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• 1.Esta apresentação será gravada e disponibilizada, no portal Leonardo 

Energy; 

• 2. As perguntas deverão ser feitas ao final da apresentação, unicamente 

por escrito, utilizando-se o campo apropriado (Q&A); 

• 3. O espaço “bate-papo” é destinado a comentários e apresentações 

pessoais; 

• 4. Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo 

disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta e serão respondidas 

através de e-mail ; 

• 5. Se houver interrupção inesperada do Webinar, certifique-se que sua 

conexão com a internet esteja funcionando normalmente e tente se 

conectar novamente; 

• 6. Se desejar obter o Certificado de Participação, por favor, acesse  link 

que disponibilizaremos e preencha o formulário. 



4 
4 

A eletricidade é 
classificada como 

um produto.  

Existe apenas por 
um instante em um 
determinado ponto 
de entrega e surge 

no mesmo 
momento em que 
está sendo usado. 

Sua qualidade 
depende dos 

elementos que 
participam da sua 

produção, e da 
forma como está 

sendo usada.  

A qualidade deste 
produto é 

fundamental para o 
usuário e para o 
“produtor” que 

visa sempre custos 
menores de 

produção com 
qualidade superior.  

ELETRICIDADE 
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Qualidade de 
fornecimento de 
energia elétrica é 

uma função de sua 
compatibilidade 

enquanto fonte de 
energia, com o 
equipamento 

elétrico.  

Esta qualidade 
pode ser dividida, 

de uma forma 
macro, em duas:   

1) Alteração da 
forma de onda 

2) Variação da 
forma de onda 

QUALIDADE 
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A importância da energia 

elétrica de qualidade 

• A ausência da energia elétrica por uma simples interrupção, ou mau 

funcionamento de um equipamento, devido a um valor baixo de 

tensão, causado por qualquer motivo, nos preocupa ou aborrece 

imediatamente. 

• O custo envolvido na má qualidade afeta diretamente os custos dos 

produtos, mas muitas vezes não são percebidos 

– Manutenção, 

– Aumento de consumo, 

– Vida útil,  

– Qualidade do produto 

– Menor velocidade na produção 

– Horas extras, 

– Etc 

importância 



7 

O que é qualidade de 

energia para você? 

percepção 
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Exemplo 1 

• Percepção de qualidade de energia para 

uma padaria, com forno elétrico, em um 

bairro da periferia da cidade, que produz 

pão desde às 5 horas da manhã até às 9 

horas da manhã, quando passa a se 

dedicar a outras coisas. 

percepção 
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Exemplo 2 

• Percepção de qualidade de 

energia de uma pequena indústria 

de injeção de plástico, que 

trabalha de segunda a sexta das 

7h30 às 18h00. 

percepção 
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Exemplo 3 

• Percepção de qualidade de energia 

em uma Indústria Siderúrgica, nos 

setores de laminação a quente, alto 

forno e armazenamento. 

percepção 
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EXEMPLO ILUSTRATIVO 
percepção 
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PERGUNTA 

• Quem vai solucionar o problema de 

qualidade da energia da minha empresa? 

• Concessionária? 

envolvimento 
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OS PRINCIPAIS 

DISTÚRBIOS  

DA ENERGIA 

distúrbios 
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• VARIAÇÃO DA FORMA DE ONDA 

–Variação de amplitude e frequência  

 

• ALTERAÇÃO NA FORMA DE ONDA 

–Harmônica, Surto, Transiente, Notching, 

Ruídos. 

distúrbios 



15 

distúrbios 
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distúrbios 
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As 4 fases da identificação dos 

problemas QEE  

Consultoria 
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SUSPEITA DE PROBLEMAS COM QUALIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA 

• Parada de máquina ou desligamento de equipamentos sem motivo aparente 

• redução da capacidade de produção de uma máquina  

• Velocidade de motores menor do que esperado 

• reinicialização de máquinas e equipamentos sem motivo 

• Lampadas piscando  (cintilação) 

• Mal funcionamento de máquinas e equipamentos 

• Displays piscando 

• interferencia em portadoras 

• Aquecimento de condutores fase acima do normal 

• Aquecimento de condutores neutro acima do normal 

• Motores com velocidade oscilando 

• Atuação de dispositivos de proteção sem aparente motivo 

• Interferencia em Sistemas de comunicação 

• desprogramação de equipamentos a base de microprocessador / microcontrolador 

 

Consultoria 



20 

Mais suspeitas.... 
• Queima de discos rígidos, sistemas de armazenamento de dados, etc 

• Vibração de maquinas sem ser efeito mecânico 

• Aumento do tempo de fundição  

• Redução de vida útil de motores e transformadores 

• Aquecimento de motores acima do normal 

• Aquecimento de transformadores acima do normal 

• Valores de tensão e corrente acima do valor esperado  

• Capacitores de correção de fator de potência queimando ou explodindo 

aleatoriamente 

• Vibração em transformadores 

• Vibração em Motores 

• desatracamento de bobinas 

• Acionamento de bobinas de subtensão 

• Acionamento de disjuntores e queima de fusíveis 

 

Consultoria 
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Formas de identificar os problemas 

QEE 

• O uso de instrumentos de medição é a 

melhor forma de identificar os problemas 

de QEE. 

• Cada um dos passos citados tem um 

equipamento correto para ser utilizado. 

• A definição do equipamento é uma 

decisão sua baseado na sua 

necessidade. 

Consultoria 
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Vamos entender um pouco o 

processo de investigação 

Consultoria 
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Necessidade de estudo 

e conhecimento da 

instalação elétrica. 

Instrumento Adequado 

Acompanhamento 

 

Justificativa 

Consultoria 
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Avaliação da instalação elétrica 

• Instalar dispositivos que identifique os 

distúrbios causados por um período de 

tempo em pelo menos 3 pontos por um 

período de pelo menos 7 dias corridos 

Consultoria 
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Guia prático 

Medição de QEE  

Onde medir? 

O que medir? 
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Recomenda-se a monitoração permanente da QEE, tanto no ponto de 

conexão com o Agente Distribuidor como em pontos internos  da 

instalação elétrica, como forma de se prevenir contra  distúrbios e 

prejuízos associados à degradação da QEE. 

 

Fique atento aos sinais de degradação da QEE e realize os seguintes 

procedimentos: 

 

1. Examine atentamente as cargas (equipamentos) e a instalação 

elétrica  buscando definir a natureza, a fonte e os efeitos do 

problema. 

2. Isole a causa. Realize medições no ponto de conexão da carga 

afetada e determine os efeitos. 

Dica! 
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Banco de 

capacitores 

Carga de 

iluminação 

Ponto de 

conexão AT 

Motores de 

indução 

Circuitos de 

tomadas 

Quadro 

Geral 

CCM 

QDL 

QDT 

Wh 

Instalação elétrica típica 
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Ponto de 

conexão AT 

Quadro 

Geral 

CCM 

QDL 

QDT 

Wh 

THD e Vh 

Desequilíbrio 

VTDC 

Transitórios 

Monitoração do ponto de entrega 
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Banco de 

capacitores 

Motores de 

indução 

Quadro 

Geral 

CCM 

QDL 

QDT 

Wh 

THD, Vh e Ih 

K-factor 

Desequilíbrio 

VTCD 

Transitórios 

Monitoração do circuito de motores 
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Carga de 

iluminação 

Circuitos de 

tomadas 

Quadro 

Geral 

CCM 

QDL 

QDT 

Wh 

Irms neutros 

K-factor 

Monitoração do circuito de iluminação 

e tomadas Pst 
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Banco de 

capacitores 

Carga de 

iluminação 

Motores de 

indução 

Circuitos de 

tomadas 

Quadro 

Geral 

CCM 

QDL 

QDT 

Wh 

THD, Vh, Ih 

K-factor 

PF 

Desequilíbrio 

Monitoração do ponto de faturamento 
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Caso Real 

• Data Center – Redundância 

• Após suspeita, vamos para a análise do 

diagrama unifilar. 
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Próximo passo 

• Definir os pontos a serem analisados 

– No exemplo – definimos dois transformadores de 

alimentação. Um para cada conjunto. 

• Definição dos parâmetros a serem avaliados. 

– THD, Surto, VTCD, etc. 

• Definição do intervalo e do período de medição 

– Vai depender da quantidade de parâmetros e do 

tempo de medição, mas deve levar em consideração 

a melhor integração possível. 
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Medição 

• Instalação do equipamento. 

– Cuidados necessários para segurança  

• NR-10 

• Procedimentos 

 

– Aguardar o tempo, remover o equipamento, 

baixar os dados e analisar. 

• Abrir o arquivo utilizando o software 

adequado e analisar. 
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Variação de tensão 

Vmax – 231,54 

Vmin – 218,02 
ΔV= +6% / -1% 
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Afundamento de curta duração 
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THDv / THDi – QGBT 1 

TDHvmax – 

1,75% 

TDHimax – 

21,0% - imax 

60 A 
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THDv / THDi QGBT 2 

TDHvmax – 

2,3% 

TDHimax – 

3,5% 
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Resumo  

• Diante dos valores avaliados, podemos concluir que os 

QGBT´s submetidos à avaliação não apresentam 

problemas significativos de qualidade de energia.  

• A sugestão é reavaliar as cargas monofásicas instaladas 

nos dois QGBT´s e, se possível, fazer o balanceamento 

destas, de forma a minimizar os efeitos como 

aquecimento em motores trifásicos e correntes 

harmônicas, que geram correntes indesejáveis no 

neutro. 
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OBRIGADO! 
 

Edson Martinho 

edson@lambdaconsultoria.com.br 

11-99688-1148 

mailto:edson@lambdaconsultoria.com.br

