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Resumo - Com a crescente utilização de cargas eletrônicas, 

surgem alguns problemas como interferências 
eletromagnéticas e harmônicos, os quais justificam as 
avaliações e análises dos distúrbios causados pelos 
consumidores residenciais, comerciais e industriais. 
Procurando traçar o perfil do comportamento das diversas 
cargas, o presente trabalho tem como finalidade o estudo 
comparativo de diversos consumidores para ser utilizado pelo 
Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica (LABQUALI) 
da Universidade Federal do Pará (UFPA) para fins didáticos e 
para futuras pesquisas na área de Qualidade da Energia 
Elétrica, além de propor uma discussão das principais normas 
e recomendações. 
 

Palavras-Chave – Distorção Harmônica, Desequilíbrio de 
tensão, Qualidade da energia elétrica. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

crescente número de cargas não lineares presentes 
no sistema elétrico torna de essencial o monitoramento 

da energia elétrica, mais precisamente os parâmetros 
relativos a qualidade da energia. Dentre as várias razões 
importantes para se monitorar a energia elétrica, a de maior 
destaque refere-se ao fator econômico, pois a energia fora 
dos parâmetros admissíveis em equipamentos sensíveis 
pode causar diversos danos como mau funcionamento, 
queima, interrupção de processos e outras anomalias que 
representam prejuízos financeiros para o consumidor. 

 Com o objetivo de alcançar a adequação na qualidade 
da energia de qualquer classe de consumidor torna-se 
necessário conhecer o perfil deste consumidor, como os 
tipos de carga que são alimentadas, o nível de tensão de 
atendimento, entre outras características da instalação, bem 
como a monitoração de energia, essencial para o correto 
diagnóstico de problemas. Sabe-se que alguns problemas 
são provocados pelo de cargas acionada, e tais cargas 
diferem-se para as diferentes classes de consumidores: 
residenciais, comerciais ou industriais, visto que cada um 
desses tipos de consumidores apresenta características 
especificas em relação ao comportamento da energia 
elétrica. 

Neste trabalho apresentam-se os primeiros resultados de 
um estudo comparativo entre o comportamento de diversos 
tipos de consumidores: residenciais, comerciais e 
industriais, através da classificação de medições realizadas 
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em campo pelo Laboratório de Qualidade e Eficiência 
Energética da UFPA. Inicialmente consideraram-se as 
medições do período compreendido entre os anos de 2003 e 
2006, e com dados coletados apenas por dois tipos de 
equipamentos. Analisando-se a tensão em regime 
permanente e distorções harmônicas de tensão e corrente. 

O presente trabalho pretende contribuir para o ensino e 
pesquisa em Qualidade da Energia, através da 
demonstração prática de diversas medições em diferentes 
classes de consumidores, expondo-se as características 
básicas das diferentes medições, bem como na utilização do 
montante das medições realizadas na formação de um 
banco de dados, a ser utilizado como ferramenta no estudo 
do comportamento das diferentes classes de consumidores 
para caracterização e modelagem das cargas típicas de 
diferentes consumidores e previsão de carga em 
transformadores de distribuição.  

II.  METODOLOGIA 

 
Desenvolveu-se este trabalho através da seguinte 

metodologia básica:  
 
-Seleção das medições e tipos de consumidores; 
 
-Quantificação e análise da tensão em regime 

permanente, distorção harmônica de tensão e corrente com 
base nas normas IEEE 519/1992 e Resolução n° 505/2001 
da ANEEL. 

 
Neste primeiro estudo, com o intuito de reduzir o 

universo de pesquisa, o trabalho limitou-se apenas a um 
tipo de classificação dos consumidores: residenciais, 
comerciais e industriais. No entanto o trabalho deve 
estender-se a classificações mais precisas, como: grupo de 
consumidor (A ou B), número de fases da instalação 
(consumidores do tipo B), tipo de atividade dos 
consumidores comerciais e industriais, entre outras.  

Os resultados a serem apresentados são preliminares, 
obtidos de medições apenas de dois tipos de analisadores 
utilizados no Labquali. 

A.  Medidores Utilizados 

Os dados de monitoramento dos consumidores 
considerados neste artigo foram obtidos com dois 
analisadores de qualidade da energia trifásicos de 
procedência nacional: SMART METER da IMS Power 
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Quality e o MARH-21 da RMS Sistemas Eletrônicos com o 
auxílio dos respectivos programas para análise dos dados 
SMART ANALISADOR T (IMS) e ANAWIN MFC 
APPLICATION (RMS). 

 

B.   Seleção dos Consumidores 

 
O universo inicial de estudo foi de 15 consumidores 

sendo estes divididos em: 4 da classe residencial, 3 da 
comercial e 8 da industrial.  

Apresenta-se na Tabela I a listagem dos consumidores 
selecionados, assim como a demanda aparente média desses 
consumidores. 

 
TABELA I 

LISTAGEM DE CONSUMIDORES 
Consumidor Atividade Econômica Carga 

Residencial – 01 Prédio Residencial 25 KVA 

Residencial – 02 Residência Monofásica I 0,3 KVA 

Residencial – 03 Residência Monofásica II 0,3 KVA 

Residencial – 04 Grupo de Consumidores 
Residenciais 

40 KVA 

Comercial – 01 Agência Bancária 30 KVA 

Comercial – 02 Transporte Aéreo 1,26 KVA 

Comercial – 03 Supermercado 20 KVA 

Industrial – 01 Metalurgia – Acearia 70 KVA 

Industrial – 02 Metalurgia – Laminação 110 KVA 

Industrial – 03 Metalurgia - Prensa 65 KVA 

Industrial – 04 Indústria de Bebidas 500 KVA 

Industrial – 05 Beneficiamento de Alimentos I 320 KVA 

Industrial – 06 Beneficiamento de Alimentos 
II 

330 KVA 

Industrial – 07 Beneficiamento de Alimentos 
III 

360 KVA 

Industrial – 08 Beneficiamento de Plástico 175 KVA 

III.  ANÁLISE DAS MEDIÇÕES 

 
 Apresenta-se nesta seção gráficos de tendência com os 

valores de tensão eficaz e distorção harmônica total de 
tensão e corrente, mostrando assim os perfis de qualidade 
da energia dos diversos tipos de consumidores 
considerados. 

A.  Consumidores Residenciais 

 
Na Fig. 1 apresenta-se o grupo de consumidores 

residenciais, onde verificou-se o maior desequilíbrio de 
tensão no consumidor intitulado como Prédio Residencial 
(3,37%) o que está em fora do recomendado pela resolução 
nº 505, de 26 de Novembro de 2001 da Agencia Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL.  

As análises na Residência Monofásica II mostraram estar 
em conformidade com os limites estabelecidos pelas 
recomendações do IEEE Std 519-1992 no ponto de análise 
considerado. Verificou-se também que durante todo o 
período analisado os valores de DHTv no prédio residencial 
e no grupo de consumidores residenciais (transformador de 
distribuição) mantiveram-se dentro dos limites 
recomendados pela norma. 

 
 

 
 

Fig.1. Tensão – Prédio Residencial. 
 
O maior valor de DHTv foi encontrado na Residência 

Monofásica II (4,0%), conforme a Fig. 2.  
 

 

 
 

Fig.2. DHTv (%) – Residência Monofásica II. 
 
Na Fig. 3, apresenta-se a maior taxa de distorção 

harmônica total de corrente, verificada no Prédio 
Residencial (11%). 

 

 
 

Fig.3. DHTi(%) – Prédio Residencial. 
 

B. Consumidores Comerciais 
 
Para os Consumidores Comerciais o maior desequilíbrio 

de tensão foi no Transporte Aéreo (2.64%) o qual está 
acima dos limites estabelecidos pela resolução nº 505, de 26 
de Novembro de 2001 da Agencia Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL.  

Os maiores valores de DHTv e DHTi foram encontrados 
também no Transporte Aéreo com 4% e 92,5% 
respectivamente. Verificou-se que todos os consumidores 
comerciais monitorados estiveram dentro dos limites 
estabelecidos pelas recomendações do IEEE Std 519/1992 
no ponto de análise considerado em relação a taxa de 
distorção harmônica total de tensão, de acordo com as Fig. 
4, 5 e 6. 
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Fig.4. Tensão nas Fases - Comercial – Transporte Aéreo. 
 

 
 

Fig.5. DHTv (%)  Comercial – Transporte. 
 

 
 

Fig.6. DHTi(%) - Comercial – Transporte. 
 

B.  Consumidores Industriais 

 
Para os Consumidores Industriais o maior desequilíbrio 

de tensão foi verificado no setor Metalúrgico, através de 
forno a arco, mais precisamente no processo de Laminação 
(13,4%), conforme o gráfico da Fig. 7. O valor apresentado 
está muito acima dos limites estabelecidos pela resolução nº 
505, da ANEEL. Nos consumidores industriais analisados 
somente a fábrica de plástico respeita os valores de 
desequilíbrio de tensão estabelecidos pela resolução da 
ANEEL.  

Os maiores índices DHTv foram encontrados na 
Metalurgia – Processo laminação com 12%, Fig. 8. Este 
valor esta acima do limite de 5% recomendado pela norma. 
Verifica-se também através das análises que a indústria 
metalúrgica com os processos de acearia e laminação e a 
indústria de plástico ultrapassam o limite de 5% 
estabelecido pelas recomendações do IEEE Standard 519-
1992 no ponto de análise considerado. 

 

 
 

Fig.7. Tensão nas Fases – Indústria Metalúrgica – Processo Laminação. 
 

 
 
Fig.8. DHTv (%)  nas Fases – Indústria Metalúrgica – Processo 
Laminação. 

 
Verifica-se que os maiores índices de DHTi foram 

também encontrados na indústria metalúrgica, de acordo 
com a Fig. 9, nos processos de acearia e laminação e na 
indústria de plástico com o valor de 20% no ponto 
verificado. 
 

 
 

Fig.9. DHTi (%) nas Fases – Indústria Metalúrgica – Processo Acearia. 
 

IV.  ANÁLISE COMPARATIVA DOS DISTÚRBIOS NA 

ENERGIA ELÉTRICA CAUSADOS POR CONSUMIDORES 

RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. 

 
 Nesse tópico apresenta-se a análise comparativa das 

grandezas de monitoradas, apresentadas na seção anterior. 
Apresenta-se os valores médios da tensão em regime 
permanente e distorção harmônica total de tensão (DHTv) e 
distorção harmônica total de corrente (DHTi). 

 As grandezas analisadas mostram o comportamento e 
como cada uma das cargas monitoradas influenciam de 
forma diferenciada nos parâmetros de qualidade da energia 
elétrica no sistema de energia. 

A.  Análise Comparativa dos Distúrbios 

Na Tabela II expõe-se o resultados que indicam os perfis 
diferenciados por classe de consumidores em relação ao 
DHTv (%), DHTi(%) e componentes harmônicas de 3ª, 5ª, 
7ª e 9ª ordens.  
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Os valores da Tabela são os valores médios do período 
total de monitoração para cada classe de consumidores. 
Observa-se que as médias das leituras realizadas para os 
consumidores industriais ultrapassaram o recomendado pela 
norma IEEE 519/1992. Considerando o DHTi (%), os 
consumidores que apresentaram os maiores valores foram 
os comerciais atingindo 46,17% de distorção harmônica 
total de corrente, e 13,37% para os residenciais e 11,37% 
para os industrias. 

Quanto as componentes harmônicas analisaram-se 
apenas as de 3ª, 5ª, 7ª e 9ª ordem por serem as mais 
significativas, sendo que segundo as análises feitas 
verificou-se que o harmônico de terceira ordem é a 
predominante para os consumidores residenciais, enquanto 
que nos consumidores comerciais e industriais os 
harmônicos de quinta ordem são mais significativos. 

 
TABELA II 

MÉDIA DAS LEITURAS REALIZADAS 
Média das Leituras Realizadas 

 Residencial  Comercial  Industrial  

DHTv (%)  3,012  3,090 5,75 
DHTi (%)  8,725  46,166  11,37  

3ª 
Harmônica  

1,547 0,900  0,71  

5ª 
Harmônica  

2,254  2,550  2.94  

7ª 
Harmônica  

1,000  0,750  2,38  

9ª 
Harmônica  

0,400  0,100 0,39  

V.  CONCLUSÃO 

Apresentou-se neste artigo a análise de alguns registros 
de medições de eventos da qualidade da energia. Foram 
apresentados valores de tensão em regime permanente, e 
distorções harmônicas de tensão e corrente, além da 
avaliação dos níveis de desequilíbrio de tensão. 

Os resultados expostos indicam o perfil diferenciado das 
diferentes classes de consumidores, conclui-se, portanto 
que as normas e recomendações deveriam cobrir as classes 
de consumidores de modo diferenciado.    

As normas mais conhecidas atualmente, a IEEE [2] e 
[3], a IEC [7], européia [6], bem como a Recomendação 
Brasileira [5] estabelecem limites para diversos parâmetros 
que caracterizam a qualidade da energia elétrica. No 
entanto essas normas são aplicadas igualmente de forma 
generalizada sem levar em consideração de maneira mais 
precisa os consumidores envolvidos e os  tipos de cargas 
elétricas instaladas.  

Contudo verifica-se nos casos selecionados que os 
índices de qualidade da energia como o desequilíbrio de 
tensão, distorção harmônica total de tensão e de corrente e 
as componentes harmônicas mostram perfis bastante 
diferenciados em cada um dos consumidores que 
apresentam atividades econômicas diferentes conforme foi 
verificado na tabela II. 

Dessa forma seria natural concluir que cada um desses 
consumidores possui sua especificidade em relação aos 
distúrbios injetados na rede, assim como também possuem 
uma sensibilidade diferenciada no que tange os problemas 
advindos da falta de qualidade da energia elétrica.   

 

Dessa forma percebe-se que seria adequado estudos que 
certificassem o impacto das diferentes classes de 
consumidores no sistema elétrico, bem como a 
sensibilidade destes a estes distúrbios.  

Este trabalho apresentou resultados preliminares, com o 
universo de consumidores analisados não se tem 
representatividade suficiente para questionar as normas 
vigentes. Este estudo prossegue como o aumento do 
universo de pesquisa, ou seja, aumento do número de 
consumidores analisados, melhor classificação dos dados e 
tratamento estatístico dos mesmos, objetivando a utilização 
destes dados na modelagem das diferentes classes de 
consumo.   
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