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Proteção da alimentação vs. 
topologia da UPS

A qualidade energética (PQ) é um grande desafio para aqueles responsáveis pela gestão das redes elétricas e das instalações do centro 
de dados. 
A vasta utilização e a crescente dependência de equipamento eletrónico - como equipamento de tecnologias de informação, eletrónica 
de alimentação incluindo controladores de lógica programável (PLC) e iluminação eficiente em termos energéticos - resultaram numa 
transformação completa na natureza das cargas elétricas. Estas cargas são as principais causas dos - e as principais vítimas dos - 
problemas de qualidade energética. Devido à não linearidade, todas estas cargas causam perturbações no formato de onda da tensão.
Juntamente com os avanços na tecnologia, a organização da economia mundial evolui rumo à globalização e houve uma tendência de 
aumento das margens de lucro de muitas atividades.
A crescente sensibilidade da maioria dos processos (industrial, serviços e até residencial) para problemas PQ significa que a 
disponibilidade da alimentação elétrica de alta qualidade é um fator importante em termos de desenvolvimento de vantagens 
competitivas em todos os setores do mercado.
É amplamente compreendido que as instalações críticas para a missão têm de funcionar de forma contínua e, obviamente, qualquer 
interrupção de alimentação, mesmo durante um curto período de tempo, pode interromper a atividade e resultar em substanciais perdas 
financeiras.
Apesar de, atualmente, os centros de dados estarem concebidos com um alto nível de redundância inerente de modo a minimizar o 
tempo de inatividade, tão importante quanto as próprias aplicações críticas para a missão, no entanto, é a qualidade da alimentação 
fornecida.
De modo a obter uma alimentação de alta qualidade e consistente, é importante compreender a natureza das perturbações PQ e as 
suas causas.

O que afeta a qualidade da alimentação?

As perturbações mais comuns que afetam adversamente a qualidade da alimentação são:
 • subtensões ou cortes devido a falhas de rede,
 • variações de tensão devido à ligação de cargas pesadas ou à presença de falhas na rede,
 • distorção de correntes e tensões devido à presença de cargas não lineares no sistema ou nos sistemas de outras utilidades, etc.
 • intermitência devido a grandes cargas intermitentes,
 • assimetria no sistema de alimentação elétrica.

Como garantir a qualidade da alimentação: a UPS

A tecnologia moderna proporciona várias soluções para garantir a qualidade da alimentação; os sistemas de UPS estáticos são, sem 
dúvida, os mais versáteis e mais utilizados e podem ser adotados para uma ampla gama de potências.
Em resposta à necessidade de classificação dos vários tipos de sistemas de UPS estáticos atualmente disponíveis no mercado, a norma 
EN 62040-3 foi desenvolvida. Faz uma distinção entre três topologias principais, de acordo com os esquemas internos adotados:
 •  VFD “offline” 
Dependente da tensão e frequência - As utilidades são normalmente alimentadas pela alimentação de rede. Em caso de perda de 
energia, a carga é comutada automaticamente para uma bateria incorporada para a manter alimentada sem interrupções.

 • VI “ interativa” Independente da tensão - A carga é fornecida pela alimentação elétrica da rede e protegida contra subtensões e 
sobretensões por um estabilizador de tensão AVR (Regulador de Tensão Automático). Se a alimentação de rede falhar, a carga é 
alimentada instantaneamente pela bateria.

 • VFI “online dupla conversão” Independente da tensão e frequência - Este é o único modo de funcionamento de UPS que assegura 
uma proteção total da carga contra todos os problemas de qualidade da rede possíveis. A energia é convertida duas vezes (AC para 
DC através de um retificador, e depois de DC para AC através de um inversor) para fornecer tensão de alta qualidade, frequência 
estável e proteção contra perturbações da rede elétrica. Se a alimentação de rede falhar, a carga é alimentada exclusivamente pela 
bateria. O bypass interno alimenta os serviços em caso de anomalias da tensão de saída do inversor.

Proteção da alimentação vs. topologia da UPS 

Tipo de perturbação Formato de onda Possíveis causas Consequência
Topologia UPS

VFD VI VFI

Interrupção da 
tensão

Principalmente devido à abertura e fecho 
automático dos dispositivos de proteção 
para parar uma secção de rede avariada. 
As principais causas de avaria são falha 

do isolamento, descarga elétrica da 
iluminação e do isolador.

Disparo dos dispositivos de proteção, 
perda de informação e avaria do 

equipamento de processamento de dados.
• • •

Falha/queda de 
tensão

Avarias na transmissão, na rede 
de distribuição ou na instalação do 
consumidor. Cargas de arranque.

Avaria do equipamento de IT, sistemas de 
segurança ou iluminação. Perda de dados.

Paragem do sistema.
• • •

Variação da 
tensão

Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

A maioria das consequências são comuns 
nas subtensões. Paragens do sistema, 

perda de dados. A consequência visível é a 
intermitência da iluminação e dos ecrãs. • • •

Subtensão Aumento do consumo, redução da tensão 
para reduzir o consumo.

Paragens do sistema, perda de dados, 
paragem do equipamento sensível

- • •

Sobreintensidade Atmosférica, as sobreintensidades devem-
se à iluminação;  

Transiente, as sobreintensidades devem-
se ao isolamento de avarias entre fase e 

terra ou rutura do condutor neutro.
Comutação, as sobreintensidades 

devem-se à abertura dos dispositivos de 
proteção, gerada ao energizar bancos de 
condensadores ou causada por variações 

na corrente indutiva.

Perda de dados, intermitência da 
iluminação e ecrãs, paragem ou danos no 

equipamento sensível.

- • •

Pico/transiente de 
tensão

Iluminação, ESD, comutação de linhas 
ou condensadores de correção do fator 
de potência, eliminação das avarias dos 

serviços. 

Destruição dos componentes eletrónicos, 
erros de processamento de dados ou 

perda de dados.

- - •

Distorção 
harmónica

As fontes modernas tais como cargas não 
lineares como equipamento eletrónico 

incluindo ASDs, alimentações de energia 
do modo comutado, equipamento de 

processamento de dados, iluminação de 
alta eficiência.

Maior probabilidade em caso de 
ressonância, sobrecarga do neutro em 
sistemas trifásicos, sobreaquecimento 

de todos os cabos e equipamento, perda 
de eficiência nas máquinas elétricas, 
interferência eletromagnética com os 
sistemas de comunicação, erros nas 

medições ao utilizar medidores medianos, 
disparo inconveniente das proteções 

térmicas.

- - •

Ruído Transmissores (rádio), equipamento 
avariado, ligação à terra ineficiente, 
proximidade com a fonte EMI/RFI.

Perturbações no equipamento eletrónico 
sensível, normalmente não destrutivo. 
Pode causar perda de dados e erros de 

processamento de dados. - - •

Variação de 
frequência

Funcionamento instável do gerador, 
frequência instável do sistema de 

alimentação dos serviços.

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •

"Notching" Comutação rápida dos componentes de 
alimentação (diodos, SRC, etc.), rápida 

variação na corrente de carga (máquinas 
de soldar, motores, lasers, bancos de 

condensadores, etc.).

Paragens do sistema, perda de dados.

- - •
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