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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 

solicitadas pela 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. 

São objeto de análise neste relatório as medições das grandezas elétricas de tensão, corrente e 

potência ativa, de modo a descrever o comportamento do sistema durante uma jornada normal 

de operação. 

1.1 Objetivos 

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

realização de medições das grandezas elétricas no âmbito da Qualidade de Energia Elétrica e 

Compatibilidade Eletromagnética, visando: 

1. Monitorar os valores das tensões, correntes e potências na instalação; 

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. 

• Tensão: A tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. A unidade da 

tensão elétrica, no SI, é o volt (V). 

• Corrente: A corrente elétrica é um fluxo de elétrons que circula por um condutor quando 

entre suas extremidades houver uma diferença de potencial. Sua unidade de medida é o 

Ampère (A), no SI. 

• Potência: Por definição a potência é a capacidade de produção de energia por unidade de 

tempo. Representado no SI pela unidade de Watts (W).  

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 [P5]. 

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. 



Medições Elétricas: Tensão/Corrente/Potência                            
RX2000 – Fraiburgo/SC  

 
 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GEMCO – GRUPO DE ENGENHARIA EM COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 8 

 

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. 

1.2.1 Distúrbios Eletromagnéticos 

Os sistemas de energia são projetados para operar com tensões senoidais e em frequências 

típicas de 50 ou 60 Hz. Qualquer distorção significativa na magnitude, na forma de onda ou na 

frequência da tensão ou da corrente, é contemplada como um problema da qualidade da energia 

[P1, P4]. Neste sentido, a qualidade do fornecimento de energia tem sido avaliada considerando 

os seguintes atributos: disponibilidade, conformidade, restaurabilidade e flexibilidade [P2, P5, P7, 

P8].  

 

Figura 1.1 - Atributos que avaliam a Qualidade do Fornecimento de Energia. 

Assim, a qualidade de energia elétrica pode ser entendida como a ausência relativa de variações 

na tensão e na corrente de alimentação. O capítulo “Overview of Power Quality and Power Quality 

Standards” [N4], publicado pela IEEE, denomina tais variações como “fenômenos da qualidade de 

energia” ou “distúrbios da qualidade de energia”, aos quais divide em dois tipos: 

• Variações: pequenos desvios de tensão e corrente em relação aos valores nominais; 

• Eventos: desvios significativos de tensão e corrente em relação aos valores nominais. 

Desse modo, a percepção da QEE parece estar definida pela relação que existe entre os 

problemas de qualidade e a susceptibilidade dos equipamentos frente a estes distúrbios. Todos os 

equipamentos reagem adversamente dependendo da severidade do distúrbio sofrido e do tempo 

em que permanecem sujeitos a estes eventos [P3, P5, P6]. 
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A norma IEEE 1159-1995 Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality [N3], 

classifica os distúrbios em 07 grupos: variações instantâneas de tensão, variações momentâneas 

de tensão, variações sustentadas de tensão, variações momentâneas de frequência, distorção da 

forma de onda, desequilíbrio de tensão e flutuação de tensão. 

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. 

Tabela 1.1 - Distúrbios Eletromagnéticos 
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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 [P9]: 

• 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). 



Medições Elétricas: Tensão/Corrente/Potência                            
RX2000 – Fraiburgo/SC  

 
 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GEMCO – GRUPO DE ENGENHARIA EM COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 12 

 

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, estas variações podem influenciar o resultado 

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

4.1 Medições de Tensão 

A tensão em regime permanente deve ser avaliada por meio de um conjunto de leituras obtidas 

por medição apropriada, de acordo com a metrologia descrita.  

A verificação da “conformidade de tensão elétrica” decorre da comparação do valor de tensão 

obtido pela medição em relação aos níveis de tensão especificados.  

Para cada tensão de referência, as leituras a ela associadas classificam-se em três categorias: 

adequadas, precárias e críticas, baseando-se no gradiente entre o valor medido e o de referência 

[R1]. 

A tensão de atendimento associada às leituras deve ser classificada segundo faixas em torno da 

tensão de referência (TR), conforme a Figura 4.1. 

 

Onde: 

Tensão de Referência (TR) 

Faixa Adequada de Tensão (AD) 

Faixa Precária de Tensão (PR) 

Figura 4.1 - Faixas de Tensão em Relação à Tensão de Referência. 

Os gráficos correspondentes às Figuras 4.1 a 4.6 ilustram o comportamento das tensões fase-terra 

do sistema trifásico monitorado. As tensões são representadas pelas cores: amarela, vermelha e 

azul para as fases A, B e C, respectivamente. 
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Figura 4.2 - Filtro “INATIVO” Medições de Tensão (Período: 9h40 - 9h56) 

Verifica-se que no período de monitoramento, os valores de tensão se mantiveram muito 

próximos do valor de tensão de referência, e dentro da faixa “adequada” de tensão. 

 

Figura 4.3 - Filtro “ATIVO” Medições de Tensão (Período: 9h57 - 10h13) 

 

Observa-se que os valores não sofrem variações significativas na sua amplitude. Em média, a fase 

B (Vermelha), apresenta o maior valor em amplitude durante o período de observação, 

alcançando o valor de 221V, enquanto, nas fases A e C, o valor medido foi de 220V e 219V, 

respectivamente.  
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Figura 4.4 - Filtro “INATIVO” Medições de Tensão (Período: 10h14 - 10h30) 

A imagem ilustra o mesmo comportamento para as três fases monitoradas, até o instante de 

10h25, no qual as amplitudes das tensões sofrem um aumento de aproximadamente 4V, 

decorrentes da saída de carga no sistema. No entanto, mesmo com a presença desta variação na 

amplitude, os valores encontram-se dentro da faixa adequada. 

 

Figura 4.5 - Filtro “ATIVO” Medições de Tensão (Período: 10h31 - 10h46) 

Neste período de observação, verifica-se a entrada de carga, evidenciada pela queda de tensão no 

barramento sob análise. Observa-se que os valores das tensões nas três fases se mantiveram 

equilibrados e dentro da faixa considerada adequada pela norma. 
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Figura 4.6 - Filtro “ATIVO” Medições de Tensão (Período: 11h03 - 11h18) 

A imagem ilustra o comportamento das tensões monitoradas, cujas amplitudes oscilavam 

aproximadamente no valor de 220V. 

 

Figura 4.7 - Filtro “INATIVO” Medições de Tensão (Período: 11h19 - 11h35) 

A imagem reflete o comportamento do período anterior, no qual, as amplitudes se mantêm, 

maiormente, equilibradas e sem grandes variações de tensão e dentro da faixa adequada de 

tensão. 

4.2 Medições de Corrente 

As medições de corrente para os mesmo períodos de observação da tensão são apresentados nas 

Figuras a seguir. As correntes são igualmente representadas pelas cores: amarela, vermelha e azul 

para as fases A, B e C, respectivamente. 
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Figura 4.8 - Filtro “INATIVO” Medições de Corrente (Período: 9h40 - 9h56) 

A figura acima apresenta a medição das correntes nas três fases do sistema. No período 

observam-se instantes de estabilidade, especialmente, nos extremos da janela de observação. Os 

valores das amplitudes seguem um mesmo padrão de comportamento evidenciando uma boa 

distribuição de cargas na instalação. 

 

Figura 4.9 - Filtro “ATIVO” Medições de Corrente (Período: 9h57 - 10h13) 
 

Durante este período de monitoramento, observa-se a saída gradual de carga no sistema, 

consequentemente verificado nos valores de corrente dos extremos da janela de medição.  
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Figura 4.10 - Filtro “INATIVO” Medições de Corrente (Período: 10h14 - 10h30) 

A figura acima apresenta um comportamento de desbalanço das correntes (instante 10h25) e 

alcança uma variação de 10A no caso mais crítico (Fase B), momento que sua amplitude atinge os 

20A, no final deste período de observação. 

 

Figura 4.11 - Filtro “ATIVO” Medições de Corrente (Período: 10h31 - 10h46) 

Neste período se observa uma variação momentânea das amplitudes das correntes, fortemente 

ligada a partida de motores. Após este momento, observa-se um período de estabilidade, isto é, 

demanda controlada até o instante (10h44) no qual houve um aumento no consumo de corrente 

pela carga do sistema. 
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Figura 4.12- Filtro “ATIVO” Medições de Corrente (Período: 11h03 - 11h18) 

A figura apresenta, neste período de observação, novos picos de corrente, associados à entrada 

de carga no sistema. As amplitudes das três fases alcançam o valor de 170A por alguns segundos 

(11h06) e logo este comportamento se repete no instante 11h10. 

 

Figura 4.13 - Filtro “INATIVO” Medições de Corrente (Período: 11h19 - 11h35) 

Neste período de observação após uma breve transição nos valores das amplitudes das correntes, 

o sistema se mantém estável até o fim da amostragem em valores não superiores a 28A para a 

fase C, 24A para a fase A e 20A para a fase B. 
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4.3 Medições de Potência 

Na sequencia são apresentados os gráficos correspondentes às medições de potência ativa para 

os mesmos intervalos de medição apresentados tanto para tensão e corrente. As cores: amarela, 

vermelha e azul representam as fases A, B e C, respectivamente.  

 

Figura 4.14 - Filtro “INATIVO” Medições de Potência (Período: 9h40 - 9h56) 

Observa-se que o consumo de potencia neste período de amostragem apresenta um pico de 

demanda e logo se estabelece a valores próximos dos 10kW para as fases A e B, e, dos 8,9kW para 

a fase C. 

 

Figura 4.15 - Filtro “ATIVO” Medições de Potência (Período: 9h57 - 10h13) 

A variação da potência observada nesta imagem obedece ao comportamento da corrente (Figura 

4.9), evidenciando um período de variação e queda gradual no consumo do sistema. 
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Figura 4.16 - Filtro “INATIVO” Medições de Potência (Período: 10h14 - 10h30) 

A imagem ilustra a diferença de consumo de potencia entre as fases monitoradas ao longo do 

período. Também se observa a oscilação de carga provocada pelo desbalanço de corrente no 

instante 10h25. Passado este evento, os valores de potência se equilibram nas fases A e C a um 

valor próximo dos 4,5kW. 

 

Figura 4.17 - Filtro “ATIVO” Medições de Potência (Período: 10h31 - 10h46) 

Apesar dos picos de consumo verificados no inicio deste período de medição, o consumo ao longo 

do tempo se mantém estável e próximo dos 10kW nas três fases. 
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Figura 4.18 - Filtro “ATIVO” Medições de Potência (Período: 11h03 - 11h18) 

Verifica-se uma variação no consumo de carga, provocada pelo aumento da solicitação de 

corrente. As fases apresentam uma leve diferença de amplitude da ordem de 1kW. Logo após 

esse período de aumento de carga, o sistema permanece estável e com valores próximos aos 9kW 

nas três fases. 

 

Figura 4.19 - Filtro “INATIVO” Medições de Potência (Período: 11h19 - 11h35) 

A figura acima reflete o comportamento da figura anterior, onde se observa uma breve variação 

de consumo de potência para logo estabilizar este valor à níveis de 4,7kW para a fase C, 3,7kW 

para a fase A e 3,2kW para a fase B. 

 



Medições Elétricas: Tensão/Corrente/Potência                            
RX2000 – Fraiburgo/SC  

 
 

UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
GEMCO – GRUPO DE ENGENHARIA EM COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA 23 

 

4.4 Avaliação dos Resultados 

As medições realizadas constataram que os níveis de tensão experimentam variações normais de 

amplitude obedecendo ao ritmo de demanda de corrente solicitada pela carga instalada. No 

entanto, apesar destas variações, os níveis de tensão sempre permaneceram dentro da faixa 

adequada, o que vem de encontro aos preceitos das normas e recomendações técnicas quanto à 

conformidade de tensão que está sendo entregue ao consumidor. 

No que se refere às medições de corrente, a medição evidenciou o comportamento típico de uma 

instalação industrial de grande porte e com um parque fabril constituído de cargas pesadas e com 

grande impacto para o sistema em questão. No entanto observa-se igualmente uma boa 

distribuição de cargas. 

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

os períodos para avaliar o consumo de potência, considerando-se para isto, que a demanda de 

carga, seja naqueles intervalos, os mais estáveis e equilibrados. Assim sendo, os dois intervalos 

selecionados para tal análise foram os demarcados pelos horários que se estendem: 

Horário Status do Filtro 

9h49 – 9h55 Inativo 
10h37 – 10h43 Ativo 

Dentro destes dois intervalos, foi delimitada uma janela de tempo de 6 minutos para efetuar a 

análise correspondente à potência consumida (Período de estabilidade de carga). Os registros 

utilizados como base de cálculo estão contemplados no ANEXO 1 deste relatório. Os resultados da 

análise da potência consumida, nos regimes com e sem filtro, são apresentados na sequencia.  

 

O quadro apresenta a média do consumo de potência para cada uma das fases consideradas (Fase 

A, B e C, respectivamente). Logo abaixo, a soma correspondente e finalmente, a comparação 

entre os resultados, obtendo-se uma diferença significativa com a atuação dos filtros RX2000. 
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5 CONCLUSÕES NO ÂMBITO DAS MEDIÇÕES 

Verificando os valores de potência ativa pode-se concluir que os equipamentos que estavam 

operando durante o período da medição, com e sem os filtros, podem ser considerados os 

mesmos para fim de consumo. Este relato é importante para salientar que o regime de carga no 

momento da medição (Filtro “INATIVO” e “ATIVO”) foi o mais estável e equivalente possível. 

Neste contexto, com a incorporação dos Filtros Redumax Energia verificou-se uma redução de 

14,07% na potência consumida.  
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7 ANEXO 1 – Comparativo Potência Consumida Filtro “INATIVO” e 
Filtro “ATIVO” 

 


