
Eng Jose Starosta,  Msc.

jstarosta@acaoenge.com.br

Medições (de Variáveis) Elétricas

www.acaoenge.com.br

http://www.acaoenge.com.br/


P1

P2

P3 P4

500kV

34,5 kV

380 V 380 VP5 P6

P7P8

O Que precisamos?

-Quais as premissas de operação dos Pi?

-Quais variáveis elétricas e com que 

características de precisão precisamos 

conhecer e gerenciar?

-Qual a diferença entre variáveis 

relacionadas aos aspectos térmicos e de 

Qualidade da Energia?

Quais variáveis são importantes para 

P7/P8 e para P5/P6?

Atendimento a Contratos? 

O que além da cobrança da energia?

Atendimento as premissas de 

equipamentos?

Cargas criticas que requerem 

investimentos na infraestrutura?

Quais investimentos e o que?

Compliance em suprimento de energia!



Análise da qualidade de 
energia 

> 512-1024 amostras por 
ciclo

Afundamentos, 
transientes, FO, 
harmônicas, etc

Análise de potência e Tensões 
integradas em alguns ciclos, 
segundos,minutos, horas..

Domínio do tempo

Domínio da frequência

Valores médios, 
integrados como 

demanda em intervalos 
de 15 min ou FP em 1 

hora

Os domínios do tempo e da frequência



O que teríamos por “trás” da tensão elétrica? (por ex.)



Outras informações



Ainda...........



52ms+414us@ 0,7847 pu



Comportamento das correntes harmônicas



E O QUE MAIS TEMOS?



ANEEL - MODULO 8  -
PRODIST

1- Regime permanente

Tensão em regime permanente

Fator de Potência

Harmônicos

Desequilíbrio de tensão

Flutuação de tensão

Variação de frequência

2- Regime transitório (transiente)

Variações de tensão de curta
duração - VTCD

REGIME TRANSITÓRIO - “A PARTE DA MUDANÇA DE UMA VARIÁVEL QUE DESAPARECE 

DURANTE A TRANSIÇÃO DE UM ESTADO  DE REGIME PERMANENTE PARA OUTRO” –

(IEEE 1159) 

Definições no PAC



Qualidade da Energia Elétrica - Starosta

200 milissegundos

440 V- Vref

396 V: Vref-10%
160 milissegundos

370/440=0,85

Região A



Medições em domínio da frequência no regime permanente

Medições em domínio da frequência no regime transitório 

Medições em domínio do tempo em regime permanente

Medições em domínio do tempo em regime transitório

Medições: regimes 

e domínios
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comportamento da forma de onda de 

tensão, forma de onda de corrente, e 

distorção harmônica de tensão. 

Janela de aproximadamente 

3 milissegundos da forma 

de onda de tensão. Análise 

do corte de tensão



Qualidade da Energia Elétrica -

Starosta

14
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Principais normas relacionadas a QE

-ANEEL PRODIST – MODULO 8-procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema 

elétrico nacional – PRODIST- módulo 8 – qualidade da energia elétrica – ver revisão 8

-IEEE 1159-recomendações praticas para monitoração de QE

-IEEE1100-recomendações práticas para alimentação e aterramento de equipamentos 

eletrônicos

-IEEE519-recomendações práticas e requerimentos para as harmônicas em sistemas elétricos 

de potência

-IEEE1453-técnicas de medição de flicker

-IEC61000-3-2 Limites de emissão de  correntes harmônicas para equipamentos de correntes 

de até 16 A

-IEC61000-3-3/limitação de variação de tensão, flutuação de tensão e flicker em redes BT para 

equipamentos com correntes menores que 16A.

-IEC61000-3-4-limites de emissão de correntes harmônicas para equipamentos superiores à 

16A

-EC61000-3-5-limites de variação de tensão, flutuação de tensão e flicker em redes BT para 

equipamentos com correntes maiores que 16 A.

-IEC 61000-4-30-Métodos de medição de qualidade de energia

-EN50160-Caracteristicas da tensão de alimentação de redes publicas
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https://www.youtube.com/watch?v=INodoH52za8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=INodoH52za8&feature=youtu.be


Ações corretivas para melhorar a  Confiabilidade, Estabilidade e a 

Qualidade da Energia. .... e ao final os PROCESSOS

Melhoria

da 

Qualidade

da Energia

Operação

correta do 

Sistema

Operação

correta da 

proteção

Monitoração de Distúrbios de Qualidade de Energia



Tipos de distúrbios

Transientes

• São eventos de curtíssima duração e tipicamente são causados pela atuação de disjuntores na ocorrência de falhas. Estes 

eventos possuem duração entre 8 e 16 ciclos e devem ser analisados para determinar a correta atuação da proteção, detecção 

de falta ou verificação dos parâmetros do sistema.

Eventos de curta duração

• São eventos que incluem a atuação da proteção e eventos de fechamento dos disjuntores quando a operação do sistema 

(estabilidade) não é afetada. Estes eventos possuem tempo de duração da ordem de 20 a 60 ciclos mas podem ser maiores se 

múltiplos elementos de proteção são necessários para que a falha seja eliminada. Estes eventos são normalmente utilizados 

para analise e determinação da correta operação da proteção, localização de falta ou verificação dos parâmetros do sistema.

Eventos de tempo longo

• São eventos que afetam a estabilidade do sistema, como variações de potência, variação de frequência e registro anormal de 

tensões. Estes eventos são normalmente aplicados para analisar as causas de operação incorreta. As técnicas de gestão de 

dados  são empregadas para o processamento dos valores dos parâmetros de interesse. Pode se definir o período de analise e 

de quais variáveis.

Regime permanente

• Existem distúrbios em regime permanente que apesar da operação do sistema não ser ameaçada, a qualidade da energia é 

afetada, como as harmônicas ou sub harmônicas produzidas pelas cargas ou pela interação com outros componentes do 

sistema de potência, podendo vir a causar problemas futuros. Dependendo do tipo de fenômeno que se esteja avaliando, a 

alta taxa de amostragem pode ser necessária para capturar estes eventos e dados de interesse. O tempo de gravação pode ser 

decidido em função da necessidade.



Performance Informação

Relação de compromisso da monitoração de distúrbios



• Gravação de evento na base

• Baseado em disparador

• Gravação de curta duração

• Limitação da tecnologia
para múltiplos eventos

Gravação de eventos transientes/ alta resolução



• Gravação média

• Resolução vs Capacidade
de Memória

• Resultados suspeitos que 
induzem a erros

Médias - Gravação de eventos longos



PQZIPPerformance INFORMAÇÃO

Desafios da Monitoração



• Gravação continua,

• Sem trigger

• Sem limites e restrições
de visualização.

Gravação Contínua da Forma de Onda



PQZIP

TAXA DE 
COMPRESSÃO  
RELAÇÃO DE  

1000:1 

Supera as 
limitações de 

armazenamentos

Armazenamento
de TODOS as 
variáveis da 
rede elétrica

Tecnologia Patenteada

Tecnologia de Compressão PQZIP



Gravação continua de Forma de Onda



Monitoração da propagação de evento
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Monitoração da propagação do Evento

Sincronização de Tempo e Gravação Contínua permitem análise do “tempo de atraso” .



Acesso a todo o historico, sem trigger

trigger

trigger

Dados desconhecidos



Ajuste do tap do transformador

4%

3.1%

Foi possível se identificar que o 

controlador do TAP apresentava 

defeito de operação



Nao há limitações de acesso a todas as informações –
Ex: Flutuação de tensão e VTCD

Medida da flutuação “pst” não indica

problemas



Identificação de ressonância harmônica

 
Comportamento da distorção de tensão na desconexão dos capacitores 

 
Comportamento das correntes harmônicas no transformador após a 
desconexão dos capacitores 

Após a desconexão dos capacitores, verifica-se a redução das correntes harmônicas 

de 7ª 11ª e 13ª ordens, identificando a ocorrência de ressonância harmônica



G4k –Análise da Qualidade de Energia o “tempo todo” e por muito tempo 

Medidor fixo de qualidade de energia

• GRAVAÇÕES contínuas de formas de 
onda

• CONFIGURAÇÃO  sem limite

• Precisão superior 

• Suportado pela tecnologia de compressão
PQZIP 



G4500 medidor portátil de qualidade de energia

Melhor análise de qualidade de energia

• Acesso remoto, sem fio

• Módulo avançado de relatórios

• Todos os recursos do medidor fixo

• Amigavel

• Medicoes continuas sem limitação



BlackBox Pure  

Analisador manual de Qualidade de 
Energia

• Dispositivo sem necessidade de 
configuração

• Analisador de qualidade de energia
portátil e leve

• Precisão superior

• Suportado pela tecnologia de compressão
PQZIP 



DFR-Digital Fault Recorder 

Multi características DFR

• Gravação contínua de formas de onda

• Algoritmos de localização de falhas

• PMU

• Precisão superior 

• Classse A – IEC 61000-4-30

• Projeto modular

• IEC 61850



BlackBox
Algumas Instalações



VESTAS ENERGIA EÓLOCA

Aarhus, DINAMARCA

NUMERO DE UNIDADES: + 1000 G4K

CRESCIMENTO ANUAL: + 150- 200 UNITS P.A.



SIEMENS ENERGIA EÓLICA

DINAMARCA

NUMERO DE UNIDADES: + 1000 G4K

CRESCIMENTO ANUAL: + 150 UNITS P.A.



NORDEX ENERGIA EÓLICA

ALEMANHA

NUMERO DE UNIDADES: + 300 G4K

CRESCIMENTO ANUAL: + 60 UNITS P.A.



EMERSON

ESTADOS UNIDOS

NUMERO DE UNIDADES + 1,000 G4



FORMOSA GROUP- PLÁSTICOS

TAIWAN

NUMERO DE UNIDADES: + 700 G4K

CRESCIMENTO ANUAL + 150 UNITS P.A.



Ausnet Serviços

AUSTRALIA

NUMERO DE UNIDADES: +100 G4k, G5DFR



ERGON

AUSTRALIA

NUMERO DE UNIDADES: 120 G4K & 15 G4500 

CONTRATO ADICIONAL DE 3 ANOS 250 UNITS 



TENNET

HOLANDA

NUMERO DE UNIDADES: +60 G4 DFR 



CFE

MEXICO 

NUMERO DE UNIDADES: +250 G4k



VIESGO (Antiga e.on)

Espanha

NUMERO DE UNIDADES: +80 G4k & G5DFR



IEC (CIA ELÉTRICA DE ISRAEL)

Israel

NUMERO DE UNIDADES: +600 PureBB, G4k, 

G5DFR



HOSPITAL SIRIO LIBANÊS

BRASIL

NUMERO DE UNIDADES: 7 G4k & G5DFR



HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN

BRASIL

NUMERO DE UNIDADES: +70 G4k 



CBA - ALUMÍNIO

BRASIL

NUMERO DE UNIDADES: +20 G4k 



BANCO ITAU S.A 

BRASIL

NUMERO DE UNIDADES: 10 G4k 



ENEL

BRASIL

NUMERO DE UNIDADES;  + 20 G4K



CITY POWER UTILITY 

AFRICA DO SUL

NUMERO DE UNIDADES: + 700 G4K



SINTEFF ENERGY RESEARCH

NORUEGA

NUMERO DE UNIDADES: +30 G4K



DONGHEE AUTO PARTS CO.

CORÉIA DO SUL

NUMERO DE UNIDADES 33 G4K



LG DATA CENTER

CORÉIA DO SUL

NUMERO DE UNIDADES: 31 G4K



ECOPETROL PETROLEUM

COLOMBIA

NUMERO DE UNIDADES: +90 G4K



Clientes – Equipamentos Medição G4K



PQSCADA Sapphire

Análise da Qualidade da Energia de 
forma precisa e amigável

• Solução de operacao com servidor

• Avançado modo de relatório

• Solucao multi-usuario

• Uso amigável



Conexão com celular
Conecta diretamente à qualquer

dispositivo BlackBox para acesso a 

dados em tempo real e a configuração

do dispositivo

Conexão com servidor
Conecte o aplicativo ao servidor de 

empresas Sapphire para ver dados em

tempo  real, ,notificação de eventos e 

alertas de Sistema. 

Visualiza o mapa
Acesse todos os dispositivos

conectados ao vivo no mapa

Visão da rêde
Harmonicas,,RMS, THD, e potências em

tempo real 

Visão em fasores
Harmonicas,,RMS, THD e potências em 

tempo real

Visão em espectro de frequências
Harmonicas, RMS, THD, e  potência em

tempo real .

Eventos de Qualidade de Energia
Harmônicas, RMS, THD e potências em

tempo  real 

Push Notifications
Notificação de qualquer evento de 

qualidade de energia ou do sistema



Modulo “overview”–Mapa

List of short predefined 

events that have occurred

FR Widgets

List of measurement points 

that are in violation of 

preconfigured grid code. 

PQ Widgets

List of system 

messages/warnings about 

operation condition

System Widgets

• QE: Bandeira indica operação de acôrdo `as 

especificações.

• Sistema: Bandeira indica as condições

operacionais do dispositivo.

Status em tempo Real

• Display aponta os parâmetros em tempo real

Parametros em tempo real



Overview Module – Image

List of short predefined 

events that have occurred

FR Widgets

List of measurement points 

that are in violation of 

preconfigured grid code. 

PQ Widgets

List of system 

messages/warnings about 

operation condition

System Widgets
• Display aponta os parâmetros em tempo real

Parametros em tempo real

• QE: Bandeira indica operação de acôrdo `as 

especificações.

• Sistema: Bandeira indica as condições

operacionais do dispositivo.

Status em tempo Real



“overview”- AutoCAD

List of short predefined 

events that have occurred

FR Widgets

List of measurement points 

that are in violation of 

preconfigured grid code. 

PQ Widgets

List of system 

messages/warnings about 

operation condition

System Widgets
• Display aponta os parâmetros em tempo real

Parametros em tempo real



Overview – “split”



Registros de violações



Power Quality Module

Monitoração continua na base do tempo comparada com valores de referência

Definicao de 

normas por 

medição

Evaluation period 

time frame

Generate 

Report

Trend view of specific 

parameter over time

Informacao especifica por parâmetro

Tabela de limites

Seleção do ponto

de medição



Trend Eventos Fasores
Dispersão de 

parâmetros
Estatisticas

Tabela Espectro Energia
Histograma dos 

ciclos

Módulo de Investigação



Tela de Dispersão de Eventos

ITIC

CBEMA

NRS 048

IEEE 1668



IEEE 1668



• Qualquer parâmetro (10,000)

• Qualquer interval de tempo

• “Drill-in” to range

• Identificação de dados

• Min, Max, Med e desvios das normas

• Configurações dos valores dos 
percentis

Estatísticas



• Visão da amplitude e Ângulo dos 
fasores para um tempo determinado

• Ajuste de alinhamento “zero”

• Ajuste de limites

Fasores



Analise do comportamento relativo entre 
dois parâmetros:

Aplicações uteis:

Potência Ativa e Fator de Potência

Tensão e Potência Ativa

THDI e THDV

Dispersão de parâmetros



Energia

• Avaliação da Energia 
consumida em múltiplos
pontos na mesma base de 
tempo

• Barras

• Gráfico de Pizza

• Comportamento no tempo



Cyclic Histogram – Tom Cooke EPRI

É Possivel se avaliar os desvios que ocorrem

dentro de uma base esperada de forma 

intuitiva em função da resolução que se 

estabelece.



Histograma cíclico – Tom Cooke EPRI



Histograma cíclico – Tom Cooke EPRI

Normalized Display Mode



Harmonics Waveform

1 week trend of the harmonic 
waveform pinpoint the slightest 
deviation of the waveform

Zoom in to 1 cycle of the actual 
waveform



Double Pane View

Double pane view allow you to investigate 
two time ranges simultaneously in a single 
window. The left pane is the master of the 
slave pane on the right.



Interface única com qualquer dispositivo

•Adquire, processa e armazena os dados gravados de qualquer dispositivo, através de uma variedade de protocolos de comunicação e formatos de arquivo.

•

•Simplifica seu ambiente de TI através da eliminação da necessidade de comprar, instalar e treinar usuários,  e de manter múltiplos . 

Alarmes & Notificações

•Notificações de Emails, SMS e pop-up para usuáriosde acordo com cenários pré configurados. 

Grid code compliance 

•PQSCADA Sapphire has a flexible reporting and compliance engine allowing the design of report templates and compliance policies according to various standards or custom 

requirements. Os relatórios podem ser gerados manualmente ou agendados para diariamente, semanalmente ,mensalmente ou anualmente.

•Também poderão ser gerados em caso de violação de políticas ou pela ocorrência de um evento.

Comprehensive Data visualization

•Gain the most useful insights out of your data. PQSCADA Sapphire has a unique set of charts and reports empowering your ability to plan control and make data-driven decisions. Get an 

overview of your electrical network and measuring devices over geographic map.

PQSCADA Sapphire



Arquitetura do Sistema

Fprmatos dos arquivos: COMTRADE, PQDIF, PQZIP, PQZ, CSV*, Excel*,

Protocolo ce comunicaçãol: Modbus, IEC 61850, PQZ (REST)

Camada Ethernett : HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SFTP, UDP, TCPC
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PQZ over HTTP/S

Outros 

vendedores
DB



PQSCADApp

Notificação de Eventos
• Lista de eventos PQ 

• Lista de eventos do Sistema 

• Envio de notificações

• Detalhes de eventos e tabelas

• Anexo de relatórios



PQSCADApp

Avaliação em Tempo Real 

• Vista da rede – RMS, THD, Potências e Harmonicas 

• Vista de fasores– Ângulos de fase, e amplitude das 3 fases de tensão e  corrente

• Vista do espectro de frequência- Tensão e corrente aaté a 20ª harmonica



PQSCADApp

Localização
Veja todos os dispositivos conectados num mapa ao vivo

Veja ao Vivo
Visualize em tempo real diretamente no mapa

Localização
Dirija o Link Direto para o Google Maps para obter localização via GPS



Muito obrigado

Estamos a disposição para as linhas de produtos e serviços

incluindo aluguel com opção de compra.

www.acaoenge.com.br

http://www.acaoenge.com.br/

