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Resumo 

A qualidade de energia é vista como uma característica de importância fundamental 

para a indústria, pois fenômenos elétricos causados por uma má qualidade de 

energia podem resultar em grandes perdas na produção de uma empresa. Assim, 

este artigo tem o objetivo de apresentar o estudo de um sistema de análise de 

qualidade da energia fornecida pela concessionária, podendo também ser aplicado 

em gerenciamento da energia em plantas industriais, utilizando tecnologia de baixo 

custo, de maneira a tornar este tipo de análise acessível para o maior número de 

usuários. O sistema proposto avaliou tensão, corrente e frequência registradas ao 

longo de um período, sendo capaz de detectar anomalias como: desvios de tensão 

em regime permanente, variações de tensão de curta e longa duração, 

desequilíbrios de sistemas trifásicos, além de características do consumo, permitindo 

assim um acompanhamento mais eficaz da qualidade de energia. Em uma primeira 

etapa iniciou–se o desenvolvimento de protótipos de sensores de tensão, corrente e 

frequência, que pudessem atender a exigência necessária para as medições, 

conforme normas técnicas do órgão regulador, possibilitando a geração de massa 

de dados para emissão de relatórios da qualidade apurada. O protótipo conceitual foi 

capaz de apresentar amostragem do sinal de tensão com uma precisão próxima a 

requerida pela norma vigente, além de captar amostras de outras grandezas 

fundamentais, como frequência e corrente. Para a elaboração de relatórios com 

diagnósticos da qualidade de energia medida serão necessários maiores estudos e 

desenvolvimentos nas áreas de eletrônica e programação. 

Palavras-chave: qualidade de energia; tecnologia de baixo custo, tensão em regime 

permanente. 

1 INTRODUÇÂO E OBJETIVOS 

O conceito de Qualidade de Energia tem relação com uma série de alterações 

que podem ocorrer no sistema elétrico. Define-se como problema de qualidade de 

energia “Qualquer anomalia manifestada na rede elétrica em tensão, corrente ou em 

variações de frequência que resulta em uma falha ou má operação de equipamentos 

dos consumidores” [1]. Essas alterações podem ocorrer em várias partes do sistema 

de energia, seja nas instalações dos consumidores ou no sistema da 

concessionária. 



Assim, a expressão “qualidade de energia” vem sendo recorrente no setor de 

energia elétrica, como apontada pela Tab. 1.  

Tabela 1. Estatística de publicações com tema “Power Quality” 

Ano 
Nº de Publicações em revistas 

e eventos científicos 

2018 (até agosto) 68807 

2017 73265 

2016 65821 

2015 62488 

2014 56192 

2013 51221 

Fonte: http://www.sciencedirect.com/; acesso em 16/08/2018 

 

Existem dois tipos de parâmetros para avaliação da qualidade de energia: 

continuidade e conformidade [1]. A continuidade é o parâmetro ligado com as 

implicações resultantes das interrupções no fornecimento de energia e a 

conformidade não é um conceito tão intuitivo, tal parâmetro tem o objetivo de 

normatizar o fornecimento de energia, ou seja, seguir regras que determinam a 

qualidade da energia fornecida. 

Há alguns anos, o conceito de qualidade de energia se baseava 

exclusivamente em continuidade da energia elétrica. Portanto, os esforços das 

concessionárias e empresas do setor elétrico eram de criar maneiras e dispositivos a 

fim de reduzir o tempo que os clientes permaneciam sem energia elétrica.  

Com o passar dos anos e o desenvolvimento tecnológico, iniciou-se estudos 

de outros fenômenos observados, com intuito de melhorar os níveis de qualidade de 

energia fornecidos ao consumidor [2]. 

Para uma melhor compreensão da problemática do setor elétrico atual, é 

preciso primeiro entender as adversidades sofridas pelos usuários de uma rede de 

energia elétrica. Estas complicações vêm desde simples incômodos visuais, 

provenientes da variação luminosa, até a falta no fornecimento de energia. Como 

exemplo de algumas fontes geradoras de perturbação na energia elétrica, podemos 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


citar equipamentos eletrônicos com fontes de alimentação não lineares, inversores 

de frequência, motores elétricos de alta potência, entradas e saídas de grandes 

blocos de carga, entre outros. [2] 

Sendo assim, hoje a qualidade de energia é vista como uma característica de 

importância fundamental para a indústria, na qual são desenvolvidas normas 

regulatórias com intenção de estabelecer limites adequados para os principais 

índices.  

Em virtude do atual cenário da qualidade de energia, este trabalho propõe o 

estudo de um sistema de análise dos índices de qualidade de energia, no qual 

poderão ser observadas as seguintes anomalias: desvios de tensão em regime 

permanente, variações de tensão de curta e longa duração, desequilíbrios de 

sistemas trifásicos, além de características do consumo de energia. Estas avaliações 

permitem caracterizar a qualidade da energia em determinados pontos do sistema 

elétrico, possibilitando a análise de anomalias, ensaio prático de falhas no sistema e 

verificação do impacto dos fenômenos aos equipamentos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, de 

acordo com o Módulo 8 (PRODIST), são estabelecidos limites e valores de 

referência para os fenômenos, além da metodologia de medição. São adotadas as 

definições do padrão IEC 61000-4-30, que exige que os equipamentos de medição 

sejam capazes de identificar os fenômenos em sua totalidade. Assim, dentre várias 

outras especificações, descreve-se que o intervalo básico para a obtenção dos 

parâmetros seja de 200 milissegundos (10 ciclos em 50 Hz ou 12 ciclos em 60 Hz), 

valores que sejam agregados em intervalos consecutivos de 3 segundos, produzindo 

assim um valor representado pela média quadrática dos valores básicos. Estes 

valores devem ser novamente agregados em um intervalo de 10 minutos para os 

fenômenos em regime permanente, ao longo de um dia serem obtidas 144 amostras 

e por fim, ao longo de uma semana, serem coletadas 1008 amostras. 

Com o medidor de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) é possível registrar 

desvios extremamente rápidos, devido à alta taxa de amostragem (256 amostras por 

ciclo) que possibilita a identificação de diversas anomalias de energia, tais como: 

partidas de motores, chaveamento de cargas, defeitos em equipamentos da rede, 



etc. O mesmo é capaz de registrar um grande volume de dados como tensão e 

corrente média, tensão e corrente por fase, tensão e corrente mínima e máxima, 

fator de potência, consumo, demanda, potência ativa, reativa e aparente, frequência 

de fase, harmônicos de tensão e corrente, pares e ímpares, flutuação de tensão, 

fasores e taxas de desequilíbrio de tensão e corrente, distúrbios de tensão e 

corrente, entre outros. Esta categoria de medidor possui uma extensa área de 

aplicação como: geração de relatórios de conformidade com base no PRODIST 8, 

detecção e análise de perturbação de rede, análise e dimensionamento de 

motores/transformadores, detecção de fugas de corrente, estudos de eficiência 

energética, medição de energia consumida e gerada em sistemas, oscilografias, etc. 

[3] 

2.1 SENSOR PARA MEDIÇÂO DE TENSÃO 

A captura dos dados de tensão da onda senoidal proveniente da rede elétrica 

foi realizada através de um sensor, o qual possui a função de rebaixar a tensão a um 

nível adequado para a leitura em um microcontrolador, a Fig. 1 apresenta o sinal 

após o rebaixamento de tensão. 

 

Fig. 1.  Gráfico de tempo versus tensão após circuito divisor de tensão. Fonte: os autores 

 

Após a diminuição da tensão, utilizou-se um acoplamento capacitivo com o 

intuito de tornar o sinal inteiramente positivo, conforme pode ser observado na Fig. 

2. Tal processo foi necessário, pois o conversor análogo/digital presente nos micro 



controladores não são capazes de ler tensões negativas. Na Fig. 3 é apresentado o 

circuito desenvolvido. 

 

Fig. 2. Gráfico de tempo versus tensão após acoplamento capacitivo. Fonte: os autores 

 

Fig. 3. Diagrama do circuito desenvolvido para a captura de dados de tensão. Fonte: os 

autores 

2.2 DETECTOR DE PASSAGEM POR ZERO 

De maneira a descobrir quando a onda senoidal começa e quando ela termina, 

verificou-se a necessidade do desenvolvimento de um circuito conhecido como 

“zero-crossing”. 

Tal circuito é acionado toda vez que a onda passa pelo zero. Sabendo-se o 

instante no qual a onda passa pelo zero também é possível calcular a frequência da 

onda em questão. A Fig. 4 a seguir mostra o diagrama elétrico do sensor de 

frequência e a Fig. 5 apresenta a saída depois da segunda porta inversora. 



 

Fig. 4. Diagrama elétrico do circuito desenvolvido para medir o período do sinal e também 

detectar a passagem por zero. Fonte: os autores 

 

Fig. 5. Gráfico de tempo versus tensão de saída no pino 37 do circuito. Fonte: os autores 

O circuito desenvolvido é capaz de capturar dados para a realização da 

medição de frequência, assim foi criada a saída para o pino 36 o qual apresenta um 

sinal onde é facilmente visível o período de cada semiciclo do sinal senoidal de 

entrada, como pode ser observado na Fig.6. 

 

Fig. 6. Gráfico de tempo versus tensão de saída no pino 36 do circuito. Fonte: os autores 



2.3 SENSOR DE CORRENTE NÃO INVASIVO 

Outro parâmetro necessário para a medição de qualidade de energia é a 

captação de dados de corrente [1 e 3]. De maneira a capturar as informações de 

corrente, sem a necessidade de um circuito em série, foi empregado um circuito 

capaz de medir a corrente de forma não invasiva, ou seja, pelo campo 

eletromagnético. 

Portanto, foi adquirido um transformador de corrente (TC) para medição e 

confeccionado um condicionador de sinais para o mesmo. Devido a resposta do TC 

ser em corrente, cujo sinal é apresentado na Fig. 7, foi necessário transformar está 

resposta em tensão, como demonstrado no sinal apresentado na Fig. 8, e utilizar de 

um acoplamento capacitivo para a leitura dos dados via microprocessador. O 

diagrama deste sensor juntamente com o seu respectivo condicionador encontrasse 

na Fig. 9 e o sinal de saída deste sensor é dado na Fig. 10. 

 

Fig. 7. Gráfico de tempo versus sinal de corrente de resposta do TC. Fonte: os autores 

 

Fig. 8. Gráfico de tempo versus sinal de tensão após resistor R1, demostrando a 

confiabilidade da mudança de um sinal de corrente para tensão. Fonte: os autores 



 

 

Fig. 9.  Diagrama elétrico do transformador de corrente, juntamente com seu respectivo 

condicionador de sinais. Fonte: os autores 

 

Fig. 10. Gráfico de tempo versus tensão de saída do circuito. Fonte: os autores 

3 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÃO 

Após realizar a simulação dos circuitos via software, foi realizada a montagem 

prática dos sensores de tensão e frequência, estes produziram respostas reais em 

suas saídas conforme a Fig. 11: 

 

 

 

 

 

Fig. 11. a) Resposta prática do sensor de tensão b) Resposta prática do sensor de 

frequência (Pin 37) c) Resposta prática do sensor de frequência (Pin 36). Fonte: os autores 

a) b) c) 



 

3.1 RELATÓRIO DE QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 

O relatório de qualidade de energia consiste na organização dos dados 

capturados pelo sistema de medição, visando identificar desvios na grandeza de 

tensão. 

Os indicadores regulados em um relatório são DRP (Duração Relativa de 

Tensão Precária) e DRC (Duração Relativa de Tensão Crítica), sendo os indicadores 

individuais referentes à duração relativa das leituras de tensão, nas faixas de tensão 

precárias e críticas, respectivamente, no período de observação definido, expresso 

em percentual. Estes índices possuem valores considerados como adequados de 

3% para faixa precária e 0,5% para faixa crítica. Estas faixas são definidas por 

valores indicados pelo órgão regulador de acordo com a tensão nominal 

apresentada pela concessionária, para tensão nominal de 127 V, a faixa adequada 

varia de 133 V a 116 V, sendo expresso em PU (Por unidade) no histograma e no 

gráfico de tensão. 

Nas Tab. 2 e Fig. 12 são mostradas algumas das análises pelas quais o relatório 

de QEE é composto, utilizando de dados reais retirados a partir do protótipo 

desenvolvido. 

Tabela 2. a) Histograma dos Registros b) Indicadores do período de medição. Fonte: os 

autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FAIXA QUANT. REGISTROS 

Fase 
A 

Fase B Fase C 

Registros PU 1008 1008 1008 

< 0,97 0 0 0 

0,97 - 0,98 0 0 0 

0,98 - 0,99 0 0 0 

0,99 - 1,00 0 13 0 

1,00 - 1,01 12 76 0 

1,01 - 1,02 116 347 0 

1,02 - 1,03 403 366 0 

1,03 - 1,04 338 194 0 

1,04 - 1,05 139 12 0 

1,05 - 1,06 0 0 0 

> 1,06 0 0 0 

ÍNDICE TENSÃO  

V1 V2 V3 

DRP 0,00% 0,00% - 

DRC 0,00% 0,00% - 

MÁXIMA 133,30 132,50 - 

MÍNIMA 127,30 126,00 - 

MÉDIA 130,76 129,82 - 

 

a) 

b) 



 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Gráfico de registros das medições de tensão nas fases 1 e 2. Fonte: os autores 

4 CONCLUSÕES  

Os estudos realizados neste trabalho provaram-se satisfatórios, já que os 

resultados reais obtidos do protótipo conceitual estavam alinhados as simulações 

realizadas para o desenvolvimento dos sensores utilizados. 

Pode-se destacar que o protótipo atingiu a meta do projeto, “ser um 

equipamento de baixo custo, capaz de atender as normais mínimas necessárias 

para a medição de QEE”. Ao longo de todo trabalho, foi observado que para atender 

os objetivos futuros do sistema proposto, ainda serão necessários novos testes dos 

sensores de corrente, ajustes para leituras em sistemas monofásicos e trifásicos, já 

que os mesmos estão realizando medições somente em sistemas bifásicos, 

desenvolver uma interface mais acessível ao usuário comum, além de submeter o 

protótipo aos testes de certificação para medidores de QEE. 
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