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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Nesta dissertação, não serão apresentadas ou discutidas definições, conceitos, 

regulamentações e outros itens relacionados à Qualidade de Energia, pois esses 

não são o seu escopo básico e podem ser encontrados nas referências (1), (2), (3), 

(4) e também no regulamento do Operador Nacional de Sistema (ONS) (24). Além 

disso, somente as Variações de Tensão de Curta Duração (VTCDs), particularmente 

os afundamentos de tensão, serão objeto de desenvolvimento deste estudo. Isso 

porque esse fenômeno elétrico de curta duração é um dos grandes causadores de 

perdas produtivas em plantas industriais, como se pode ver nas referências (1), (2), 

(3), (4), (5), (6) e (7). Em especial, ter-se-á um estudo de caso em uma indústria 

têxtil, que, por questão de sigilo, não poderá ser divulgada. 

Conforme a referência (2), a VTCD, dependendo da sua intensidade e duração, 

é um dos fenômenos elétricos que mais provocam distúrbios operacionais, 

influenciando no mau desempenho dos vários dispositivos do sistema elétrico e de 

equipamentos de avançada tecnologia, existentes no processo industrial, causando 

desligamentos e grandes prejuízos nos complexos industriais. Obviamente, esse 

fenômeno está relacionado à ocorrência de variações do valor eficaz das tensões e 

de acordo, principalmente, com a intensidade e duração. Portanto, a convivência 

com esse fenômeno nos complexos industrias é inevitável.  

Adiante, serão mostradas, por meio de pesquisas e estudos de casos, as 

conseqüências desse fenômeno, verificando as alternativas para cada tipo de 

situação industrial. Na referência (20), por exemplo, encontram-se as opções  para 

mitigação dos problemas que as VTCDs provocam numa indústria de papel. Nesta 

dissertação, o estudo será conduzido segundo sua aplicação em uma indústria têxtil 

de fiação. 

Pela sua relevância, serão realizados uma abordagem técnica – referências  

(12), (13), (14), (15), (16) – e um experimento de bancada prático desenvolvido para 

uma indústria têxtil, mostrando a influência da VTCD no desempenho de ASDs (do 
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inglês: Adjustable Speed Drivers) – conversores estáticos de freqüência, de grande 

aplicação em indústria têxtil.  

Então, será mostrado como uma carga sensível poderá impactar nessas 

variações de tensão de curta duração nos processos industriais têxteis e, 

particularmente, no desempenho dos conversores estáticos de freqüência ou ASDs 

utilizados para controle de velocidade de motores em extrusoras e bobinadoras, 

buscando uma forma de mitigar o impacto da qualidade de energia (QE) nesses 

processos.  

 

 

1.2 ÁREA DE INTERESSE DO TRABALHO E IMPORTÂNCIA DO TEMA 

 

 

O motivo que levou à decisão de fazer este estudo foi a maneira encontrada, 

em um caso prático de VTCDs em um processo de uma planta têxtil, em maio de 

1997, para, com escassos recursos tecnológicos, chegar à descoberta da causa raiz. 

Isso fez com que houvesse o interesse em compreender melhor, cientificamente, o 

que estava acontecendo no sistema elétrico e o que de fato poderia ser 

implementado nas instalações e equipamentos de uma maneira prática, eficiente e 

com baixo custo financeiro. Neste trabalho, foi possível verificar uma forma para 

mitigação e redução do impacto da qualidade de energia ante a VTCD, nesse 

processo industrial, no uso desses conversores estáticos de freqüência e de como 

viabilizar a suportabilidade de cargas e processos críticos ou sensíveis, com os 

afundamentos de tensão de curta duração. 

A pesquisa bibliográfica abrange experimentos laboratoriais [referências (12) e 

(23)] com painel representativo similar ao dos processos, além de outros 

experimentos [referências (13), (14), (15), (16) e (17)], com alguns tipos de 

conversores de freqüência, analisando as suas respostas e performances pelas suas 

curvas de sensibilidade ou suportabilidade, para entender os motivos desses 

fenômenos, quando submetidos a VTCDs. Como conseqüência, esses experimentos 

são utilizados como fonte técnica, para compreender se o que foi implementado para 

a mitigação no processo têxtil foi refletido na comprovação de funcionalidade de 

ASDs. 
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O processo têxtil é extremamente complexo e de difícil operacionalização dos 

seus sistemas e equipamentos. A sensibilidade de suas cargas, desde a fabricação 

da matéria-prima, o polímero, até a obtenção do fio sintético para a indústria de 

confecção de tecidos para alta costura, será descrita no trabalho. Essa dissertação 

pretende mostrar que essa complexidade está diretamente relacionada a esses 

eventos sobre essas cargas. 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo maior deste trabalho é mostrar que os afundamentos de tensão de 

curta duração impactam severamente no processo têxtil, pela tecnologia nele 

empregada, o que torna suas cargas sensíveis e de difícil suportabilidade a eventos 

elétricos desse tipo. 

Para que se atinjam os objetivos desta dissertação, pesquisou-se uma gama 

de trabalhos, tais como: dissertações, publicações de periódicos nacionais e 

internacionais, incluindo experimentos, conceitos, definições e temas específicos 

focados neste estudo. 

Os vários artigos pesquisados direcionarão para o entendimento do problema 

de qualidade de energia, a VTCD, buscando uma forma de mitigar esse tipo de 

problema no processo têxtil. 

As pesquisas, também, servirão como referências bibliográficas, sempre 

buscando estudos de VTCD e suas influências no conversor de freqüência atrelado 

a uma carga de motor de corrente alternada, que vem a ser a carga mais sensível 

dos processos têxteis.  

Além dessas fontes de pesquisas, o objetivo desta dissertação será mostrar um 

procedimento aplicado para a redução do impacto de qualidade de energia no 

processo industrial têxtil, pelos afundamentos de tensão nas redes elétricas. O 

trabalho possibilita a confirmação de que o método empregado foi bastante eficaz, o 

que poderá ser estendido a outra atividade industrial que empregue conversor de 

freqüência no processo. 
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1.4 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA INTRODUTÓRIA AO TRABALHO 

 

 

Para a dissertação alcançar os objetivos propostos, realizou-se um 

levantamento bibliográfico de assuntos gerais como termos e definições de 

qualidade de energia, os específicos e as opiniões de cientistas e engenheiros 

reconhecidos mundialmente, pelos trabalhos publicados e experimentos realizados 

em seus laboratórios. 

Alguns artigos pesquisados servirão para ajudar a compreender melhor os 

conceitos e aspectos relacionados ao entendimento deste tema. 

Sumarizam-se abaixo os artigos pesquisados. 

 

 

1.4.1 Qualidade de Energia – Conceitos e Definições, Análise e Interpretação 

de Qualidade de Energia, VTCDs 

 

 

Sobre esses temas, que são importantes para o entendimento e 

direcionamento da dissertação, as referências (1), (2), (3) e (4) apresentam uma 

série de termos e definições gerais e de VTCDs, Transitórios, Harmônicos e outros 

que ajudam a entender os conceitos teóricos relacionados à Qualidade de Energia. 

A referência (4) ressalta a importância de “usuário final e concessionária trabalharem 

juntos buscando a mais econômica solução para mitigar os problemas de qualidade 

de energia”. Se por um lado, a “concessionária de energia elétrica deve continuar a 

fazer todo o possível para reduzir as VTCDs, a indústria deve reduzir a sensibilidade 

de seus equipamentos para VTCDs”.  

 

 

1.4.2 Compreendendo os Problemas de Qualidade de Energia – VTCD e 

Interrupções  

 

 

A referência (2) menciona que os afundamentos de tensão são efeitos que se 

manifestam em sistemas elétricos industriais e estão relacionados com a ocorrência 
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de variações do valor eficaz das tensões, sendo inevitável para os mais avançados 

sistemas de suprimento elétrico e complexos industriais. Influencia, portanto, na 

operação e desempenho de ASDs,  causando desligamento e prejuízos ao processo 

industrial.  

Uma forma de mitigar esse efeito num ASD é fazer uma comparação entre 

vários equipamentos disponíveis no mercado, diante de uma VTCD. Em (12), o autor 

fez experimentos com dois fabricantes de conversores de freqüência, que mostrou 

as suas performances durante o teste realizado. Da mesma forma, em (23), a autora 

fez experimentos com um tipo de conversor de freqüência sobre os dados cedidos 

por uma indústria têxtil e de cartonagem, para comprovar a efetividade das 

implementações adotadas nos conversores de freqüência.  

Finalmente, o Anexo 4 mostra experimentos similares aos anteriores, porém 

com conversores utilizados no processo têxtil estudado neste trabalho. 

 

 

1.4.3 VTCDs – Como Mitigar seus Efeitos em Cargas Sensíveis, Sistemas 

Industriais, Métodos para Determinar a Freqüência e Custos, Suportabilidade 

dos ASDs. 

 

 

Em (6), descrevem-se os efeitos de uma VTCD em um consumidor ou 

complexo industrial e de que forma se poderá diagnosticá-los e mitigá-los. 

 As referências (5), (7) e (8) mostram que, desde o sistema de geração e 

distribuição até o consumidor final, podem haver faltas, provocando as VTCDs e 

seus efeitos no processo industrial. Também vários tipos de soluções poderão ser 

encontrados, tanto do lado do consumidor, quanto do lado do fornecedor, mostrando 

que o valor do investimento aumenta à medida que se caminha do consumidor final 

até a fonte de suprimento de energia.  

Em (9), é mostrado um fluxograma para análise de VTCD que orienta uma 

seqüência lógica de como chegar à solução do problema. Conclui-se que, quanto 

maior o emprego de automação, mais sensíveis se tornam as cargas com respeito à 

VTCD. 

A curva de sensibilidade de equipamentos, a CBEMA (do inglês: Computer 

Business Equipment Manufacturers Association), em (10), mostra os limites 
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aceitáveis e não aceitáveis dos desvios de tensão que podem ocorrer numa VTCD 

baseados nos padrões IEEE 1159, IEEE 1250, IEEE 859 e a integração desse 

padrão com a curva CBEMA. 

Com relação aos custos provocados pelos efeitos das VTCDs, em (11) foi 

realizada uma pesquisa de um ano em cinco empresas de distribuição. Um método 

de posição de faltas foi aplicado para o cálculo de freqüência de VTCDs. Os grupos 

de clientes considerados na pesquisa foram: doméstica, rural, industrial, comercial e 

pública. O custo médio anual com relação a VTCDs, em termos percentuais dos 

cinco grupos de consumidor, como uma média de todas as cinco empresas de 

distribuição consideradas para esses grupos, ficou assim distribuído: 54,5% nas 

indústrias, 32,4% no comércio, 9,2% na pública, 3,5% na doméstica e 0,3% na rural; 

o que direciona ainda mais nosso estudo à atividade industrial. A referência (5) 

mostra os custos de uma VTCD em vários tipos de atividade industrial1.  

As referências (12), (13), (14), (15), (16), (17) e (23) mostram os efeitos de um 

afundamento de tensão em vários tipos de ASDs e de como melhorar a 

suportabilidade desse tipo de dispositivo, por meio, por exemplo de dispositivo IBC 

(do inglês: Integrated Boost Converter) (13) que mantém a tensão do barrramento 

CC, corrente contínua, regulada, não provocando variação de tensão na entrada do 

conversor de freqüência e, conseqüentemente, melhorando a suportabilidade do 

conversor para a carga. Também mostram a interdependência entre conversores de 

freqüência e afundamentos de tensão, algumas ocorrências de afundamentos de 

tensão em uma indústria onde se encontram instalados vários ASDs. Essas 

referências mostram que os conversores de freqüência são mais sensíveis que os 

outros tipos de cargas encontradas nas indústrias e também possíveis soluções para 

evitar a atuação de sua proteção, quando da ocorrência da VTCD. Discute a 

sensibilidade de corrente alternada (CA) para os ASDs, procedimentos de testes 

para identificar a sensibilidade ou suportabilidade do equipamento, parâmetros dos 

equipamentos que podem influenciar no funcionamento do equipamento, outros com 

alto grau de repetibilidade em face dos afundamentos de tensão. O teste de 

equipamentos é constituído de computador controlado por um gerador de 
                                                
1 Mais adiante, será feita uma comparação de custos, utilizando os dados de custos de um 
afundamento/kW de demanda da referência (5), com dados de perdas explicitado no Anexo 3, por 
meio de uma planilha de perdas, levantadas no período de 98/99 de uma indústria têxtil, que também 
serviu de base para solicitar na concessionária de energia elétrica, judicialmente, as perdas ocorridas 
nesse período. 
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afundamento de tensão, sistema de aquisição de dados em tempo real, carga e 

controlador de carga com dSpace DS 1103 PPC com simulador Matlab e software 

de interface para controle de torque em tempo real, dentre outros. A performance 

dos ASDs estudados é mostrada por meio de curva de sensibilidade ou 

suportabilidade de conversores, para verificar  a sensibilidade ou suportabilidade dos 

ASDs, e indica que são cargas sensíveis para a indústria.  

Finalmente, a referência (17) faz a análise da performance de um ASD ante os 

afundamentos de tensão balanceados e desbalanceados, mostrando as curvas 

características do tipo de afundamento, sob diferentes condições de carga de motor 

acionado. 

 

 

1.4.4 Soluções para Melhoria da Sensibilidade dos ASDs ante os 

Afundamentos de Tensão 

 

 

Estão referenciadas em (12), (18), (19), (20), (21) e (22) vários tipos de 

soluções para as mais diversas situações, desde sistemas de transmissão em alta 

tensão até sistemas de baixa tensão, quando são submetidos a problemas de 

qualidade de energia. Os equipamentos e sistemas operacionais industriais também 

são comentados nessas referências e serão os mais focados neste estudo. 

Mas, para efeito de desenvolvimento deste trabalho e o que motivou esta 

dissertação de mestrado foi encontrar uma forma de pesquisar os problemas de 

qualidade de energia no seu modo mais eficaz e eficiente, ante os afundamentos de 

tensão.  

Em (12), (23) e no Anexo, 4 são mostrados os modos de funcionamento de  

ASDs, a funcionabilidade do equipamento de processo na utilização de conversor, 

os parâmetros dos conversores que afetam seu funcionamento e que possam 

influenciar a sensibilidade do equipamento de processo, a introdução de dispositivos 

eletroeletrônicos que possam melhorar a suportabilidade dos conversores, são vitais 

para a produtividade do processo industrial têxtil. Todas essas soluções e 

experimentos são, sem dúvida, de grande valia científica, pois abrem um leque de 

opções ao usuário final, que sofre com esse tipo problema de qualidade de energia. 
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Porém, além de todas essas opções, as referências (1) e (5) mencionam que o 

menor custo, em termos de investimentos, está dentro das instalações de baixa 

tensão, em que estão as cargas sensíveis, do tipo ASD. A elaboração e proposição 

de um procedimento capaz de descobrir a causa raiz que um afundamento de 

tensão provoca nessas cargas é o intuito do desenvolvimento desta dissertação. 

A referência (12), uma pesquisa conduzida com extrema competência pelo 

autor, mostra os modos de funcionamento que se pode introduzir nos conversores 

estáticos de freqüência, quer seja “na forma de introdução de dispositivos 

armazenadores de energia instalados no circuito intermediário dos conversores, ou 

uma combinação de um circuito para compensação de tensão e modulação 

harmônica, por meio de uma conexão de um trafo estrela delta. Ao se detectar um 

afundamento de tensão, a compensação é feita por meio de um retificador ligado ao 

secundário do transformador, que fornece uma tensão em série com a tensão de 

saída do retificador principal, mantendo assim, a tensão do barramento CC a um 

valor desejável”. Outras combinações são citadas pelo autor, o que comprova a 

intensa pesquisa realizada. 

Tal qual a referência anterior, a referência (23), pelos experimentos 

apresentados,  é também, sem sombra de dúvida,  fonte de informações de extrema 

valia para o desenvolvimento deste trabalho. 

  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

 

Este trabalho está organizado pelos capítulos 1 e 2 introdutórios, seguidos de 

uma estrutura elaborada por meio dos capítulos de 3 a 5, com pesquisas, 

experimentos, seus respectivos comentários e seu desenvolvimento. Espera-se, 

pelos dados das pesquisas e de seus conteúdos, que o desenvolvimento desses 

capítulos possam trazer muitas contribuições para o usuário final e para a 

comunidade científica. 

No capítulo 2, QUALIDADE DE ENERGIA E VTCDs, serão definidos os 

conceitos de qualidade de energia, cargas sensíveis diante de afundamentos de 

tensão e as suas conseqüências, de maneira singular, já que as referências (1) e (2) 
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já as fazem com muita propriedade. Portanto, será feito uso de definições já 

desenvolvidas na referência (1), direcionando-as a uma indústria têxtil. 

O capítulo 3, RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA MITIGAÇÃO DE VTCDs 

NOS ASDs, apresentará estudos de ASDs, cargas críticas de complexos industriais 

têxteis e trabalhos realizados por especialistas nesse assunto. Será visto o 

desempenho, simulações e testes de bancada em conversores de freqüência, bem 

como os gráficos de desempenho e de tendências (curva de sensibilidade), 

referência (23). 

O capítulo 4, PROCEDIMENTO PARA MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE 

QUALIDADE DE ENERGIA EM INDÚSTRIA TÊXTIL, mostrará um procedimento 

adotado numa empresa multinacional de grande porte, do ramo têxtil, por meio de 

dois estudos de casos e um experimento de bancada desenvolvido pela Du Pont e 

pela Siemens. 

Serão apresentados os estudos de casos, utilizando o procedimento adotado 

neste trabalho, possibilitando a sua validação para esses casos. Com isso, espera-

se que esse procedimento possa ser validado para qualquer atividade industrial que 

tenha problema de qualidade de energia elétrica, com respeito a afundamentos de 

tensão.  

Por fim, o capítulo 5 apresentará as conclusões gerais deste estudo e as 

principais contribuições para a comunidade técnico-científica. 
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2 QUALIDADE DE ENERGIA E VTCDs EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A economia de grande escala no Oriente, principalmente Coréia e China, na 

indústria têxtil fez com que esses países implementassem fortemente o 

desenvolvimento tecnológico com automação de sistemas e equipamentos, trazendo 

sensibilidades maiores de cargas, bem como reduzindo a margem de contribuição 

de fabricação de fios sintéticos nos países ocidentais, tais como Estados Unidos e 

países da América Latina. 

Um exemplo disso foi a decisão da Du Pont de refazer o seu ciclo de vida na 

organização, com a venda de todas as plantas têxteis no mundo em 2004, 

adquirindo novos negócios, implementando uma administração chamada de “One 

Du Pont”2.  

Portanto, na hora de se fazer um investimento em uma instalação, além do seu 

aspecto tecnológico – referências (5) e (6), a “qualidade de energia” deverá ser 

levada a termo e, na realidade, cada vez mais tem sido alvo crescente de 

consumidores finais de energia elétrica e empresas de distribuição que têm esse tipo 

de preocupação.  

A referência (4) sugere que a melhor maneira de investir em soluções de 

problemas de QE é que empresas de fornecimento de energia e usuários trabalhem 

conjuntamente para se ter a melhor solução econômica. 

O termo “qualidade de energia” começou a ser empregado principalmente no 

final dos anos 80, quando se iniciou a abordagem nos vários tipos de distúrbios 

elétricos existentes no sistema elétrico. Entretanto, conforme (1), os novos 

conhecimentos e conceitos sobre esse assunto não são necessariamente novos, 

pois, na realidade, esses distúrbios com os quais se convivia causavam paradas e 

perdas no processo produtivo. O que é novo e muito importante para esses 

                                                
2 “One Du Pont” significa que todas as unidades de negócio da empresa no mundo têm as mesmas 
estratégias, objetivos, crescimento e lucro, prevalecendo os valores corporativos em segurança, 
saúde e meio ambiente, respeito às pessoas sem distinção de religião e cor, clientes e fornecedores, 
dentro dos mais altos padrões éticos estabelecidos pela companhia. 
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investidores é o domínio sobre esses tipos de distúrbios e o interesse com que 

engenheiros têm tratado esse assunto.  

Quando se estende aos grandes consumidores, por exemplo às indústrias 

têxteis de grande porte, depara-se com situações crônicas de resultados no 

processo produtivo, ocasionando grandes perdas pela geração de refugos ou 

mesmo pelo uso ineficiente da energia elétrica, resultantes dos distúrbios elétricos 

decorrentes no sistema elétrico, cognominados de “problemas de qualidade de 

energia” e, na grande maioria, conforme referências (1), (2), (4), (5), (6) e (21), 

ocasionados por afundamentos de tensão. 

Nos casos de processos industriais têxteis de grande porte, nem sempre as 

tecnologias são transformadoras de produtividade e qualidade, mas sim de cargas 

que são sensíveis a problemas de “qualidade de energia”, transformando em 

resultados, na forma de perdas e de lucratividades operacionais. No Anexo 3, vê-se 

que são grandes as perdas quando ocorrem as VTCDs. 

Segundo os Profs. Drs. Paulo Ribeiro e José Carlos de Oliveira, são 

desperdiçados US$ 30 bilhões de dólares anualmente nos Estados Unidos e US$ 3 

bilhões de dólares no Brasil, por problemas de qualidade de energia.  

A referência (5) cita que uma empresa têxtil perde entre US$ 2 a US$ 4 por kW 

de demanda, quando ocorre uma VTCD. Uma manufatura no Vale do Silício, nos 

EUA, “perdeu” mais de US$ 3 milhões em um dia quando a “energia falhou” (New 

York Times, janeiro 2000). 

Em (6), não restam dúvidas dos motivos para o grande interesse dos 

engenheiros e concessionárias distribuidoras de energia elétrica, sendo que as 

quatro principais razões para o crescimento da preocupação com qualidade de 

energia são: 

 

I. As cargas atuais são mais sensíveis, como já mencionado, às variações ou 

distúrbios de energia, se forem comparadas com equipamentos do passado. Muitos 

dispositivos contêm controles baseados em microprocessadores e esses dispositivos 

de eletrônica de potência são extremamente sensíveis a muitos tipos de distúrbios; 

 

II. A crescente ênfase sobre toda a eficiência do sistema de potência e de 

melhoria dos processos produtivos tem resultado num contínuo crescimento na 

aplicação de dispositivos para reduzir perdas, tais como: conversores de freqüência 
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de motores de velocidade ajustável de alta eficiência e capacitores para correção do 

fator de potência; 

 

III. Cada vez mais o conhecimento sobre qualidade de energia tem sido bem 

disseminado pelos engenheiros e especialistas e pelos consumidores finais. Clientes 

têm se tornado mais conscientes e conhecedores quanto às questões como 

interrupções, VTCDs e transitórios e têm desafiado as concessionárias a melhorar a 

qualidade de energia distribuída; 

 

IV. Os processos e equipamentos atuais têm apresentado um grau de 

integração e sofisticação tecnológica elevados, o que significa que a falha em um 

componente ou problemas de qualidade de energia têm conseqüências muito mais 

graves. 

 

Os investidores desejam um parque de equipamentos e máquinas mais 

eficientes, mais rápidas e mais produtivas que o novo mundo globalizado e 

tecnológico exige: qualidade e custo competitivo. Conforme afirmado em (4), restam 

às distribuidoras ou concessionárias de energia elétrica, que enviam essa qualidade 

ao consumidor final, o encorajamento em novos investimentos em P&D e integrar 

com os seus consumidores importantes, pois ajudam seus clientes a aumentar seus 

lucros e também a prevenir perdas irrecuperáveis.  

Por outro lado, os recursos tecnológicos atrelados aos equipamentos 

instalados para aumentar a produtividade são, freqüentemente, conforme (5), (6) e 

(7), aqueles que mais sofrem com os vários tipos de distúrbios de energia elétrica. E 

os equipamentos são, algumas vezes, as fontes geradoras de “problemas de 

qualidade de energia”. Como conviver com esses problemas e, ao mesmo tempo, 

não interferir nos processos produtivos industriais? 

O investimento ou a intervenção – ver referências (1), (5), (6) e (9) – envolvidos 

para resolver problemas de qualidade de energia devem ser muito bem analisados. 

Não será sempre econômico eliminar problemas por má qualidade de energia, 

principalmente em sistemas de maior tensão. Em muitos casos, conforme (1) e (9), a 

solução ótima para a resolução de um problema é poder fazer com que partes das 

cargas sensíveis sejam menos sensíveis a variações de qualidade de energia e isso 

poderá ser custoso, principalmente quando resolvido nos níveis de tensão maiores. 
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O equilíbrio a ser buscado será o nível de qualidade exigida, que resultará no 

funcionamento adequado dos equipamentos dos consumidores finais, dentro de 

critérios técnico-econômicos. Portanto, avaliar economicamente, ou seja, verificar a 

performance do sistema e determinar custos de problemas de qualidade de energia, 

é primordial para a decisão do investimento. As figuras apresentadas na referência 

(1), reproduzida como figura 1, e na referência (5), reproduzida como figura 2, nesta 

dissertação, ilustram o quanto cresce o valor do investimento na resolução do 

problema de qualidade de energia – o afundamento de tensão – à medida que nos 

“distanciamos” das cargas sensíveis em direção ao sistema de fornecimento de 

energia (níveis de tensão superiores). As referências (5), (7) e (9) também ilustram 

esse comportamento. 

Enfim, esse trabalho apresentará uma proposta de desenvolvimento de um 

procedimento que possa direcionar um caminho para a mitigação dos problemas de 

uma VTCD, como uma forma de estabelecer as fronteiras entre fornecedor de 

equipamentos, consumidor e concessionária. 

 

 
Figura 1 – Escala de valor de investimento em diferentes níveis do sistema elétrico por motivos   
de VTCD 
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Figura 2 – Custo da solução em função do tipo de sistema e sensibilidade do equipamento 
 

 

2.2 QUALIDADE DE ENERGIA – DEFINIÇÃO 

 

 

Para este trabalho, será usada a definição do termo “qualidade de energia” 

(QE) proposta por Dugan em (1):  

 

‘Qualidade de Energia Elétrica’ está relacionada com qualquer desvio que 
possa ocorrer na magnitude, forma de onda ou freqüência da tensão e/ou 
corrente elétrica. Esta designação também se aplica às interrupções de 
natureza permanente ou transitória que afetam o desempenho da 
transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica.  

  

Problema de qualidade de energia é, portanto, qualquer problema de energia 

manifestado por meio de desvios de freqüência, de tensão ou corrente que resulte 

em falha ou não de operação do equipamento do cliente.  
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2.3 TIPOS DE PROBLEMAS CARACTERÍSTICOS DE QUALIDADE DE ENERGIA 

(QE) 

 

 

Em (1) e (2), têm-se descritos os vários tipos de problemas característicos de 

QE de maneira detalhada. Abaixo será descrito somente um tipo de problema 

característico de qualidade de energia, a VTCD ou Afundamento de Tensão de 

Curta Duração. 

Afundamentos de tensão são usualmente associados a faltas no sistema, mas 

podem também ser causados pela energização de cargas pesadas ou partida de 

grandes motores, conforme (1) e (2). 

A figura 3, extraída da referência (9), mostra uma VTCD causada pela 

ocorrência de um curto circuito de duração de 7 ciclos. 

 

 
Figura 3 – Forma de onda de VTCD causada por uma condição de falta (7 ciclos) 

 

 

2.4 CARGAS SENSÍVEIS – DEFINIÇÕES 

 

 

As características de um processo industrial têxtil dependem do tipo de fio a ser 

fabricado e da complexidade da cadeia da sua atividade produtiva. Cada cadeia 
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produtiva tem como objetivo gerar parte de um produto ou um produto, que 

dependerá de matéria-prima, dos recursos tecnológicos empregados em 

equipamentos, instalações e sistemas elétricos de alimentação da cadeia produtiva. 

 Como descrito anteriormente, a sensibilidade dos equipamentos à qualidade 

de tensão de fornecimento e a crescente aplicação de equipamentos que utilizam 

eletrônica de potência, bem como a agregação tecnológica aos sistemas de 

controle, trazem ao parque industrial, conjuntamente, maior crescimento das cargas 

que possuem maiores sensibilidades, referências (6) e (10), provenientes desses 

montantes tecnológicos sofisticados. A indústria têxtil é uma das que mais sente. 

 Portanto, são consideradas cargas sensíveis, segundo as referências (1), (6), 

(7), (8), (9), (10), (11), quando elas são influenciadas pelas interrupções de natureza 

permanente ou transitória que afetam o desempenho da transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica, isto é, quando provocam um funcionamento 

inadequado de um processo produtivo ou uma descontinuidade operacional pelo 

mau funcionamento de um equipamento.  

Da quantidade de eventos anuais, nos EUA, de qualidade de energia, 

referência (21), de 92% a 98% são decorrentes de VTCDs e, conforme (4), 95% dos 

eventos têm redução de 60% da tensão, e 98% com redução de 70% da tensão, que 

são provenientes de VTCDS com duração de 1 a 6 ciclos. 

E quando se fala de cargas sensíveis, para indústria têxtil, está-se falando dos 

equipamentos tipo ASD atrelados a um motor de corrente alternada, principalmente 

os que possuem alta tecnologia – ver referências (6), (8), (9) e (15), pois são essas 

cargas as que mais causam impactos no processo têxtil por suas paradas repentinas 

e que provocam, referência (8), interrupções e perdas de produção. Para melhor 

entendimento, o gráfico do Anexo 2, mostra o afundamento de tensão de 

aproximadamente 20% de queda de tensão com duração de 10 ciclos, o que ocorre 

numa indústria têxtil, alvo deste estudo. 
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2.4.1 Curvas de Tolerância de Tensão 

 

 

Geralmente, equipamentos elétricos operam melhor quando a tensão eficaz é 

constante e igual ao valor nominal. Em caso da tensão nula em certo período de 

tempo, simplesmente a máquina deixará de operar completamente.  

Nenhuma parte de equipamento elétrico, conforme (1) e (2), pode operar 

indefinidamente sem energia. Alguns equipamentos podem parar dentro de um 

segundo, como a maioria dos computadores desktop. Outros equipamentos podem 

suportar interrupções de energia muito maiores, como computadores laptops, que 

são projetados para isso. Mas mesmo a bateria dos computadores laptops só 

contém energia para algumas horas.  

Para cada parte de equipamentos é possível determinar por quanto tempo 

continuará funcionando após a interrupção de energia – ver referências (12) e (23). 

Um simples teste forneceria a resposta. O mesmo teste pode ser feito para uma 

tensão de 10% (da nominal), para tensão de 20%, e assim por diante, para um 

determinado intervalo de tempo, em ms ou em ciclos. Se a tensão for próxima o 

suficiente da nominal, o equipamento será capaz de operar indefinidamente, pois 

ainda não representa uma deformação na forma de onda ou mesmo não representa 

um afundamento de tensão. Conectar os pontos obtidos pelo desempenho desses 

testes, numa determinada condição de VTCD e de tempo, resulta na chamada 

“curva de tolerância, de sensibilidade ou suportabilidade”.  

O conceito de curva de tolerância para equipamentos eletrônicos sensíveis foi 

introduzido em 1978 por Thomas Key – ver referências (1), (2) e (9). Quando 

estudava a realidade de fontes de energia para instalações militares, notou-se que 

afundamentos de tensão e seus efeitos nos computadores poderiam ser mais graves 

que interrupções completas de fornecimento de energia. Thomas Key estudou 

alguns critérios de projeto de alguns fabricantes e realizou alguns testes. O resultado 

foi a curva de tolerância conhecida como “curva CBEMA” alguns anos depois, 

referências (1), (8), (9) e (10). 

Quando se descreve o comportamento – ver (1), (2), (3), (4), (12) e (23) – do 

equipamento através da curva de sensibilidade, são assumidos alguns princípios, 

que depois foram generalizados para quaisquer equipamentos sensíveis. O princípio 

básico é que o afundamento de tensão pode ser caracterizado unicamente através 
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da magnitude e duração. Do ponto de vista do equipamento, o princípio básico por 

trás da curva de sensibilidade segue a seguinte definição: se dois afundamentos têm 

a mesma magnitude e duração, então ambos acarretarão ou não uma falha ou mau 

funcionamento do equipamento.  

Nas referências (12), (23) e no Anexo 4, têm-se várias simulações em 

conversores com afundamentos de várias magnitudes em determinadas durações, 

com as respectivas curvas de sensibilidade ou suportabilidade dos conversores. Os 

gráficos do Anexo 4, da referência (23) e do Anexo 5, mostram o comportamento da 

curva de sensibilidade em várias situações simuladas no conversor. 

Em contrapartida, o IEEE Standard 1159 (10) dá as categorias e características 

típicas de eventos de qualidade de energia. A tabela 1, extraída de (10), mostra a 

terminologia desse padrão e a classificação dos eventos pela duração do evento, em 

ms. 

 

 
 Curva CBEMA – Curva de sensibilidade 

 

  

 Categoria de VTCD 

Tipo de variação Instantânea Momentânea Temporária 
Interrupção (ms)  8,33 – 3.000 3.000 – 60.000 

Afundamento (ms) 8,33 – 500 500 – 3.000 3.000 – 60.000 
Elevação (ms) 8,33 – 500 500 – 3.000 3.000 – 60.000 

 
Duração de variação de tensão usando IEEE 1159 (Durações em ms, sistema em 60 Hz) 
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2.5 AFUNDAMENTO DE TENSÃO DE CURTA DURAÇÃO  

 

 

Conforme visto anteriormente, nas referências (1), (2). (3) e (4), afundamentos 

de tensão são reduções de curta duração no valor eficaz de tensão, causadas 

usualmente por curtos-circuitos, sobrecargas e partida de grandes motores. O 

interesse por afundamentos de tensão deve-se, principalmente, a problemas que 

causam a equipamentos como acionadores de velocidade ajustável, equipamentos 

de controle de processos e computadores. Partes de equipamentos falham quando a 

tensão eficaz reduz a valores inferiores a 90% da tensão nominal por mais de um ou 

dois ciclos, conforme referências (1) e (2). 

É também definido no documento Procedimentos de Rede (24), elaborado pelo 

ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), item “Padrões de Desempenho da 

rede Básica”, Submódulo 2.2. O termo VTCD, que se aplica a afundamentos e 

elevações de tensão, de acordo com esses Procedimentos, é definido como “um 

desvio significativo da amplitude da tensão por um curto intervalo de tempo”. 

Ainda em (24), a partir da duração e amplitude, um afundamento de tensão é 

classificado como momentâneo (com duração superior ou igual a um ciclo e inferior 

ou igual a três segundos) ou temporário (superior a três segundos e inferior ou igual 

a um minuto). Para as duas categorias, a amplitude do evento varia entre 0,1 pu 

(igual ou superior) e inferior a 0,9 pu.. 

Nesta dissertação, serão considerados os afundamentos temporários e 

momentâneos, com duração entre 1 ciclo e 1 minuto e amplitude compreendida 

entre 0,1 pu e 0,9 pu da tensão de referência, utilizando a tensão remanescente 

para caracterizar a magnitude do distúrbio. 

  

 

2.6 SISTEMAS CONVENCIONAIS, SISTEMAS INTELIGENTES OU SISTEMA DE 

CONTROLE E EQUIPAMENTOS AVANÇADOS EM INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

Serão denominados “sistemas convencionais” – para efeito de estudo e 

comparação de definições em relação aos outros sistemas – em indústria têxtil 

aqueles que não são influenciados por um problema de qualidade de energia e 
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possuem baixa aplicação tecnológica; são plantas com existência de mais de 30 

anos. Por serem mais robustos em termos de funcionamento, não são facilmente 

influenciados por esses distúrbios, o que permite dizer que não há outras fontes 

geradoras que possam afetar o resultado final de funcionamento de um sistema ou 

equipamento. 

“Sistemas inteligentes” ou “sistemas de controle e equipamentos avançados” 

são aqueles que, por concepção, têm recursos tecnológicos da era digital, que 

permitem melhor performance de resposta dos sistemas e/ou equipamentos, 

promovendo a melhoria dos processos produtivos e, conseqüentemente, o aumento 

da produtividade e qualidade, com a melhor eficiência no uso de energia elétrica. 

Porém, são considerados cargas sensíveis e como se comportam em uma indústria 

têxtil será mostrado nos casos de estudos. Na referência (6), isso é explicitado 

claramente. 

O trabalho mostrará algumas experiências práticas realizadas na indústria 

têxtil, simulações práticas, com pesquisas correlacionadas aos problemas de 

qualidade de energia, que permitirão propor um procedimento para a resolução de 

grande parte dos problemas de qualidade de energia. 

 

 

2.7 CARGAS TÍPICAS DE UMA INDÚSTRIA TÊXTIL E CONSEQÜÊNCIAS 

TECNOLÓGICAS 

 

 

Para compreender melhor o significado do item anterior, serão descritos os 

processos têxteis, com diagramas unifilares elétricos de configurações de 

equipamentos têxteis, cargas baseadas em ASDs, por exemplo, uma extrusora 

sendo alimentada por um motor e com controle de velocidade variável por conversor 

de freqüência, monitorado por meio de um sistema inteligente, os Sistema Digital de 

Controle Distribuído (SDCDs) ou PLCs (do inglês: Programable Logical Controller). 

Em (5), Mark McGranaghan menciona as perdas econômicas, em diversos 

tipos de manufaturas, com um custo de VTCD em US$/kW, mostrando a 

metodologia e algumas considerações para chegar à resolução dos problemas de 

qualidade de energia, em especial a VTCD, que é a maior causadora, segundo as 

referências (6), (7) e (9), de perdas no processo industrial. 
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2.7.1 Conversores de freqüência de corrente alternada de velocidade ajustável 

ou ASDs em indústria têxtil 

 

 

As referências (12), (13), (14), (15), (16) e (17) e o Anexo 4 mostram que os 

Conversores de Velocidade Ajustável são tão sensíveis a Afundamentos de Tensão 

quanto os equipamentos de controle de processos discutidos anteriormente. 

Interrupções de funcionamento dos acionadores de velocidade ajustável podem 

ocorrer devido a muitos fenômenos: 

 

• O controlador ou proteção do inversor detecta uma mudança repentina nas 

condições de operação e interrompe o funcionamento do acionador para 

prevenir danos nos componentes de eletrônica de potência. 

 

• A queda da tensão no barramento CC que resulta do afundamento causa má 

operação ou interrupção de funcionamento do controlador do inversor PWM, 

(do inglês: Pulse Width Modulation ou modulação por largura de pulso).  

 

• O acréscimo da corrente CA durante o afundamento ou sobrecorrente pós-

afundamento carrega o capacitor CC, o que causará sobrecorrente que 

queima o fusível responsável por proteger os componentes de eletrônica de 

potência. 

 

• O processo controlado pelo motor não será capaz de tolerar variações de 

velocidade ou de torque devido ao afundamento. 

 

Após a falha, alguns reiniciam imediatamente quando a tensão volta, outros 

reiniciam depois de certo intervalo de tempo e outros apenas depois de um comando 

manual. Muitas opções de reinício automático são apenas relevantes quando o 

processo tolera um certo nível de variação de torque e velocidade.  

Em uma indústria têxtil, se ocorrer uma VTCD, a probabilidade de o inversor sair 

fora de operação é extremamente grande, principalmente se for desprovido da 
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possibilidade de alguma parametrização. Segundo a referência (23), por exemplo, 

num conversor Danfoss modelo VLT-5005, 4 kVA e 380 V, o equipamento possui 

uma série de parâmetros de controle, dos quais se destaca o parâmetro 407, 

correspondente a “Falha da rede de alimentação”. Por meio desse parâmetro, é 

possível configurar ações diferentes para quando o conversor detectar tensões 

eficazes abaixo de um valor previamente definido (parâmetro 450). Uma das 

configurações possíveis para o parâmetro 407 é o “NO FUNCTION” (OFF): Sem 

função – o conversor ignora a falha, mantendo o controle até que falte energia. 

Quando a tensão é restabelecida, ocorre o retorno da operação normal do 

equipamento. 

 

 

2.7.2 Motores de indução diretamente alimentados 

 

 

Em uma planta industrial têxtil de mais de 30 anos de operação, de baixa 

aplicação tecnológica, a maioria dos motores de indução são ainda alimentados 

diretamente, isto é, os terminais do motor são conectados à freqüência e tensão 

nominais da fonte de suprimento. É claro que o controle de velocidade do motor não 

é possível nessa situação. 

Motores alimentados diretamente não são sensíveis a afundamentos de 

tensão. Entretanto, problemas podem ocorrer quando muitos motores são 

alimentados no mesmo barramento. Há alguns fenômenos que podem ser 

provocados por afundamentos de tensão, referências (1) e (2): 

 

• Afundamentos profundos levam a oscilações severas de torque no início do 

afundamento e no momento em que a tensão volta ao seu estado inicial. Isso 

pode causar danos ao motor. 

 

• No início do afundamento, o campo magnético será deslocado do entreferro. 

O transitório associado causa uma queda adicional para afundamentos 

profundos. Durante esse período, o motor contribui para a corrente de curto-

circuito e algo que amenize o afundamento. 
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• Quando a tensão volta ao normal, o campo do entreferro é reconstituído 

novamente. Em sistemas mais sensíveis, isso pode durar 100 ms, durante os 

quais o motor continua a operar vagarosamente. Isso pode se tornar um 

problema em sistemas em que a carga tem crescido no decorrer dos anos. 

 

• Quando a tensão se restabelece, o motor solicita uma alta corrente: 

primeiramente para restabelecer o campo do entreferro, depois para 

restabelecer o afundamento pós-falta com duração de um segundo ou mais, e 

causa queda do relé de sobretensão e sobrecorrente. 

 

• Para afundamentos desbalanceados, o motor é sujeito tanto à tensão de 

seqüência positiva como à seqüência negativa em seus terminais. A 

seqüência negativa causa uma oscilação e uma grande corrente de 

seqüência negativa. 

 

 

2.8 CONSEQÜÊNCIAS CAUSADAS POR VTCD – AFUNDAMENTO DE TENSÃO 

NA INDÚSTRIA TÊXTIL – CASO REAL 

 

 

Como exemplo, mostrar-se-á o que uma VTCD provoca em uma instalação 

industrial têxtil que possui sistema inteligente, cujas conseqüências são resultados 

desastrosos no seu processo produtivo.  

Esse caso aconteceu em empresa de grande porte, na qual técnicos das áreas 

de manutenção e de produção puderam presenciar e vivenciar os problemas 

gerados no processo devido a um Afundamento de Tensão. Com pesquisas e 

medições de campo, foi empregado um procedimento na solução do problema de 

QE. 

O objetivo era reduzir o custo de energia agregado ao produto, provocado pelo 

distúrbio no sistema de fornecimento de energia elétrica, diminuindo também as 

intervenções da manutenção nos painéis elétricos, por meio de:  

•   uso racional da energia elétrica no ciclo do processo produtivo; 
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•   eliminação de perdas, refugos e reprocessamento do produto; 

•   redução de paradas nas intervenções de manutenção nos equipamentos; 

•   aumento de segurança ao pessoal de manutenção com diminuição da 

exposição de riscos de acidentes elétricos e de ferimentos. 

Os refugos eram considerados excessivos, justamente pela descontinuidade 

operacional de uma carga sensível. A figura 5 mostra quanto era o valor desse 

desperdício: 
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Figura 5 – Gráfico de perdas antes e depois da intervenção 

 

Pode-se notar que, mesmo depois de medidas tomadas para a redução de 

impacto da QE, apesar da diminuição dos refugos, fica latente que dificilmente serão 

reduzidas as perdas a zero, principalmente em plantas têxteis, com cargas 

extremamente sensíveis ao evento de afundamento de tensão. 

 

 

2.9 CURVA DE SENSIBILIDADE DE ASDs E HISTÓRICO 

 

 

Para efeito de estudo e fazer uma comparabilidade de sensibilidade de ASDs, 

a referência (23) apresenta os testes de bancada com conversores de freqüência. 

Esses testes foram realizados para confirmar que a VTCD que ocorria em uma 
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indústria têxtil provocava o desligamento do ASD, causando paradas repentinas de 

extrusoras e bobinadoras.  

O trabalho, que teve orientação e participação do autor desta dissertação, 

mostrou o impacto produtivo, os problemas de QE relativos a essa indústria têxtil, 

Para melhor elucidação ver curvas de sensibilidade de conversor de freqüência ante 

a VTCD em diversas configurações,  Anexo 5. 

Um trabalho desenvolvido pela Du Pont e Siemens, de um teste de bancada 

com o nome de Power Dip Ride-Through Tests for Spinning Drives, cujo objetivo foi 

realizar testes de bancada para avaliar a performance do ASD Siemens acoplada a 

uma bobinadora de fiação, do qual o autor também participou é apresentado no 

Anexo 4 desta dissertação.  

Vale aqui fazer uma ressalva, antes de comentar os testes do Anexo 4, 

mencionados no parágrafo anterior, para perceber o histórico dessa unidade têxtil, 

em termos de dificuldades, indisponibilidade de recursos, tecnologia para o 

desenvolvimento da intervenção, que estão descritos nos capítulos posteriores. 

Iniciaram-se, em maio de 1997, os testes em painel simples composto por uma fonte 

de 380V, o mesmo SAD utilizado no processo, um motor, “um contator/disjuntor para 

simular VTCDs” manualmente e um medidor de QE. A experiência mostrou que os 

esforços dispendidos nessa pesquisa prática de campo adicionaram muitos 

conhecimentos em termos de conceitos de suportabilidade de equipamentos e de 

problemas de qualidade de energia, que naquele momento eram desconhecidos por 

essa empresa. 

Em outubro de 2000, um trabalho foi desenvolvido por duas empresas do 

mesmo grupo, por meio de um painel de teste, mostrado no Anexo 4, também com a 

ajuda de cientistas externos pertencentes a uma empresa, no caso a Du Pont. Pôde 

ser realizada uma simulação do processo nesse painel, reproduzindo exatamente o 

que ser tinha no processo. Desse trabalho, é importante salientar que os recursos 

disponibilizados naquele momento só foram possíveis devido à parceria entre Du 

Pont e Siemens.  Como resultado final, ambos, o conversor Siemens PM e a 

bobinadora Toray, demonstraram boa suportabilidade em 50% de afundamento nas 

3 fases em pelo menos 500 ms. A figura A do Anexo 4 mostra o nível CC sem carga, 

num primeiro momento, na saída do retificador que está em 528V . Com o adicional 

do resistor de 15 Ω, o arranjo motor/gerador simula um afundamento. Pela carga 

(resistor de 15 Ω), o nivel CC cai a 505V, depois a 295V permanecendo nesse 
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patamar por um determinado período. Depois, recupera o nível CC até chegar na 

condição original de 528V, com a abertura do contator, ou seja, a retirada da carga 

resistiva. Se for olhada a figura B do Anexo 4, será percebido que, durante a queda 

do nível CC no barramento CC do retificador, a entrada principal do inversor também 

é sentida no mesmo instante, porém a corrente do motor e a velocidade não sentem 

a queda dessa energia por um período de 500ms, o que comprova a boa 

suportabilidade a VTCD do sistema. 

Passados três anos, aproximadamente, foi construída uma nova unidade de 

fiação com tecnologia de última geração, tal como SDCDs, PLCs, robots, 

conversores, no-breaks, dentre outros. Após a partida da unidade até a sua 

estabilização produtiva, a planta começou a dar sinais de sensibilidade de cargas 

quando ocorriam as VTCDs, provocando paradas de máquinas e geração de 

grandes perdas. Nesse caso, por falta de conhecimento mais detalhado da 

funcionalidade de processos e de seus sistemas e equipamentos, foi necessária a 

contratação de uma empresa especializada para auxiliar na resolução desse 

problema.  

Após alguns meses de estudo e acompanhamento dos históricos de eventos 

elétricos do tipo VTCD, notou-se que as sensibilidades de cargas ocorriam nos 

ASDs. Uma vez comprovada essa sensibilidade, foi utilizado o mesmo procedimento 

adotado para a resolução dos problemas da planta P, cujo processo será descrito no 

capítulo 4.3.1.  

Mais uma vez foi confirmado que plantas com tecnologias mais avançadas 

melhoram o rendimento em termos produtivos e de qualidade. Ao mesmo tempo, 

ocorrem paradas de equipamentos em função das VTCDs e das cargas sensíveis, 

como referenciado em (1), (2), (3), (4), (5) e (6).  
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3 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA MITIGAÇÃO DE VTCDs NOS 

ASDs EM INDÚSTRIAS TÊXTEIS 

 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

A grande quantidade de motores presentes numa instalação industrial têxtil 

com a aplicação de variadores de velocidade faz com que esse recurso tecnológico 

seja amplamente utilizado para determinados tipos especiais de aplicações, como 

extrusoras e bobinadoras, o que colabora para o aumento da sensibilidade com 

relação a um afundamento. Em contrapartida, os recursos tecnológicos existentes 

em variadores de velocidade permitem que, mesmo com o afundamento, não haja 

interferência na performance do equipamento, pois trazem acessórios e/ou recursos 

tecnológicos, referências (12), (13), (14), (15), (16), (17), (23), que permitem o 

funcionamento adequado do equipamento, até um determinado nível de 

afundamento, geralmente com duração de até 500ms e magnitude de até 50% da 

tensão nominal que alimenta a carga. Nas referências (12) e (23), os testes de 

performance mostram o afundamento e o comportamento dos variadores de 

velocidade. 

 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS DE CARGAS CRÍTICAS EM UM COMPLEXO 

INDUSTRIAL TÊXTIL 

 

 

As características de cargas críticas do processo industrial têxtil são de alta 

tecnologia empregada como robots, SDCDs, PLCs e, principalmente, motores 

controlados por ASDs.  

Considerar-se-á que um ASD é um elemento sensível e crítico no processo 

têxtil, uma vez que a parte de máquinas produtivas são extrusoras de fiação e as 

bobinadoras utlizam ASDs como forma de controlar a velocidade de motor CA. Para 
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tanto, a referência (23), que apresenta os dados de perdas do processo e outras 

informações contidas no Anexo 3, representam a base desta dissertação. 

 

 

3.3 DEFINIÇÕES DE CARGAS CRÍTICAS EM INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

Serão estudadas essas cargas, pois são as que geram as seguintes situações 

no processo: comprometem o processo produtivo, gerando perdas por conseqüência 

de um problema de qualidade de energia qualquer; interrompem o processo 

industrial por um afundamento de certa magnitude e determinado ciclo, na sua 

grande maioria. 

Em ambas as situações, o fator primordial é que sempre haverá uma solução 

para minimização do problema, se estiver conhecida a sua razão (causa raiz). 

Será apresentada uma seqüência lógica de ações técnicas que norteará a 

resolução do problema, por conseguinte, resultando num procedimento que 

assegure a sua resolução ou mitigação.  

 

 

3.4 APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE UMA CARGA CRÍTICA 

PARA VELOCIDADE VARIÁVEL DE MOTORES 

 

 

Foram pesquisados em torno de 23 artigos que foram relatados de maneira 

sumarizada no subitem 1.4 desta dissertação. Dentre esses, as referências (12) e 

(14) servirão de base de desenvolvimento dos tópicos seguintes. 

 

 

3.5 CONVERSORES DE FREQÜÊNCIA VSI-PWM 

 

 

Foram utilizados, na referência (12), dois conversores por tensão imposta (VSI) 

para acionamentos de corrente alternada, de fabricantes diferentes (Siemens e 
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WEG), visando a investigar a sua operação sob situações ideais ou não, no que se 

refere à tensão de alimentação.  

Detalhes dos modelos, implementação computacional e estudos de validação 

foram contemplados em outro trabalho, referência (23), portanto, não serão 

detalhados aqui.  

A modelagem do conversor e as características do simulador, constituição 

física do conversor e as características/parâmetros do sistema/conversor empregado 

para simulação computacional, bem como as características dos conversores, estão 

explicitados no capítulo II, item 2.2, da referência (12). 

A montagem experimental do conversor VSI-PWM constituiu-se em “um arranjo 

que permitisse reproduzir em laboratório resultados similares àqueles passíveis de 

extração dos trabalhos computacionais. Assim procedendo, pode-se estabelecer 

termos comparativos entre formas de onda obtida através das duas estratégias 

estabelecidas e concluir sobre a precisão dos modelos em relação ao desempenho 

do produto real” (12).  

A figura 6 mostra o arranjo físico utilizado, no qual se observa o conversor 

alimentando um motor que aciona uma carga mecânica típica. As tensões de 

suprimento foram providas por uma fonte de alimentação programável HP 6384A, 

trifásica, com potência de 4,5 kVA. 

O microcomputador responsável pelo controle da fonte programável foi também 

utilizado para armazenamento e processamento dos sinais obtidos pelo osciloscópio. 

 

 
Figura 6 – Diagrama de blocos do arranjo utilizado em ensaios de laboratório para análise de 
desempenho do VSI-PWM senoidal 
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O trabalho mostrou um resultado em que ambos os conversores tiveram 

resultados semelhantes, o que comprova também que as tecnologias são muito 

próximas. Também mostra as curvas de suportabilidade dos dois tipos de 

conversores, ambos similares no seu funcionamento, o que constatou a “boa 

correlação entre resultados experimentais e computacionais para todas as situações 

testadas”, conforme figuras 7 e 8. 

 

 

Figura 7 – Curva de suportabilidade para conversor Siemens (12) 
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Figura 8 – Curva de suportabilidade do conversor WEG (12) 

 

Da mesma forma, o trabalho da Du Pont/Siemens representou, no 

experimento, a suportabilidade do conversor, para um afundamento de tensão de 

até 50%. Porém, em algumas situações, permitiu um afundamento ainda de 

magnitude menor, isto é, mais severa. 

 

 

3.6 MEDIÇÕES E TESTES DE BANCADA EM CONVERSORES DE DIVERSOS 

FABRICANTES – DESEMPENHO DE CONVERSORES 

 

 

O trabalho realizado pela Du Pont/Siemens mostrou que há uma grande 

suportabilidade desse equipamento testado, utilizado nas máquinas de fiação da Du 

Pont. Foi realizada uma análise de desempenho dos conversores ante os 

afundamentos de tensão, mostrado no item 2.7 (Cargas típicas de uma indústria 

têxtil e conseqüências tecnológicas) e com mais detalhes no Anexo 4. 

Além da referência (23), o trabalho apresentado no item 2.7 mostra que o 

equipamento é adequado ao uso nesse tipo de indústria que é extremamente 
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sensível nos aplicativos ASDs e motores de indução CA. Portanto, não serão 

repetidos nesse capítulo. 

 

 

3.7 RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A PARAMETRIZAÇÃO DE CONDIÇÕES 

DE FALHA COMO FATOR DE DESEMPENHO DOS CONVERSORES EM FUNÇÃO 

DOS PROBLEMAS DE QUALIDADE DE ENERGIA 

 

 

  O trabalho desenvolvido em (23) mostra os principais parâmetros que 

permitem que o conversor tenha uma boa suportabilidade em afundamentos de 

tensão. 

O estudo ora apresentado indica que os conversores possuem, hoje, um 

recurso que permite assegurar que haja possibilidade de conviver com um 

afundamento, sem que se afete o funcionamento do inversor e, por conseguinte, o 

equipamento em si composto por motor, inversor e acessórios. 

Em contrapartida, os testes mostraram que os conversores sem esse recurso 

de poder parametrizar a falha externa não obtiveram bom desempenho de 

funcionamento, gerando paradas espontâneas, quando ocorre o afundamento, 

referências (12) e (23). 

No estudo da Du Pont/Siemens, a suportabilidade demonstrada pelo conversor 

é devida, principalmente, a parâmetros que são possíveis de configurar no ASD da 

Siemens. Esses parâmetros servem para conferir maior suportabilidade às cargas 

sensíveis em face de um afundamento de tensão. Vale salientar também que esses 

parâmetros permitirão que a operação dessas cargas não seja interrompida quando 

houver uma VTCD.  

Alguns parâmetros específicos e importantes para continuidade operacional do 

conversor estão mais bem explicitados no Anexo 6. 
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4 PROCEDIMENTO PARA MITIGAÇÃO DOS PROBLEMAS DE 

QUALIDADE DE ENERGIA EM INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

Abaixo será mostrada uma alternativa utilizada na indústria têxtil, de baixo custo, 

com excelentes resultados, apresentada nos casos 1 e 2 adiante, para a solução 

dos problemas de Qualidade de Energia. 

 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 

Em geral, em complexos químicos têxteis, em que a margem de lucratividade 

diminuiu violentamente com a automação das grandes unidades fabris em outros 

países, principalmente na Ásia, é complicado pensar-se num valor alto de 

investimento a ser realizado para amenizar o impacto produtivo provocado por um 

afundamento de tensão.  

Um dos casos de estudo ocorreu em meados de 1997, quando surgiram os 

primeiros Dynamic Voltage Restorer (DVR), para aplicação em níveis de maior 

tensão. Para cada MegaWatt (MW) de demanda contratada, o valor era de um 

milhão de dólares americanos. Sendo, para a instalação em análise, o valor de 

demanda contratada na ponta de 20 MW, o equipamento custaria, na época, vinte 

milhões de dólares americanos; concluiu-se a inviabilidade econômica para o caso. 

Em função de todas essas dificuldades e da falta de opções no mercado, para 

amenizar os efeitos de um afundamento nesse processo industrial, por meio de 

experimentos e medições de campo, anotações de produção, relato de operadores e 

pessoal de manutenção, pôde-se observar que a complexidade ia diminuindo à 

medida que se objetivava a procura da causa raiz, que, somada ao afundamento, 

culminava nas perdas produtivas do processo. 

O Procedimento será apresentado de maneira generalizada para que possa ser 

aplicado em qualquer atividade industrial, que é o propósito maior desta dissertação. 
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4.2 PROCEDIMENTO ADOTADO EM UMA INDÚSTRIA TÊXTIL 

 

 

O procedimento proposto visa estabelecer os principais caminhos para a 

descoberta da causa raiz do problema de um processo produtivo industrial têxtil, que 

apresenta interrupções, cuja causa está associada à VTCDs ou, especificamente, a 

afundamentos de tensão. 

Para a minimização dos problemas são adotados os seguintes passos: 

 

I. Avaliar as instalações elétricas: verificar desde a entrada da SE até o 

consumidor final, ou seja, analisar passo a passo os pontos das instalações elétricas 

que podem provocar parada produtiva no processo. No caso, é importante também 

verificar se, nas malhas de controle do equipamento em questão, não há desvios de 

instalações, que acarretem o mau funcionamento de equipamentos. 

 

II. A descoberta das características das VTCDs ou outros problemas de QE 

que estão provocando esse mau funcionamento dos equipamentos é muito 

importante, para que se possa identificá-las de maneira correta. Portanto, a 

instalação de um medidor de qualidade de energia na fábrica, pelo tempo que for 

necessário, principalmente na baixa tensão, com o objetivo de monitorar as VTCDs 

(magnitude e duração), é extremante importante, norteando a definição do tipo de 

problema que se tem na instalação. 

 

III. Contatar o pessoal de manutenção, produção e qualidade da planta para 

compreender, estudar os detalhes específicos do processo industrial e verificar, 

assim, a criticidade da unidade fabril e quais os equipamentos prováveis que param 

com as VTCDs. 

 

IV. Uma vez historiado o pessoal de produção, são pontos fundamentais dessa 

metodologia a verificação dos históricos de manutenção dos equipamentos 

industriais, as anotações do dia e da hora em que ocorreu o evento e quanto foram 

as perdas do processo, além da identificação de quais são os equipamentos mais 

sensíveis do processo. Isso é importante para verificar se há uma correlação de 
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equipamentos e eventos e aquelas paradas aleatórias dos equipamentos por 

problemas de manutenção. 

 

V. Com a relação dos equipamentos considerados críticos do processo, 

verificar se os equipamentos estão com os parâmetros dos processos conforme a 

especificação do projeto, uma vez que eles poderão ser modificados pelo pessoal de 

produção, na tentativa de melhorar os padrões existentes. Isso poderá determinar a 

piora no funcionamento dos equipamentos, pois, apesar de objetivar a diminuição 

desses eventos, é uma ação realizada de maneira aleatória, sem nenhum estudo 

técnico mais aprofundado sobre o funcionamento do equipamento ou da malha de 

controle. 

 

VI. Levantar dados estatísticos das paradas e correlacionar com a data do 

evento a magnitude e duração da VTCD, perdas do processo, matérias-primas, 

perda de faturamento, etc. 

 

VII. Fazer a transferência das situações que ocorrem no processo por meio de 

simulação da parte sensível do processo no campo. Para tanto, deverá ser montado 

um painel completo que possa, de maneira eficaz e mais próxima da realidade, 

representar em laboratório o processo e os equipamentos, em baixa tensão. 

 

VIII. Simular, em laboratório, com geradores de distúrbio condizentes para a 

finalidade do estudo, afundamentos em equipamentos industriais e no painel 

completo que acontecem no campo, constatados pelas medições das VTCDs. Os 

afundamentos próximos do que acontecem no campo servem para verificar e 

constatar se realmente foi essa a causa da parada do equipamento. A experiência 

deve ser repetida seguidas vezes para sua comprovação. Além disso, os 

afundamentos sugeridos devem provocar tensões remanescentes de 0; 0,2; 0,4 e 

0,7 pu, combinados em 0,5; 1; 10; 25 e 100 ciclos  e ângulos de disparo de 0º, 45º, 

90º e 135o (recomendações da norma IEC 1000-4-11) 3.  

                                                
3 No caso em estudo, foi realizado, em bancada na oficina de manutenção, um modelo simples de 
painel, com alimentação elétrica do equipamento (380V), acoplado à carga elétrica, com uma chave 
em série “liga e desliga” para simular um afundamento de tensão e um oscilógrafo para registrar esse 
afundamento, verificando o comportamento da carga elétrica (equipamento) em questão. Foram 
realizadas várias tentativas e foram notados vários desligamentos das cargas, comprovando, assim, a 
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IX. Comparar os resultados obtidos para cada equipamento com os resultados 

do painel completo. Assim, identifica-se o equipamento responsável pela parada do 

processo. 

 

X. Propor soluções para a resolução do problema e fazer a análise de benefício 

e custo para obtenção da solução mais viável.  

 

Nesse último passo do procedimento, é necessário fazer uma análise crítica do 

investimento atrelado à solução técnica. Ao observar a figura 1, nota-se que ela está 

subdividida em quatro partes. Da primeira até a quarta parte, o custo de investimento 

aumenta à medida que se caminha da baixa tensão em direção ao sistema elétrico, 

geralmente em alta tensão, que fornece energia para a planta industrial.  

A parte 1 refere-se aos equipamentos instalados na planta: controles de 

processo (como instrumentos e sistemas digitais), motores, ASDs, dentre outras 

cargas. O funcionamento dessas cargas é amplamente conhecido pelos usuários da 

planta, além de serem as cargas mais sensíveis do complexo industrial, o que facilita 

a análise técnica do problema, cujas soluções encontradas são de baixo custo, já 

que são intervenções nessas próprias cargas. Isso será confirmado pelos estudos de 

caso apresentados nesta dissertação.  

A partir da parte 2, a análise e a solução do problema ficam mais complexas 

porque envolvem diversos sub-sistemas elétricos até chegar ao sistema de alta 

tensão. Portanto, o valor do investimento aumenta em função da complexidade das 

cargas que comandam o sistema elétrico. 

 

 

4.3 ESTUDOS DE CASO 

 

 

Os estudos de caso mostrarão claramente o impacto que a qualidade de 

energia pode acarretar em processos industriais têxteis. A empresa com processo 

                                                                                                                                                   

parada do equipamento. Não era um painel completo, não havia, no Brasil, tecnologia para essa 
finalidade, mas era o que se tinha à disposição naquele momento. 
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têxtil, localizada no interior de São Paulo, possuía um volume significativo de perdas 

industriais devido a afundamentos de tensão. O Anexo 3 mostra as perdas ocorridas 

no período de 98/99. A intervenção de técnicos e engenheiros em um trabalho 

conjunto com a concessionária local tiveram como conseqüências a melhoria de 

qualidade do produto, a redução das perdas, o aumento de faturamento e de 

produção, além de grande retorno financeiro.  

O uso do Procedimento mencionado no item anterior será apresentado de 

maneira lógica e seqüencial. Assim será possível identificar os problemas 

acarretados por afundamentos em outros processos industriais, cujas cargas 

sensíveis também sejam de baixa potência e para os quais possam ser testados em 

laboratório, como mostrado nas referências (12) e (23).  

Esse procedimento adotado no estudo de caso real aborda o levantamento das 

curvas de sensibilidade dos equipamentos industriais4, além de abrir possibilidade 

para a avaliação de alternativas para a resolução do problema e permite a análise 

de custo e benefício de cada alternativa.  

Além disso, esse procedimento foi aplicado em um outro estudo de caso, na 

própria empresa, que consiste em um processo similar, porém com altíssima 

tecnologia empregada nessa unidade fabril, que também abriga um processo de 

fiação, porém com PLCs, SDCDs e Robot na produção desses fios sintéticos para a 

indústria de confecção. Esse item apresenta, também, a avaliação da sensibilidade 

do processo industrial com a modificação do projeto original do controle de 

velocidade das bobinadoras (Winders), equipamento considerado sensível no 

processo. 

 

 

4.3.1 Descrição geral da planta 

 

 

A indústria têxtil processa a matéria-prima à base de polímeros denominados 

nylon 6 e nylon 66. É um processo de batelada, portanto, conforme o mercado 

solicita, direciona-se à fabricação do tipo de polímero. Sua produção gira em torno 

de 12 ton/dia. 

                                                
4 Ver experimento ilustrado no Anexo 4. 
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Esses polímeros de vários tipos de especificações vão originar os fios de fibras 

sintéticas de vários tipos de opacidade, brilhantes, semi-opacos ou opacos, que são 

obtidos na linha final do processo e, posteriormente, reprocessados para o uso final 

nas indústrias de confecções.  

Os processos para obtenção dos fios sintéticos são:  

 

a) Processo de polimerização 

 

Esse processo é um dos mais importantes na cadeia de produção de fios 

sintéticos, pois, além da finalidade da obtenção do polímero com diferentes 

características para a fabricação de fios sintéticos, a reação química tem que ser a 

mais estável possível para que o polímero produzido não reflita no processamento 

dos fios sintéticos, o que poderia gerar uma instabilidade no processo durante a 

fabricação dos fios, tais como variabilidade de densidade, vazão, dentre outras 

características físico-químicas do polímero. Para cada tipo de polímero (opaco, 

semi-opaco, brilhante) existe uma receita e parâmetros físico-químicos de 

processos. Para cada receita, todos os componentes químicos necessários são 

introduzidos num tanque (misturador) onde são misturados até que haja uma mistura 

homogênea desse líquido. Posteriormente, esse volume é transferido para uma 

autoclave, a qual tem o objetivo de fazer o cozimento da mistura e cessar a reação 

química dessa massa. Após o cozimento por um certo período de tempo, o processo 

induz a vácuo na autoclave para a retirada do excesso de umidade existente nessa 

massa. Toda essa massa, então, é transferida para um tanque e a esse está 

acoplado uma extrusora que fará a extrusão dessa massa. Essa massa é, então, 

submetida à alta pressão e, na saída dessa extrusora, existe a fieira (anel com 

perfurações uniformes por onde vai passar essa massa) para obtenção dos 

cordoamentos / “espaguetes”, que sofrem um banho de água para endurecimento do 

cordão. Os “espaguetes” são puxados pela máquina cortadeira para obtenção dos 

grãos de polímeros, no formato um pouco maior que um grão de arroz, os quais são 

embalados e armazenados em grandes quantidades em big bags. 

  

b) Processo Inicial ou de Blendagem: Pré-preparo ou Tratamento ou Blendagem do 

Polímero 
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Posteriormente, os grãos de polímeros são despejados dos big bags para os 

tanques de armazenamento para fazer a blendagem (pré-preparo do polímero). 

Após essa mistura homogênea, os polímeros são transferidos, via dutos, com 

pressurização de nitrogênio e armazenados em tanques pressurizados com 

nitrogênio para a retirada da umidade e, assim, garantir que não haja oxidação, além 

de manter a qualidade do polímero para o processamento dos fios sintéticos. Em 

seguida, há a transferência dos polímeros, via tubulações, para a extrusora no 

processo fiação. 

 

c) Processos de Fiação  

 

Os processos de fiação existentes nesse complexo industrial são basicamente 

três, além do processo de polimerização: 

 

I. Fiação L: nesse processo, o polímero alimenta uma extrusora a qual possui um 

banco de resistência ao longo de uma rosca sem fim. Dessa forma, o polímero 

fundido é extrudado pela temperatura do banco de resistência, sendo mantida à 

temperatura dessa massa através de um circuito de fluido térmico (Dowtherm), cuja 

tubulação é encamisada com esse fluido a alta temperatura, para manter essa 

massa fundida até a entrada da boca da extrusora, de onde é expulsa através da 

rosca sem fim para as fieiras a alta pressão (250bar). A massa, que sai das fieiras 

em formato de fios, recebe um resfriamento com temperatura (choque térmico dando 

uma primeira resistência mecânica aos fios) e umidade controlada, o que lhes 

proporciona uma melhor resistência mecânica para serem bobinados nas 

bobinadoras, podendo chegar a uma velocidade de até mil metros por minuto. As 

bobinas deverão ser selecionadas pelo controle de qualidade e posteriormente 

sofrer um novo processo mecânico. Isso é necessário para que os fios bobinados 

nessa primeira fase sejam reprocessados num parque de máquinas chamadas 

estiradeiras. Posteriormente, é injetado ar nas fibras dos fios, as quais se abrem 

para fazerem o entrelaçamento dos fios (nós), redirecionando-os com o objetivo de 

aumentar a resistência mecânica para que possam ser processados e utilizados em 

máquinas de confecção de malharias circular ou plana. Hoje esse tipo de fiação está 

obsoleto. 
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II. Fiação P: esse processo, que foi alvo de um dos estudos, trata-se de um processo 

tecnologicamente superior ao citado anteriormente, o L. O fio, nesse caso, 

tecnologicamente, apresenta orientação parcial das fibras sintéticas, necessitando 

de uma complementação para o aumento de resistência mecânica. Após um 

processo de preparação (texturização), esse fio, geralmente conhecido como nylon 

66, é amplamente utilizado na linha de confecção de lingeries e meias femininas.  

O fluxograma do processo desse tipo de fiação está representado 

graficamente pela figura 9. 
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Figura 9 – Fluxograma da Planta P 
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 III. Fiação T: é o processo de fiação têxtil que apresenta tecnologia mais recente no 

mundo têxtil, com produção aproximada de 30 ton/dia. Devido à alta tecnologia 

desenvolvida nesse processo, o fio já sai totalmente com as fibras orientadas, isto é, 

estiradas. O fio sai da extrusora recebendo um ar na caixa de sopragem com 

temperatura média de 22 graus e com 65% de umidade relativa. Ao sair dessas 

caixas de sopragem, o fio recebe um jato de ar a alta velocidade para que haja o 

redirecionamento das fibras, provocando uma torção que dará ao mesmo tempo 

resistência mecânica do fio.  

O fluxograma do processo desse tipo de fiação está representado 

graficamente pela figura 10.  
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Figura10- Fluxograma da Planta T 
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Só para se ter uma comparabilidade no uso do emprego de mão-de-obra, a 

planta L necessita de aproximadamente 800 pessoas entre operadores, engenheiros 

e pessoal administrativo, ao passo que a planta T necessita apenas de 80 no total. 

Isso se deve ao processo de fiação T ser totalmente automatizado, de altíssima 

tecnologia e mão-de-obra especializada, desde o preparo do polímero até a 

bobinagem dos fios, a embalagem e o seu armazenamento. 

 

d) Embalagem e armazenamento  

 

Os tipos das embalagens dos fios sintéticos caracterizam-se em dois tipos: em 

bobinas ou cops, sendo ambas colocadas em caixas de papelão e palets. Para cada 

tipo de planta existe um tipo de tecnologia empregada, desde o modo manual para 

plantas mais antigas (L) até o uso de robots para tecnologias mais recentes (T). O 

armazenamento do fio poderá ser feito em galpão fechado desde que não haja 

infiltrações de água. Basta estar em ambiente completamente limpo, isento de pó e 

seco, não sendo necessário ter um controle de temperatura e umidade ambiente 

como no processo, pois o fio já vem completamente estabilizado. Cada bobina pesa 

em torno de 8 a 12 quilos e o de cops em torno de 3 quilos. 

 

 

4.3.1.1 Aspectos relativos à qualidade de energia 

 

 

O estudo de caso que será apresentado sobre qualidade de energia está 

totalmente baseado num processo químico-têxtil, nas extrusoras de fiações de fios 

sintéticos, conforme comentado e explicitado de maneira rápida no item anterior. 

Após vários estudos, medições e levantamento de campo, constatou-se que há duas 

variáveis que afetam em termos de qualidade de energia na região onde se localiza 

a fábrica:  

 

I. Manobras excessivas de subestações de concessionárias por problema de 

curto-circuito e proteção do sistema interligado. Isso acontece, principalmente, em 

dias chuvosos, nos quais o número de descargas atmosféricas na região é 
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extremamente elevado. Portanto, quando há essas descargas, o sistema de 

proteção da rede elétrica da concessionária atua fazendo com que haja 

desligamentos de pontos de redes e transferências de barramentos nos lugares 

onde aparecem as variações de tensão na rede de distribuição (alta tensão 132 kV), 

afetando o consumidor final (baixa tensão – 380 / 440 V). 

 

II. Nessa região, há muitas queimadas dos canaviais na safra da cana-de-

açúcar e as plantações, muitas vezes, não respeitam a delimitação da faixa debaixo 

das linhas de transmissão. Os incêndios acabam por provocar defeitos e, por 

conseqüência, afundamentos de tensão na rede de alta tensão, refletindo 

claramente na baixa tensão. Para melhor elucidação, vide Anexo 1 (tabela de 

eventos da empresa distribuidora de energia 94/95/96/97/98/99/00/01/02/03/04). 

 

Quando esses eventos acima mencionados ocorriam, coincidentemente faziam 

com que as extrusoras de fiação ou as bobinadoras interrompessem o processo de 

produção, o que acarretava com a parada das máquinas, perdas de matéria-prima e 

de faturamento. Por conseguinte, havia uma grande perda de produtividade e se 

gerava altíssima quantidade de refugos, que eram indesejáveis para a empresa. 

Com a parada de máquinas (extrusoras ou bobinadoras), os fios quebravam-se no 

sistema de bobinagem, fazendo com que os operadores tivessem que relançar as 

máquinas no processo normal de produção, isto é, até que o processo se 

normalizasse. Durante o sistema inicial de partida das extrusoras, geravam-se 

refugos até estabilizar o processo de bobinagem de fios nas bobinadeiras. 

A queda de produtividade também era causada devido à ruptura dos fios, que 

gerava bobinas menores, isto é, em vez de serem produzidas bobinas de 10kg, por 

exemplo, eram produzidas bobinas de 2kg, 3kg, etc., cujo valor de mercado era 

equivalente a um produto de segunda qualidade, ou seja, obtinham-se fios de 

primeira com peso reduzido nas bobinas e repassávamos a preço de segunda 

qualidade. 

Por muitos anos se convivia com esse tipo de evento, que já era considerado 

normal e, costumeiramente, o operador dizia que havia ocorrido um pisca de 

energia. Iniciou-se uma pesquisa de campo para tentar solucionar esses problemas 

e entender a correlação entre os eventos elétricos e o processo produtivo. Os 

passos iniciais foram os seguintes: 
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I. Levantamento de dados nos anos 94/95/96 dos eventos elétricos, isto é, 

conseguir o histórico dos eventos gerados pelas concessionárias e anotações de 

produção e manutenção de quando ocorriam esses eventos. 

 

II. A decisão do trabalho conjunto da concessionária da área de energia (CPFL) 

e a empresa foi extremamente importante com o objetivo único do entendimento 

desses problemas. Foi colocado um oscilógrafo para medir e registrar os eventos 

elétricos mencionados acima na baixa tensão para facilitar a instalação dos 

equipamentos. 

 

III. A pesquisa se haveria correlação entre o evento e as paradas de máquinas. 

Um estudo de correlação entre o tipo de evento elétrico e as cargas elétricas do 

sistema produtivo (extrusoras e bobinadoras) foi realizado por um engenheiro 

responsável e pessoal de manutenção, processo e qualidade. Impressionantemente, 

foi descoberto que havia algumas extrusoras que paravam mais que as outras, 

apesar de estarem instaladas no mesmo barramento, serem do mesmo tipo, 

fabricante, modelo e potência. Esse estudo e levantamento foram feitos no período 

de dezembro de 1996 a abril de 1997, sendo a intervenção (resolução e/ou 

minimização dos problemas) em maio de 1997. Para a comprovação de medida e a 

eficiência da adoção dessa intervenção, foram realizadas essas medições em junho 

de 1997 e março de 1998 a julho de 1998 (meses cheios de produção).  

 

 

4.3.2 Estudo de Caso 1 – Planta P 

 

 

4.3.2.1 Levantamento de dados 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, esse levantamento só foi efetivo porque 

existia, isoladamente no departamento de manutenção da planta P, todo o histórico 

que serviu de base e de referência para o estudo dos problemas de qualidade de 

energia que geravam quebra de produção. Outro fator relevante foi a concessionária 
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de energia estar aberta a dialogar de forma transparente com a empresa e vice-

versa. A partir do momento em que ambas as empresas foram realizando a pesquisa 

e o que de fato ocorria no processo produtivo, foi possível começar a compreender 

melhor esses eventos elétricos. Não se conhecia, porém, a forma e a espécie desse 

evento elétrico que ocasionava as paradas de máquinas e as quedas de produção. 

Com a instalação do medidor de QE pela concessionária de energia elétrica, 

começou-se, então, a análise desse evento através do gráfico que era registrado por 

esse medidor, fazendo a correlação com as cargas sensíveis mencionadas 

anteriormente. Ao longo do tempo, quando ocorriam esses eventos, percebeu-se 

claramente através dos oscilogramas que havia deformações (variações de tensão) 

na forma de onda, característica de um afundamento de tensão. No caso medido e 

comprovado por essas ondas oscilografadas, a duração desses eventos geralmente 

era de 6 a 10 ciclos e uma redução de 20% na magnitude da tensão, conforme 

Anexo 2. 

 

 

4.3.2.2 Análise do problema 

 

 

Aos poucos e na seqüência lógica das coisas e com os dados obtidos acima, a 

grande descoberta que se fazia necessária era entender o porquê do desligamento 

da extrusora quando ocorriam esses eventos elétricos. Para que não se perdesse a 

seqüência lógica dos trabalhos, foi decidido, inicialmente, fazer medição de 

distorções harmônicas no sistema elétrico da fábrica, mesmo tendo os filtros para os 

conversores de freqüência. Não foi constatada a existência de distorções 

harmônicas importantes que influenciassem no sistema elétrico da fábrica ou que 

provocassem o desligamento das máquinas (cargas sensíveis). Além disso, toda a 

parte de proteção do sistema também foi verificada. Uma vez que não havia dúvida 

sobre a instalação, só restava o próximo passo: analisar o circuito elétrico que 

alimentava a extrusora. Ao ser analisado, criteriosamente, esse circuito, ponto a 

ponto, descobriu-se que existiam três variáveis que poderiam afetar e prejudicar a 

continuidade operacional das máquinas: 

I. Inversor de freqüência que controlava a velocidade do motor da extrusora;  

II. malha de controle de pressão da extrusora; 
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III. circuito de proteção da extrusora.  

 

Figura 11 - Circuito de proteção e controle da extrusora da planta P 
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Finalmente, ao analisar o circuito de proteção, notou-se que toda a filosofia 

adotada para o sistema de proteção e seletividade estava adequada ao projeto 

desse equipamento. Restaram, portanto, o inversor e a malha de controle de 

pressão.  

Antes de ser iniciada a checagem desses dois itens, decidiu-se convocar a 

empresa detentora da tecnologia dessa unidade fabril, para que entendessem o que 

se estava realizando nessa unidade. O engenheiro dessa empresa, ao verificar 

todas as parametrizações do inversor de freqüência, notou que não havia como 

parametrizar falha externa de tensão de alimentação do próprio inversor, pois a 

tecnologia disponível nesse inversor (chip) não permitia essa configuração. Quando 

a extrusora sentia o afundamento da tensão, por meio do inversor de freqüência em 

um período de 6 a 10 ciclos, havia um aumento súbito de pressão em sua saída, 

fazendo com que a malha de pressão intertravasse devido à sobrepressão. Dessa 

forma, o motor parava devido à atuação de proteção por alta pressão, desligando a 

máquina. Isso ocorria quando a tensão normalizava e o inversor tentava recuperar a 

velocidade do motor.  

A empresa, que era detentora da tecnologia existente na planta P, constatou 

isso no processo e, como tinha licença de fabricação do inversor de freqüência, 

decidiu retornar e estudar em seu laboratório de pesquisa. Antes, porém, para 

confirmar efetivamente o desligamento, foi decidido montar em bancada um teste 

que simulava o processo, apesar de ser de maneira rudimentar. As variações de 

tensão (desligamento e ligamento da fonte de alimentação do inversor através de 

uma chave do tipo liga-desliga) eram medidas por um medidor de QE. Foram 

realizados vários ensaios desse tipo, sendo comprovada a causa dos desligamentos 

do motor da extrusora. A empresa detentora dessa tecnologia, confirmou, em seu 

laboratório de teste, o que fora experimentado na fábrica  

 

 

4.3.2.3 Medições em campo 

 

 

Antes de serem iniciadas as medições de campo, foram levantados os dados 

referentes aos eventos de interrupções de funcionamento das extrusoras com os 
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relatados pela concessionária de energia da região. Os dados levantados referem-se 

aos anos 1994, 1995 e 1996, e são apresentados no Anexo 1. 

A partir desse histórico e elevado número de eventos que provocaram as 

paradas de máquinas, chegou-se à conclusão da necessidade de ser feita uma 

intervenção na planta para reduzir as perdas de produção. Fizeram-se várias 

reuniões com a concessionária e, dessa forma, realizou-se um estudo para a 

verificação do motivo de tantos distúrbios elétricos, que provocavam shutdown na 

planta. Com isso, decidiu-se instalar um equipamento da concessionária no 

barramento de baixa tensão (380V) que alimentava os conversores das extrusoras, 

para que fosse possível averiguar os distúrbios possíveis que poderiam ocorrer no 

seu sistema elétrico. Durante aproximadamente um mês, todos os eventos que 

existiram de “piscas” foram registrados pelo medidor de QE instalado pela 

concessionária. A quantidade de eventos registrada foi considerada elevada e a 

magnitude ocorrida ficou nos limites de definição de afundamento de tensão, que foi 

suficiente para que o inversor interpretasse como uma falha externa, desligando o 

equipamento (carga sensível). A maioria dos eventos registrados, na sua grande 

maioria, era a redução de tensão em até 30% em relação à tensão nominal de 380V, 

num intervalo de tempo de aproximadamente 95ms a 100ms ou de 4 a 6 ciclos 

aproximadamente, o que revelou e confirmou ser afundamentos de tensão na sua 

grande maioria. Um exemplo da forma de onda de tensão encontrada e registrada 

pelo oscilógrafo está apresentado no Anexo 2. 

 

 

4.3.2.4 Resolução do problema 

 

 

No período dos meses de dezembro de 1996 a abril de 1997, os técnicos da 

empresa detentora da tecnologia do conversor e dessa empresa têxtil fizeram 

estudos a respeito dos problemas citados anteriormente. Após os estudos, o 

fabricante chegou à conclusão de que era necessário mudar os parâmetros das 

EPROMs – componentente eletrônico pertencente à placa eletrônica que recebe as 

configurações dos parâmetros que controlam algumas variáveis do processo, 

monitoram e controlam a velocidade do motor – referentes aos conversores de 

freqüência das extrusoras, pois era a única forma de amenizar o impacto no 
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processo de fabricação de fios. A tecnologia instalada nesse parque industrial era de 

mais ou menos dez anos de operação. Desse fato, concluía-se que, sem dúvida, 

não havia tecnologia disponível nesse período. O objetivo maior dessa intervenção 

era diminuir sensivelmente a sensibilidade dos equipamentos de 30% para 50% em 

relação à tensão nominal de 380V e aumentar o intervalo do distúrbio de 95ms para 

500ms. Dessa forma, percebia-se que, nessas condições de trabalho do inversor de 

freqüência, a chance de obter-se sucesso era muito grande, pois já não haveria 

outra hipótese para a resolução dos problemas. A expectativa era ter essa 

alternativa, naquele momento única, para que o processo continuasse a 

operacionalidade contínua do equipamento sem ser afetado, tanto em qualidade, 

como na perda de outras áreas do processo, além de garantir também a integridade 

mecânica das extrusoras, se elas operassem segundo esses parâmetros definidos 

pelo time.  

Um estudo foi realizado pela engenharia da empresa do conversor de 

freqüência para assegurar que essas mudanças definidas pelos técnicos das nossas 

empresas não afetariam só o desempenho de funcionamento dos equipamentos, 

como sua proteção interna. Esse estudo levou em torno de cinco meses e, uma vez 

chegada à conclusão, o fabricante alterou no seu laboratório a programação das 

EPROMs, mas só foi possível com a sua substituição. Portanto, em maio de 1997, 

foi efetivada a substituição das EPROMs nos conversores e em todos os 

equipamentos que fizeram parte desse estudo. Para verificar a eficiência dessas 

medidas, foram realizados acompanhamentos num período de seis meses, após a 

sua implantação, com o objetivo de constatar o sucesso ou não de todo o estudo e 

esforço científico dos técnicos dessas empresas. 

 

 

4.3.2.5 Resultados obtidos  

 

 

Um dos aspectos interessantes notados, nesse período, foi a descoberta da 

quantidade de energético economizada, uma vez que as máquinas não paravam 

mais naquela proporção do histórico dos eventos. Com o sucesso dessas medidas, 

começou-se a calcular alguns índices de performance das máquinas. 
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a) Quantidade de energia economizada 

 

Para a quantidade de energia economizada foram feitas as seguintes 

ponderações: 

 

• o mês de referência foi maio de 1997, data do evento da troca das EPROMs; 

• os valores de consumo de energia elétrica referem-se à planta P e o consumo 

total refere-se ao total do complexo industrial estudado 

• volume médio de produção líquida (ton) foi considerado de no mínimo 330 

ton/mês, ou aproximadamente 80% do volume médio realizado antes do mês 

de referência; esse volume foi considerado de produção cheia, ou 425 

ton/mês; 

• portanto, os meses que não foram de produção cheia não foram 

considerados, ou seja, só foram considerados os meses em que efetivamente 

se verificaram os impactos das ações ou medidas implantadas. 

 

 Os resultados obtidos estão mostrados na tabela 2. O cálculo da quantidade 

de energético economizada é apresentado na seqüência dessa tabela. O consumo 

de energia antes e depois da intervenção é mostrado em forma de gráfico, na figura 

12. 

 

Descrição 
Dez 96 

5 

Jan 97 

4 

Fev 97 

3 

Mar 97 

2 

Abr 97 

1 

Mai 97 

MR 

Jun 97 

1 

Mar 98 

2 

Abr 98 

3 

Mai 98 

4 

Jun 98 

5 

Jul 98 

6 

Consumo 

eletricidade 

(kWh) (P) 

1.182.851 1.352.350 1.133.533 1.266.116 1.127.180 831.467 1.032.200 796.036 900.580 910.384 1.134.230 1.103.243 

Consumo 

total (mil 

kWh) 

4.662,06 5.830,37 4.620,58 5.069,28 4.810,77 4.810,44 4.675,63 4.758,25 4.959,05 4.927,74 5.460,16 4.662,07 

Demanda 

contratada 

(kw) 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

7.500 

7.650 

Prod. Ind. 

Liq. (ton) 
407,8 523,92 414,68 393,02 384,06 283,13 422,44 332,12 369,39 349,2 397,84 434,65 

Prod. Ind. 

Bruta (ton) 
421,31 530,1 431,06 397,73 406,66 484,33 422,82 337,5 369,39 363,36 399,38 440,97 

Total de 

refugo (ton) 
13,51 6,18 16,38 4,71 22,60 201,20 0,38 5,38 - 14,16 1,54 6,32 

Tabela 2 – Dados de consumo de energia e produção da planta P, antes e depois da intervenção 
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Dados coletados: 

 

a) Cinco meses anteriores ao mês de referência: 

•  Consumo de energia: 6.062.030 kWh 

•  Volume de Produção Bruta: 2.186,86 ton. 

•  Volume de Produção Líquida: 2.123,48 ton. 

•  Volume de Refugo gerado: 63,38 ton. 

 

b) Seis meses posteriores ao mês de referência: 

•  Consumo de energia: 5.876.673 kWh. 

•  Volume de Produção Bruta: 2.333,42 ton. 

•  Volume de Produção Líquida: 2.305,64 ton. 

•  Volume de Refugo gerado: 27,78 ton. 

Qe = Qea - Qep, em que: 

 Qea = Quantidade energia anterior à intervenção (kWh/ton); 

 Qep = Quantidade energia posterior à intervenção (kWh/ton); 

 Qe = Quantidade energia economizada à intervenção (kWh/ton). 

 

 

Qea =  consumo energia (kWh) 

 produção líquida (ton) 

 

   Qea = 2.854,76 kWh / ton 

 

 

Qep = Consumo energia (kWh) 

  produção líquida (ton) 

 

    Qep = 2.548,83 kWh / ton 

  

Qe = Qea – Qep 

 

    Qe = 305,93 kWh / ton 
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Figura 12 – Consumo de energia em kWh/ton antes e depois da intervenção realizada 
 

b) Indicadores para avaliação dos resultados 

 

Outro indicador importante, que são os refugos somados às perdas de 

produção, considerados apenas os meses em que a produção líquida foi igual ou 

superior a 330 toneladas, foi: 

- dez/1996 à abr/1997: 63,38 ton; 

- jun/1997, mar à jul/1998: 27,78 ton. 

 

Esse resultado significou a redução de refugo e perdas de 43,83% ou 35,60 

ton. Conseqüentemente, houve um incremento de produção e um adicional US$ 

230.000,00 no período analisado, o que representa um aumento da produção total 

de 6,70% e da produção líquida de 8,58%. O resultado do impacto da intervenção na 

produção total e líquida é mostrado na figura 13. 
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Figura 13 – Produção (toneladas) antes e depois da intervenção 

   

Foram feitas considerações sobre a energia elétrica economizada, em MWh e 

MWh/tonelada, que estão representadas nas figuras 14 e 15, respectivamente. 

Verificou-se que houve um aumento de eficiência de 10,7%. 
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Figura 14 – Redução de energia no período analisado 
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Figura 15 – Redução de energia por tonelada no período analisado 

 

A economia gerada segue abaixo: 

  Econ = Qe x produção média líquida mensal 

  Econ = 305,93 x 384,27 

  Econ = 117.559,72 kWh/mês ou 

  Econ = 9,70%  

A economia gerada (117.560kWh/mês) é equivalente, no ano, a uma economia 

de 1,6 meses, nessa unidade fabril. 

 

 

4.3.3 Estudo de Caso 2 – Planta T  

 

 

Esse estudo de caso 2 deve confirmar o que foi mencionado no início desta 

dissertação: quanto mais tecnologia implementada nas plantas industriais, mais 

produtividade alcançará. Em contrapartida, mais sensível será essa unidade fabril se 

não for tomado o cuidado com as instalações e com os conceitos de qualidade de 

energia.  

Passados alguns anos, em meados de 1999, foi construída uma planta também 

de fiação de tecnologia de última geração, a planta T, conforme citado anteriormente 

neste trabalho. 

Essa planta, após sua implementação, também deu sinais de sensibilidade das 

cargas nos mesmos moldes da planta P, o que, sem dúvida, confirmou uma 
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sensibilidade das cargas elétricas em função de tecnologias digitais, com o uso de 

ASDs e microprocessadores nos equipamentos de processo. 

Os eventos já eram conhecidos e o resultado também, ou seja, parada de 

máquinas e geração de refugos, com perdas de produção e diminuição de 

faturamento e lucratividade dessa unidade. Nesse caso, era pior, pois, agora, as 

máquinas não mais alcançavam os seus 600 metros de fios por minuto, mas sim os 

seus 900 a 1.000 metros por minuto. Portanto, a geração de refugos aumentava na 

medida em que os fios rompiam e a quantidade de bobinas com peso reduzido 

também aumentava na mesma proporção da planta P. 

O outro extremo era a planta L com tecnologia de mais de 30 anos, hoje 

desativada por questões de custos, que não sofria com os eventos elétricos de 

afundamento de tensão, pois eram 80% mecânicos os seus mecanismos, o que 

reduzia a sensibilidade a zero, pois o controle de velocidade das máquinas era por 

transmissão de correias e engrenagens. 

No caso da planta T, o que ocorria era a sensibilidade da extrusora e da 

bobinadora, cuja velocidade era de 1.000 metros por minuto. Tinha-se um total de 

oito linhas, cada uma com uma extrusora e cada extrusora alimentava doze 

bobinadoras, com uma produção de 28,8 ton/dia. Portanto, se for feita a 

multiplicação para verificar a quantidade de máquinas, nota-se que se chegará a 96 

bobinadoras, ou seja, cada máquina representa quase 1% da produção. 

O que acontecia nessas máquinas era que, quando ocorriam os afundamentos 

de tensão, algumas bobinadoras e extrusoras de determinada linha paravam, 

ocasionando refugos e quebra de produção. No começo, parecia aleatória a parada 

das máquinas, mas ao seguir o modelo de metodologia que ora se propõe para 

amenizar o impacto de quebra de produção, adotado para a planta P, chega-se a 

conclusão muito parecida. A diferença estava no inversor de freqüência que tinha a 

opção de parametrização de falha externa que o outro não tinha. 

Foi realizada, então, a seqüência da metodologia proposta neste estudo e, 

após quatro meses de trabalho, concluiu-se que: 

 

I. As instalações elétricas desde a entrada da SE até o consumidor final 

estavam adequadas, exceto as malhas de controle do equipamento que estavam 

com os parâmetros de pressão modificados, o que poderia provocar o desligamento 

por sobrepressão de equipamentos. 
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II. A descoberta do tipo das VTCDs que estava provocando esse mau 

funcionamento dos equipamentos era similar ao encontrado na outra planta, o que 

não deveria ser tão diferente, uma vez que a linha de transmissão é única para 

todas as plantas. Portanto, a instalação de um medidor de qualidade de energia na 

fábrica, pelo tempo que for necessário, principalmente na baixa tensão, com o 

objetivo de monitorar as VTCDs (magnitude e duração) é extremante importante, 

pois ele vai nortear a definição do tipo de problema que se tem na instalação. 

 

III. Para compreender e estudar os detalhes específicos do processo industrial, 

e verificar, assim, a criticidade da unidade fabril, quais os equipamentos prováveis 

que param com as VTCDs, foi contactado o pessoal de manutenção, produção e 

qualidade da planta. 

 

IV. Uma vez historiado o pessoal de produção, foi feita a verificação dos 

históricos de manutenção dos equipamentos industriais, anotações do dia e da hora 

quando ocorreu o evento e quanto foram as perdas do processo, além da 

identificação de quais eram os equipamentos mais sensíveis do processo. Isso é 

importante para verificar se há uma correlação de equipamentos e eventos e 

aquelas paradas aleatórias dos equipamentos por problemas de manutenção.  

 

V. Com a relação dos equipamentos considerados críticos do processo, foi 

verificado que os equipamentos estavam com os parâmetros dos processos 

alterados, em relação à especificação do projeto, uma vez que eles foram sendo 

modificados pelo pessoal de produção, na tentativa de melhorá-los conforme os 

padrões existentes. Isso ocasionou a piora com o passar do tempo no 

funcionamento dos equipamentos, pois, apesar de objetivar a diminuição desses 

eventos, foi sendo feito de maneira aleatória, sem nenhum estudo técnico mais 

aprofundado sobre o funcionamento do equipamento ou da malha de controle, 

ocasionando diferentes parametrizações para o mesmo tipo de máquina; daí a 

maneira aleatória de parada de máquinas. Foram corrigidos todos esses problemas, 

o que melhorou a performance do equipamento (foi detectada a não configuração do 

parâmetro da falha externa em alguns conversores). 
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VI. Foram levantados dados estatísticos das paradas correlacionados com a 

data do evento, a magnitude e duração da VTCD, perdas do processo, matérias-

primas, perda de faturamento, etc. Foi descoberto que as perdas de produção em 

dez meses de funcionamento chegavam a US$ 280.000,00. 

 

VII. A transferência das situações que ocorriam no processo por meio de 

simulação no campo não foi realizada, uma vez que já se conheciam a causa e o 

efeito nessas máquinas.  

 

VIII. Não foi também simulado, em laboratório, com equipamentos condizentes 

para a finalidade do estudo, afundamentos em equipamentos industriais e no painel 

completo que acontecem no campo, constatados pelas medições das VTCDs, pelos 

mesmos motivos do item anterior. 

 

IX. Não foi feita a comparação dos resultados obtidos para cada equipamento 

com os resultados do painel completo, porém foi realizado um estudo de 

variabilidade de processo por um Blackbelt, em que foi detectada a incidência maior 

de variabilidade na bobinadora. Significava dizer que, naquela região composta por 

malha de controle de velocidade da bobinadora, circuitos elétricos de referência para 

falha externa e instrumentos digitais estavam interligados, referenciados e 

intertravados (não é possível dar melhores detalhes construtivos e de circuito, uma 

vez que essa tecnologia foi desenvolvida e é de uso exclusivo dessa empresa). 

Assim, identificou-se que um circuito de proteção e segurança (intertravamento) 

entendia que perdia a referência do nível CC de 24V com a diminuição de 

velocidade do motor da bobinadora (queda ascendente do nível de tensão), dando a 

entender que o circuito CC que fazia o controle de velocidade da bobinadora estava 

sem tensão elétrica e a seqüência lógica do comando de proteção mandava o 

equipamento desligar, ocasionando parada do processo. Para melhor elucidação, 

vide figura 16. 
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Figura 16 – Circuito de proteção e controle das bobinadoras da planta T 
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X. Para propor soluções para a resolução desse problema e fazer a análise do 

custo versus benefício para obtenção da solução mais viável, foi contratado um 

especialista da empresa alemã Barmag, que desenvolveu essa tecnologia de 

aproveitamento de energia gerado pelo giro do motor da bobinadora, para alimentar 

o circuito CC de controle de velocidade da bobinadora, e averiguar se era tão 

importante assim o referencial CC. Chegou-se à conclusão de que era basicamente 

um referencial de perda de velocidade do motor da bobinadora e que, quando isso 

acontecia, essa diminuição de velocidade instantânea de até 10 ciclos não era o 

suficiente para deixar o circuito CC sem alimentação elétrica. Decidiu-se, então, 

desconsiderar esse ponto no circuito, já que a queda de energia era insignificante, 

quando ocorria a diminuição de velocidade da bobinadora. Foi desconectado esse 

ponto de referência com as máquinas que mais paravam ficando em observação a 

performance das máquinas. 

 

 

4.3.3.1 Resultados obtidos 

 

 

Esse procedimento empregado nessa planta, teve um bom resultado com a 

eliminação de até 90% dos refugos e perdas de US$ 280.000,00 em dez meses, 

com o investimento de um mês de trabalho de um técnico da Alemanha. Na época, 

com despesas de estadias e alimentação, o investimento foi da ordem de US$ 200 

por hora, para 220 horas, ou seja, US$ 50.000,00. O retorno, nesse caso, deu-se em 

aproximadamente dois meses.  

 

 

4.4 ANÁLISE DE CASOS  

 

 

4.4.1 Casos 1 e 2 

 

 

Ficou, aqui, evidenciado que esse procedimento poderá se estender de 

maneira geral para outros tipos de unidades fabris, pois sua seqüência lógica irá 
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permitir que, ao longo de todo o estudo das partes elétricas e de sistema de controle 

da planta, mudem algumas características construtivas de equipamentos, porém 

com a mesma finalidade do uso da energia elétrica, seja para produção de fios 

sintéticos, como para a produção de alimentos, automóveis, produtos químicos. 

O que, na realidade, acontece é o mau funcionamento dos equipamentos que 

são sensíveis a determinados tipos de afundamentos de tensão, ou seja, a 

suportabilidade do equipamento diante de uma VTCD. 

Nos estudos de casos 1 e 2, verificou-se o emprego do mesmo procedimento 

em plantas distintas de tecnologia, com resultados muito satisfatórios.  

No caso 1, houve necessidade de mudança de tecnologia do chip, pois o 

existente era sensível na ocorrência de uma VTCD. Com isso, houve uma melhora 

de performance do conversor de freqüência, basicamente com a inclusão de 

parametrização de falha externa, ou seja, o banco de capacitor iria suportar até uma 

queda de 50% da tensão nominal de alimentação do conversor de freqüência. 

No caso 2, o que se descobriu foi que, durante uma VTCD, conforme ilustra a 

figura 12, a “função conect bufferring” – que monitora a qualidade da tensão da rede 

– durante uma VTCD enviava um sinal digital que, por sua vez, promovia uma 

desaceleração nos 96 motores acoplados nos conversores de freqüência, tendo 

como conseqüência a quebra dos fios pelo godet. O unifilar, figura 16, mostra a 

configuração de controle de velocidade das bobinadoras e o ponto do sistema 

elétrico que causava desligamentos. 

No Anexo 3 desta dissertação, tem-se um valor comparativo de um caso real 

de perdas que ocorreram durante os eventos elétricos ocorridos na planta, de março 

de 1998 a agosto de 1999. Os cálculos, apresentados nesse anexo, resultam de 

uma comparativo entre essas perdas e dados extraídos da referência (5). Além 

disso, com dados de uma indústria de Polyester, também foi feita uma comparação 

para averiguar o cálculo anterior, e os resultados de perdas monetárias mostraram-

se muito próximos. 

Na referência (20), há um estudo de caso de uma indústria de papel que 

também sofre com a VTCD e se relaciona o custo de cada interrupção e analisa o 

melhor custo vs. benefício para diversas condições de confiabilidade e de 

investimento. Dessa forma, fica mais claro que o desenvolvimento do trabalho dessa 

referência, mostra que os caminhos são similares aos adotados nessa dissertação. 
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4.4.2 Testes de comparação entre conversores – Planta P  

 

 

Ter encontrado os motivos que levaram a planta P a ter perdas por problemas 

de sensibilidade do conversor de freqüência, por meio de um procedimento adotado 

nesses estudos de casos, foi um passo muito importante na mitigação do problema 

de QE dessa planta. 

A decisão de substituir mais tarde todos os conversores por de melhor 

tecnologia, de marca Siemens, modelo SIMOVERT, por problemas de segurança 

operacional e tempo de uso, mostrou que o procedimento adotado foi de inteira 

aprovação no seu uso e resultado, pois esses conversores de melhor tecnologia 

permitiram melhor robustez, já que possibilitam configurar parâmetros que ajudam a 

melhorar a sua suportabilidade. 

Em outubro de 2000 foi feito um teste de suportabilidade dos novos 

conversores Siemens pela Du Pont e Siemens dos EUA, simulando exatamente a 

situação dessa planta, com as mesmas bobinadoras utilizadas aqui. Os resultados 

comprovaram que os conversores anteriores possuiam poucos recursos 

tecnológicos, como, por exemplo, parâmetros que auxiliam na melhora do seu 

desempenho. Esse resultados podem ser vistos de maneira mais detalhada no 

Anexo 4. 

. 
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5 CONCLUSÕES GERAIS 

 

Como consideração final é fundamental que haja uma abordagem dos 

trabalhos desenvolvidos e os resultados alcançados, para proporcionar o 

entendimento daquilo que foi proposto neste trabalho de maneira ampla e sucinta, e 

levar uma contribuição efetiva para toda a comunidade científica, principalmente às 

indústrias que sofrem com as perdas inerentes aos seus processos. 

O capítulo 1 mostrou a importância, nos dias de hoje, do estudo sobre as 

Variações de Tensão de Curta Duração, especificamente, os Afundamentos de 

Tensão e a relação com cargas sensíveis num processo industrial, particularmente 

na indústria têxtil. Nesse setor industrial, essas cargas sensíveis, os conversores de 

freqüência, são muito aplicados em acionamentos e controle de motores. Também 

foi estabelecida, nesse capítulo, a forma como seria conduzido este trabalho, além 

de referências bibliográficas relacionadas ao tema, à área de aplicação, aos 

objetivos e à estrutura desta dissertação. 

No capítulo 2, as considerações iniciais mostraram a importância da Qualidade 

de Energia Elétrica nos dias atuais, perdas irrecuperáveis no processo devido à 

VTCDs e as razões que levam à preocupação com relação à QE.  

O capítulo define a QE, cargas sensíveis e mostra a curva de sensibilidade que 

Thomas Key introduziu para equipamentos eletrônicos e que hoje é amplamente 

utilizada para verificar a sensibilidade dessas cargas. Depois, direcionou a carga 

sensível em indústria têxtil, em grande parte os ASDs, atrelados a motores de 

indução. Foram apresentados dois experimentos empregados em diversos tipos de 

ASDs com suas respectivas curvas de sensibilidade, com resultados satisfatórios no 

uso de determinado tipo de ASDs, sendo um experimento realizado para indústria 

têxtil. 

No capítulo 3, foram citados alguns recursos tecnológicos para a mitigação de 

VTCDs nos ASDs, definindo tipos de cargas críticas, em indústria têxtil. Foram 

mostrados dois trabalhos realizados em bancada, com medições e testes, além de 

explicitados alguns parâmetros específicos de um determinado conversor, como 

forma de recurso tecnológico no desempenho dos conversores utilizados em uma 

indústria têxtil. 
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No capítulo 4, as alternativas encontradas para a resolução dos problemas de 

QE, em determinados tipos de situações apresentadas no estudo, se aplicadas, 

podem ajudar na melhoria de QE, no suprimento de energia elétrica ao consumidor. 

Aqui, mostrou-se que o melhor caminho está dentro das próprias instalações do 

usuário, pois ele detém o conhecimento sobre seus processos, o que facilita a 

identificação e a análise dos problemas nas cargas sensíveis. Além disso, os 

recursos tecnológicos hoje disponíveis são mais acessíveis a esses usuários, pois 

os valores de investimentos são inferiores às perdas que ocorrem no processo 

devido a VTCDs. 

No item 4.2, foi apresentado um procedimento para a mitigação dos problemas 

de qualidade de energia e sua aplicação em dois estudos de casos em indústria 

têxtil. Os processos são descritos para que se possa perceber que utilizam 

tecnologias de ponta. A análise do problema e o emprego dessa ferramenta nesses 

dois casos mostraram que foi eficaz. 

Pode-se dizer que os custos envolvidos para a solução dos problemas ainda 

são extremamente baixos e de alta taxa de retorno, quando se tenta descobrir as 

cargas sensíveis na baixa tensão, conforme referências (1), (5), (6) e (8). A tabela do 

Anexo 3 também comprova, pela referência (5), que é possível estimar o quanto 

representam os problemas de QE num processo têxtil. 

Os estudos de casos mostraram que o procedimento estabelecido, neste 

trabalho, pode ajudar na resolução dos problemas com baixo custo, se comparado 

com prejuízos assumidos por muitas organizações. O procedimento exposto foi 

eficaz na solução dos problemas dessa indústria têxtil e pode ser facilmente 

empregado em qualquer atividade industrial ou comercial. 

Tem-se um teste de bancada realizado pelo Enerq, referência (23), que mostra 

a curva de sensibilidade de alguns tipos de conversores de freqüência, 

comprovando mais uma vez que esse tipo de equipamento é sensível à VTCD. 

O teste de suportabilidade do conversor Simovert/Siemens, realizado pela Du 

Pont/Siemens mostrou o quanto é importante a escolha da tecnologia de um ASD e 

o quanto ele pode suportar com uma VTCD. 

O Procedimento adotado neste trabalho com os dois casos reais foi 

desenvolvido nas cargas instaladas na baixa tensão, portanto, com investimento de 

baixo custo e com grande retorno financeiro, conforme confirmam as referências (1) 

e (5). 
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Assim, existem várias oportunidades nessa área e o caminho de maior valor 

agregado está sem dúvida na baixa tensão, porque une a concessionária de energia 

com o seu cliente, referência (4), com um investimento suportável, referências (1), 

(5), (6) e (7), para ambos os lados. 

Finalizando, recomenda-se que os temas desenvolvidos neste trabalho possam 

ser pesquisados, como continuidade desta dissertação: 

 

• Uma aplicação similar com avaliação da sensibilidade do conversor  

alimentado com outros tipos de cargas ou com motores de potências 

diferentes; 

• Um estudo avaliando a implementação desses procedimentos em outros 

tipos de planta; 

• Avaliação de outros tipos de equipamentos disponíveis no mercado, no 

que tange a outros tipos de princípios, potência, convocando fabricantes 

de equipamentos, consumidores e concessionárias, na busca de novas 

pesquisas (P&D); 

• Desenvolvimento de trabalhos, para diminuir a sensibilidade de 

equipamentos e seus impactos financeiros nas possíveis soluções. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

Tabela de eventos da concessionária de energia da região das plantas P e T 

 

 

 Julho a dezembro de 1994 

DATA EVENTOS – CPFL  

6/7/1994 Curto circuito na LT 138 kV Piracicaba/Saltinho - queimada sobre a LT 

7/7/1994 Curto circuito na LT 138 kV Piracicaba/Santa Bárbara - causa não descoberta 

12/7/1994 Desligamento da L.T. 138 kV Piracicaba/Santa Bárbara (CESP) - queimada sobre a LT 

17/7/1994 Desligamento da L.T. 138 kV Tanquinho/Carioba (CESP) - queimada sobre a LT 

 Desligamento da L.T. 138 kV Piracicaba/Santa Bárbara (CESP) - queimada sobre a LT 

 Variação de freqüência das máquinas 1 a 10 Usina Ilha Solteira - Explosão do pólo fase vermelha 

29/9/1994 Variação de freqüência da máquinas 15 Usina de Itaipu com rejeição de 400 MW 

2/10/1994 Bloqueio dos bancos capacitores 1 e 2 SE Piracicaba 

3/10/1994 

Variação de freqüência - abertura da LT 345 kV Itumbiara - Bandeirantes no. 1 e 2 (Furnas) com rejeição de 

600 MW 

4/10/1994 Variação de freqüência - desligamento automático de 3 geradores Usinas Capivari com rejeição de 400 MW 

9/10/1994 Variação de freqüência - desligamento automático da LT 345 kV Bauru - Cabreuva (CESP) 

4/11/1994 Desligamento de LT´s - Descarga atmosférica 

5/11/1994 Desligamento de LT´s - Descarga atmosférica 

 Variação de freqüência - bloqueio barramentos 440 / 138 kV SE Bauru 

 

Variação de freqüência - desligamento automático da LT 750 kV Foz-Ivaiporã 2 máquinas Usina Itaipu - 

rejeição 890 MW 

6/12/1994 Variação de freqüência - desligamento LT 345 kV Furnas - Eletropaulo 
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  Janeiro a setembro de 1996 

DATA EVENTOS – CPFL 

10/1/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

17/1/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

2/2/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

6/2/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

26/2/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

27/2/1996 Desligamento da LT 138 kV Nova Aparecida/Viracopos - temporal 

28/2/1996 Variação de freqüência - perturbação Eletropaulo 

7/3/1996 Variação de freqüência - desarme COSIPA 

23/3/1996 Desligamento da LT Tanquinho / Nova Aparecida 1 e 2 - Subtensão 

25/3/1996 Desarme das LT´s 1 e 2 Piracicaba / Santa Bárbara D'Oeste 

26/3/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

27/3/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

1/4/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

5/4/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

7/4/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

18/4/1996 Ignorado 

22/4/1996 Ignorado 

29/4/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

12/5/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

16/5/1996 Ignorado 

  Janeiro a dezembro de 1995 

DATA EVENTOS – CPFL 

1/1/1995 Variação rede CPFL 

11/1/1995 Variação rede CPFL 

17/1/1995 Pisca energia CPFL 

28/1/1995 Variação de freq. - Desligamento automático Gerador 2 - Usina Itaipu - Rejeição 550 MW 

3/2/1995 Variação energia CPFL 

28/2/1995 Variação energia CPFL 

1/3/1995 
Variação de freq. - Desligamento automático LT 450 kV Ivaiporã e Itaberá, Tijuco Preto 2 (Furnas) e 

do auto trafo 750/345 no.1 da SE Tijuco Preto 

22/5/1995 Oscilação de tensão CPFL por desligamento de 2 LTs 138 kV Carioba Nova Aparecida 1 e 2 

14/8/1995 Oscilação de tensão LT 138 kV 

13/11/1995 Abertura LT 138 kV Nova Aparecida/Carioba 1 - Estouro no pára-raios 

25/11/1995 Abertura LT 440 kV Araraquara/Santa Bárbara D' Oeste - Temporal 

8/12/1995 Desligamento LT 3 e 4 Carioba/ Santa Bárbara D'Oeste - curto circuito 
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7/6/1996 Ignorado 

20/6/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

23/6/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

2/7/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

9/7/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

5/8/1996 Ignorado 

14/8/1996 Ignorado 

26/8/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

27/8/1996 Ignorado 

1/9/1996 Ignorado 

2/9/1996 Ignorado 

3/9/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

6/9/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

8/9/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

24/9/1996 Pisca de energia / oscilação de tensão 

 

Dados fornecidos por uma empresa vizinha do estudo de caso  

DATA EVENTO CPFL 

  

05-01-1997 Variação de freqüência 

10-01-1997 Sub tensão transitória na região 

11-02-1997 Sub tensão transitória na região 

11-02-1997 Oscilação transitória de tensão 

12-02-1997 Variação de freqüência 

24-04-1997 Variação de freqüência 

25-04-1997 Variação de freqüência 

26-04-1997 Oscilação transitória de tensão 

14-06-1997 Variação de freqüência 

22-06-1997 Variação de freqüência 

06-11-1997 Falta Energia 

    

21-02-1998 Oscilação transitória de tensão 

26-02-1998 Oscilação transitória de tensão 

21-03-1998 Sub tensão transitória na região 

06-04-1998 Variação de freqüência 

07-04-1998 Falta Energia 

09-04-1998 Oscilação transitória de tensão 

05-05-1998 Variação de freqüência 
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06-05-1998 Oscilação transitória de tensão 

12-08-1998 Oscilação de freqüência 

20-09-1998 Oscilação transitória de tensão 

22-11-1998 Oscilação transitória de tensão 

22-12-1998 Desligamento da LT 138KV 

    

10-02-1999 Oscilação transitória de tensão 

19-02-1999 Variação de freqüência 

11-03-1999 Oscilação transitória de tensão 

12-03-1999 BLACK OUT 

30-03-1999 Oscilação transitória de tensão 

30.-03-1999 Oscilação transitória de tensão 

03-03-1999 Oscilação transitória de tensão 

03-04-1999 Oscilação transitória de tensão 

16-04-1999 Oscilação transitória de tensão 

01-08-1999 Oscilação transitória de tensão 

02-08-1999 Oscilação transitória de tensão 

    

11-03-2000 Oscilação transitória de tensão 

23-03-2000 Oscilação transitória de tensão 

16-05-2000 Explosão TC 

25-07-2000 Manutenção em TCs e capacitores da usina CARIOBA 1 

28-09-2000 Oscilação transitória de tensão 

12-10-2000 Oscilação transitória de tensão 

30-12-2000 Oscilação transitória de tensão 

    

05-02-2001 Oscilação transitória de tensão 

11-02-2001 Oscilação transitória de tensão 

04-05-2001 Oscilação transitória de tensão 

07-06-2001 Oscilação transitória de tensão 

08-06-2001 Oscilação transitória de tensão 

18-07-2001 Oscilação transitória de tensão 

10-09-2001 Oscilação transitória de tensão 

09-10-2001 Oscilação transitória de tensão 

    

04-01-2002 Oscilação transitória de tensão 

05-01-2002 Oscilação transitória de tensão 

20-01-2002 BLACK OUT 



 

 

85

 

21-01-2002 BLACK OUT 

22-01-2002 Oscilação de freqüência 

16-04-2002 Oscilação transitória de tensão curto circuito em LT 

01-05-2002 Oscilação transitória de tensão 

04-05-2002 Oscilação transitória de tensão 

16-05-2002 Oscilação transitória de tensão 

27-08-2002 Oscilação transitória de tensão 

30-08-2002 Falta Energia 

31-08-2002 Oscilação transitória de tensão 

07-09-2002 Oscilação transitória de tensão 

20-09-2002 Oscilação transitória de tensão 

13-12-2002 Oscilação transitória de tensão 

    

07-03-2003 Oscilação de freqüência e tensão 

07-03-2003 Oscilação de freqüência e tensão 

23-05-2003 Oscilação transitória de tensão 

14-06-2003 Falta Energia -''Gambá dentro do TR3 na SE Fibra II'' 

15-06-2003 Falta Energia -''Gambá dentro do TR3 na SE Fibra II'' 

17-07-2003 Oscilação transitória de tensão - desarmou Sulzer 21K2 

11-08-2003 Oscilação transitória de tensão 

08-09-2003 Oscilação transitória de tensão 

25-10-2003 Falta Energia - ''Manobra Acidental na SE Fibra I'' 

18-12-2003 Falta Energia -''Parada geral programada na SE Fibra II'' 

14-01-2004 “Parada geral da produção programada'' 

02-03-2004 Sub tensão transitória na região  

03-12-2004 Oscilação transitória de tensão 

04-12-2004 Oscilação transitória de tensão 

14-12-2004 Parada da SE Fibra II para manutenção geral 

20-12-2004 Oscilação transitória de tensão 
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ANEXO 2  

Afundamento de tensão – Casos 1 e 2 

 

 VTCD típica que ocorria na planta, variava de 20 a 40% na magnitude com 

duração de 6 a 10 ciclos. 
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ANEXO 3 

Tabela Comparativa de Perdas no Período de Março de 98 a Agosto de 99 

(Caso Real) x Valor Médio – com base na referência (5) 

 

Número de Eventos no Período (ne): 20 (Ver Anexo 1) 

 Indústria Têxtil (Caso Real) Total Período  Total Lista do Perito * 

Total não produzido 319.517,3 kg 257.547,2 kg 
      
Refugo 122.752,1 kg 81.154,6 kg 
      
Total US$ 721.897,03 (A) US$ 438.317,65 

 

McGranaghan (5) 
Custo Médio por VTCD (C1) = 

US$3 
($/kW Demanda)**** 

Custo Total 
(Ct)= ne x C1 

Indústria Têxtil  - 
Demanda 12MW ** 
(caso real) 

3x 12.000,00= 
US$ 36 mil 36Milx20 = US$ 720 mil (B) 

Têxtil (Planta de Polyester) Custo por VTCD Custo Total 

Demanda *** 
7 MW 

US$ 21,25 mil 
Por evento (informado) 
3x7.000 = US$ 21mil 

21,25milx20 = US$ 425,00 (C1) 
21milx20 = US$ 420 mil (C2) 
 

* Processo Judicial cobrado pela Indústria Têxtil – do estudo de caso (real) 

** Considerado somente as plantas em operação do caso real (P, T) 

*** Custo por VTCD de uma indústria têxtil, vizinha da planta do estudo de caso (real) = US$ 

21,25 mil – Polyester 

***** Custo por VTCD em indústria têxtil – referência (5) 

(A) Valores das perdas em US$ no período em planta que utilizam ASDs. 

 

- Cálculo comparativo de perdas (Real x referência (5)) 

 

Caso real 1 

Perdas = ne x US$/kW  = 20 x 3 x 12.000 = US$ 720.000,00 (B) 

Valor de perda = US$ 721.897,03 (A) 

Diferença A/B = -0,14% (menor) 

Caso real 2  

Perdas = ne x US$/kW = 20 x 3 x 7.000 = US$ 420.000,00 (C2) 

Valor de perda = 21.250 x 20 = US$ 425.000,00 (C1) 

Diferença C1/C2 = - 1,19% 

- Pelos dados obtidos, os valores são equivalentes numericamente 
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ANEXO 4  

Testes de sensibilidade do conversor de freqüência Siemens SIMOVERT  PM e 

de bobinadoras Toray – Du Pont / Siemens 

 

Este Anexo, é sobre testes de avaliações de sensibilidade de um sistema de 

ASD Simovert PM – Siemens que foram realizados na Siemens e no Centro de 

Automação da Du Pont em Alpharetta, EUA, em outubro de 2000. 

 

 

Objetivo do Teste: 

 

 

Estes testes têm como objetivo avaliar a sensibilidade do conversor e da 

bobinadora Toray quando são submetidos a VTCDs em pelo menos 50% na 

magnitude de tensão e com duração de pelo menos 500ms. 
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Bancada de Teste com conversor Siemens e bobinadora Toray
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O variador 6SE70 é usado para prover alimentação variável CA para o sistema de 

teste. A tensão variável foi conseguida pela variação de parâmetros do 6SE70 e 

uma interface serial de um microcomputador rodando um programa especial para 

esse teste. O arranjo do Motor-Gerador mostrado é usado para carga do 6SE70 para 

operação própria. O transformador isolador e o filtro senoidal são usados para que 

seja simulada a forma de onda em CA mais precisamente. 

A tensão de saída do 6SE70 proverá uma tensão variável entre 208V e 415V, 

para o sistema SIMOVERT sob teste. 

Ao lado da carga do retificador PM, há uma carga resistiva de 15Ω que é 

acoplado ao circuito por um contator, operado manualmente para prevenir 

superaquecimento do resistor. O resistor 15Ω efetivamente alimenta como carga o 

retificador PM equivalente a aproximandamente 23kVA, ou seja, (5882/15). Isso, 

combinado com a carga adicional do motor sincrono de 1HP, alimentado pelo 

inversor de 6.6kVA, garante carga total no retificador durante os testes de 

afundamento. 

 A corrente do motor é medida com um sensor de alta freqüência e é mostrada 

como corrente eficaz. A velocidade do motor é medida com o tacômetro, o qual é 

zerado para estar apto para observar pequenas mudanças. 

 

 

Procedimento de Teste: 

 

O procedimento é fechar manualmente o contator conectado ao resistor e à 

barra CC (saída do retificador), antes do afundamento de tensão, para entrada CA 

(inversor) e removê-lo, após o afundamento ser completado, para prevenir 

superaquecimento do resistor. 

Os dados foram aquisitados e registrados no registrador de carta na seguinte 

configuração, como mostra a configuração da bancada de teste:  

 

• Registrador de Carta Canal #1 – tensão de entrada CA para o retificador 

Simovert 

• Registrador de Carta Canal #2 – tensão de saída da barra CC do 

retificador 
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• Registrador de Carta Canal #3 – Corrente de saída do inversor Simovert 

PM para o motor 

• Registrador de Carta Canal #4 – Tacômetro no motor 

 

 

Resultados e Observações: 

 

Figura A  

Com o resistor de 15 Ω pelo contator, a tensão pelo barramento CC cai, 

aproximadamente, de 588V para 505V (aproximadamente 15% de queda). A entrada 

CA estava em 420Vef, antes de aplicar o resistor de carga e o afundamento. Após a 

carga, o barramento com o resistor e com início do afundamento, a tensão de 

entrada CA afundou para 240Vef e a tensão da barra CC diminuiu para 295V. 

 

Figura B até figura J 

Aconteceu uma série de testes experimentados com freqüência de saída de 

1Hz em intervalos de 54 a 60Hz. Em todos os testes, a tensão de entrada CA para o 

retificador afundou de 415V a 195V (55% de afundamento) e a tensão do 

barramento CC foi de 545V para 260V (52%). O perfil do afundamento de tensão, 

em todos os casos, não foi instantâneo, devido às características de alimentação do 

variador. A redução inicial de 15%, que resulta da adição do resistor de carga, durou 

700ms, seguida pelo afundamento que caiu de –15% a – 55% em um período de 

aproximadamente 750ms. Para a recuperação, embora rápida, ainda foram 

necessários aproximadamente 500ms para –15% do ponto de tensão. Em todos os 

casos, o afundamento de 50% aparece para igualar ou exceder 500ms e a 

velocidade do motor não foi afetada pelo afundamento. No gráfico, aparece um 

afundamento instantâneo em todos os canais quando o contator-resistor foi aberto 

seguido de cada teste de afundamento. Note também que isso não é mostrado no 

osciloscópio nas figuras A, L e M. Durante os testes, o afundamento aparente foi 

dado como uma anomalia, causada por um ruído de sinal criado na abertura do 

contator e, portanto, a leitura não foi verdadeira. 

O motor foi ajustado em 3.8V/Hz (230V, 60Hz). Todavia, nessa faixa de 

freqüência, o motor apresentaria uma tensão enfraquecida durante o afundamento. 

O resultado foi um aumento na corrente do motor durante uma parte do 
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afundamento em que a tensão de alimentação foi menor do que aquela requerida 

pelo motor. No entanto, não houve nenhum impacto medido na velocidade do motor. 

Deve-se notar, no entanto, que a aplicação de um motor com capacidade de torque 

de carga que requer operar, em velocidades próximas à velocidade estimada, 

poderia experimentar dificuldades de controle de torque/velocidade durante o 

máximo afundamento de tensão. 

Em complemento para sistema trifásico, com 50% de afundamento de tensão, 

uma perda completa de uma fase foi simulada (veja figura L). Como pode ser visto 

no oscilógrafo, a perda de uma fase somente afundou a tensão de barra CC de 

588VCC para aproximadamente 380V (65% da tensão total). Entretanto, o 

afundamento de 50% nas três fases é o requisito mais rigoroso para sensibilidade. 

O módulo de sensibilidade do NE6000 Siemens é um módulo entre a ligação  

principal e o retificador. Uma função desse módulo é prover impedância na entrada 

CA sobre a tensão restabelecida. Sem a impedância adicional, a corrente de retorno, 

enquanto recarrega a capacitância da barra da tensão restabelecida, a conduta é 

para queima do fusível e parada do variador. No módulo NE6000, essa função é 

completada pela manipulação de uma combinação paralela de um indutor e de um 

contato de bypass, em série com cada uma das linhas de alimentação trifásica. 

Durante o afundamento, o contato do bypass abre para por a indutância em série 

com as linhas. Quando a tensão é restabelecida, a indutância provê a impedância, 

para o limite da corrente de retorno da linha. Quando o nível de tensão é 

restabelecido para aproximadamente 85%, o contato volta a fechar, retirando a 

indutância da linha de entrada. A figura M é uma indicação da forma de onda de 

tensão através da passagem de corrente do indutor no módulo sensibilidade do 

Siemens NE6000. Conclusões não específicas estão desenhadas nesta forma de 

onda, o que mostra a ação dos contatos e afundamento de 160Vp-p, através do 

indutor, durante o afundamento e restabelecimento da tensão. 

 

 

Sensibilidade da Bobinadora Toray: 

 

Foi feita uma série de avaliações de sensibilidade desta bobinadora em 1997. 

Abaixo um resumo dos experimentos e as formas de ondas nas figuras N a R. 
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Figura Forma de onda Velocidade Observação 

N 

#1 entrada principal com 100% da 

perda de tensão em todas as fases 

por 538,8ms 

#2 saída para o motor durante 

afundamento 

525mpm 

Havia uma pequena 

perda na tensão de 

saída, mas a 

freqüência 

permaneceu constante 

O 

#3 idem a forma de onda 1 por 

519,6ms 

#4 idem a forma de onda 2 

785mpm Idem ao anterior 

P 

#5 idem  a forma de onda 1 por 

326,4ms 

#6 idem a forma de onda 2 

1400mpm Idem a anterior 

Q 

 

#7 idem a forma de onda 1 por 400ms 

#8 idem a forma de onda 2 

 

1400mpm 

Saída do variador 

falhou após 354,8ms 

na máxima velocidade 

do projeto 

R 
#D1 idem para 512ms 

#D2 idem a anterior 
1038mpm 

Havia uma pequena 

perda na tensão de 

saída, mas a 

freqüência 

permaneceu constante 

 

 

Conclusão da bobinadora Toray: 

 

Os testes realizados na bobinadora Toray mostraram estar adequados à 

sensibilidade quando sua velocidade de giro estiver próxima de 1050mpm.  

Entretanto, em velocidades maiores, não há a suportabilidade esperada para 100% 

da perda de energia, maior do que 500ms. Entretanto, baseados nesses testes, a 

bobinadora Toray suportará um afundamento de 50% da tensão da entrada em no 

mínimo 500ms, com a bobinadora operando dentro de uma faixa de velocidade de 

projeto de 525mpm a 1400mpm. 
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Conclusão: 

 

Ambos o sistema, conversor PM Siemens e a bobinadora Toray, demonstraram 

a capacidade de suportar um afundamento de tensão trifásica em 50% e uma perda 

de tensão monofásica por no mínimo 500ms. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura A – Registro do nível CC (saída do retificador) – alimentação do inversor (CA) – 50% de 
afundamento em 500ms 
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Figura B – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura C – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura D – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura E – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura F – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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 Figura G – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura H – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura I – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura  J – Registro do nível de entrada CA (inversor) – nível CC (retificador) – corrente e velocidade 
do motor 
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Figura L – Registro da queda do nível de tensão CC de 588 VDC para 65% (380V) após 

afundamento de 50%, interrupção de uma fase 
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Figura M – Forma de onda de tensão quando ocorre passagem de corrente do indutor no módulo 
sensibilidade do Siemens NE6000 (parada do inversor). 
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Figura N  
 
WF1 - Gráfico da interrupção da tensão de entrada de curta duração nas 3 fases durante 538,8 ms 
WF2 – Gráfico da saída para o motor do rolo acionador durante a interrupção acima (525mpm) 
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Figura O –  
 
WF3 – Gráfico da interrupção de tensão de entrada do inversor de curta duração nas 3 fases durante 
519,6 ms 
WF4 – Gráfico da saída para o motor do rolo acionador durante a interrupção acima (785 mpm) 
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Figura P  
 
WF5 – Gráfico da interrupção de tensão de entrada do inversor de curta duração nas 3 fases durante 
326,4 ms 
WF6 – Gráfico da saída para o motor do rolo acionador durante a interrupção acima (1400 mpm)  
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Figura Q  
WF7 – Gráfico da interrupção de tensão de entrada do inversor de curta duração nas 3 fases durante 
400 ms 
WF8 – Gráfico da saída para o motor do rolo acionador durante a interrupção acima (1400 mpm). 
Obs.: a saída do inversor falhou após 354,8 ms 
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Figura R  
D1 – Gráfico da interrupção da tensão de entrada do inversor de curta duração nas 3 fase durante 
512 ms 
D2 – Gráfico da saída para o motor do rolo acionador durante a interrupção acima (1018 mpm) 
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 ANEXO 5  

Curvas de Sensibilidade de Conversor de Freqüência Danfoss  

 

Conforme (23), foi montado um painel com o objetivo de simular o processo, 

com todos os equipamentos funcionando simulataneamente e iniciar o teste de 

bancada – figura A.  

 

   

 

 
   Figura A – Painel para simular o processo 

 

Para a realização dos testes, foi utilizado um gerador de VTCDs (figura B), o 

qual possui controle via computador da amplitude e duração do afundamento, além 

de seu ângulo de aplicação. 

   

 

 

   Figura B – Gerador para gerar VTCD 
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Para a aquisição e processamento dos dados, foram utilizados programas “Lab 

View”, cujas telas são mostradas pelas figuras C e D respectivamente. A descrição 

de cada teste aplicado e as curvas de sensibilidade obtidas estão apresentadas a 

seguir. 

 

 
 Figura C - Tela de aquisição de dados 
 
 
 

 

Figura D - Tela de aquisição de processamento de dados 
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Conversor de freqüência CA/CA 

 

Foi utilizado um conversor Danfoss, modelo VLT-5005, 4 kVA e 380V.  

O equipamento possui uma série de parâmetros de controle, entre os quais se 

destaca o parâmetro 407, “Falha da rede de alimentação”. Por meio desse 

parâmetro, é possível configurar ações diferentes para quando o conversor detecta 

tensões eficazes abaixo de um valor previamente definido (parâmetro 450).  As 

configurações para o parâmetro 407 são: 

 

a) “NO FUNCTION” (OFF): Sem função – O conversor ignora a falha, 

mantendo o controle até que falte energia. Quando a tensão é restabelecida, ocorre 

o retorno da operação normal do equipamento. 

 

b) “CONTROL RAMP DOWN” (RC): Desaceleração controlada – o 

conversor aplica uma rampa de descida quando detecta uma falha na tensão de 

alimentação e retorna a rotação caso ocorra o restabelecimento da tensão de 

alimentação durante a rampa de descida. 

 

c) “CTRL RAMP DOWN-TRIP” (RCT): Desaceleração e erro controlado – 

o conversor aplica uma rampa de descida, mas não retorna a rotação caso ocorra o 

restabelecimento da tensão de alimentação durante a rampa de descida; há a 

parada do motor. 

 

d) “COASTING” (IN): Por inércia – o conversor desliga os inversores e 

mantém o motor em movimento por inércia. Caso haja o restabelecimento da tensão 

de alimentação, o motor retorna à sua velocidade original. 

 

Considerando que o equipamento é trifásico e que está conectado ao 

secundário de um transformador com ligação estrela aterrado, foram feitos 

afundamentos trifásicos, bifásicos e monofásicos. As amplitudes dos afundamentos 

foram tomadas em relação ao neutro. As figuras de E a O mostram as curvas de 

sensibilidade para cada uma das quatro configurações do conversor CA/CA, obtidas 

para ângulos de aplicação de 0o,  45o,  90o e 135o e ciclos de 0,5, 1, 10, 25 e 100. 
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Figura E – Teste de afundamento trifásico no conversor CA/CA para função 407 em OFF 
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Figura F – Teste de afundamento trifásico no conversor CA/CA para função 407 em RC 
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Figura G – Teste de afundamento trifásico no conversor CA/CA para função 407 em RCT 
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Figura H – Teste de afundamento trifásico no conversor CA/CA para função 407 em IN 
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Figura I – Teste de afundamento bifásico no conversor CA/CA para função 407 em OFF 
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Figura J – Teste de afundamento bifásico no conversor CA/CA para função 407 em RC 
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Figura L – Teste de afundamento bifásico no conversor CA/CA para função 407 em RCT 
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Figura M – Teste de afundamento bifásico no conversor CA/CA para função 407 em IN 
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Figura N – Teste de afundamento monofásico no conversor CA/CA para função 407 em RCT 
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Figura O – Teste de afundamento monofásico no conversor CA/CA para função 407 em IN 

 

 

Pela observação das figuras que correspondem às respostas do conversor 

frente a ocorrências de afundamento de tensão (figuras E a N),  verificou-se que: 

 

a) para afundamentos trifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “OFF” os afundamentos com ângulos maiores são menos severos para o 

conversor; 
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b) para afundamentos trifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “RC” os afundamentos com ângulos maiores são mais severos para o conversor; 

 

c) para afundamentos trifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “RCT” os afundamentos com ângulos maiores são menos severos para o 

conversor; 

 

d) para afundamentos trifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “IN” os afundamentos com ângulos maiores são menos severos para o 

conversor; 

 

e) comparando as várias condições de ângulos, amplitudes e 

configurações da função 407, para afundamentos trifásicos, nota-se que: 

• se os ângulos de ocorrências dos afundamentos forem de 0º a função 407 

configurada em “OFF” é pior que a configuração em “RC”. Entre esses 

casos há uma diferença da ordem de 150 ms a favor da configuração em 

“RC”; 

• se os ângulos de ocorrências dos afundamentos forem maiores ou iguais 

que 45º a função 407 configurada em “RC” é pior que a configuração em 

“OFF”. Entre esses casos há uma diferença da ordem de 300 ms a favor 

da configuração em “OFF”; 

 

f) para afundamentos bifásicos observou-se que quando a função 407 

estava configurada em “OFF” o aumento nos ângulos não influíram nas durações 

obtidas. Em relação às durações essas foram em todos os casos superiores a 300 

ms, já no caso trifásico ocorreram durações desde 50 ms; 

 

 

g) para afundamentos bifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “RC” os afundamentos com ângulos de 0º e 45º são mais severos para o 

conversor, quando comparados aos outros ângulos. Houve, nestes casos, alterações 

nas durações da ordem de 250 ms a mais. Comparando os casos bifásicos aos 

trifásicos nota-se que os bifásicos são menos severos ao conversor, houve alteração 

nas durações da ordem de 300 ms para mais a favor do bifásico; 
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h) para afundamentos bifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “RCT” os afundamentos com ângulos maiores são praticamente iguais aos com 

ângulos menores. Comparando os casos bifásicos com os trifásicos não se 

observam diferenças importantes; 

 

i) para afundamentos bifásicos quando a função 407 estava configurada 

em “IN” os afundamentos não sofrem grandes influências em relação as alterações 

nos ângulos de aplicação dos afundamentos. Comparando o bifásico com o trifásico 

não se observam grandes alterações nos resultados que mereçam ser apontadas; 

 

j) comparando as várias condições de ângulos, amplitudes e 

configurações da função 407, para afundamentos bifásicos, nota-se que: 

• se os ângulos de ocorrências dos afundamentos forem de 0º e 45º a 

função 407 configurada em “OFF” é melhor que a configuração em “RC”. 

Entre esses casos, há uma diferença da ordem de 200 ms a favor da 

configuração em “OFF”; 

•  se os ângulos de ocorrências dos afundamentos forem de 90º e 135º a 

função 407 configurada em “OFF” é praticamente a mesma que a 

configuração em “RC”. Entre esses casos não há diferença considerável, 

mas esses dois casos são melhores que os com ângulos de 0º e 45º, 

sendo o ganho em duração da ordem de 200 ms; 

 

k) para afundamentos monofásicos observou-se que quando a função 

407 estava configurada em “OFF” ou em “RC” o conversor não sofreu falha para 

nenhum valor de amplitude e duração para qualquer das combinações de ângulos 

de aplicação impostos. Ou seja, o conversor não sofreu a influência de nenhum dos 

afundamentos monofásicos aplicados. É importante ressaltar que a carga colocada 

no conversor era de 50 % de sua capacidade nominal. Esse valor de carga aplicado 

ao conversor pode influir no desempenho do mesmo, por esse motivo deve ficar 

claro que os resultados aqui obtidos correspondem ao conversor com meia carga; 

 

l) para afundamentos monofásicos quando a função 407 estava 

configurada em “RCT” os afundamentos com ângulos maiores são praticamente 
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iguais aos com ângulos menores. Comparando os casos monofásicos com os 

bifásicos e trifásicos não se observam diferenças importantes; 

 

m) para afundamentos monofásicos quando a função 407 estava 

configurada em “IN” os afundamentos com ângulos maiores são praticamente iguais 

aos com ângulos menores. Comparando os casos monofásicos com os bifásicos e 

trifásicos não se observam diferenças importantes; 

 

Não serão mostradas as curvas de sensibilidade de outros equipamentos do 

painel, pois estão bem explicitadas na referência (23). Entretanto, é possível saber, 

pelas curvas de sensibilidade acima mostradas, o quanto é importante o uso da 

tecnologia de medição, ou seja, dos medidores de qualidade de energia. Neste caso, 

a descoberta da suportabilidade de cada equipamento e do quanto cada um é 

sensível no processo ajuda na análise criteriosa para definir a ação a ser tomada, 

não só tecnicamente mas também em termos de investimento. 
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ANEXO 6 

Principais parâmetros do conversor Siemens SIMOVERT 6SE70 

 

Abaixo, uma relação dos parâmetros importantes tirados do manual do conversor 

SIMOVERT 6SE70 da Siemens, que ajudam a dar maior suportabilidade ao 

equipamento. 

 

 

a) P517 – Parâmetro para selecionar “Kinetic Buffering” (KIB) ou “Flexible Response” 

(FLR) 

 

KIB – A operação pode continuar durante afundamentos de tensão, 

regenerando energia da carga/motor para o conversor. Cargas com alta energia e/ou 

alta velocidade permitem uma suportabilidade maior. Essa função permite breves 

falhas de energia a serem armazenadas, se utilizando energia cinética (i.e. inércia) 

da carga conectada. Nesse caso, a freqüência é controlada (closed-loop) de maneira 

que as perdas do sistema são cobertas por meio da operação regenerativa do motor. 

Como as perdas permanecem durante a falha de energia, a freqüência de 

saída do conversor será menor. Desse modo, a redução de velocidade deve ser 

levada em conta. 

Quando a alimentação retorna, a potência é alimentada através dela e a 

freqüência de saída do conversor retorna à freqüência de referência selecionada, via 

gerador de função de rampa. 

Enquanto a função KIB está ligada, a mensagem “KIB Active” é ajustada (set) 

através da status Word bit 15. 

 

 

b) P518 – Pontos de iniciação do KIB 

 

Este parâmetro habilita a entrada de ligação do KIB, a ser ajustada entre 65% e 

114%. O desligamento é 5% acima do valor de entrada de ligação. 

Para freqüência/velocidade/controle de torque (P100=3,4,5), o inversor é 

desligado com a mensagem de falha F008 “DC link undervoltage” se: 
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• A tensão do barramento CC cair abaixo de 61%. 

• Ou se houver uma queda de 10% da freqüência nominal do motor (P107). 

• Ou somente para controle de freqüência (P100=3): O modo de controle muda 

para faixa “Current Model”. 

 

c) P519 – Resposta dinâmica do controlador KIB 

 

Esse parâmetro habilita a resposta do controlador PID a ser influenciado. 

O ajuste de fábrica é 25%. Com 0% a função KIB esta desligada. A saída do 

controlador pode ser visualizada via conector K0270 ou K0271. 

FLR – Essa função habilita o conversor a continuar sua operação em casos de 

queda de tensão. A capacidade da potência de saída é então reduzida de acordo 

com a tensão atual da rede e a corrente nominal do conversor. O fator de controle de 

implementação é limitado à faixa do “Space Vector Modulation”, se o parâmetro 

(P517=2,3) é habilitado. 

FLR com f = constante somente é permissível com os modos de operação v/f 

(P100=0,1,2).1 

 

Com essa função, a unidade pode continuar a ser operada durante pisca de 

energia até o mínimo de 50% da tensão do barramento CC do valor ajustado. A 

saída máxima do conversor é diminuída de acordo com a tensão atual de 

alimentação durante a VTCD. Se a função “Flexible response” é habilitada, a 

profundidade de modulação é limitada à faixa “asynchronous space modulation” 

(redução da tensão máxima de saída).2 

Precondições: 

• A mensagem “FLR active” é ajustada via status Word bit 15 enquanto 

esta função estiver ativa. 

• Um reator de comutação de linha de 4% deve ser fornecido. 

                                                
1 A alimentação da eletrônica deve ser suportada durante “Flexible Response” através de uma fonte 
externa auxiliar de alimentação. 
 
2 A máxima profundidade de modulação pode ser vista no parâmetro r345. A máxima tensão de saída 
do ponto de operação atual pode ser lida apartir do parâmetro r346. 
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• A alimentação da eletrônica deve ser garantida através de uma fonte 

externa de 24 volts ao conector –X9. 

• Desse modo, se um contator externo principal é existente, cuidado deve 

ser tomado para garantir que não desligue durante o afundamento de tensão. 

• Quando a energia retorna, não é permitido que a tensão aumente de 

50% a 100% do valor ajustado antes de 5ms. 

• Um máximo de 10 afundamentos de tensão por hora são permitidos que 

ocorram, com um mínimo de 10s entre eles. 

 

 

d) P518 – Pontos de ligação do FLR 

 

Esse parâmetro habilita a entrada de ligação do FLR, a ser ajustada entre 65% 

e 114%. O desligamento é 5% acima do valor de entrada de ligamento. 

Para Flexible response, valores para P518>90% não são práticos, de maneira 

que a função pode não ser desligada. 

 

 

e) P519 – Resposta dinâmica da Flexible Response 

 

Esse parâmetro habilita a resposta do controlador PID a ser alterado. 

O controlador FLR somente é liberado para os modos de controle v/f open/ 

closed-loop (P100=0,1,2) e P517=2. 

O controlador garante que a razão de v/f permaneça constante. Durante um 

afundamento de tensão, a saída de freqüência do conversor e também a velocidade 

do motor podem ser reduzidas.  

O ajuste de fábrica é 25%.  

A saída do controlador pode ser visualizada via conector K0270 ou K0271. 

 

 

f) P523 – FLR Vdmin, Tensão mínima do Flexible response 

 

Esse parâmetro habilita a entrada para a mensagem de falha F008 (DC link 

undervoltage) para ser reduzida de 76% (ajuste de fábrica) para 50%. 


