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  Resumo  Este artigo apresenta um sistema monitor e 

aplicativo para análise e gerenciamento do histórico e evolução 

dos principais indicadores de Qualidade da Energia Elétrica 

(QEE), para redes de distribuição da Eletrobras Distribuição 

Alagoas. O sistema que compõe o monitoramento dos 

indicadores de qualidade de energia é composto por monitores 

PQube/PSL, configurados para tratamento dos indicadores de 

QEE em regime permanente. O aplicativo de tratamento, análise 

e gerenciamento dos indicadores de QEE (PQGenAnalyzer 1.0) 

foi desenvolvido para operar em sistema servidor e com dados 

extraídos da base de dados geoposicionados das redes de 

distribuição. O aplicativo possui ainda a funcionalidade de 

executar a simulação do fluxo de potências para a rede em 

análise, considerando-se seu carregamento não linear. O 

PQGenAnalyzer possui ferramentas de identificação dos pontos 

críticos da rede, no que se refere aos níveis de tensões nas 

barras, desde a Subestação, assim como as suas respectivas 

Distorções Harmônicas. Portanto, o PQGenAnalyzer é uma 

ferramenta de extrema importância para o acompanhamento da 

operação de redes de distribuição, com vistas ao gerenciamento 

de seus principais parâmetros de QEE e às ações corretivas para 

garantir melhorias contínuas nestes indicadores. 

 

  Palavras-chave  Monitoramento de QEE, Gerenciamento de 

QEE, Fluxo de potências em redes de distribuição, Cargas 

elétricas não lineares, Redes elétricas do futuro. 

I.  INTRODUÇÃO 

Os sistemas elétricos de geração, transmissão e distribuição 

de energias elétricas têm evoluído sobremaneira nestas duas 

últimas décadas. Entretanto, apesar da recente evolução das 

instrumentações e monitoramento em tempo integral ter 

alcançado as subestações de distribuição, pouco ou quase 

nada ainda se observa nas redes e alimentadores de 

distribuição do país. 

A operação das redes de distribuição tem exigido a 

evolução dos requisitos de engenharia e o desenvolvimento 

de ferramentas de análise, monitoramento e gerenciamento 

das mesmas, considerando-se a exponencial evolução dos 

carregamentos não lineares destas e as interações decorrentes 

com os elementos de compensação e regulação [1-2]. 

No cenário atual de evolução constante das 

regulamentações e normas que estabelecem critérios mínimos 

de Qualidade para a Energia Elétrica (QEE) [3-7], um fator 

adicional nesta última década tem alterado sobremaneira a 

forma de avaliação dos fluxos de potências nas redes de 

distribuição e nos sistemas elétricos, considerando-se as 

inserções de diversas tecnologias de Geradores Distribuídos 

(GD). 

Neste contexto, apesar dos esforços conjuntos 

desempenhados pelas concessionárias e consumidores, 

observa-se atualmente que os índices de distorção, oscilação 

de tensão e desequilíbrios tem aumentado de modo individual 

ou conjuntamente, ultrapassando muitas vezes os níveis 

máximos admissíveis ou recomendados [1, 8-12]. 

Portanto, neste novo cenário das denominadas Redes 

Elétricas do Futuro, ou também Smart Grids, a 

instrumentação dos sistemas de distribuição e o uso de 

aplicativos para avaliação do desempenho dos mesmos e, 

consequentemente, a qualificação e quantificação dos efeitos 

nos equipamentos conectados, no custo operacional do 

sistema e na continuidade dos serviços, constituem-se como 

ferramentas estritamente necessárias para o gerenciamento 

destes sistemas e de seus principais indicadores de qualidade 

[2, 8-11]. 

O uso de aplicativos computacionais para avaliação do 

desempenho de um sistema típico de distribuição, no contexto 

da garantia da operação dos sistemas dentro dos padrões de 

qualidade desejados (e/ou normatizados, atendimento aos 

limites estabelecidos pela legislação vigente), constitui-se 

ainda como ferramenta de extrema importância para a análise 

técnica de pedidos de novas ligações, cargas e principalmente 

GD, e/ou aumento de demanda, assim como, na instalação e 

ajuste de equipamentos de mitigação e compensação. 

Portanto, o gerenciamento integral dos principais 

indicadores de QEE num Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica, além de ser uma ferramenta atual de garantia para a 

operação do sistema dentro de parâmetros de excelência, é 

um instrumento vital para a eficiência energética e a redução 

de perdas. 

Neste contexto, este artigo apresenta o desenvolvimento de 

uma ferramenta de análise e gerenciamento dos principais 

parâmetros de QEE para redes de distribuição de energia 

elétrica (PQGenAnalyzer), considerando-se um exemplo de 

caso aplicado na Eletrobras Distribuição Alagoas. 



II.  ESTRUTURA PROPOSTA 

A constituição dos monitores de rede para os principais 

parâmetros de QEE está baseada em sistemas PQube da PSL-

Power Standards Lab, considerando-se a transferência remota 

dos dados de QEE e eventos ocorridos para a constituição de 

um Banco de Dados de QEE, residente na sede da Eletrobras 

Distribuição Alagoas em Maceió(AL), para a manipulação do 

mesmo pelo sistema de simulação, gerenciamento e análise de 

redes de distribuição, PQGenAnalyzer 1.0, conforme esboço 

apresentado na Fig. 1. 
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Fig. 1: Representação do sistema de monitoramento de indicadores de QEE. 

 

Na Fig. 2 pode-se observar a tela principal do aplicativo 

desenvolvido, PQGenAnalyzer, no qual todos os 

alimentadores que compõe determinada SE (Subestação de 

Distribuição) podem ser analisados conjuntamente. Para o 

desenvolvimento do sistema proposto foi admitida uma SE 

estudo de caso, denominada de PCA, considerando-se suas 

características de carregamento não linear distintos 

(residencial, comercial, rural e industrial), dados seus 

alimentadores com características geográficas distintas 

(urbanos e rurais) e respectivos eventos de QEE que possam 

resultar em penalidades para a concessionária. 

 
Fig. 2: Aplicativo de simulação, gerenciamento e análise de indicadores de 

QEE, para redes de distribuição (PQGenAnalyzer). 

 

Considerando-se os recursos disponíveis para o 

desenvolvimento da pesquisa (P&D Eletrobras: Qualidade 

117/2013), apenas um dos alimentadores foi admitido como 

estudo de caso para a instalação da instrumentação com os 

monitores de QEE, envolvendo diferentes pontos de interesse 

ao longo deste alimentador, tais como: respectiva barra de 

saída da SE, barra de regulador de tensão, barra de banco de 

capacitores, pontos de acoplamento de cargas com distintos 

perfis de carregamento não linear (barras de Hotel ao final do 

alimentador; barra principal de grande condomínio de elevada 

demanda; barra de instituição de ensino superior de grande 

porte; barra de instalação industrial). Os alimentadores, em 

separado, que constituem a SE PCA são apresentados na Fig. 

3. O alimentador 846 admitido para o estudo de caso é 

apresentado na Fig. 3.b. 

 
(a) Alimentador 834 

 
(b) Alimentador 846 

 
(c) Alimentador 847 

Fig. 3: Alimentadores da SE PCA, estudo de caso para a instalação dos 

sistemas de monitoramento remoto de indicadores de QEE. 

 

Os dados básicos para os pontos monitorados do 

alimentador 846 são apresentados a seguir: 

- Subestação PCA: Barra: 1247067; Trecho: 431325 

PQube PQiaB, Medição indireta, Ponteiras de corrente e 

tensão; UTMX: 1101918 e UTMY: 9981152; GMS: 

9º40’09.0”S e 35º49’16.9”W; 

- Condomínio: Barra: 1220734; Trecho: 405015 

Transformador equivalente de aproximadamente 1500kVA; 

Monitor PQube PQiaB, Medição indireta, Ponteiras de 

corrente e tensão; UTMX: 1103957.04 e UTMY: 9977556.62; 

GMS: 9º42’5.85”S e 35º48’9.65”W; 

- Hotel: Barra: 2069389; Trecho: 1369870 

Transformador 225kVA; Monitor PQube PQiaB, Medição 

direta, Ponteiras de corrente e tensão; UTMX: 1099915.03 e 

UTMY: 9970135.07; GMS: 9°46'07.7"S e 35°50'21.6"W; 



- Sistema de Refrigeração e Aquecimento: Barra 2069395; 

Trecho: 1369880 

Transformador 225kVA; Monitor PQube PQiaB, Medição 

direta, Ponteiras de corrente e tensão; UTMX: 1099871 e 

UTMY: 9970154; GMS: 9°46'07.1"S e 35°50'23.0"W; 

- Montante de Banco Capacitivo: Barra 1040193, Trecho: 

166042 

Transformador 75kVA; Monitor PQube PQiaB, Medição 

direta (tensão)/indireta (corrente), Ponteiras de corrente e 

tensão; UTMX: 1099505 e UTMY: 9970076; GMS: 

9°46'09.7"S e 35°50'35.0"W; 

- Montante de Regulador de Tensão: Barra 1246115; 

Trecho: 430629 

Transformador de 300kVA; Monitor PQube PQiaB, Medição 

direta, Ponteiras de corrente e tensão; UTMX: 1099454.33 e 

UTMY: 9971330.6; GMS: 9°45'28.9"S e 35°50'36.8"W; 

- Jusante de Regulador de Tensão: Barra 1017937; Trecho: 

430557 

Transformador de 112,5kVA; Monitor PQube PQiaB, 

Medição direta(tensão)/indireta(corrente), Ponteiras de 

corrente e tensão; UTMX: 1098852 e UTMY: 9970528; 

GMS: 9°45'55.0"S e 35°50'56.5"W. 

As Figs. 4 a 6 apresentam detalhes de alguns dos monitores 

instalados nos pontos de monitoramento descritos 

anteriormente, sendo que a Fig. 4 corresponde à Barra 

2069395, a Fig. 5 à Barra 1246115 e a Fig. 6 à Barra 

1017937. 

III.  FERRAMENTAS DO PQGENANALYZER 

O aplicativo desenvolvido, PQGenAnalyzer, permite a 

simulação dos fluxos de potências nos alimentadores que 

compõe a SE estudo de caso, envolvendo a modelação do 

carregamento não linear dos mesmos através de medições 

diretas em determinados pontos de acoplamento de cargas, os 

quais impõe as principais características de carregamento não 

linear destas redes, com o intuito de representar as parcelas 

não lineares deste carregamento que resultam nas distorções 

harmônicas principais destes alimentadores. 

A Fig. 7 apresenta exemplo de simulação do alimentador 

846 que integra o conjunto de alimentadores da SE PCA, 

verificando-se os problemas associados aos níveis de tensão 

do mesmo e atuação do Regulador de Tensão, assim como 

corrente em trecho do alimentador com carregamento não 

linear modelado. 

A.  PARÂMETROS DE QEE MONITORADOS 

Denomina-se Variação de Tensão ao aumento ou redução 

do Valor Eficaz ou da Amplitude da Tensão. As causas destas 

variações, bem como suas consequências, são diversas de 

acordo com o tipo desta variação. As variações são 

classificadas segundo o tipo, bem como considerando-se sua 

duração. Com relação à duração as variações de tensão são 

classificadas como sendo de Curta Duração ou de Longa 

Duração, enquanto que com relação à sua amplitude as 

mesmas são classificadas como sendo de Elevação, 

Afundamento e Interrupção. As variações de tensão são 

monitoradas para as barras relacionadas do alimentador 

estudo de caso. Na Tabela 1 estão as nomenclaturas para as 

principais variações dos valores eficazes de tensões. 

 
Fig. 4: Ponto de monitoramento abrigado, Barra 2069395. 

 
Fig. 5: Ponto de monitoramento abrigado, Barra 1246115. 

 
Fig. 6: Ponto de monitoramento externo/rede, Barra 1017937. 

A natureza das redes elétricas e formas de consumo, 

acoplamento de cargas, normalmente impõem algumas 

assimetrias operacionais que resultam em algum tipo de 

desequilíbrio entre as tensões e/ou correntes trifásicas. A 

natureza deste desequilíbrio pode incluir desigualdades entre 

as magnitudes das tensões, entre os ângulos de fase ou em 

ambos. Um sistema trifásico qualquer é assimétrico ou 

desequilibrado, se nele estiverem presentes duas componentes 

sequênciais não nulas, simultaneamente. Neste contexto, os 

desequilíbrios de tensões são também monitorados através 

dos PQube, assim como os desbalanceamentos das correntes 

em trechos que derivam das barras monitoradas. 

As distorções harmônicas das tensões nas barras e das 

correntes nos trechos monitorados são também parâmetros 

que compõe o sistema de gerenciamento desenvolvido, assim 

como, conteúdos harmônicos (espectros harmônicos) os quais 

permitem a reconstrução das formas de onda no tempo das 

tensões nas barras e correntes nos trechos monitorados e 

ainda a comparação com os resultados de simulação através 

do aplicativo PQGenAnalyzer. 

Os fluxos de potências são também monitorados, 

considerando-se potências ativa, reativa e aparente, assim 

como, fator de potência. 



 
Fig. 7: Exemplo de aplicação do PQGenAnalyzer para simulação do fluxo de potências e análise da propagação harmônica em alimentador de distribuição. 

 

Tabela 1: Classificação das Variações de Tensão de Curta Duração. 

Identificação do Distúrbio Sigla 

Variação de Tensão de Curta Duração VTCD 

Interrupção Momentânea de Tensão IMT 

Afundamento Momentâneo de Tensão AMT 

Elevação Momentânea de Tensão EMT 

Interrupção Temporária de Tensão ITT 

Afundamento Temporário de Tensão ATT 

Elevação Temporária de Tensão ETT 

 

Interharmônicas são caracterizadas pela presença de formas 

de ondas de tensão ou corrente com valores que não são 

múltiplos inteiros da frequência fundamental. Estas 

frequências podem aparecer de forma discreta ou com uma 

larga faixa espectral, em diferentes classes de tensão. Apesar 

de serem distúrbios pouco conhecidos e estudados, é sabido 

que podem afetar os sinais de portadoras de sinais em 

sistemas industriais, afetam a visualização de sinais em 

monitores de vídeo de raios catódicos, em dispositivos de 

iluminação incandescente, induzindo o conhecido efeito 

Flicker. Os estudos de QEE mostram que as interharmônicas 

são produzidas por equipamentos a arco voltaico, motores de 

indução, inversores e conversores estáticos, entre diversos 

outros. 

Na Tabela 2 apresentam-se os principais parâmetros de 

QEE monitorados para barras e trechos do alimentador 846. 

Tabela 2: Parâmetros Principais de QEE monitorados. 

Identificação do Distúrbio Dado (horário transferência) 

VTCD Perfil RMS dos eventos (as 0:00h) 

Perfil RMS Tensão Valores médios de 10 minutos (as 0:00h) 

Perfil RMS Corrente Valores médios de 10 minutos (as 0:00h) 

Desequilíbrio de Tensão Percentis 95, 97, 99% diários (as 0:00h) 

Desequilíbrio de Corrente Percentis 95, 97, 99% diários (as 0:00h) 

DHT Tensão Percentis 95, 97, 99% diários (as 0:00h) 

DHT Corrente Percentis 95, 97, 99% diários (as 0:00h) 

Flicker PST Percentis 95, 97, 99% diários (as 0:00h) 

Flicker PLT Percentis 95, 97, 99% semanais (as 0:00h) 

B.  SISTEMA DE GERENCIAMENTO 

Na Fig. 8 apresentam-se as funcionalidades para a 

ferramenta de gerenciamento de parâmetros de QEE, 

considerando-se seus alertas em relação aos valores eficazes 

de tensões nas barras monitoradas e limites de DHT, de 

acordo com limites regulamentados pela ANEEL [4]. Estes 

alertas colorem as regiões da rede em relação às faixas 

normatizadas para as tensões (normal, precária e crítica), em 

torno dos monitores de QEE existentes, assim como, oferece 

ferramenta de geração de relatórios para o registro das 

análises e do gerenciamento dos parâmetros de interesse. 

Na Fig. 9 apresentam-se os resultados do gerenciamento 

em uma das barras e trechos monitorados da rede estudo de 

caso, envolvendo perfis de valores eficazes de tensões, DHT e 

desequilíbrios para as tensões, conforme Fig. 9(a); Fluxo de 

potências Ativas, Reativas e Aparentes, no trecho em análise, 

e, Fator de Potência, conforme Fig. 9(b); Fliker (PLT, longa 

duração), Sag registrado tipo AMT (duração menor que 3 

segundos), Swell registrado tipo ETT (duração maior que 3 

segundos) na barra em análise, conforme Fig. 9(c). 

IV.  CONCLUSÕES 

O aplicativo desenvolvido, PQGenAnalyzer, permite a 

simulação do fluxo de potências dos alimentadores da SE 

estudo de caso, envolvendo a modelação dos carregamentos 

não lineares que impõe os principais componentes de 

distorções e assimetrias nestes alimentadores. 

 Os diversos monitores de parâmetros de QEE, instalados 

no alimentador (846) estudo de caso, permitem o 

gerenciamento integral dos pontos de interesse da rede de 

distribuição, através do aplicativo PQGenAnalyzer. 

O sistema de gerenciamento dos principais parâmetros de 

QEE, desenvolvido em ferramentas associadas ao 

PQGenAnalyzer, permite a visualização instantânea dos 

trechos e barras da rede monitorados que se encontram em 

limites críticos e/ou precários, em relação às normas 

estabelecidas para redes de distribuição. 

Com a possibilidade de gerenciamento integral da operação 

das redes de distribuição, permitem-se ações preditivas e 

preventivas de engenharia para a melhoria constante dos 

indicadores de QEE, estabelecidos em regime permanente e 

transitórios, possibilitando a redução de penalidades/multas 



pelo não cumprimento destes indicadores em seus limites 

padronizados, assim como, a redução de perdas, ajustes de 

equipamentos de regulação e compensação, dentre outras 

importantes contribuições para a operação segura e com 

qualidade para redes de distribuição de energias elétricas. 

Permitindo ferramentas de simulação dos fluxos de 

potências das redes de distribuição e o monitoramento diário 

destas redes, o aplicativo torna-se ainda um instrumento 

efetivo para a liberação de novas conexões de cargas, 

aumentos de demandas e ainda a conexão de GD, 

considerando-se a evolução do aplicativo PQGenAnalyzer na 

continuidade prevista desta pesquisa junto à Eletrobras 

Distribuição Alagoas. 
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(a) Elementos de monitoramento da rede estudo de caso e sistema de gerenciamento, código de côres de alertas 

 
(b) Parâmetros de QEE para monitoramento de barras e trechos de interesse 

Fig. 8. Exemplo de aplicação do PQGenAnalyzer para o monitoramento e gerenciamento de parâmetros de QEE. 



 
(a) Sistema de Monitoramento para análise das tensões na Barra (perfil tensão, DHT e desequilíbrio) 

 
(b) Fluxo de Potências Ativas, Reativas e Aparente, no Trecho em análise, e, Fator de Potência 

 
(c) Fliker (PLT), Sag (AMT, menor 3 segundos) e Swell(ETT, maior 3 segundos)  na Barra em análise 

Fig. 9. Aplicação do PQGenAnalyzer para o monitoramento e gerenciamento de parâmetros de QEE.


