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A Qualidade de Energia
Provavelmente, a energia elétrica é, na atualidade, a matéria-prima mais essencial utilizada pelo

comércio e a indústria. É um produto incomum porque deve estar disponível continuamente, e não

pode ser armazenado em quantidades importantes, pelo que deve ser produzida na medida em que

é necessária. Por outro lado, não pode estar sujeita a verificações para garantir sua qualidade antes

de ser utilizada. É, de fato, o epítome da filosofia “just in time” (na hora certa), em que

componentes são entregues para uma linha de produção no ponto e no momento exato de uso por

um fornecedor confiável e aprovado, sem exigências de inspeção de conformidade prévia. Para que

este processo seja bem sucedido, é necessário ter um bom controle da especificação dos

componentes, uma confiança alta de que o fornecedor pode produzir e entregar conforme a

especificação e no momento certo, e um conhecimento do comportamento global do produto com

componentes dentro dos limites de tolerância exigidos

A situação no caso da energia elétrica é semelhante: a confiabilidade do fornecimento deve ser

conhecida e a resiliência do processo quanto às variações deve ser compreendida. É claro que, na

realidade, a energia elétrica é muito diferente de qualquer outro produto: é gerada longe do ponto

de utilização, é fornecida para a rede junto com a energia procedente de muitos outros geradores,

e chega até o ponto de utilização através de vários transformadores e muitos quilômetros de linhas

aéreas e possivelmente cabos subterrâneos. Onde a indústria tem sido privatizada, estes recursos

da rede pertencem, e serão administrados e mantidos por várias organizações diferentes. Assegurar

a qualidade da energia entregue no ponto de uso não é uma tarefa fácil, e não existe um

procedimento que permita retirar da rede a energia que não atenda às especificações da cadeia de

fornecimento ou que tenha sido rejeitada pelo consumidor.

Do ponto de vista dos consumidores, o problema é até mesmo mais difícil: existem algumas

estatísticas limitadas disponíveis acerca da qualidade da energia entregue, mas o nível de qualidade

aceitável como visto pelo fornecedor (e a agência reguladora da indústria) pode ser muito diferente

do exigido, ou talvez desejado, pelo consumidor. As deficiências mais evidentes da energia são a

interrupção completa (cuja duração pode variar de alguns segundos até várias horas), e os

afundamentos de tensão, onde a tensão cai para um valor abaixo do considerado normal durante

um intervalo curto. Naturalmente, interrupções de energia longas representam um problema para

todos os usuários, mas muitas operações são extremamente sensíveis até mesmo para interrupções

muito curtas. Exemplos de operações sensíveis são:

◆ operações de processo contínuo, onde interrupções curtas podem perturbar a

sincronização dos equipamentos de produção e resultar em volumes grandes de produtos

semiprocessados, normalmente não aproveitáveis. Um exemplo típico é a indústria de

fabricação de papel onde a operação de limpeza é longa e cara;

◆ operações de produção em etapas, onde uma interrupção durante um processo pode

destruir o resultado das operações prévias. Um exemplo deste tipo é a indústria de

semicondutores, onde a produção de uma placa semicondutora requer algumas dúzias de

processos durante vários dias e a falha de um único processo tem efeitos catastróficos;

◆ o processamento de dados, onde o valor da transação é alto mas o custo de processamento

é baixo, tal como operações no mercado de valores e câmbio de moeda estrangeira.

A interrupção da capacidade de negociar pode resultar em perdas grandes que excedem de

longe o custo da operação. Em um caso recente, foi feita uma reclamação de 15 milhões

de euros de compensação como resultado de uns 20 minutos de interrupção de energia.
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Estes são exemplos das indústrias mais sensíveis, mas é surpreendente a quantidade de aplicações

aparentemente banais que têm requisitos de fornecimento de energia extremamente críticos.

Podem ser citados como exemplos grandes unidades de varejo com pontos de venda e

equipamentos de controle de estoque computadorizados, e indústrias com controle distribuído.

Então, o que queremos dizer ao falar em “qualidade de energia”? Uma fonte de fornecimento de

energia perfeita seria aquela que estivesse sempre disponível, dentro das tolerâncias de tensão e

freqüência, e apresentasse uma forma de onda senoidal pura livre de interferências. Quanto desvio

desta perfeição pode ser tolerado depende da aplicação do usuário, do tipo de equipamento

instalado e da percepção de suas próprias necessidades.

Os defeitos da qualidade de energia - os desvios da perfeição – podem ser classificados em cinco

categorias:

Distorção harmônica (ver Seção 3)

Cortes no fornecimento (ver Seção 4)

Sub ou sobretensão (ver Seção 5)

Afundamentos de tensão e surtos (ver Seção 5)

Transitórios (ver Seção 5 e 6)

Cada um destes problemas de qualidade de energia tem uma causa diferente. Alguns problemas são

resultado de infra-estrutura compartilhada por vários usuários. Por exemplo, uma falta na rede

pode causar um afundamento de tensão que afetará vários consumidores, e quanto mais alto for o

nível da falta, maior será o número de consumidores afetados, ou um problema na instalação de

um consumidor pode provocar um fenômeno transitório que afete todos os outros consumidores no

mesmo subsistema. Outros problemas, tais como harmônicas, surgem dentro da própria instalação

do consumidor e podem propagar-se ou não pela rede e assim afetar outros consumidores.

Os problemas de harmônicas podem ser resolvidos mediante uma combinação de boa prática de

projeto e equipamento de redução de eficácia comprovada.

As empresas fornecedoras de energia elétrica argumentam que os usuários críticos devem assumir

eles mesmos os custos para assegurar qualidade de fornecimento em lugar de esperar que a

concessionária garanta um fornecimento de confiabilidade muito alta para todos os consumidores

em todos os pontos da rede. Tal fornecimento de qualidade garantida exigiria um investimento

muito significativo em recursos de rede adicionais para benefício de relativamente poucos

consumidores (em termos numéricos, não de consumo de energia) e seria anti-econômico. Também

é duvidoso se seria tecnicamente possível na atual estrutura social e legal, em que qualquer

consumidor está normalmente autorizado a ser conectado à rede e os fornecedores de outros

serviços públicos têm o direito de abrir valetas com o risco de danificar os cabos da rede de energia

elétrica. As condições de tempo, tais como ventos fortes e chuva gelada, freqüentemente causam

danos às linhas aéreas, cujo reparo sob as mesmas condições é difícil e demorado. É então

responsabilidade do consumidor adotar medidas adequadas para garantir que a qualidade da

energia entregue ao seu processo é suficientemente boa, com a clara implicação de que este nível

de qualidade pode muito bem ser superior ao entregue à planta pela concessionária.

Existem uma variedade de soluções de engenharia disponíveis para eliminar ou reduzir os efeitos

dos problemas de qualidade da energia fornecida, que constituem uma área de inovação e

desenvolvimento muito ativa. Desta forma, os consumidores precisam estar cientes da gama de

soluções disponíveis e seus méritos e custos relativos. Em outras seções deste guia são discutidos

em detalhe problemas individuais e a faixa de soluções disponíveis.
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Os usuários enfrentam-se com a necessidade de adotar decisões de investimento durante o projeto

sobre o tipo e quantidade de equipamento adicional necessário para alcançar a qualidade de

fornecimento requerida. Infelizmente, nesta etapa de projeto algumas informações vitais estão

faltando como, por exemplo, são desconhecidas a extensão e a severidade dos problemas de

qualidade de energia que, provavelmente, serão experimentados num determinado local. Devido a

que existe uma pequena quantidade de estatísticas publicadas, é muito difícil para os consumidores

quantificarem o custo da falta e justificarem o custo das medidas preventivas. Este assunto é tratado

com mais detalhe na Seção 2. No Reino Unido, por exemplo, os únicos dados disponíveis fornecem

o número e a duração média de interrupções mais longas que um minuto, classificadas por

fornecedor. Em média, em 1998/99, era provável que cada consumidor tivesse uma interrupção de

cerca de 100 minutos a cada 15 meses, representando uma disponibilidade de 99,98%.

Infelizmente, é este 0,02% que causa os problemas. O desempenho divulgado pela maioria dos

fornecedores ficou perto do seu melhor dado histórico, com o melhor e pior desempenho

correspondendo a 50% e 200% da média, de forma que a situação atual está provavelmente perto

do melhor desempenho que pode ser alcançado do ponto de vista econômico. Tem que ser

lembrado que estes valores se referem apenas a interrupções mais longas do que um minuto, e

existe um número desconhecido, porém grande, de interrupções na faixa de 0,1 a 5 segundos.

A disrupção causada por uma destas interrupções pode ser de custo tão alto quanto uma interrupção

de uma hora.

O assunto das interrupções curtas e afundamentos de tensão, coloca em evidência a diferença de

perspectiva entre o fornecedor e o consumidor. São por definição fenômenos de curto prazo, de

forma que a menos que exista um monitoramento permanentemente instalado, a real existência do

evento é difícil de provar. É ainda mais difícil atribuir um valor econômico às perdas decorrentes

de um evento em particular. A indústria de fornecimento de energia tende a valorar uma interrupção

em termos do custo da energia que não foi entregue como resultado da interrupção, enquanto o

consumidor valora isto em termos da perda de receita como conseqüência da parada na produção.

A energia é relativamente barata e a interrupção de fornecimento relativamente curta, enquanto a

produção perdida pode ser muito valiosa (como no caso de semicondutores) e o período de

paralisação para permitir a limpeza dos equipamentos, muito longo (como no caso da indústria de

fabricação de papel). Portanto, as duas partes têm visões completamente diferentes da

importância dos afundamentos de tensão e do nível de investimento em equipamento de

redução que pode ser justificado.

Normalmente, imagina-se que as interrupções mais longas, como os cortes de energia, são causadas

pelo fornecedor, mas também podem ter origem na falha de equipamentos, condutores e conexões

no local de utilização. Um projeto cuidadoso usando técnicas de resiliência alta pode minimizar os

efeitos. O objetivo é identificar pontos individuais de falha e eliminá-los provendo equipamento

redundante ou caminhos de alimentação alternativos, de forma que a operação possa continuar

apesar de uma determinada falha. Os sistemas projetados deste modo são mais fáceis de manter e como

resultado têm um funcionamento melhor. É importante que os procedimentos de manutenção sejam

desenvolvidos em um estágio inicial, como parte do conceito de projeto resiliente. A geração de

emergência e os sistemas UPS, necessários para compensar as interrupções de energia curtas ou

prolongadas são elementos essenciais de um sistema resiliente. O projeto resiliente é tratado na Seção 4.

Enquanto a maior parte dos afundamentos de tensão e das interrupções se originam nos sistemas

de transmissão e de distribuição, e são de responsabilidade do fornecedor, os problemas de

harmônicas são quase sempre responsabilidade do consumidor. São as correntes harmônicas que

causam problemas nas instalações, e quando estas correntes passam através da impedância da

alimentação no ponto de acoplamento comum, é desenvolvida uma tensão harmônica.



Esta distorção de tensão, ou pelo menos algumas das suas componentes, são introduzidas no

sistema e se combinam com o fundo de distorção de tensão harmônica presente em qualquer

sistema de transmissão (devido, por exemplo, à não lineariedade dos transformadores). Limitando

as correntes harmônicas, os consumidores podem conseguir que o nível de distorção de tensão na

alimentação seja mantido dentro de limites aceitáveis. A maior parte dos limites nacionais são

baseados na norma da indústria de fornecimento de energia elétrica do Reino Unido, (atualmente

G5/4) publicada inicialmente como G5/1. Esta norma de planejamento estabeleceu limites de

distorção de tensão arbitrários que, ao longo dos últimos 40 anos, provaram ser em grande parte

corretos. A determinação da fonte de distorção harmônica pode ser difícil e isto freqüentemente

leva os consumidores a responsabilizar o fornecedor pelo problema. Na realidade, é incomum que

os problemas de harmônicas em uma instalação tenham sua origem em causas externas. A origem

está quase sempre no equipamento instalado e num projeto de instalação inadequado. A Seção 3

trata em detalhe das causas e soluções das harmônicas.

As perturbações transitórias são fenômenos de alta freqüência de duração muito inferior a um ciclo

da freqüência de alimentação. As causas incluem o chaveamento ou descargas de raios na rede e o

chaveamento de cargas reativas nas instalações do consumidor ou em locais no mesmo circuito.

Os transitórios podem ter magnitudes de vários milhares de volts e, portanto, podem causar sérios

danos na instalação e nos equipamentos conectados a ela. Os fornecedores de energia elétrica e as

empresas de telecomunicações se esforçam para assegurar que suas conexões de entrada não

permitam a propagação de transitórios prejudiciais nas instalações dos consumidores.

Não obstante, transitórios não prejudiciais podem ainda causar problemas graves devido à

corrupção de dados. A geração e a influência dos transitórios é muito reduzida, e a eficácia das

técnicas de supressão muito melhorada, onde é executado um sistema de aterramento de alta

integridade. Tal sistema de aterramento terá múltiplas conexões a terra e múltiplos caminhos a

massa desde qualquer ponto da instalação, assegurando assim alta integridade e baixa impedância

em uma ampla banda de freqüências. Os sistemas de aterramento são tratados na Seção 6.

Os problemas de qualidade de energia fazem com que os projetistas tenham que considerar muitas

questões. Dentre elas, talvez a mais importante é: “quão bom é suficientemente bom?”

Esta pergunta é impossível de responder. Enquanto é relativamente simples quantificar o

comportamento de uma determinada peça de um equipamento frente aos afundamentos de tensão,

determinar a provável incidência de afundamentos de tensão em um local em particular no sistema

de fornecimento é bastante mais difícil, já que mudará com o passar do tempo, conforme forem

acrescentados novos consumidores ou substituídos elementos conectados na rede. É extremamente

difícil coletar quaisquer dados significativos sobre a sensibilidade do equipamento à distorção de

tensão harmônica, e até mesmo quanto à distorção de corrente harmônica causada pelo

equipamento. A verdadeira questão é a compatibilidade entre o equipamento e o fornecimento.

Existem algumas normas internacionais disponíveis que estabelecem limites de variação de tensão
e de distorção de tensão harmônica abaixo dos quais os equipamentos deveriam funcionar sem
erros. De forma semelhante, existem normas que fixam limites para desvios de tensão e distorção
de tensão harmônica da rede de fornecimento. Idealmente, deveria existir uma faixa de guarda -
uma margem de segurança - entre os dois limites, mas por causa de que a qualidade de energia é
difícil de medir de uma maneira contínua, os limites de fornecimento são estabelecidos em termos
estatísticos e não como limites rígidos.

Garantir boa qualidade de energia requer um bom projeto inicial, equipamento de correção
eficiente, co-operação com o fornecedor, monitoramento freqüente e boa manutenção. Em outras
palavras, requer uma abordagem holística e uma boa compreensão dos princípios e dos
procedimentos para a melhoria da qualidade de energia. O objetivo deste Guia é prover esta
compreensão.
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