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Angelo Alfredo Hafner∗, Carlos Raimundo Erig Lima†, Heitor Silvério Lopes†
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Abstract— With the increasing use of electronic loads in the automation of production processes, industry
is achieving an increase in product quantity and quality while reducing operational costs, where electric energy
costs are no exception. Together with these advantages, some problems, such as electromagnetic interferences
and undesirable harmonics, manifest themselves, thus justifying the installation of Electrical Power Quality and
Quantity meters (EPQQ) for evaluation and analysis by both consumer and supplier. This paper describes aspects
relating to the implementation of EPQ meters (electrical power quality, with the view to future implementation of
functional blocks with hardware reconfiguring computation. Analysis is performed using both real and simulated
data to validate the algorithms produced on MatLab. At the end of each analysis, an EPQ evaluation score is
presented for that interval. The score has the intention of providing the consumer with a manner of advising as
to the EPQ provided by the supplier.

Keywords— Power Quality, Power Quality Meter.

Resumo— Com a crescente utilização de cargas eletrônicas na automação dos processos de produção, as
indústrias estão conseguindo aumentar a quantidade e qualidade de seus produtos e ainda reduzir seus custos
operacionais, onde o custo da energia elétrica não é exceção. Junto com estas vantagens, surgem alguns problemas
como interferências eletromagnéticas e harmônicos, os quais justificam a inserção de medidores de Qualidade e
Quantidade de Energia Elétrica (QQEE) para avaliações e análises tanto da parte do consumidor quanto da parte
da concessionária. O presente trabalho descreve aspectos de implementação de um medidor de QEE (Qualidade
de Energia Elétrica), visando a futura implementação de seus blocos funcionais com computação reconfigurável
por hardware. São feitas análises com dados reais e simulados para a validação dos algoritmos feitos no software
MatLab. No final de cada análise uma nota da QEE naquele intervalo é apresentada. A nota tem o intuito de
fornecer ao consumidor uma forma de conhecimento da QEE fornecida pela concessionária.

Palavras-chave— Qualidade de Energia, Medidor de Qualidade de Energia.

1 Introdução

O conceito de qualidade de energia do serviço pres-
tado por uma concessionária de energia elétrica
engloba, hoje, não só o suprimento de tensão ade-
quada e a continuidade do serviço como também, e
principalmente, o fornecimento de uma forma de
onda de tensão desprovida de deformações, tais
como transientes e harmônicos. A má QEE con-
tribui para a redução da vida útil do sistema e dos
equipamentos a ele ligados.

Em alguns ramos de atividade, como as indús-
trias têxtil, siderúrgica e petroqúımica, os impac-
tos econômicos da qualidade de energia são enor-
mes. Nestes setores, uma interrupção elétrica de
até 1 minuto pode ocasionar prejúızos de até USS
500 mil (Franco, 2005). E, diante deste potencial
de prejúızos posśıveis, fica evidente a importân-
cia de uma análise e diagnóstico da qualidade da
energia elétrica, no intuito de determinar as cau-
sas e as conseqüências dos distúrbios no sistema,
além de apresentar medidas técnicas e economica-
mente viáveis para solucionar o problema. A QEE
constitui na atualidade um fator crucial para a

competitividade de praticamente todos os setores
industriais e dos serviços.

O objetivo principal deste trabalho é o estudo
e simulação dos módulos lógicos de um medidor de
QEE, proposto como alternativa de monitoração
de QEE. O usuário terá acesso a relatórios simples
(somente uma nota, por exemplo) ou mais elabo-
rados, dependendo da parametrização do equipa-
mento.

2 Qualidade de Energia Elétrica

Pretende-se abordar nesta seção a questão da
QEE, definindo e identificando os seus principais
distúrbios e causas.

Segundo Kagan et al. (2005), a QEE é divi-
dida em:

• Qualidade do Produto (QP): caracterizada
basicamente pela forma de onda de tensão dos
componentes de um sistema elétrico.

• Qualidade do Serviço (QS): está relacionada
à continuidade de fornecimento. É fruto de
interrupções no sistema elétrico, provocadas
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por faltas no sistema (manutenção corretiva)
e por atividades de manutenção programada
(manutenção preventiva), em função de servi-
ços necessários a serem realizados no sistema.

A probabilidade de uma instalação sofrer ou
não problemas de QEE depende: da qualidade da
alimentação de energia da concessionária, dos ti-
pos de cargas existentes na instalação e da sen-
sibilidade dos equipamentos aos vários tipos de
perturbação.

Os principais fenômenos eletromagnéticos
associados a QEE podem ser agrupados em
(Bronzeado, 1996; IEEE1159, 1995): (a)variações
transitórias da tensão, (b)variações momentâ-
neas de tensão, (c)variações sustentadas de ten-
são, (d)desequiĺıbrio de tensão, (e)distorção da
forma de onda da tensão, (e)flutuação de tensão,
(f)variações momentâneas de freqüência.

Dos distúrbios originados dentro das instala-
ções dos usuários podemos destacar como fontes
principais:

• Nas instalações elétricas comerciais: os siste-
mas de aquecimento ou resfriamento de moto-
res, elevadores, refrigeradores, lâmpadas flu-
orescentes, condutores inadequados e aterra-
mentos impróprios, maquinário de escritório
(copiadoras, fax, impressoras a laser, etc.),
circuitos sobrecarregados, interferências ele-
tromagnéticas.

• Nas instalações elétricas industriais: regu-
ladores de velocidade ajustável, capacitores
para a correção do fator de deslocamento
(FDels), motores elétricos de grande porte,
condutores inadequados, aterramentos im-
próprios, circuitos sobrecarregados, interfe-
rências eletromagnéticas.

A maioria das interrupções são quase imper-
cept́ıveis para certos tipos de consumidores, mas
são suficientes e responsáveis por causar gran-
des danos a consumidores que possuem cargas
mais senśıveis a estas interrupções. Delgado et al.
(1997) afirma que cerca de 91% dos cortes de ener-
gia elétrica que ocorrem nos Estados Unidos têm
uma duração inferior a 2 segundos, e 85%, duração
inferior a 200 millissegundos.

3 Implementação do Blocos Lógicos do
Medidor

Foram desenvolvidos algoritmos no software Ma-
tLab para testar os blocos funcionais propostos
antes da implementação do circuito que utiliza a
tecnologia de lógica reconfigurável por hardware.

Na Figura 1 é apresentada a árvore de funções
lógicas realizadas pelo medidor. Através do pro-
cessamento paralelo de diversas funções é posśıvel
a obtenção de parâmetros de qualidade em tempo
real, minimizando a base de dados efetivamente

armazenada e posteriormente transmitida. Nas
medições trifásicas, o mesmo procedimento para
as tensões de fase e correntes de linha é adotado
para o cálculo da tensão entre neutro e terra como
também a corrente de neutro.

A FFT é executada a cada ciclo, o que se
justifica pelo fato de que, depois de calculada, é
posśıvel detectar muitas grandezas elétricas de in-
teresse, tais como a existência de deformações na
onda e o valor eficaz de tensão e de corrente. Na
distinção entre transientes e harmônicos utiliza-se
um acumulador de ciclos. Caso a distorção ocorra
sucessivamente e durante mais de um número de
ciclos pré-determinado (normalmente 4 ciclos) o
problema é considerado como de harmônicos e as
informações anteriormente calculadas para transi-
entes são descartadas.

As potências, energias, harmônicos, inter-
harmônicos e freqüência fundamental são inte-
gralizados a cada peŕıodo pré-determinado (tipi-
camente de 1s a 5min), não sendo calculadas a
cada ciclo por se tratarem de dados que não ne-
cessitam de tamanho ńıvel de detalhe, visto que
os valores de demanda cobrados são integraliza-
dos a cada 15 minutos e os de potência reativa
integralizados a cada 1 hora, conforme a legis-
lação atual (ANEEL, 2002). Os harmônicos e
inter-harmônicos também tendem a não variar em
um peŕıodo a ser integralizado, além disto quanto
maior o número de pontos no momento do cálculo
da FFT maior a precisão dos da informação ob-
tida da resposta desta tanto em termos de módulo
como de freqüência.

Quanto aos harmônicos, segue-se a norma do
IEEE519 (1992), que determina a integralização
dos mesmos a cada 5 minutos (não existe, até o
momento, uma legislação espećıfica no páıs).

BDE

AC FFT

AT NT_T

VE

NT

AGC FFT_GC NT_Dist

DHT > 5 %

NR <= 4

Análise por 
Grupo de 

Ciclos

NT_VE

NT_Freq

Análise
Ciclo a 
Ciclo

Figura 1: Diagrama de blocos detalhando algu-
mas das funções lógicas implementadas no equi-
pamento de medição e análise de QEE.

3.1 Banco de Dados de Entrada (BDE)

Somente gravar dados para posterior análise não
é uma boa estratégia para medição da QEE. Tra-
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tar os dados (atribuir notas, por exemplo) atra-
vés de um medidor inteligente e armazenar em
um BDS (Banco de Dados de Sáıda) apresenta-se
como uma solução posśıvel. O principal fator limi-
tador deste tipo de abordagem é a velocidade de
processamento, o que pretende-se atingir através
de algoritmos implementados em hardware (FP-
GAs, por exemplo). Com vantagens de proces-
samento paralelo, velocidade e facilidade de pa-
rametrização se comparado a tecnologia de DSPs
(Andraka, 2006).

O Banco de Dados de Entrada (BDE da Fi-
gura 1) é temporário, ou seja, periodicamente no-
vas informações são gravadas depois das informa-
ções anteriores terem sido tratadas pelo medidor.

O medidor proposto possui uma resolução de
16 bits (degraus menores que 0, 002%) e uma taxa
de amostragem de 128 amostras por ciclo (peŕıodo
de 130 µs).

3.2 Acumula Ciclo (AC)

Este bloco é responsável apenas por acumular 128
pontos a uma taxa de amostragem de 130 mus,
totalizando 16ms (1 ciclo a 60Hz) do total dos
pontos de um dos vários grupos armazenados no
BDE. Este conjunto de pontos será analisado pe-
los blocos seguintes e, depois de completamente
analisados, um novo conjunto é acumulado, que é
sobrescrito ao anterior e assim por diante.

Paralelamente a este processo realizar-se a
FFT de um grupo de ciclos (de 1s a 5min ti-
picamente) para de medir-se harmônicos, inter-
harmônicos e variações na freqüência fundamental
do sistema.

Após realizadas as análises ciclo a ciclo, bem
como a do grupo de ciclos, este conjunto de dados
é sobrescrito por outro.

3.3 Análise Ciclo a Ciclo e por Peŕıodo

Após o término do AC (Acúmulo de um Ciclo)
é realizada a FFT do ciclo em questão. A par-
tir desta a DHT (Distorção Harmônica Total),
calcula-se a notas da QEE do ciclo relativas a tran-
sientes. Vale lembrar que só é dada uma nota para
transitórios, quando a distorção na forma de onda
não se estende por um peŕıodo maior do que 4 ci-
clos. Se muitos ciclos apresentarem distorção, não
temos mais um problema de transitórios, mas sim
de distorções em regime permanente.

O mesmo processo é aplicado na análise por
peŕıodo. A partir das DHTs ou DHIs destes,
são calculadas as notas relativas aos harmônicos e
inter-harmônicos. Devido a não existir em norma
nada que defina um limite de distorção total ou
individual de problemas com inter-harmônicos,
seguiremos a mesma metodologia aplicada pela
IEEE519 (1992) para harmônicos.

3.4 Análise de Transiente (AT) e Nota do
Transiente (NT T)

Caracterizam-se por transientes desvios na forma
de onda fundamental com duração menor do
que 4 ciclos. Caso a duração seja maior, esta
caracterizar-se-á como problema de regime e são
tratados como tal.

Segundo a IEEE519 (1992), no caso de harmô-
nicos, a distorção máxima permitida em baixa ten-
são é DHTV é 5% e para a DHIV é 3%. Consi-
deraremos, então, nota 7 para a QEE no limite da
distorção total (5%), nota 10 para a distorção 0%
e nota 0 para distorções muito acentuadas. Se-
guindo a mesma linha de racioćınio para os tran-
sientes, pode-se, a partir destes pontos do ciclo,
gerar-se uma equação (Equação 1) que represente
a nota da QEE no que tange aos transientes para
cada distorção a cada ciclo (veja Figura 2).

notatransiente = 10 e−7,1335 DHTV (1)
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Figura 2: Nota da QEE para transitórios.

Além de fornecer uma nota, útil principal-
mente ao consumidor leigo, o medidor deverá ser
capaz de armazenar algumas grandezas sumariza-
das a respeito do transiente tais como freqüên-
cia predominante, amplitude nesta freqüência e
tempo de duração, ou seja, segundo a IEEE1159
(1995), informar as grandezas caracteŕısticas do
transiente e armazená-las no BDS.

3.5 Valor Eficaz (VE) e Nota do Valor Eficaz
(NT VE)

Depois de calculada a FFT, paralelamente ao pro-
cesso de Análise do Transiente, é feita uma análise
quanto aos Valores Eficazes. Aqui entram os pro-
blemas de elevações, afundamentos e interrupções.

Segundo a IEEE1159 (1995), um valor de ten-
são eficaz entre 0, 9 e 1, 1 pu é considerado ade-
quado no que tange a QEE. Da mesma forma que
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no caso anterior, considera-se nota 10 uma ten-
são eficaz de 1, 0 pu e nota 7 uma tensão com um
desvio de 0, 1 pu.

Através da Equação 2, pode-se chegar ao valor
da nota de cada ciclo. O valor da nota do grupo
de ciclos referente à tensão eficaz será a menor do
grupo de ciclos.

notaeficaz = 10 e−3,5667 S (2)

Cabe um comentário quanto ao valor da nota
obtido pelo uso da Equação 2. A nota admite
apenas uma variação de ±10%. Sabe-se, da curva
ITIC ou CBEMA, que todo equipamento eletrô-
nico deve suportar uma interrupção de um ciclo
sem apresentar falhas. Também, da mesma curva,
que um inversor de freqüência suportaria uma ten-
são de 0, 7 pu durante um peŕıodo de 3 ciclos sem
maiores problemas. Da mesma forma, sobreten-
sões da ordem de ±50% (1, 5 pu) podem ser supor-
tadas durante um peŕıodo de 1ms. Somente em
regime, que segundo a curva ITIC, é aceita uma
variação de apenas ±10%. Sendo assim, o cálculo
proposto para a nota é mais rigoroso do que o ne-
cessário, porém de mais fácil modelamento.

3.6 Harmônicos, Inter-harmônicos, Variações
na Freqüência e Respectivas Notas

Também em paralelo são calculadas as grandezas
a serem integralizadas a cada peŕıodo. São elas
Harmônicos, inter-harmônicos, nota de distorção
no peŕıodo, variações na freqüência fundamental,
potência, fator de deslocamento, fator de distorção
e fator de potência.

Consideram-se, neste momento, as quatro pri-
meiras grandezas, visto que são agora estas as de
nosso maior interesse. As mesmas estão represen-
tadas na Figura 1.

Esta parte do processamento é feita a cada
peŕıodo pré-determinado, valores t́ıpicos encontra-
dos comercialmente variam de 1 s e 15min.

Os diferenciais deste medidor com a maioria
dos medidores de mercado no que tange às dis-
torções são basicamente quatro: processamento
local das informações, memória de massa redu-
zida, cálculo de inter-harmônicos, acompanha-
mento/armazenamento da evolução dos harmôni-
cos e inter-harmônicos ao longo do tempo.

O último item é muito importante principal-
mente para fornecer subśıdios para o dimensiona-
mento de banco de capacitores, filtros de dessin-
tonia e filtros harmônicos. Caso o equipamento
não tenha esta capacidade alguns valores podem
se perder na média, tal como acontece com os
transientes durante a integralização dos ciclos.

O cálculo da nota também é feito com base
na aproximação da curva aos pontos de forma que
esta será 10 para uma DHTV = 0% e 7 para
uma DHTV = 5% ou 10 DHIV = 0% e 7 para
DHIV = 3% (veja Equações 3 e 4). A menor das

notas será a escolhida a cada peŕıodo para ava-
liar o desempenho quanto aos harmônicos e inter-
harmônicos.

notaDHTV
= 10 e−7,1335 DHTV (3)

notaDHIV
= 10 e−11,889 DHIV (4)

No que se refere à nota dada à freqüência, de
acordo com o ONS (2006), são aceitas variações
em regime de no máximo 0, 1Hz. São permitidas
variações transitórias de 0, 5Hz durante um inter-
valo de 30 s. Sendo assim, o valor de 0, 5Hz de
desvio será considerado como nota 7 para varia-
ções na freqüência.

Dessa forma, fica representada a nota da
freqüência fundamental do sistema pela Equação
5.

notafreq = 10 e−0,7133 DHTV (5)

4 Análise com Dados Reais

A primeira análise diz respeito ao acompanha-
mento do comportamento da tensão em uma má-
quina de papel em uma empresa que possui ge-
ração própria. O segundo estudo nada mais é do
que a coleta de dados de tensão instantâneos cole-
tados por relés de proteção, que têm, dentre suas
funções, também a de armazenar a tensão e cor-
rente quando do surgimento de algum problema
relacionado a QEE. Finalmente, o terceiro estudo
refere-se a uma onda de tensão sem problemas re-
lativos à QEE, que foi retirada de uma das toma-
das do Laboratório de Eletrônica de Potência da
UNOESC no Campus de Joaçaba.

4.1 Análise 1 - Máquina de Papel

A Figura 3 apresenta os detalhes do sinal medido
em uma máquina de papel no tempo e na freqüên-
cia.

Verifica-se, examinando a Figura 3 no grá-
fico do módulo versus freqüência, a não existência
de harmônicos/inter-harmônicos significativos, ou
seja, apenas 2% de distorção a 428Hz.

No entanto, ainda analisando a Figura 3,
constata-se que a freqüência fundamental não está
centrada exatamente nos 60 Hz, mas sim em 61 Hz
e existe uma pequena variação desta, tal como é
mostrado na Figura 4.

Verifica-se nesta figura a existência de tensões
maiores que 3% desde 56Hz até 66Hz. Trata-se
da freqüência fundamental que sofre leves varia-
ções durante o intervalo de integralização (varia-
ção da carga exigida pelo equipamento). Como já
comentado no ińıcio desta seção (4.1) trata-se de
geração própria a qual possui uma inércia com re-
lação às mudanças de carga muito menor do que
se a alimentação fosse de uma concessionária.
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Figura 3: Detalhes da forma de onda de tensão de
entrada medida em uma máquina de papel.

Na prática, a referida máquina funciona sem
sofrer de problemas com a QEE. A Tabela 1 mos-
tra a avaliação da QEE de acordo com a metodo-
logia proposta.
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Figura 4: Detalhamento da forma do espectro da
onda de tensão de entrada medida em uma má-
quina de papel.

Tabela 1: Média das notas dos grupos analisados
T ISS F H/I NT V
6,9 9,0 4,9 6,8 4,9

onde T = Transiente, ISS = Interrupção, sub-
tensão e sobretensão, F = Freqüência, H/I =
Harmônicos/inter-harmônicos e NT V = Nota da
tensão.

Analisando da Tabela 1 constata-se a nota
da freqüência, visto que a máxima variação de
freqüência segundo o ONS (2006) para a QEE ser
considerada boa é de 60± 0, 5Hz.

Quanto às deformações continuadas na forma
de onda (harmônicos/inter-harmônicos) também

a nota é adequada, visto que a DHTV média é de
8,1% e a máxima DHIV é de 2,4%.

Também verificar-se que a nota 9,0 para a
média de subtensões, sobretensões e interrupções
é coerente, visto que a tensão fica na faixa de
1± 0, 1 pu.

4.2 Análise 2 - Oscilografia em Alimentador de
Subestação

A Figura 5 apresenta a captura da forma de onda
com um problema com QEE. Este tipo de relé,
dentre as suas funções, também captura a forma
de onda com problema, porém de tempos em tem-
pos os dados devem ser coletados localmente.
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Figura 5: Tensão a ser analisada a QEE (VB).

Percebe-se mais fortemente neste grupo de ci-
clos (veja Figura 5) transiente e subtensão, o que
pode ser verificado pela nota atribúıda a estes na
Tabela 2. A nota com relação aos harmônicos deve
ser pouco considerada devido aos poucos peŕıodos
de integralização. Apesar de todos os problemas
ocorridos com a tensão verifica-se que a freqüência
é de exatamente 60Hz, sendo a esta atribúıda a
nota 10.

Tabela 2: Notas dos ciclos capturados pelo relé de
linhas de transmissão.

T ISS F H/I NOTA V
0,03 0,34 10 6,43 0,03

Uma vez que uma oscilografia são capturados
quase que somente grupos de ciclos ruins, a nota
0,03 atribúıda ao grupo da Figura 5 é satisfatória.

4.3 Análise 3 - Coleta de Dados de Tensão do
Laboratório de Eletrônica de Potência

Coletaram-se três grupos de 60 ciclos, nos quais
nenhum transiente, sobretensão, subtensão ou in-
terrupção foram detectados. Dos harmônicos
apresentados no espectro da Figura 6, o mais sig-
nificativo foi o de ordem 3 (3o harmônico - 180Hz,
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módulo de 2, 7% (em relação ao fundamental -
100%).
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Figura 6: Forma de onda de tensão no Laboratório
de Eletrônica de Potência.

Os valores de 2, 60% para a DHI e 2, 68% para
a DHT estão dentro das recomendações sugeridas
pela IEEE1159 (1995). Quanto à tensão eficaz
verifica-se no espectro da Figura 6 que a funda-
mental está acima 4, 5% do valor tido como ideal
e, sendo assim, atribui-se a esta nota 8, 5. Porém,
segundo a IEEE1159 (1995) a tensão está dentro
da faixa recomendada (±10%).

Foram atribúıdas notas 10 a transientes e à
freqüência fundamental. Fato este é verdadeiro
porque não houve nenhum transiente durante o
peŕıodo da medição e porque o sistema interligado
brasileiro garante uma grande precisão no que se
refere ao controle da freqüência.

Na Tabela 3 pode-se observar a nota de cada
grupo de ciclos.

Tabela 3: Notas para a forma de onda analisada
na Figura 6.

Grupo T ISS F H / I NT V
1 10 8,5 10 7,3 7,3
2 10 8,5 10 7,3 7,3
3 10 8,5 10 7,3 7,3

Nota Média 7,3

Verifica-se que a QEE apresentada na Figura
6 é avaliada pelo algoritmo como de boa quali-
dade (nota = 7, 3), o que se constata também nos
momentos da utilização do laboratório.

5 Conclusões

A nota atribúıda a QEE também é uma forma de
redução do banco de dados, além de uma forte e
simples ferramenta de análise. A nota média men-
sal não traz informações precisas devido a algum
malef́ıcio gerado pela má QEE. Contudo, no re-
latório simples mensal, também a menor nota e o

peŕıodo em que esta ocorreu são informados. Caso
uma análise mais refinada seja desejada, notas por
grupos de ciclos poderão ser apresentadas.

A partir deste conjunto de notas, somados a
alguns ind́ıcios caracteŕısticos pode-se identificar a
origem do problema relativo a QEE que originou o
mau funcionamento ou a queima de determinado
equipamento ou, pelo menos, partir-se para uma
análise mais apurada no local mais próximo do
problema.

Referências

Andraka (2006). Andraka Consulting Group, Inc
.
*http://www.andraka.com/fpgavdsp.htm

ANEEL (2002). Equipamentos para o sistema
aneel de monitoração da qualidade da ener-
gia elétrica - especificação técnica e funcional
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trico, Norma de Operação - Controle da Ge-
ração em Operação Normal .
*http://www.ons.org.br/home/

3066 of 3066


