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Considerações sobre a escolha do dispositivo de mitigação adequado
para afundamentos de tensão

Introdução
Este artigo compara vários sistemas de proteção de processos industriais contra afundamentos de
tensão (volante, UPS estático, restaurador de tensão dinâmico, statcom, motor síncrono ligado em
paralelo e uma fonte de corrente sem transformador em série). Estes sistemas são comparados em relação
à capacidade de imunização ao afundamento e vários outros parâmetros técnicos e econômicos.

Um afundamento de tensão, como definido na norma EN 50160, é uma diminuição da tensão de
alimentação entre -10% e -99% por um tempo pequeno (<1 minuto) [1]. Os afundamentos de tensão
são conhecidos por estarem entre os fenômenos de qualidade de energia mais custosos na indústria.
Existem diferentes soluções para reduzir os custos incorridos devidos aos afundamentos de tensão:
eles são estruturados freqüentemente nas quatro categorias indicadas na Figura 1 [2].

Figura 1 - Possíveis métodos de mitigação [2].

Modificações no próprio equipamento do processo (números 1 e 2 na Figura 1) tendem a ser a solução
mais barata, mas isto nem sempre é possível porque os fabricantes não dispõem de equipamentos
satisfatórios prontamente disponíveis no mercado (as opções para acionadores de velocidades variáveis
são discutidas no Fascículo 5.3.3 desta Coleção). Modificar a rede, (número 4 na Figura 1), embora seja
uma opção interessante (discutido no Fascículo 5.5.1), nem sempre é possível e é provável que seja
muito caro. Os únicos métodos que geralmente podem ser aplicados são medidas de proteção
instaladas entre o processo sensível e a rede (número 3 na Figura 1), e estes são discutidos neste artigo.

Teoricamente, instalar um sistema de energia ininterrupta (UPS) é o modo mais fácil para proteger
processos sensíveis contra todos os afundamentos de tensão. Porém, devido aos seus custos
consideráveis de aquisição e manutenção, o equipamento de UPS somente é instalado em lugares onde
o dano resultante de problemas de alimentação de energia é muito alto, tal como em hospitais,
instalações de computador e instituições financeiras. Em outros casos, incluindo a maioria dos
processos industriais, a instalação de um equipamento de proteção deve estar sujeita à análise de
custo-benefício, a qual freqüentemente mostra que a instalação de um UPS é muito cara [7].

Estimulado pela alta prevalência de problemas relacionados com afundamento de tensão em processos
industriais devido aos equipamentos serem sensíveis ao afundamento, soluções para proteger estes
equipamentos tornaram-se comercialmente disponíveis. Devido à grande variedade e aos nomes exóticos
dados pelos vendedores aos seus equipamentos específicos, a escolha da solução técnico-econômica ótima
para um determinado problema não é imediata. Este artigo analisa diversos sistemas que podem ser
utilizados em instalações existentes e que contêm processos suscetíveis aos afundamentos de tensão.

Levando em conta as estatísticas de vários países, este artigo é um guia sobre a eficiência (em termos
do percentual de interrupções de processo evitadas) que pode ser esperada ao se instalarem estes
sistemas. Primeiramente, os tipos de equipamentos são descritos. Em seguida, são avaliados a
capacidade de imunização em relação ao afundamento de tensão e outros aspectos técnicos e
econômicos. Assim, considerando-se então o desempenho dos sistemas descritos em relação a estes
aspectos, são indicadas diretrizes para situações práticas.
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Tipos de equipamento de mitigação

Volante

A combinação de um volante com um grupo motor-gerador (M/G) pode proteger processos críticos
contra todos os afundamentos de tensão onde a duração é menor que o ciclo do volante. Quando
um afundamento acontece, o grupo motor-gerador alimenta a carga, e a energia que é provida pelo
volante vai gradualmente reduzindo a sua velocidade. Existem diferentes topologias de conexão do
volante com o grupo M/G, sendo que a Figura 2 mostra os componentes principais de uma conexão
que usa eletrônica de potência.

Figura 2 - Diagrama de bloco de um sistema que usa um volante.

UPS estático com armazenamento de energia mínimo

A Figura 3 mostra a topologia de um UPS estático, independente da freqüência da tensão (VFI), conversão
online ou dupla. Estes dispositivos são principalmente destinados a manter a alimentação durante
interrupções de alimentação, provendo, por exemplo, apoio suficiente para permitir a interrupção
ordenada dos processos. Durante uma interrupção, a carga é alimentada pela bateria do conversor CC/AC.
Se a unidade é utilizada apenas para proteção contra os afundamentos, o armazenamento de energia
pode ser provido por um capacitor; este arranjo é descrito freqüentemente como um “condicionador”.

Figura 3 - Diagrama de bloco de um UPS estático independente da freqüência da tensão.

Restaurador de tensão dinâmico (DVR)
Durante um afundamento de tensão, um restaurador de tensão dinâmico (DVR) soma a tensão perdida
através de um transformador ligado em série com a carga [5]. A carga permanece conectada à rede e
o DVR calcula a parte perdida da forma de onda de tensão e a corrige. Dependendo do conceito,
a energia para manter a carga durante um afundamento se origina tanto da rede quanto de uma
unidade adicional de armazenamento de energia (normalmente um banco de capacitores).

O primeiro caso (chamado adiante por DVR-1) não tem nenhum armazenamento de energia e está
continuamente on-line. Quando um mergulho acontece, a energia para gerar a tensão diferencial
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exigida é retirada da alimentação (resultando em um aumento de corrente) e assim o dispositivo
não pode lidar com tensões retidas muito pequenas. Este tipo de DVR está comercialmente disponível
com uma capacidade de incremento de tensão de até 50%. Porém, análises mais recentes fazem
referência a uma versão com uma capacidade de incremento de 30%, uma vez que este é o equipamento
considerado mais eficiente em custo pelos fabricantes.

O segundo caso (Figura 4, chamado adiante por DVR-2) tem armazenamento de energia e é mais
apropriado para grandes cargas. A unidade é especificada em termos da energia que pode ser injetada;
a capacidade de incremento de tensão depende então da carga. Uma unidade de 2 MW pode
incrementar a tensão de uma carga de 4 MW em 50%, ou a tensão de uma carga de 8 MW em 25%.

Em contraste com a maioria dos outros dispositivos, a capacidade de armazenamento de energia é
uma questão importante para os casos de longos afundamentos de tensão. O tipo de armazenamento de
energia é um assunto importante. Os capacitores têm uma densidade de armazenamento relativamente
baixa, mas se recarregam muito rapidamente e ficam então preparados para o próximo defeito de
alimentação, enquanto volantes de alta velocidade têm grande densidade de armazenamento, mas
levam tempos relativamente longos para se recarregarem Estes assuntos são discutidos em detalhes
no Fascículo 4.3.1 desta Coleção.

Figura 4 - Diagrama de bloco de um restaurador de tensão dinâmico (DVR-2).

Máquina síncrona ligada em paralelo

Uma máquina síncrona ligada em paralelo tem algumas semelhanças com o statcom, mas não
contém eletrônica de potência. A capacidade da máquina síncrona para prover correntes reativas
elevadas faz com que este sistema eleve a tensão em 60% durante pelo menos 6 segundos. Além disso,
um pequeno volante protege a carga contra interrupções plenas de alimentação de até 100 ms (porém,
esta característica não será considerada adiante na análise).

Figura 5 - Diagrama de bloco de uma máquina síncrona ligada em paralelo e um volante.

Statcom

Um compensador estático de VAR [5] é uma fonte de corrente ligada em paralelo com a carga
(Figura 6). Um statcom mitiga os afundamentos de tensão injetando energia reativa no sistema.
A capacidade de mitigação de afundamento pode ser aumentada somando-se um armazenamento
de energia como, por exemplo, um armazenamento de energia magnética por supercondutores (SMES) [8].
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Figura 6 - Diagrama de bloco de um Statcom.

Injeção em série sem transformador

No caso de um afundamento de tensão, a chave estática deste dispositivo de injeção em série
(Figura 7) é aberta e a carga é alimentada por um inversor. A potência no barramento CC do inversor
é mantida pelo carregamento de dois capacitores em série. Para afundamentos com tensão retida de
até 50%, a tensão nominal pode ser fornecida para carga. Um armazenamento adicional opcional de
energia (por exemplo, capacitores extras) pode mitigar uma interrupção completa durante um tempo
limitado e pode mitigar afundamentos assimétricos mais profundos, como uma interrupção completa
de uma fase. Somente a operação básica é considerada adiante.

Figura 7 - Injeção em série sem transformador.

Capacidade de mitigação do afundamento
Esta seção compara os sistemas descritos anteriormente em relação às suas capacidades de mitigação
do afundamento. Mais precisamente, é analisado o percentual de paradas de equipamentos devidas
ao afundamento de tensão que será mitigado. Três importantes parâmetros são necessários para realizar
uma análise apropriada:

• Freqüência relativa de afundamentos de uma certa profundidade;

• Nível de imunização;

• Sensibilidade do processo.
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Freqüência relativa de afundamentos de uma certa profundidade
Quando se comparam diferentes soluções preventivas, a freqüência de afundamentos e a distribuição de
probabilidade das intensidades dos afundamentos são muito importantes. Alguém pode imaginar que uma
instalação que experimenta 10 afundamentos por ano com uma tensão retida de 10% requer uma solução
diferente de uma outra com um número semelhante de afundamentos mas com uma tensão retida de 70%. 

A Figura 8 mostra a redução de tensão em função do percentual de afundamentos de tensão. As seguintes
estatísticas são usadas:

B1, B2 = Dois barramentos de média tensão na Bélgica;

F = Barramento de média tensão na França;

NL = Barramento de média tensão nos Países Baixos;

US = Estudo sobre qualidade de energia feito nos EUA [1];

C = Média dos barramentos de média tensão do relatório do CIGRE [4].

As durações dos afundamentos não são levadas em conta uma vez que é assumido que todos os sistemas
podem funcionar por pelo menos os 2 segundos de duração máxima de um afundamento - embora esta
não seja uma suposição razoável para um equipamento industrial desprotegido. É assumido que a
distribuição relativa mostrada na Figura 8 representa todos os tipos de afundamento (1, 2 ou 3 fases). Como
um exemplo, o ponto P nesta figura indica que 47% dos afundamentos nas estatísticas do CIRED (C) têm
uma queda de tensão menor do que 20% (ou seja, uma tensão retida maior do que 80%).

Figura 8 - Estatísticas de afundamentos de países diferentes mostrando o percentual de afundamentos

menores do que uma certa queda de tensão em %.

Nível de imunização
Três conceitos diferentes para aumentar a imunidade aos afundamentos de tensão podem ser
identificados:

a) A carga é alimentada por uma fonte de energia externa.

Estes tipos de sistemas (volante e UPS estático) podem proteger contra todos os afundamentos
de tensão. A duração máxima da proteção só depende da quantidade de energia armazenada que
pode ser utilizada.  
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b) A tensão é incrementada por um certo percentual.

Estes sistemas (statcom e DVR) usam a tensão residual na rede como um ponto de partida e somam
a tensão perdida. Se eles não podem restabelecer a tensão de alimentação nominal, eles usam suas
capacidades máximas. Um afundamento é considerado como mitigado se a tensão final (tensão de
rede durante o afundamento mais a tensão adicionada) é alta o suficiente para manter a operação
normal da carga.

c) A solução protege a carga contra uma intensidade pré-definida de afundamento.

Para manter um fluxo de energia constante para a carga, estes tipos de sistemas (por exemplo, injeção
em série sem transformador) compensam a tensão reduzida pela retirada de uma corrente mais elevada
da rede. Então, a profundidade máxima do afundamento que pode ser compensada depende da corrente
nominal do equipamento de mitigação e do sistema de alimentação.

Sensibilidade do processo
A sensibilidade do processo é complexa e é o resultado das sensibilidades individuais - em termos de
intensidade e duração do afundamento - dos diversos componentes dos equipamentos que fazem parte
do processo. A redução da sensibilidade total (desprotegida) do processo em relação aos afundamentos
requer uma seleção cuidadosa dos equipamentos e uma compreensão de como o processo falha como
conseqüência de um afundamento.

É freqüentemente negligenciado o fato de que a sensibilidade inicial de um processo pode ter um
impacto no percentual de paradas do processo evitadas pelo equipamento de proteção. Porém, isto é
grande importância quando se comparam sistemas dentro das categorias b) e c), descritos anteriormente,
como ilustrado na Figura 9.

Figura 9 - Imunidade de processos com imunidades iniciais diferentes com e sem equipamento

de imunização adicional.

Equipamentos da categoria b) incrementarão a tensão em um certo percentual. Se um processo que
é imune a afundamentos de -x% é equipado com um sistema da categoria b), como um DVR que tem uma
capacidade de incrementar a tensão em +y%, o processo será imune a tensões de afundamento de -(x% + y%).

Por outro lado, equipamentos da categoria c) imunizarão o processo contra afundamentos de tensão
de um nível predeterminado (por exemplo, z%). Instalando-se equipamentos da categoria c), o percentual
de paradas de processo evitadas é menor se a imunidade inicial do processo era -30% se comparado a
uma imunidade inicial de -10%.

Resumo de capacidade

A Tabela 1 mostra o percentual de paradas de processo devidas aos afundamentos de tensão que pode
ser evitado pelos sistemas descritos, usando-se estatísticas do relatório do CIGRE informe e um
barramento belga (C e B2 na Figura 8) e levando em consideração dois níveis diferentes de imunidade
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inicial do processo (-10% e -30%). O percentual de paradas evitadas não é afetado pela vulnerabilidade
dos equipamentos do processo para afundamentos trifásicos ou para afundamentos de 1, 2 ou 3 fases uma
vez que o artigo assume que: 

• A distribuição relativa da profundidade do afundamento é igual para todos os afundamentos
(1, 2 e 3 fases);

• Todos os equipamentos de proteção oferecem a mesma proteção relativa para estes afundamentos.

Tabela 1 - Percentual de paradas  reduzidas pela instalação de diferentes dispositivos de mitigação,
considerando-se diferentes estatísticas de afundamento e imunidades iniciais dos processos.

Outros aspectos técnicos e econômicos
Esta seção discute algumas características comparativas físicas e de desempenho de algumas categorias 
de produto atualmente disponíveis no mercado. Para cada tipo, cada característica é indicada como
uma vantagem (+), neutra (=) ou como uma desvantagem (-).

Potência
Alguns sistemas são atualmente disponíveis apenas em potências maiores do que 1 MW (-), enquanto
que outros também são vendidos em potências menores ou iguais a 100 kW (+).

Custo inicial de aquisição
Uma vez que a decisão de compra de um equipamento de mitigação para prevenir danos devidos 
aos afundamentos de tensão é o resultado de uma análise de custo-benefício, o preço inicial de
aquisição do sistema é muito importante. Embora contratos sejam feitos individualmente e podem
variar substancialmente, a seguir são fornecidas algumas diretrizes gerais para a compra e instalação
de um dispositivo de porte médio (entre 100 kVA e 500 kVA), quando disponível.
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São definidas três categorias de preço:

-: > 250 euro por kVA;

=: 150-250 euro por kVA;

+: < 150 euro por kVA.

Manutenção

Dependendo do tipo de sistema, os custos de manutenção podem ser significativos. Este artigo somente
considera se uma manutenção anual é requerida (-) ou não (+).

Eficiência
Muitos sistemas requerem uma demanda de eletricidade contínua devido ao uso de eletrônica de potência,
o uso de partes girantes (volante) ou resfriamento (SMES), resultando em uma redução da eficiência total.
Três categorias são definidas:

+: perdas <0,5% da potência nominal;

=: perdas 0,5-2% da potência nominal;

-: perdas >2% da potência nominal.

Note-se que uma baixa eficiência tem um impacto significativo na decisão econômica que faz em
relação ao processo. Considerando-se um custo de eletricidade de 0,05 euro/kWh e uma eficiência de 
97%, a perda anual é de 13.1 euro por kW instalado. Considerando uma taxa de juros de 10%, as perdas
descontadas em 10 anos por kW serão 80.4 euro.

Tempo de reação
Alguns dos dispositivos de proteção precisam detectar o afundamento de tensão antes que possam reagir.
Isto pode resultar em um comportamento transitório do processo.

A tempo de reação (ativação) do dispositivo de proteção é dividido em três categorias:

+: transiente de reação ou ativação <1 ms;

=: transiente 1-5 ms;

-: transiente > 5 ms.

Harmônicas de tensão

Alguns dos sistemas de mitigação também podem compensar continuamente harmônicas de tensão
originadas na rede de alimentação (+), enquanto outros não influenciam as harmônicas de tensão (=).

Harmônicas de corrente

Se a carga a jusante contém muita eletrônica de potência, tais como acionadores de velocidades variáveis,
a corrente será altamente não linear. Alguns sistemas de mitigação de tensão têm a habilidade de
solicitar uma corrente linear da rede apesar das cargas não lineares (+), enquanto outros não influenciam
as correntes harmônicas (=).

Energia reativa

Algumas aplicações têm a habilidade para fornecer ou solicitar energia reativa continuamente (+), enquanto
outros não têm (=).
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Resumo dos aspectos técnicos e econômicos

A Tabela 2 resume o desempenho dos sistemas descritos em relação a estes parâmetros:

Tabela 2 - Aspectos técnicos e econômicos de diferentes métodos de mitigação

Análise de custo-benefício de equipamentos de mitigação
Com o objetivo de analisar se a redução esperada dos custos de interrupções excede ou não o custo
dos equipamentos de proteção, a seguinte versão adaptada do método de Valor Presente Líquido pode
ser usada: [7]:

onde:

Cinv = Investimento inicial por kVA (Tabela 2);

f = Interrupções anuais devidas aos afundamentos de tensão;

pprev = Percentual de interrupções que são evitadas (Tabela 1);

f.pprev = Interrupções anuais mitigadas;

Csag = Custo de interrupção por afundamento por kVA;

pmnt = Custos de manutenção por kVA por ano como um percentual de Cinv;

i = Fator de desconto;

n = Tempo do projeto.

Introduzindo-se valores otimistas para um sistema de mitigação (por exemplo, Cinv = 100 euro/kVA,
pmnt = 0, pprev = 100%), esta fórmula pode ser usada para determinar se a redução das perdas por
afundamento excederá o custo de qualquer um dos dispositivos de mitigação descritos.
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Volante + - - - = + + +

UPS estático + - - - + + + +

DVR - Cap 1 + + + = = = = +

DVR - 2, 200% de carga - - + - = + = =

DVR - 2, 400% de carga - = + - = + = =

Statcom - SMES - = - = - = = +

Máquina síncrona ligada em paralelo + = - -/= = + + +

Injetor em série sem transformador + = + + = = = =
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Considerações sobre a escolha do dispositivo de mitigação adequado
para afundamentos de tensão

Conclusões
Pode ser concluído que não há nenhum sistema que seja superior em todas as situações. Porém, algumas
diretrizes podem ser oferecidas:

• Um DVR que não tem nenhum armazenamento de energia ou um injetor em série sem
transformador são muito eficientes em custo. Se harmônicas e energia reativa também causam
problemas, o motor síncrono ligado em paralelo também poderia ser considerado;

• Também foi mostrado que o percentual de paradas que é prevenido por uma certa solução depende
de parâmetros diferentes e não pode ser previsto sem dados estatísticos sobre os afundamentos.
Se todos os afundamentos e curtas interrupções tiverem que ser mitigadas, a única solução
possível é a instalação de um volante ou um UPS estático.
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