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1 INTRODUÇÃO 

O presente relatório apresenta os resultados decorrentes de uma jornada de medição na empresa 

Fischer Frutas, localizada na cidade de Fraiburgo, estado de Santa Catarina. As medições foram 

realizadas através da solicitação deste serviço pela Empresa Redumax Energia, empresa que atua 

no setor elétrico, precisamente no desenvolvimento e comercialização de filtros redutores de 

harmônicos.  

Os resultados apresentados neste relatório foram obtidos utilizando um analisador de qualidade 

de energia elétrica da marca EMBRASUL, modelo RE6000. Os ajustes realizados nos equipamentos 

obedecem a normas e recomendações técnicas internacionais. 

O relatório apresenta os resultados e análises de harmônicas associadas à tensão e corrente no 

sistema monitorado. A proposta foi verificar o funcionamento e a eficiência do Filtro RX2000, a 

partir da comparação entre duas medições, a primeira, com o filtro redutor de harmônicas 

(RX2000) no status inativo, e, em um segundo momento, com o filtro operando normalmente.  

1.1 Objetivos 

Solicitou-se ao MagLab – Laboratório de Eletromagnetismo e Compatibilidade Eletromagnética, a 

realização de medições das grandezas elétricas elencadas no âmbito da Qualidade de Energia 

Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética, visando: 

1. Monitorar os níveis de harmônicas relacionadas à tensão e corrente; 

2. Analisar os resultados; 

3. Elaborar o relatório técnico correspondente. 

Para atingir estes objetivos adotaram-se os seguintes passos: 

1. Executar o procedimento de medição conforme normas e recomendações técnicas 

vigentes; 

2. Utilizar equipamento calibrado e adequado ao tipo de serviço; 

3. Realizar o procedimento adotando medidas de segurança elétrica em conformidade com 

a NR 10. 
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1.1.1 Palavras Chaves: 

• Procedimento de Medição: Conjunto de ações elaboradas conforme normas e 

recomendações técnicas que descrevem o processo de medição. 

• Distorções harmônicas: são fenômenos associados com deformações nas formas de onda 

das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental [P1]. 

1.1.2 Estrutura do Relatório: 

O relatório está composto de cinco capítulos. O primeiro deles introduz algumas noções técnicas 

referentes à medição realizada. O segundo capítulo apresenta o sistema de medição a ser 

utilizado. O terceiro destaca os materiais utilizados, bem como, o método de medição elaborado 

com base às recomendações e normas técnicas. O capítulo quatro apresenta as medições 

realizadas servindo de base à elaboração de gráficos explicativos. Finalmente, as considerações 

gerais decorrentes da medição realizada são abordadas no quinto capítulo. 

1.2 Qualidade de Energia Elétrica e Compatibilidade Eletromagnética 

Nos últimos 50 anos o perfil do parque tecnológico em consumidores industriais, comerciais e 

residenciais vem sendo transformado com a incorporação de novas tecnologias que se traduzem 

na maior economia de energia elétrica consumida. 

Em geral, a qualidade é um atributo, de um produto ou serviço, que informa quão bom ele é. No 

caso particular da energia elétrica, esta pode ser avaliada sob dois pontos de vista, tanto como 

produto quanto como serviço. Neste aspecto, a ideia de qualidade depende muito do consumidor 

final, no momento que a energia considerada “ótima” para este consumidor pode não ser a 

necessária para outro [P3]. 

A Qualidade de Energia Elétrica (QEE) está associada à ausência de perturbações e/ou desvios 

significativos nas grandezas elétricas. Do ponto de vista da concessionária, o termo qualidade de 

energia já foi sinônimo de confiabilidade do sistema. Já para o fabricante, qualidade de energia é 

o conjunto de características do sistema que possibilitem o funcionamento correto do seu 

produto. 

A seguir se apresentam os principais problemas da Qualidade de Energia Elétrica, os quais estão 

também amparados em normas e recomendações técnicas elaboradas para o monitoramento da 

energia, bem como a delimitação dos níveis permitidos para a emissão de energia 

eletromagnética em ambientes. 
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1.2.1 Distúrbios Eletromagnéticos 

A Tabela 1.1 apresenta resumidamente as categorias e as características dos principais distúrbios 

eletromagnéticos em sistemas elétricos, na mesma se detalha o conteúdo espectral típico, bem 

como a duração e a magnitudes das mesmas, respectivamente [P2]. 

Tabela 1-1.1 - Distúrbios Eletromagnéticos 

 

 

1.2.2 Distorções da Forma de Onda  

 As distorções da forma (wave form distortion) de onda são definidas como o desvio do 

sinal ideal senoidal de tensão em regime permanente, caracterizado pelo conteúdo espectral do 

desvio. A seguir um maior detalhamento sobre cada tipo de distorção [P2, P4]: 

a) Compensação de corrente contínua (dc offset) é a presença de tensão ou corrente 

contínua (CC) no sistema de corrente alternada (CA). Sua origem pode ser atribuída de 

distúrbios geomagnéticos ou do efeito da retificação de meia onda. A presença de 

corrente contínua na rede pode causar a saturação de transformadores e erosão nos 

eletrodos e conectores de aterramento. 

b) Distorção harmônica (harmonic distortions) é a degradação da forma de onda (tensão 

ou corrente) em função da interferência de outras ondas com frequência igual a 

múltiplos inteiros da frequência fundamental do sistema (normalmente em: 50 Hz ou 

60 Hz). Em geral é medida pela Distorção Harmônica Total – DHT, que representa a 

distorção percentual em relação à corrente fundamental do sistema. A norma IEEE 

519-1992 Harmonics in Power System estabelece limites para a distorção harmônica 

de corrente e tensão em circuitos de distribuição e transmissão.  

c) Interharmônicas (interhamonics) são tensões ou correntes com componentes de 

frequência que não são múltiplos inteiros da frequência nominal da rede. São causados 

basicamente por conversores estáticos de frequência, motores indutivos e dispositivos a 

arco. 
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d) Cortes na tensão (notchings) são descontinuidades periódicas no valor instantâneo da 

tensão, cujos componentes de frequência são normalmente altas, sendo geralmente 

causados pela operação normal de dispositivos eletrônicos de potência (conversores) 

durante a comutação da corrente entre as fases do sistema.  

e) Ruídos (noises) são sinais elétricos indesejáveis com conteúdo espectral inferior a 200 

kHz superposto à tensão ou corrente do sistema elétrico nos condutores de fase ou de 

neutro ou em linhas de sinal. Podem ser causados por dispositivos de eletrônica de 

potência, circuitos de controle, equipamentos a arco, cargas com retificadores de estado 

sólido e operação de geradores. 
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2 SISTEMA DE MEDIÇÃO 

2.1 Sistema de Medição adotado 

Para medição dos parâmetros de energia elétrica foi utilizado um sistema composto por um 

analisador de qualidade de energia elétrica portátil, sensores de corrente e um microcomputador 

convencional (tipo laptop).   

2.1.1 Analisador de Qualidade de Energia EMBRASUL – RE6000/B/H/N/T 

Para medições e analises de parâmetros de energia elétrica no contexto da qualidade de energia 

elétrica são utilizados analisadores portáteis para monitoramento em tempo real. Neste trabalho, 

o analisador empregado foi o RE6000 (Embrasul), aliado a sua interface (ANL6000) controlando 

remotamente a parametrização do equipamento, bem como a transferência de arquivos para um 

laptop convencional.  O analisador é apresentado na Figura 1.  

 

Figura 2.1 - Analisador de Qualidade de Energia Elétrica: RE6000. 

Dentre as principais vantagens do equipamento destacam-se [P5]: 

• Processamento em DSP e conversores AD de alta resolução para realização de cálculos em 

tempo real; 

• Sistema de módulos de funções para permitir que para cada aplicação específica o usuário 

tenha o equipamento mais adequado possível. 

Módulo B Medições de Tensão, Corrente, Potência, Fator de Potência, Frequência. 

Módulo H Medições de DHT de Tensão e Corrente. 

Módulo N Medições de Tensão e Corrente de Neutro. 

Módulo T Medições de Transitórios/Sags/Swells. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Métodos de Medição 

As medições foram realizadas durante uma jornada em regime normal de operação de cargas na 

instalação da empresa na qual os filtros RX2000 estão instalados. O processo de amostragem 

realizou medições a cada 15 minutos, alternando períodos de atividade e inatividade do filtro em 

questão. A medição foi realizada com uma taxa de amostragem de 5 segundos. O analisador de 

qualidade de energia elétrica foi instalado conforme mostrado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Instalação do Analisador de Qualidade de Energia Elétrica. 

A configuração do sistema de medição é apresentada na Figura 3.2, no qual se observa o 

analisador de qualidade RE6000 instalado em um dos quadros de energia da subestação. Em 

detalhe o analisador, os conectores para medição de tensão e seus sensores de corrente. 

  
Figura 3.2 - Configuração do Sistema de Medição (Esquerda). Gabinete dos Filtros RX2000 (Direita). 
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3.2 Normas Técnicas Adotadas 

Existem dois tipos de normas pertinentes, a saber, normas para sistemas de medição e normas 

para procedimentos de medição. Tão importante quanto os resultados das medições é o 

conhecimento acerca da documentação normativa inerente a este procedimento. Nesse sentido, 

as normas e recomendações técnicas que norteiam este trabalho são detalhadas a seguir. 

• Normas para Sistemas de Medição: Estas normas objetivam a especificação das 

características técnicas e o desempenho necessário aos equipamentos e sistemas para 

garantir a medição adequada dos parâmetros de interesse ao estudo (Especificação do 

equipamento). São exemplos destas normas: [R1]. 

 

• Normas para Procedimentos de Medição: Estas normas objetivam a definição dos 

métodos de medição que devem ser aplicados para a aquisição adequada das grandezas 

elétricas de interesse. O principal propósito destas normas é procurar manter a ordem 

científica do processo metrológico em questão, buscando garantir a sua reprodutividade e 

coerência de resultados. São exemplos destas normas: [N1, N2, N3, N4]. 

3.3 Considerações para a Avaliação dos Resultados 

Em se tratando de filtros passivos, foi solicitado pelo fabricante que as análises fossem realizadas 

nos períodos de maior estabilidade de carga, pois variações de carga podem influenciar o 

resultado final, incorrendo, desta forma, em resultados incorretos. 
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4 MEDIÇÕES REALIZADAS 

Com base nos resultados obtidos do processo da analise de tensões, correntes e potência, foram 

definidos dois intervalos de medição. Buscou-se que o consumo de corrente, e por consequência, 

de potencia, tenham mantido valores estáveis bem como, equivalentes. Deste modo, as análises 

não se veriam comprometidas.  

Nesse sentido, as figuras 4.1 e 4.2 apresentam o intervalo te tempo que foi contemplado para a 

análise do conteúdo harmônico presente nas tensões e correntes monitoradas. Neste intervalo de 

6 minutos (Cor em destaque) foram computados todos os registros do RE6000, com os quais 

foram calculados os valores médios correspondentes.  

Horário Status do Filtro 

9h49 – 9h55 INATIVO 
10h37 – 10h43 ATIVO 

 

 

Figura 4.1 - Intervalo de Análise para Filtro “Inativo”. 

 

Figura 4.2 - Intervalo de Análise para Filtro "Ativo". 
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Como se observa em ambas as imagens, o período que foi escolhido para análise é aquele no qual 

os valores da corrente tem uma pequena variação, e, este comportamento se mantem por alguns 

minutos, necessários para o cálculo dos valores médios percentuais das componentes harmônicas 

de tensão e corrente. 

Neste sentido, antes de apresentar os resultados das medições, é necessário destacar quais são os 

limites aceitos para as distorções totais e individuais para harmônicas de tensão recomendados 

pela ANEEL [R1]. Estes valores estão descritos nas tabelas 4.1 e 4.2, respectivamente. 

Tabela 4-1 - Limites para a Distorção Total de Tensão. 

 

Tabela 4-2 - Limites para Distorção Harmônica Individual de Tensão. 
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4.1 Harmônicas de Tensão 

A Figura 4.3 apresenta em detalhe, os valores de distorção harmônica de tensão para as 

componentes individuais até a decima primeira ordem. Cabe destacar que os níveis apresentados 

para cada componente harmônica, representam o valor médio das três fases em percentuais da 

componente fundamental.  

 

Figura 4.3 - Valores médios calculados para cada componente harmônica. 

Por sua vez a Tabela 4.3 detalha os níveis de distorção harmônica de tensão para os dois períodos 

analisados. Na tabela foram apresentados os valores mais significativos e o resultado é 

apresentado em termos da redução introduzida pelo filtro quando comparado ao intervalo no 

qual este permaneceu “Inativo”. Neste sentido, pode se observar uma redução de 

aproximadamente 46% entre os dois intervalos analisados. 

Tabela 4-3 - Comparativo de Redução de Distorção Harmônica de Tensão. 

 

 



Medições Elétricas: Harmônicas de Tensão e Corrente                    
RX2000 – Fraiburgo/SC  

 
 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GEMCO – GRUPO DE ENGENHARIA EM COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 16 

 

4.2 Harmônicas de Corrente 

A seguir, a Figura 4.8, apresenta os valores médios calculados para a distorção harmônica de 

corrente para os mesmos intervalos anteriormente mencionados. Observa-se uma redução 

significativa nos índices das componentes harmônicas predominantes logo da inserção do filtro. 

 

Figura 4.4 - Valores médios calculados para cada componente harmônica. 

Na sequencia a Tabela 4.4, apresenta detalhadamente os comparativos dos níveis de distorção 

harmônica de corrente. Na tabela foram apresentados os valores mais significativos e o resultado 

é apresentado em termos da redução introduzida pelo filtro quando comparado ao intervalo no 

qual este permaneceu “Inativo”. Neste sentido, pode se observar uma redução da ordem de 

30,59% entre os dois intervalos analisados. 

Tabela 4-4 - Comparativo de Redução de Distorção Harmônica de Corrente. 
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Salienta-se que todos os cálculos apresentados neste relatório, no que tange às distorções 

harmônicas individuais (DIT%) e Distorções Harmônicas Totais de tensão (DTT%), obedeceram às 

equações 4.1 e 4.2, descritas a continuação [R1]. 

  
 

(4.1) 
 

(4.1) 

 

 

 

(4.2) 
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5 CONCLUSÕES NO ÂMBITO DAS MEDIÇÕES 

5.1 Avaliação dos Resultados 

Conforme análise realizada nos dados coletados nas medições executadas nas instalações da 

Empresa Fischer Frutas, constatou-se que, durante a operação do Filtro da REDUMAX Energia, 

houve uma redução da ordem de 45,99% nos índices de distorção harmônica de tensão, e, de 

30,59% nos níveis de distorção harmônica de Corrente, melhorando-se dessa forma a qualidade 

de energia na instalação.  
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