 40 

Tabela 7 - Indicadores de Harmônicas 01 

  
Va [%] Vb [%] Vc [%] 

DTT% 
Média 1,95 1,69 1,71 

Maximo 3,28 2,88 3,28 

DTTp% 
Média 0,22 0,10 0,10 

Maximo 0,43 0,38 0,38 

DTTi% 
Média 1,53 1,39 1,60 

Maximo 3,12 2,80 3,02 

DTT3% 
Média 1,15 0,92 0,54 

Maximo 1,57 1,33 0,89 

 

Tabela 8 - Indicadores de Harmônicas 02 

 
Limite [%] Va [%] Vb [%] Vc [%] 

DTT95% 8,0 2,76 2,26 2,30 

DTTp95% 2,0 0,24 0,11 0,11 

DTTi95% 6,0 1,73 1,39 1,78 

DTT395% 5,0 1,15 0,96 0,56 

 

Distorção Harmônica Total de Tensão Por Registro 

 

Figura 4 - Distorção Harmônica Total de Tensão Por Registro 

 

 



 

 

6. RESULTADOS  

 

A tabela 8 apresenta a estratificação das VTCDs por regiões de sensibilidade, junto 

ao ponto de entrega da unidade consumidora, durante o período de monitoramento 

compreendido entre o dia 16/07/2017 a 15/08/2017, 30 dias consecutivos para 

apuração do indicador fator de impacto (FI) no sistema de distribuição de média 

tensão (SDMT). 

Tabela 9 - Estratificação dos parâmetros de amplitude e duração para contabilização de eventos de VTCD 

 

 

Conforme observado na tabela 8, durante o período de monitoração de 30 dias 

consecutivos, foi verificado 01 eventos na REGIÃO F (região de sensibilidade). 

Conforme a tabela 9 eventos na região F o fator de ponderação para o cálculo do FI 

é 0,36 e o fator de impacto base é 2,13. Portanto, para o indicador Fator de Impacto 

(FI), o valor apurado no período de medição foi 0,17. 

Tabela 10 - Indicador Fator de Impacto (FI) apurado 

Indicador Apurado Limite 
FI 0,17 1,0 pu 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período compreendido entre as datas 16/07/2017 a 15/08/2017, foi 

realizada a medição de qualidade de energia na subestação primária da empresa 

para análise dos distúrbios relacionados a qualidade do produto em regime 

[16,67 ms - 100ms] [100 ms - 300ms ] [300 ms - 600 ms] [600 ms - 1 seg] [1 seg - 3 seg] [3 seg - 1 min] [1 min - 3min]

( 1,15 - 1,20)

(1,10 - 1,15)

(0,85 - 0,90)

(0,80 - 0,85 )

(0,70 - 0,80)

(0,60 - 0,70 )

(0,50 - 0,60 )

(0,40 - 0,50)

( 0,30 - 0,40 )

(0,20 - 0,30 )

(0,10 -0,20)

<0,10

Amplitude (pu)
Duração

1



permanente (tensão, harmônicos, flutuação e desequilíbrio de tensão) e os de 

regime transitório (variação de tensão de curta duração – VTCD), conforme os 

limites e indicadores previstos na resolução nº 728/2016 - Módulo 8 do PRODIST.  

Para apuração dos indicadores de qualidade do produto em regime permanente 

(distorções harmônicas, flutuação de tensão e desequilíbrio de tensão), 

considerando 1.008 registros de medição pelo período de 168 horas consecutivos, 

compreendidos entre a data 16/07/2017 as 00:00h até a data 22/07/2017 as 23:50h, 

verificou-se que os indicadores se encontram dentro dos limites adequados. 

O indicador Pst95% representa o valor do Pst% que foi superado em 5% das 1008 

leituras válidas. 

O indicador FD95% representa o valor do FD% que foi superado em apenas 5% das 

1008 leituras válidas. 

Os indicadores DTT95%, DTTp95%, DTTi95% e DTT395% representam o valor do 

indicador que foi superado em apenas 5% das 1008 leituras válidas. 

Para apuração do indicador Fator de Impacto (FI), para caracterização da 

severidade da incidência de eventos de VTCD, considerando o período de 30 (trinta) 

dias consecutivos de monitoramento compreendidos entre as datas 16/07/2017 a 

15/08/2017, foi registrado 1 (um) evento de VTCD. Conforme o anexo dos 

resultados, o fator de impacto apurado foi 0,17 pu, ficando abaixo do limite 

estabelecido de 1,0 pu. 
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