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1. OBJETIVO 

 

Esta Norma estabelece as diretrizes, critérios e procedimentos que deverão ser seguidos pelos 

acessantes do grupo A (com tensões nominais entre 11,9 e 138 kV, com demanda contratada 

superior a 300 kW) conectadas ao sistema elétrico das distribuidoras do grupo CPFL Energia 

(CPFL Paulista, CPFL Piratininga, CPFL Santa Cruz e RGE), quando se caracterizarem por 

serem unidades consumidoras com cargas potencialmente perturbadoras, notadamente 

acessantes com forno à arco de qualquer potência, e que possam provocar a superação dos 

limites de qualidade de energia estabelecidos, individualmente ou pelas superposição dos 

efeitos adicionados aos efeitos já existentes no SEP (Sistema Elétrico de Potência). 

 

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

2.1 Empresa 

 Distribuidoras do Grupo CPFL Energia; 

 Acessantes do Grupo A do sistema elétrico do Grupo CPFL. 

2.2 Área 

 Diretoria de Engenharia. 
 

3. DEFINIÇÕES 

3.1 Sistema de Subtransmissão 

 
Sistema composto pelas redes trifásicas de linhas de transmissão e subestações para 
transformação da energia entre os vários níveis de tensão destinado ao transporte e 
fornecimento de energia elétrica a partir dos pontos de conexão à Rede Básica (e/ou 
complementar) do Sistema Elétrico Interligado, conforme definida pela ANEEL (Agência 
Nacional de Energia Elétrica) e operada de acordo com as normas e recomendações do ONS 
(Operador Nacional do Sistema Elétrico). 
 
Na CPFL estas redes são operadas nas tensões nominais de 69 kV, 88 kV ou 138 kV. 
 

3.2 Rede Primária de Distribuição 

 
Conjunto de alimentadores trifásicos com suas respectivas derivações destinado a alimentar 
os transformadores de distribuição e as unidades consumidoras conectadas em tensão primária 
de distribuição (11,4 kV, 11,9 kV, 13,8 kV, 23 kV e 34,5 kV). 
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3.3 Acessante 

 
Usuário que possua instalação de consumo de eletricidade, com ou sem autoprodução 
(incluindo-se a geração ou não de excedentes, ainda que sazonalmente), e solicite conexão à 
rede da CPFL, bem como qualquer concessionário ou permissionário do serviço público de 
distribuição de energia elétrica que necessite de suprimento para sua área de atuação 
fronteiriça. 
 

3.4 Carga Potencialmente Perturbadora 

 
Carga instalada em unidade consumidora que utiliza processo interno cujas características 
intrínsecas potencialmente afetem de alguma maneira as grandezas elétricas relativas ao 
fornecimento da energia, normalmente caracterizadas pela frequência, tensão e corrente 
alternada em seus valores padronizados de amplitude e intensidade (baseadas em uma onda 
senoidal pura), com as respectivas variabilidades permitidas, quer seja no ponto de conexão 
(também denominado ponto de acoplamento comum - PAC), ou na própria rede da CPFL, e 
susceptível de provocar a não conformidade do produto no fornecimento de energia elétrica  às 
demais unidades consumidoras da CPFL. 
 
As cargas potencialmente perturbadoras necessitam de um adequado tratamento em termos 
de projeto, instalação e operação, uma vez que podem se constituir numa das causas de 
perturbação do sistema elétrico da CPFL e da perda da qualidade do fornecimento. 
 
Comumente, as cargas potencialmente perturbadoras são aquelas também designadas 
“especiais”. Listam-se as principais cargas potencialmente perturbadoras: 
 

 Forno a arco voltaico; 

 Forno de indução; 

 Motor de corrente contínua com controle de velocidade; 

 Motor de corrente contínua para tração elétrica; 

 Conjunto Motor e compressor com tanque de reserva; 

 Motor de laminador de indústria siderúrgica; 

 Motor de indução de média e alta potência; 

 Retificador de corrente alternada para corrente contínua não controlado (utilizando 
diodos); 

 Retificador de corrente alternada para corrente contínua controlado (utilizando 
tiristores); 

 Retificador de corrente alternada para corrente contínua semi-controlado (utilizando 
diodos e tiristores); 

 Inversor de corrente contínua para corrente alternada (1); 

 Conversor eletrônico estático; 

 Conversor eletrônico ativo (transistorizado ou tiristorizado); 

 Compensador eletrônico estático; 

 Compensador eletrônico ativo (transistorizado ou tiristorizado); 

 Máquina de soldar; 

 Aparelho de raios X; 
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 Transformador e reator com núcleo saturado. 
 
Ressalta-se que a partida das cargas individualmente ou em conjunto devem ser detalhadas 
pelo acessante, a fim de serem analisadas pela CPFL. 
 
(1) Para os casos em que o inversor de corrente, comumente utilizado em sistemas 

fotovoltaicos de geração distribuída, atenderem aos requisitos técnicos da NBR 16149, o 
referenciado equipamento não será caracterizado como carga potencialmente 
perturbadora. Basta que o acessante apresente os certificados que atestem que os 
inversores foram ensaiados e aprovados conforme normas técnicas brasileiras ou o número 
de registro da concessão do Inmetro para o modelo e a tensão nominal de conexão. 

 

3.5 Perturbação 

 
Uma deformação da onda senoidal da tensão ou de corrente decorrente de uma operação 
intencional ou não, acarretando quaisquer das seguintes consequências: corte de carga, 
desligamento de outros componentes do sistema ou danos em equipamentos, inclusive de 
terceiros. Também se caracteriza como perturbação a variação de tensão ou frequência fora 
dos limites especificados, mesmo não acarretando desligamento forçado. Denomina-se, 
também, distúrbio. 
 

3.6 Qualidade do Fornecimento de Energia 

 
Desempenho do sistema elétrico em termos de continuidade do serviço, conformidade na forma 
de onda da tensão e tempo de pronto restabelecimento de energia, incluindo os efeitos de 
flutuação de tensão, desequilíbrio, distorção harmônica, cintilação luminosa e variação de 
tensão de curta duração. 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

4.1 Normas da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

 

 Resolução Normativa nº 414, de 09 de setembro de 2010; 

 PRODIST - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 
Nacional, particularmente os Módulos 3 (Acesso ao Sistema de Distribuição) e 8 
(Qualidade da Energia Elétrica). 

 

4.2 Normas da ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico 

 

 Submódulo 2.2 dos Procedimentos de Rede; 

 Submódulo 2.8 dos Procedimentos de Rede; 

 Submódulo 3.8 dos Procedimentos de Rede; 

 Submódulo 22.1 dos Procedimentos de Rede. 
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4.3 Normas da IEC – International Electrotechnical Commission 

 

 IEC 61000-4-15:2010/ISH1:2017 - Interpretation Sheet 1 - Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 4-15: Testing and measurement techniques - Flickermeter - Functional and 
design specifications; 

 IEC 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of 
voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, 
for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional 
connection; 

 IEC/TR 61000-3-6 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-6: Limits – Assessment 
of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power 
systems. 

 

4.4 Normas da IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers 

 

 Std 519-2014 IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control 
in Electrical Power Systems. 

 

4.5 Documentos CPFL 

 

 GED 33 – Ligação de Auto-produtores em Paralelo com o Sistema de Distribuição da 
CPFL; 

 GED 161 - Critério para Atendimento de Forno a Arco; 

 GED 237 - Critérios para Atendimento de Motores Elétricos de Indução; 

 GED 239 - Critério para Atendimento de Aparelho de Raio X; 

 GED 2855, GED 2856, GED 2858, GED 2859 e GED 2861 – Fornecimento em Tensão 
Primária 15 kV e 25 kV;  

 GED 4313 – Conexão aos Sistemas Elétricos de Subtransmissão; 

 GED 4732 – Sistema CPFL de Projetos Particulares Via Internet – Fornecimento em 
Tensão Primária; 

 

5. RESPONSABILIDADES 

 
A área de Engenharia de Normas e Padrões das distribuidoras do Grupo CPFL é a responsável 
pela publicação deste documento. 
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6. REGRAS BÁSICAS 

6.1 Considerações gerais 

 
Está obrigado a cumprir as determinações e procedimentos desta Norma Técnica todo usuário 

que solicitar conexão aos sistemas elétricos da CPFL para alimentar cargas potencialmente 

perturbadoras. 

 

As disposições deste documento são complementares às estabelecidas, conforme o caso, na 

Norma Técnica nº 4313, ou no conjunto de Normas Técnicas que padronizam o fornecimento 

de energia elétrica em tensão primária de distribuição, formado pelos documentos nºs 2855, 

2856, 2858, 2859 e 2861, bem como no documento nº 4732. Tais documentos, e esta própria 

Norma Técnica, que integram o Acervo Eletrônico da CPFL (ou GED – gerenciamento 

eletrônico de documentos), podem ser obtidos na página da Internet da CPFL em arquivos do 

tipo pdf (portable document file), disponibilizados neste link. 

 

O usuário com carga potencialmente perturbadora que pretende se conectar às redes da CPFL 

deverá confeccionar e encaminhar formalmente um requerimento, conforme citado nos 

documentos GED nº 4313 e nº 4732. De maneira semelhante deve proceder o consumidor que, 

já estando conectado, planeja ampliar ou alterar suas instalações próprias e possua carga 

potencialmente perturbadora. 

 

Tais obrigações são necessárias em função das exigências em termos de proteção, operação, 

qualidade e confiabilidade do sistema elétrico. A conexão não poderá de modo algum afetar os 

padrões de desempenho dos serviços públicos de energia elétrica estabelecidos pelo Poder 

Concedente a qualquer consumidor. 

 

6.2 Solicitação de Informações ao Acessante 

 

Ao solicitar as informações necessárias para elaboração de estudos, a CPFL (ou acessante) 

realizará medições na rede elétrica (de pelo menos 1.008 leituras válidas, conforme 

determinações do PRODIST Módulo 8) no ponto de conexão do acesso ou num ponto 

adequado mais próximo possível, para avaliação das condições técnicas e dos parâmetros 

representativos da qualidade de energia.  A critério do acessante, o mesmo poderá realizar as 

medições no ponto de conexão, desde que a CPFL libere o acesso aos sensores de tensão e 

corrente (para clientes já conectados) e que partilhe das informações obtidas. A Figura 1 

representa as responsabilidades entre Distribuidora e acessante no ponto de conexão, ou PAC. 
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Figura 1 - Exemplificação das responsabilidades entre Distribuidora e Acessante. 

 

O acessante deverá elaborar às suas expensas e apresentar à CPFL um documento com as 

informações de suas cargas, conforme modelo existente no Anexo II - Informações Necessárias 

para Conexão de Cargas Potencialmente Perturbadoras deste documento, demonstrando 

quais serão os impactos causados no ponto de conexão pelos equipamentos previstos no 

processo produtivo, qualquer que seja o regime operativo utilizado, bem como demonstrando 

quais serão as medidas de compensação adotadas para prevenir o surgimento das 

perturbações mencionadas no item 3.5. Deve-se considerar as condições de contorno pré-

existente para elaboração do documento, caso tenha a existência de cargas perturbadoras em 

seu processo fabril.  

 

O documento a ser entregue deverá ser acompanhado e estará sob efeito do termo de 

responsabilidade técnica, apresentados no Anexo III - Termo de Responsabilidade deste 

documento, de maneira que o Engenheiro Responsável assuma responsabilidade pelas 

informações prestadas e garanta a efetividade das medidas corretivas, quando necessárias, as 

custas do acessante, antes da liberação da conexão desta instalação.  

 

O documento deverá conter, também, de forma tabelada e perfeitamente compreensível, um 

conjunto de resultados da operação em regime da instalação do acessante simulando a 

inexistência de qualquer medida compensatória, apresentando a magnitude e extensão da 

perturbação que ocorreria no ponto de conexão com a CPFL. Deverá conter, ainda, 

consecutivamente, um segundo conjunto de resultados da operação em regime simulando, 

agora, a introdução dos dispositivos e equipamentos de compensação. 

 

Tal documento deverá conter um diagrama unifilar que ilustre as duas situações de simulação 

acima requeridas, com todas as referências para sua perfeita compreensão. A CPFL procederá 

a análise do documento e a qualquer tempo poderá solicitar esclarecimentos ou a introdução 

de detalhes que elucidem possíveis dúvidas quanto à eficácia ou o desempenho do sistema ou 

metodologia proposta para a compensação ou eliminação das perturbações no ponto de 

conexão do acesso. 

 

No caso de conexão ao sistema de distribuição primária da CPFL, o documento deverá 
reproduzir as informações que se referirem às características técnicas quali-quantitativas das 

Estudos Distribuidora Informações Acessante
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cargas instaladas e/ou a instalar, as quais são solicitadas nos anexos do documento GED nº 
4732 e, eventualmente, da geração própria, conforme solicitado no Anexo C do documento 
GED nº 33 da CPFL. São igualmente aplicáveis os mesmos requisitos de simulação prescritos 
nos dois parágrafos anteriores. 
 

Todas informações encaminhadas pelo acessante, serão utilizadas pela CPFL para realizar 

seus estudos sistêmicos e relatórios de impacto do sistema elétrico (RISE), a fim de averiguar 

e mitigar possíveis impactos na qualidade da energia elétrica em seu sistema de distribuição e 

transmissão, após conexão destas cargas perturbadoras, o qual, garantirá a qualidade do 

produto entregue a seus demais clientes e parceiros. 

 

A CPFL se coloca à disposição, por intermédio da Diretoria de Engenharia, para fornecer as 

informações e dados do seu sistema referidos ao ponto de conexão pretendido pelo acessante, 

como níveis de curto-circuito, parâmetros de sequência equivalentes, configuração de circuitos, 

indicadores da qualidade do produto (distorção harmônica, flutuação de tensão, desequilíbrio 

de tensão), etc., necessários ao acessante. 

 

Após recebimento dos documentos, a equipe técnica da CPFL, irá avaliar os documentos 

técnicos apresentados e, se aprovados, liberará a energização das instalações do acessante. 

Na Figura 2, em complemento ao disposto no GED 4732, é apresentado o diagrama de blocos 

com as principais atividades do processo de conexão de cargas potencialmente perturbadoras. 

 

  
Figura 2 - Diagrama de blocos do processo de atendimento às conexões de cargas 

potencialmente perturbadoras. 

 

6.3 Indicadores e Limites Regulados 

 

Este item estabelece valores e limites para os principais parâmetros e indicadores do sistema 

elétrico que permitem avaliar os níveis de perturbação introduzidos por determinadas cargas e 
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dispositivos conectados. Tais valores estão baseados nos requisitos prescritos nos 

Procedimentos de Rede do ONS e PRODIST da ANEEL, sendo estes sujeitos a revisão. 

Adicionalmente, também serão referenciadas normativas internacionais, como: IEC, IEEE, 

ANSI e afins. Vale ressaltar que, devido divergências nos limites regulados pelas duas 

instituições, serão definidos limites que permitam o atendimento a ambas regulações. 

 

A critério da CPFL, condições particulares do comportamento da carga do acessante poderão 

ser admitidas desde que não prejudiquem, sob qualquer hipótese, a operação e o fornecimento 

adequado de energia às demais unidades consumidoras já conectadas. 

 

Os limites aqui especificados servem de base para a análise da CPFL do documento que 

contém as informações necessárias para conexão das cargas potencialmente perturbadoras, 

conforme modelo disponibilizado no Anexo II - Informações Necessárias para Conexão de 

Cargas Potencialmente Perturbadoras deste documento, o qual, deve ser encaminhado pelo 

acessante. 

 

Contudo, a CPFL se reserva o direito de examinar e solicitar quaisquer demandas correlatas, 

e mesmo envolver qualquer acessante com este intuito, frente a outros fenômenos que possam 

ocorrer no sistema elétrico e coloquem em risco a qualidade do serviço prestado. 

 

Para definição dos limites destes fenômenos estudados, devido diferenças entre os limites 

estabelecidos no PRODIST Módulo 8 e no Submódulo 2.8 do Procedimentos de Rede do ONS, 

houve a necessidade em segregar as análises entre os consumidores atendidos em pontos de 

conexão de fronteira com a Rede Básica e os demais acessantes. 

 

Deste modo, ressalta-se que para sistemas de transmissão, que possam afetar os indicadores 

da Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, ou em pontos de fronteira com estes sistemas, 

deverão ser consultados e considerados os limites individuais e globais estabelecidos no 

Submódulo 2.8 do Procedimentos de Redes do ONS. A Figura 3 exemplifica estes casos 

específicos a serem considerados na análise de limites regulados, conforme normativa 

supracitada. 

 

 

 

Figura 3 - Representação do Sistema Interligado Nacional (SIN). 

G

Rede Básica 

de Fronteira
Rede Básica (≥ 230 kV) (< 230 kV)
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6.3.1. Tensão em Regime Permanente 

 

A tensão em regime permanente (TRP) no ponto de conexão com o acessante deverá atender 

as disposições estabelecidos no PRODIST - Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica 

no Sistema Elétrico Nacional da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, especificada 

em seu Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica, e em suas eventuais atualizações, de acordo 

com a tensão nominal de operação do sistema acessado da CPFL. Estes limites podem ser 

consultados no Anexo I da seção 8.1 do módulo supracitado. 

 

6.3.2. Flutuação de Tensão 

 

As flutuações de tensão são variações sistemáticas do valor eficaz ou de pico da tensão 

instantânea. Este fenômeno também é relacionado a impressão visual resultante das variações 

do fluxo luminoso nas lâmpadas elétricas, causada pelas flutuações da tensão de alimentação, 

conhecida também como flicker. A severidade de cintilação é uma representação do incômodo 

visual percebido pelas pessoas e seus níveis, associados à flutuação da tensão, são 

quantificados pelos indicadores Pst e Plt, conforme descrição e recomendação da Norma 

Técnica IEC Publicação 61000-4-15 “Flickermeter – Functional and design specifications”. 

 

O indicador Pst (probability short term, ou probabilidade no curto período) representa a 

severidade dos níveis de cintilação associados à flutuação de tensão verificada num período 

contínuo de 10 minutos e é calculado a partir dos níveis instantâneos de sensação de cintilação.  

 

O indicador Plt (probability long term, ou probabilidade no longo período) representa a 

severidade dos níveis de cintilação associados à flutuação de tensão verificada num período 

contínuo de 2 horas e é calculado a partir dos registros de Pst. O detalhamento da formulação 

para o cálculo e obtenção dos valores destes indicadores podem ser obtidos na citada 

Publicação da IEC. 

 

São os seguintes os limites individuais adotados para os indicadores de severidade de 

cintilação no ponto de conexão do acessante com o sistema elétrico da CPFL: 

 

 Pst95%  valor do indicador Pst que foi superado em apenas 5 % dos registros obtidos 

num período contínuo de 10 (dez) minutos; 

 Plt95%  valor do indicador Plt que foi superado em apenas 5 % dos registros obtidos 

num período contínuo de 2 (duas) horas. A integralização semanal deverá ser em 

janelas de 2 horas não deslizantes. 
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Para sistemas atendidos pela Rede Básica do Sistema Elétrico Interligado, ou em pontos de 

fronteira com estes sistemas, deverão ser consultados os limites individuais e globais 

estabelecidos no Procedimentos de Redes do ONS. Aos demais sistemas de subtransmissão 

e distribuição, devem ser adotados os limites estabelecidos no PRODIST Módulo 8, conforme 

representado na Tabela 1, detalhada abaixo, correspondendo ao máximo valor desejável a ser 

observado no sistema de distribuição. 

 

Tabela 1 - Limites para Flutuação de Tensão. 

Indicador 
Tensão Nominal 

Vn ≤ 1,0 kV 1,0 kV < Vn < 69 kV 69kV ≤ Vn < 230kV 

Pst95% 1,0 pu 1,5 pu 2,0 pu 

 

6.3.3. Distorção Harmônica 

 

O indicador para avaliar o desempenho quanto a harmônicos, em regime permanente, no ponto 

de conexão do acessante, corresponde à distorção de tensão e corrente harmônica. As 

distorções harmônicas são fenômenos associados a deformações nas formas de onda das 

tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental. Ela é representada 

pela raiz quadrada do somatório quadrático das tensões harmônicas de ordens 2 a 50. Esse 

conceito quantifica o conteúdo harmônico total existente em um determinado ponto da rede 

elétrica da Distribuidora. A representação matemática deste fenômeno é demonstrado abaixo. 

 

𝐷𝑇𝑇% =
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ 𝑚á𝑥
ℎ=2

𝑉1
 . 100 

 

Sendo: 

 𝑉1 = Tensão fundamental medida. 

 𝑉ℎ = Tensão harmônica de ordem h. 

 ℎ = todas as ordens harmônicas de 2 até hmáx. 

 ℎ 𝑚á𝑥 = máxima ordem harmônica considerada, por exemplo, 50ª ordem. 

 

Para representar os limites regulados deste fenômeno, o PRODIST Módulo 8 definiu os limiares 

da distorção harmônica, dividida entre harmônicas totais, pares, ímpares não múltiplas de três 

e múltiplas de três, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Terminologia Harmônicas de Tensão. 

Identificação da Grandeza Símbolo 

Distorção harmônica total de tensão DTT% 

Distorção harmônica total de tensão para os 
componentes pares não múltiplos de 3 

DTTp% 

Distorção harmônica total de tensão para as 
componentes ímpares não múltiplas de 3 

DTTi% 

Distorção harmônica total de tensão para as 
componentes múltiplas de 3  

DTT3% 

Valor do indicador DTT% que foi superado em 
apenas 5 % das 1008 leituras válidas 

DTT95% 

Valor do indicador DTTP% que foi superado em 
apenas 5 % das 1008 leituras válidas 

DTTp95% 

Valor do indicador DTTI% que foi superado em 
apenas 5 % das 1008 leituras válidas 

DTTi95% 

Valor do indicador DTT3% que foi superado em 
apenas 5 % das 1008 leituras válidas 

DTT395% 

 

 

Com estas terminologias, são definidos os limites de distorção harmônica de tensão, de acordo 

com cada classe de tensão, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Limites das distorções harmônicas totais (em % da tensão fundamental). 

Indicador 
Tensão nominal 

Vn ≤ 1,0 kV 1,0 kV < Vn < 69 kV 69 kV ≤ Vn < 230kV 

DTT95% 10,0% 8,0% 5,0% 

DTTp95% 2,5% 2,0% 1,0% 

DTTi95% 7,5% 6,0% 4,0% 

DTT395% 6,5% 5,0% 3,0% 

 

 
Importante: No caso de medições realizadas utilizando-se TPs com conexão do tipo V ou delta 

aberto, os limites permitidos para o indicador DTT395% deverão corresponder a 50% dos 

respectivos valores indicados na Tabela 3. 

 

Em razão da não existência de limites regulados pelo PRODIST Módulo 8, referente às 

distorções harmônicas de corrente, é referenciado a este documento as recomendações 

dispostas na IEEE 519 - Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in 

Electrical Power Systems. Nesta normativa, recomenda-se a medição deste fenômeno entre os 

pontos de conexão, ou PAC, dos consumidores e operadores do sistema de energia elétrica, 
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para que seja possível determinar se os limites apurados estão em valores razoáveis de 

operação. Portanto, no Anexo I deste documento, são apresentadas as tabelas com as faixas 

de limites reguladas para as harmônicas de corrente, de acordo com cada faixa de tensão. 

 

Para as tabelas supracitadas, os harmônicos pares são limitados a 25% dos limites de 

harmônicos ímpares, referenciados em cada tabela. Adicionalmente, para as distorções de 

corrente que resultam em um deslocamento CC (corrente contínua), por exemplo, conversores 

de meia onda, não são permitidas a aplicação. 

 

Para determinação do limite deste indicador, é preciso determinar a razão Isc/IL. Deste modo, 

é necessário determinar o valor de corrente (IL) no PAC, determinado pela soma das correntes, 

correspondentes à demanda máxima, durante cada um dos doze meses anteriores, dividida 

por 12. Enquanto que, a máxima corrente de curto circuito no PAC (Isc) é disponibilizado pela 

CPFL ao acessante. 

 

Por fim, para os sistemas em que os valores estabelecidos na Tabela 3 e nas tabelas dispostas 

no Anexo I não sejam atendidos, o acessante deverá propor soluções para adequação dos 

limites apurados para as faixas aceitáveis. 

 

6.3.4. Desequilíbrio de Tensão 

 

O desequilíbrio de tensão é o fenômeno associado a alterações dos padrões trifásicos do 

sistema de distribuição, seja pela diferença verificada nas amplitudes entre as três tensões de 

fase e/ou na defasagem elétrica entre as tensões de fase do mesmo sistema. 

 

A Tabela 4 a seguir apresenta a terminologia aplicável às formulações de cálculo do 

desequilíbrio de tensão. 

 

Tabela 4 - Terminologia 

IDENTIFICAÇÃO DA GRANDEZA SÍMBOLO 

Fator de desequilíbrio de tensão FD 

Magnitude da tensão eficaz de sequência negativa – 

frequência fundamental 
V- 

Magnitude da tensão eficaz de sequência positiva – 

frequência fundamental 
V+ 

Magnitudes das tensões eficazes de linha – frequência 

fundamental 
Vab, Vbc e Vca 

Valor do indicador FD% que foi superado em apenas 5 % 

das 1008 leituras válidas 
FD95% 
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A expressão para o cálculo do desequilíbrio de tensão, simplificadamente, é expressa por: 

 

𝐹𝐷% =
𝑉−

𝑉+
 . 100 

 

Por opção, pode-se utilizar a expressão abaixo, que conduz a resultados em consonância com 

a formulação anterior: 

 

𝐹𝐷% = 100 √
1 − √3 − 6𝛽

1 + √3 − 6𝛽
 

 

Sendo: 

 

𝛽 =
𝑉𝑎𝑏

4 + 𝑉𝑏𝑐
4 + 𝑉𝑐𝑎

4

(𝑉𝑎𝑏
2 + 𝑉𝑏𝑐

2 + 𝑉𝑐𝑎
2 )2

 

 

Os limites de referência no ponto de conexão do cliente devem ser conforme apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Limites para Desequilíbrio de Tensão 

Indicador 
Tensão Nominal 

1 kV < Vn < 230 kV 

FD95% 1,5% 

 

6.3.5. Variação de Tensão de Curta Duração 

 

Variações de tensão de curta duração (VTCD), conforme descrito no PRODIST Módulo 8, são 

desvios significativos na amplitude do valor eficaz da tensão durante um intervalo de tempo 

inferior a três minutos. Os VTCD são classificados entre variações momentâneas de tensão 

(superior ou igual a um ciclo e inferior ou igual a três segundos) e variações temporárias de 

tensão (superior a três segundos e inferior a três minutos). 

 

Sabendo que o sistema elétrico está susceptível a ocorrência deste tipo de eventos, seja por 

causas naturais (chuva, vento, descargas atmosféricas) até ocorrências de abalroamentos de 

poste ou vandalismo, a ANEEL, através do PRODIST Módulo 8, define o indicador de fator de 

impacto, em que as Distribuidoras devem atender.  
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Entretanto, devido grande variedade de cargas dispostas no sistema elétrico, também é 

necessário a definição de limites para as ocorrências de afundamentos de tensão gerados pelas 

cargas perturbadoras, como exemplo, partidas de motores e afins. Estes eventos, causado por 

estas cargas, podem impactar na qualidade de energia dos demais consumidores conectados 

neste sistema elétrico, consequentemente, impactando nos indicadores desta Distribuidora. 

 

Assim sendo, para os equipamentos que ocasionem transitórios em sua partida e/ou operação, 

deverão atender ao limite máximo de 5,0 % de queda de tensão admissível, em seu ponto de 

conexão, ou PAC. 

 

6.4 Responsabilidades Internas 

 

Cabe às áreas responsáveis pela Gestão dos Ativos da CPFL a análise dos documentos e 

execução das medições necessárias nas várias etapas do processo. 

 

Cabe à área responsável pelo Planejamento do sistema elétrico o apoio técnico interno às áreas 

de Gestão de Ativos e Comercial nas tratativas com o acessante, bem como o fornecimento 

das informações necessárias para o bom andamento dos processos. 

 

7. CONTROLE DE REGISTROS 

 
Não se aplica. 
 

8. ANEXOS 

Anexo I - Limites de Distorção Harmônica de Corrente 

 
Tabela 6 - Limites de distorção de corrente para sistemas com tensão entre de 120 V a 69 kV. 

Máxima distorção harmônica de corrente em porcentagem de IL 

Ordem harmônica individual (harmônicos ímpares) 

Isc/IL 3 ≤ h <11 11≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD 

< 20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 

20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

> 1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 
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Tabela 7 - Limites de distorção de corrente para sistemas com tensão acima 
de 69 kV a 161 kV. 

Máxima distorção harmônica de corrente em porcentagem de IL 

Ordem harmônica individual (harmônicos ímpares) 

Isc/IL 3 ≤ h <11 11≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD 

< 20 2,0 1,0 0,75 0,3 0,15 2,5 

20 < 50 3,5 1,75 1,25 0,5 0,25 4,0 

50 < 100 5,0 2,25 2,0 0,75 0,35 6,0 

100 < 1000 6,0 2,75 2,5 1,0 0,5 7,5 

> 1000 7,5 3,5 3,0 1,25 0,7 10,0 

 
 

Tabela 8 - Limites de distorção de corrente para sistemas com tensão > 161 kV. 

Máxima distorção harmônica de corrente em porcentagem de IL 

Ordem harmônica individual (harmônicos ímpares) 

Isc/IL 3 ≤ h <11 11≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD 

< 25 1,0 0,5 0,38 0,15 0,1 1,5 

25 < 50 2,0 1,0 0,75 0,3 0,15 2,5 

≥ 50 3,0 1,5 1,15 0,45 0,22 3,75 

 
Legendas: 
 

 IL: corrente de carga de demanda máxima (componente de frequência fundamental) no 
ponto de conexão sob condições operacionais de carga normal. 

 

 Isc: corrente máxima de curto circuito no ponto de conexão. 
 

 Total demand distortion (TDD) ou Distorção de demanda total (DDT): A razão da 
raiz quadrada média do conteúdo harmônico, considerando os componentes 
harmônicos até a ordem 50 e, especificamente, excluindo interharmônicas, expressa 
como um percentual da corrente de demanda máxima. Componentes harmônicos de 
ordem superior a 50 podem ser incluídos quando necessário. 
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Anexo II - Informações Necessárias para Conexão de Cargas Potencialmente 
Perturbadoras 

 
Quando a equipe técnica da CPFL identificar a necessidade do envio de informações 
adicionais, a fim de ser avaliado os impactos das cargas perturbadoras no sistema elétrico, o 
acessante deverá disponibilizar estes dados em formato padrão, conforme disponibilizado no 
anexo a seguir. 
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Informações Necessárias para Conexão de Cargas 

Potencialmente Perturbadoras 

  
dd/mm/aaaa 

 
Acessante 

Empresa:  

Atividade:  

Cliente:  

Endereço:  

Localidade:  

Telefone:  

E-mail:  

 
Responsável Técnico 

Nome  
CREA/Região  
ART  
Empresa  
Endereço  
Localidade  
Telefones  
E-mail  

Norma Técnica

Engenharia de Normas e Padrões

Requisitos para Conexão de Cargas Potencialmente
Perturbadoras ao Sistema Elétrico da CPFL

10099 Instrução 1.4 JOSE CARLOS FINOTO BUENO17/11/2020 18 de 31

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento: 

Área de Aplicação:  

Título do Documento: 
 
 

Público 

 

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

      

 

Sumário 

 
1. Objetivo .............................................................................................................................. 20 

2. Informações do Ponto de Conexão ou PAC ....................................................................... 20 

3. Diagrama Unifilar ................................................................................................................ 21 

4. Características dos Transformadores e das Cargas. ......................................................... 22 

5. Medições no PAC antes da Ligação das Cargas Perturbadoras ....................................... 25 

6. Resultados das Simulações ............................................................................................... 27 

7. Limites Referenciais e Medidas Corretivas ........................................................................ 29 

8. Conclusões ......................................................................................................................... 29 

 

 

Norma Técnica

Engenharia de Normas e Padrões

Requisitos para Conexão de Cargas Potencialmente
Perturbadoras ao Sistema Elétrico da CPFL

10099 Instrução 1.4 JOSE CARLOS FINOTO BUENO17/11/2020 19 de 31

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento: 

Área de Aplicação:  

Título do Documento: 
 
 

Público 

 

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

      

 

1. Objetivo 

(inserir objetivo resumido, explicitando se é ligação nova ou aumento de carga, citando a UC neste caso) 

 

2. Informações do Ponto de Conexão ou PAC 

Identificação: 

 

Ident i f icação do Cl iente:  

 

Alimentador (SE e Numero do Al imentador) :  
 

Tensão Nominal :  Tensão Contratada no PAC*:  
 

*PAC – Ponto de Acoplamento Comum, sinônimo a ser utilizado para o ponto de conexão entre acessante e acessada. 

 

Correntes de curto circuito: 

 

 Simétr ica (kA)  Assimétr ica (kA)  

Icc t r i fásica    

Icc bi fásica    

Icc fase-terra:    

Icc resistência de aterramento 0     

Icc resistência de aterramento 40     

 

Impedâncias: 

 

Sequência posit iva:  Sequência zero:  

+ + 

 

Tipo de Medição e Sistema de Medição: 

 

Tipo de Ligação  (    )   L igação Nova     (    )  Aumento de Carga  

Sistema de Medição:  Relação TP (        :       )     TC (        :        )  
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3. Diagrama Unifilar 

Representar o diagrama unifilar do circuito elétrico do acessante: atual e futuro, devidamente identificados. Indicar 
os locais em que se encontram os equipamentos potencialmente perturbadores e demais cargas de cada 
secundário. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Norma Técnica

Engenharia de Normas e Padrões

Requisitos para Conexão de Cargas Potencialmente
Perturbadoras ao Sistema Elétrico da CPFL

10099 Instrução 1.4 JOSE CARLOS FINOTO BUENO17/11/2020 21 de 31

IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA



 

Tipo de Documento: 

Área de Aplicação:  

Título do Documento: 
 
 

Público 

 

N.Documento: Categoria: Versão: Aprovado por: Data Publicação: Página: 

      

 

4. Características dos Transformadores e das Cargas 

Carga e Demanda Atual e Previsões de Acréscimos: 

 

Período 
Transformadores 

(kVA) 

Carga Instalada 

(kW) 

Demanda Ponta 

(kW) 

Demanda Fora de 

Ponta (kW) 

Atual     

___ / ___ a 

___ / ____ 
    

___ / ___ a 

___ / ____ 
    

 

Regime de Trabalho: 

 

Regime de Trabalho 

Horas/dia: 

Dias/semana: 

 

Transformadores: 

 

Transformadores 

Trafo Descrição 
Potência 

(kVA) 

Tensão 
Nominal 

Primária (V) 

Tensão 
Nominal 

Secundária 

FF / FN (V) 

Impedância 
Percentual 

(%) 

Tipo de 
Conexão 

Tipo de 
Aterramento 

TR-1        

TR-2        

...        

TR-n        

TOTAL -  - - - - - 
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Cargas: 

 

Relação de Cargas – TR-1 

Carga Descrição 
Existente / 

Futura 

Linear / 
Não-

Linear 

Tensão 
Nominal 

(V) 

Potência 
Ativa (kW) 

Fator de 
Potência 

(pu) 

Potência 
Aparente (kVA) 

1        

2        

...        

n        

TOTAL - - - -    

 

Observação:  

 As características das cargas deverão ser detalhadas no anexo VII do GED 4732. 

 

Características das Cargas Não-Lineares: 

 

Características das Cargas Não-Lineares – TR-1 – Carga 1 

Injeção de Componentes Harmônicas de Corrente - Ímpares 

Carga 1 (inserir descrição) 

Ordem 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Amplitude (%)             

...  

Carga n (inserir descrição) 

Ordem 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Amplitude (%)             

 
Observação:  

 As características das cargas deverão ser detalhadas no anexo VII do GED 4732. 
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Características das Cargas Não-Lineares – TR-1 – Carga 1 

Injeção de Componentes Harmônicas de Corrente - Pares 

Carga 1 (inserir descrição) 

Ordem 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  

Amplitude (%)             

...  

Carga n (inserir descrição) 

Ordem 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22  

Amplitude (%)             

 
Observação:  

 As características das cargas deverão ser detalhadas no anexo VII do GED 4732. 

 

Relação das Cargas Potencialmente Perturbadoras 

Preencher todos os campos dos formulários do anexo VII do GED 4732, descrevendo detalhadamente as cargas 

conforme critérios abaixo e modelos em anexo: 

Motores de corrente alternada: relacionar todos os motores com potência acima de 75CV, em ordem decrescente 

de potência, indicando características dos dispositivos de partida, tensão nominal. Para motores de potência inferior 

a 75CV totalizar a potência instalada. 

Motores de corrente contínua ou com inversores de frequência: relacionar todos os motores com potência acima 

de 75CV, em ordem decrescente de potência, especificando tipo e potência dos retificadores e/ou inversores. Para 

motores de potência inferior a 75CV totalizar a potência instalada. 

Motores de potência superior a 200CV: descrever as características das cargas acopladas e o regime de 

funcionamento (número de partidas por unidade de tempo). 

Fornos a arco ou de redução: enumerar quantidade, potência, tipo de ligação (trifásica ou bifásica) de cada 

unidade e dispositivo corretivo acoplado. 
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Fornos de indução: enumerar quantidade, potência de cada unidade, tipo e potência do respectivo retificador e 

dispositivo corretivo acoplado. 

Máquinas de Solda: Relacionar quantidade, características, potência, tipo de ligação (trifásica ou bifásica) de cada 

unidade. 

Cargas que utilizam retificadores ou inversores: relacionar tipo e potência de cada unidade. 

Raio X: relacionar todos os equipamentos indicando capacidade, tipo e regime de funcionamento (número de 

disparos por unidade de tempo). 

Cargas sensíveis a perturbações da rede elétrica: informar a potência e nível de suportabilidade de cada carga 

à perturbação. 

5. Medições no PAC antes da Ligação das Cargas Perturbadoras 

 

Início da medição: 00/00/0000 00:00  Tensão nominal:  

Fim da medição: 00/00/0000 00:00  Nº Série Medidor:  

Amostras válidas:   Última Calibração:  

Amostras expurgadas:   ID Ponto Medição:  

 
 

Indicadores Qualidade da Energia 

Indicador Fase A Fase B Fase C 

Tensão máxima (V)    

Tensão média (V)    

Tensão mínima (V)    

DTT 95%    

Pst 95%    

FD 95%  
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Componentes Harmônicas de Tensão (fase com maior DTT) 

Ordem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amplitude (%)           

Ordem 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Amplitude (%)           

Ordem 22 23 24 25       

Amplitude (%)           

 
 

 

Componentes Harmônicas de Corrente (fase com maior DTI) 

Ordem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amplitude (%)           

Ordem 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Amplitude (%)           

Ordem 22 23 24 25       

Amplitude (%)           

 
Observações:  
 

 Preferencialmente, estes valores deverão ser informados pela CPFL, ou excepcionalmente pelo 
Acessante através dos sinais dos TPs e TCs de medição, a critério da CPFL. 

 As medições deverão ser realizadas por um período de medição de pelo menos 1.008 leituras válidas, 
conforme determinações do PRODIST Módulo 8. 

 Estas informações deverão ser consideradas nas simulações. 
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6. Resultados das Simulações 

 

Condições em Regime Permanente - Ponto de Acoplamento Comum - PAC 

Caso Descrição 
Tensão de 

Atendimento 
(kV) 

Potência 
Ativa (kW) 

Potência 
Reativa 
(kVAR) 

Fator de 
Potência 

(pu) 

Queda de 
Tensão (pu) 

Tensão de 
Operação 

(kV) 

Base 
Configuração 

Atual (sem 
novas cargas) 

      

1 
Configuração 
Futura 1 (com 
novas cargas) 

      

 
 

Níveis de Perturbações no Ponto de Acoplamento Comum - PAC 

Indicador 
Configuração Atual 

(sem novas cargas) 

Configuração Futura 1 

(com novas cargas) 

Distorção Harmônica Total de Tensão 

DTT 95% (maior por fase) 
  

Distorção Harmônica Total de Corrente 

DTI (maior por fase) 
  

Flutuação de Tensão - Flicker 

PstD95% (pu) (maior por fase) 
  

Flutuação de Tensão - Flicker 

PltS95% (maior por fase) 
  

Desequilíbrio de Tensão 

FD95% 
  

Tensão - Valores máximos, mínimos e 

médio, em regime permanente. 
  

Corrente - Valores máximos, mínimos e 

médio, em regime permanente. 
  

Fator de Potência   

VTCD -  Valores em regime transitório, 

como por exemplo em partida de motor. 
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Observação:  
 

 Quando houver mais de uma configuração futura, deve ser realizada as simulações para cada nova 
configuração, considerando a condição anterior como sendo a atual. 

 Para os indicadores de distorção harmônica de tensão, também apresentar os resultados para DTTp95%, 
DTTi95% e DTT395% esperados em simulação. 

 

Componentes Harmônicas de Tensão (fase com maior DTT) 

Ordem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amplitude (%)           

Ordem 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Amplitude (%)           

Ordem 22 23 24 25       

Amplitude (%)           

 
 
 

Componentes Harmônicas de Corrente (fase com maior DTI) 

Ordem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Amplitude (%)           

Ordem 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Amplitude (%)           

Ordem 22 23 24 25       

Amplitude (%)           
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7. Limites Referenciais e Medidas Corretivas 

 

Limites Referenciais Atendidos: 

 Informar os indicadores que atendem aos limites estabelecidos nesta normativa. 

Limites Referenciais Excedidos: 

 Informar os indicadores que não atendem aos limites estabelecidos nesta normativa. 

Medidas Corretivas: 

 Informar quais serão as medidas corretivas a serem adotadas para solução do problema, 
quando houver limites referenciais excedidos. 

 

 

8. Conclusões 

 

(Inserir resumo sobre a conformidade com o GED 10099, necessidades de compensações, filtros para componentes 

harmônicas, e outras medidas necessárias para adequar os níveis de perturbações no PAC, caso necessário) 
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Anexo III - Termo de Responsabilidade 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE ACESSO 

 
A Nome da Empresa, CNPJ 9.999.999/0001-99, ao solicitar o acesso ao ponto do sistema elétrico descrito neste 

relatório, declara que assume total responsabilidade sobre todas as informações fornecidas, bem como 

compromete-se a adotar, às suas expensas, todas as medidas corretivas que forem necessárias para adequação, 

no caso em que os limites referenciais das perturbações forem excedidos, imediatamente após ser comunicada pela 

CPFL. 

Declara ainda que está ciente de que poderá ter seu fornecimento de energia interrompido, de acordo com a 

Resolução Normativa ANEEL no 414, de 09 de setembro de 2010, caso não adotar as medidas corretivas. 

 
______________________________ 
Nome do Responsável do Acessante 

RG:  ____________________ 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
Nome do Responsável Técnico, CREA 9.999.999, declara que todas as características das cargas, incluindo o 

regime de trabalho, refletem as condições reais de operação da unidade acessante, as quais foram integralmente 

utilizadas nas simulações para analisar os níveis de perturbações esperados. 

Declara também, que os resultados estão adequados aos limites de referência estabelecidos, ou que, no caso destes 

limites terem sido superados, todas as medidas corretivas necessárias foram recomendadas ao acessante. 

 

______________________________ 
Nome do Responsável Técnico 

RG:  ____________________ 
CPF:  ___________________ 
CREA: __________________ 
ART:  ___________________ 

 

Observação:  

 O Acessante e o Responsável Técnico deverão preencher e assinar estes termos de 
responsabilidade. 

 Os termos devem ser anexados à atividade em análise, no site de Projetos Particulares da CPFL. 
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9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES 

9.1 Colaboradores 

Empresa Área Nome 

CPFL Piratininga REDN Heliton de Oliveira Vilibor 

CPFL Paulista REDN Rafael Augusto de Godoy Rosolen 

 

9.2 Alterações 

Versão 
Anterior 

Data da Versão 
Anterior 

Alterações em relação à Versão Anterior 

- Novembro/2005  Emissão inicial 

1.0 Novembro/ 2006 
 Correção da referência aos Anexos G e H da Norma GED 4313 

(Sub-   Item 6.3 acima). 

1.1 Julho/2010 
 Revisão dos Procedimentos; 

 Elaboração de Planilha Padrão para RISE. 

1.2 Maio/2012 

 Substituição da Resolução Normativa nº 456, de 29 de 
novembro de 2000, pela Resolução Normativa nº 414, de 09 de 
setembro de 2010; 

 Revisão item 3 – Documentos Complementares; 

 Revisão item 7.1 – Tensão em Regime Permanente; 

 Revisão Anexo, item 9 – Termo de Responsabilidade; 

1.3 Novembro/2020 

 Formatação atualizada conforme norma vigente. 

 Exclusão da necessidade da licença de instalação (LI), licença 
precária de operação (LPO) e licença de operação (LO). 

 Adequação do fluxo do processo de atendimento de cargas 
potencialmente perturbadoras. 

 Adequação dos limites técnicos dos indicadores de qualidade 
do produto, de acordo com as resoluções e normas vigentes: 
Prodist Módulo 8 e Procedimento de Rede do ONS (para 
acessantes conectados na fronteira da Rede Básica). 

 Adequação do envio, pelo acessante, das informações 
necessárias para conexão de cargas potencialmente 
perturbadoras. 

 Adição do Anexo I - Limites de Distorção Harmônica de 
Corrente, referente às tabelas de limites de distorção 

harmônica de corrente, conforme recomendações da IEEE 519. 
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