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RESUMO 
 
Este artigo apresenta a continuação e 
adequações do sistema informatizado de análise 
e suporte técnico para atendimentos de pedidos 
de indenização de consumidores por queima de 
aparelhos. O sistema, na sua primeira versão, já 
está em uso na Eletropaulo, e estão em 
andamento os trabalhos de aperfeiçoamento. O 
primeiro desenvolvimento incluiu estudo de 
solicitações a que os consumidores são 
submetidos, com simulações computacionais de 
ocorrências na rede elétrica, otimização e 
aprimoramento da coleta automática de dados do 
sistema e aperfeiçoamento do programa de 
análise que, com base nas informações 
disponíveis, realiza diagnósticos dos casos de 
pedidos de indenização. Neste desenvolvimento 
estão sendo acrescentados estudos de  
sobretensões provocadas por descargas 
atmosféricas (simulações e ensaios), análise 
jurídico regulatória e a reestruturação da 
arquitetura do sistema informatizado 
considerando as novas bases de dados da 
empresa assim como  novos procedimentos 
técnicos e jurídicos.   Uma visão geral desse 
sistema é apresentada, incluindo os estudos de 
simulações computacionais utilizando o programa 
ATP (Alternative Transients Program). 
 
Palavras chave: qualidade de energia; 
atendimento de consumidores; faltas em sistemas 
elétricos; pedidos de indenização 
 

 
1.0 INTRODUÇÃO 
Um assunto cada vez mais importante nas 
relações entre a empresa de energia elétrica e os 
consumidores refere-se aos pedidos de 
indenização por queima de aparelhos. A 
sociedade tem demandado cada vez mais por 
melhores padrões de qualidade de fornecimento. 
A USP e a Eletropaulo vem desenvolvendo  um 
sistema informatizado de análise e suporte 
técnico para atendimento dos casos de pedidos 
de indenização, tornando o processo de 
atendimento mais eficiente e de acordo com 
critérios técnicos estabelecidos com base em 
estudos do sistema e em informações sobre a 
suscetibilidade de aparelhos. 
O sistema, na sua versão inicial, já está em 
funcionamento na Eletropaulo. O trabalho de 
continuidade está em andamento e prevê a 
otimização da coleta de informações do sistema, 
a ampliação do “elenco” dos tipos de ocorrências 
em rede analisados e a investigação quanto à 
suscetibilidade de aparelhos face a perturbações 
na tensão de alimentação. Também serão 
contemplados procedimentos jurídicos.  
 
2.0 METODOLOGIA 
A metodologia utilizada está esquematizada na 
Figura 1. 
O objetivo do trabalho desenvolvido é abordar 
esse tema de maneira bastante abrangente, 
desde o estudo das possíveis solicitações a que 
os consumidores são submetidos em  
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Figura 1 - Diagrama de blocos ilustrando a metodologia 
utilizada no sistema de análise de pedidos de 
indenização 
 
conseqüência das ocorrências na rede elétrica, 
até a análise da sensibilidade de alguns tipos de 
equipamentos presentes nas instalações 
consumidores, quando submetidos às 
solicitações analisadas. Além do estudo de 
solicitações provocadas por ocorrências na rede 
de distribuição e do estudo de sensibilidade de 
equipamentos, faz parte do trabalho desenvolver 
nova aplicação computacional que proporcione 
suporte à tomada de decisão em pedidos de 
indenização, incluindo os novos estudos em 
desenvolvimento, tais como o impacto de 
descargas atmosféricas na rede de BT e o 
arcabouço jurídico. Para tanto, o desenvolvimento 
deste sistema inclui a coleta automática de 
informações do sistema de gerenciamento das 
ocorrências e do sistema de gerenciamento de 
redes da Eletropaulo. O sistema a ser 
desenvolvido e fornecido, deve operar numa área 
piloto da Eletropaulo. Esse desenvolvimento deve 
ser conduzido de modo que sua arquitetura 
suporte uma escala de implantação de grande 

porte visando cobrir todo o sistema de 
distribuição da Eletropaulo. É importante ressaltar 
que ajustes em servidores, estruturas de 
aquisição de dados, redes de telecomunicações e 
extratores para operação em grande escala 
também estão em desenvolvimento.  
A implantação na área piloto já deve ser feita de 
modo a trabalhar em servidor existente na 
Eletropaulo. A ferramenta deve ser desenvolvida 
de forma que possa torná-la disponível para as 
áreas técnicas e comerciais da Eletropaulo. 
Assim, com o cruzamento das informações 
fornecidas pelo consumidor em seu pedido de 
indenização com os eventos disponibilizados nos 
sistemas corporativos da empresa e com as 
informações vindas do estudo das situações 
anormais do sistema e informações quanto à 
suscetibilidade disponíveis, obtêm-se um 
diagnóstico para cada caso analisado. 
A Eletropaulo, desta forma, terá disponível uma 
metodologia e modelo de apoio à decisão 
abrangente e padronizado para toda a empresa, 
para pedidos de indenização de consumidores. O 
sistema permitirá também, a partir de formação e 
gerenciamento de base de dados, a realização de 
estatísticas quanto às solicitações de 
consumidores, por região, por período de tempo, 
por sazonalidade, por causas, por nexo de 
causalidade, etc.  
 
3.0 INFORMAÇÕES DO SISTEMA DA 

ELETROPAULO E EXTRAÇÃO DOS DADOS 
DO MAINFRAME  

 
A integração dos sistemas é feita a partir da 
integração dos diversos sistemas de base de 
dados da empresa. De forma automática, o 
aplicativo, comumente chamado de EXTRATOR. 
Este módulo, desenvolvido em parceria pela 
Eletropaulo a partir de especificações feitas pela 
equipe Enerq/USP. A intenção é tentar integrar 
este sistema sem que haja replicação das 
informações. 
Os dados utilizados pelo sistema são: 

a) Rede: informações sobre a topologia da 
rede, incluindo todas as barras, ligações, 
cabos, transformadores, circuitos, chaves de 
forma que o consumidor possa ser localizado 
na rede e posteriormente possa ser feita a 
análise. 
b) Reclamações: lista todos os consumidores 
que sofreram alguma interrupção no período 
solicitado. Como informação de cada 
consumidor são dados o seu número de 
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referência, o seu ponto de entrega, a instalação 
transformadora, o circuito que o alimenta. Inclui 
ainda as informações relativas ao pedido, que 
são equipamentos pleiteados, horário estimado 
da ocorrência, etc. 
c) Ocorrências: Esta tabela é obtida para os 
desligamentos que possuem serviço 
associado, contendo informações sobre o 
número da ocorrência, fase, componente, 
estado do componente, tipo, bitola e condição 
do fio.  
d) Descargas Atmosféricas: consiste 
basicamente na informação meteorológica 
sobre as descargas atmosféricas informando a 
hora da ocorrência, local e amplitude dos 
mesmos. 
e) Equipamentos: Cadastro dos diversos 
equipamentos e suas curvas de sensibilidade 
utilizada pelo técnico para proceder seu 
parecer. 

 
4. PROGRAMA DE ANÁLISE E INTERFACE 
A metodologia contida neste trabalho foi ilustrada 
pela figura 1 e este será implementada com 
auxilio de uma ferramenta computacional que 
permitirá a Eletropaulo homogeneizar o modo 
com que são processados e analisados todos os 
pedidos de indenização por parte dos 
consumidores. Além disso, a empresa terá um 
sistema que permitirá a partir de formação e 
gerenciamento de base de dados proveniente das 
análises dos PIDs,  estatísticas quanto às 
solicitações de consumidores agregadas por 
região e/ou período de tempo entre outras 
formas, o que fornecerá uma analise da 
característica comportamental da rede elétrica 
quanto a este dado. 
A interface do aplicativo foi desenvolvida de modo 
a tornar mais eficiente  e rápida  a  análise  que  o  
técnico realiza quando avalia um pedido de 
indenização utilizando conceitos de modularidade 
e janelas. 
O consumidor, ao ligar para o call-center da 
empresa, inicia seu pedido de indenização. A 
atendente entra com as informações do cliente e 
do pedido, e a mesma é armazenada no sistema 
gerando uma sinalização para o técnico proceder 
à análise. Ao mesmo tempo, para a atendente, 
um primeiro relatório é emitido protocolando o 
pedido informando o tempo previsto para a 
análise (figura 2).   

 
Figura 2 - Triagem inicial da solicitação 

 
Na estação de trabalho do técnico pode-se utilizar 
o sistema para analisar se há ou não, na região 
elétrica onde o consumidor se encontra, registro 
de alguma ocorrência com data e hora 
compatíveis com a reclamação. Neste caso, o 
sistema apresenta uma tela com todas as 
ocorrências que tenham sido registradas no 
sistema, referentes ao circuito a que pertence o 
consumidor em questão, conforme ilustrado na 
Figura 3.  
 

 
Figura 3 - Todas as ocorrências no circuito em estudo, 
no intervalo de tempo desejado. 

 
O sistema obtém ainda informações das diversas 
ocorrências, inclusive das descargas 
atmosféricas. Com o pedido no seu terminal, o 
técnico o associa com as curvas de sensibilidade 
mais apropriada quando é o caso (curto circuito 
ou descarga atmosférica). O sistema, a partir da 
análise de ocorrências, curvas de sensibilidade 
associada a cada equipamento e interagindo com 
pareceres jurídicos pré-estabelecidos e 
armazenados no sistema provém o parecer 
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técnico/jurídico final. Ainda tem ao seu alcance 
dados como a listagem de PIDs daquele cliente 
(correlação por cliente), ou a listagem de PIDs 
referentes àquela ocorrência (correlação por 
ocorrência). 
  

 
Figura 4: Parecer técnico com análise de PID 

 
Os dados e resultados relativos a cada solicitação 
de indenização por queima de aparelhos são 
armazenados na base de dados do sistema, e 
ficam disponíveis para serem consultados a 
qualquer momento, alimentando a base de dados 
para próximas análises. Assim o mesmo sistema, 
proverá ao final de períodos a análise estatística 
informando a quantidade de PIDs solicitados, 
quantos foram procedentes e improcedentes, 
podendo ser informados por região ou da 
empresa como um todo entre outros dados 
gerencias relevantes tais como PIDs 
procedentes, com valores superiores, iguais ou 
inferiores a um valor pré-determinado, 
informações sobre o PID em análise, e busca de 
PIDs por palavras-chave, como a data da 
ocorrência ou da análise, valor pleiteado, 
procedentes ou não. 
5.0 ENSAIOS DE SUSCETIBILIDADE COM 
APARELHOS 
 
5.1 Procedimento de Ensaio 
Os ensaios de suscetibilidade vem sendo 
realizados em duas etapas: 

- aplicações de afundamentos e elevações de 
tensões, que terão sua severidade 
aumentada gradualmente (já realizadas) 

- aplicações de sobretensões impulsivas, que 
terão sua severidade aumentada 
gradualmente.( em andamento) 

O objetivo do ensaio é identificar quando o 
equipamento começa a funcionar de maneira 
inadequada, e se há a possibilidade de destruição 
de parte do equipamento ou de todo quando 
submetido a estas condições. 
 
5.2 Equipamento utilizado para a realização de 

testes de suscetibilidade e aparelhos eletro-
eletrônicos ensaiados 

5.2.1 Ensaios de afundamentos e elevações de 
tensão 
O equipamento utilizado para a aplicação de 
ensaios de suscetibilidade em aparelhos eletro-
eletrônicos é um sistema de aquisição e controle 
de dados, desenvolvido no Departamento de 
Engenharia de Energia e Automação Elétricas da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 
Este sistema é constituído por: 
• um micro-computador,  
• uma placa de aquisição e controle de sinais,  
• uma placa de condicionamento de sinais, 
• sensores de tensão, 
• sensores de corrente, 
• uma chave estática trifásica controlável. 
Neste sistema temos a opção para aquisição até 
16 sinais de entradas analógicas, de tensão ou 
de corrente, além de ser possível o comando de 8 
entradas ou saídas digitais. A associação deste 
hardware com softwares especificamente 
desenvolvidos possibilita a geração de uma série 
de eventos associados a variações momentâneas 
da tensão, com possibilidade de controle de 
amplitude e duração dos eventos, com respectiva 
aquisição dos sinais antes do defeito, durante o 
defeito e após o defeito. Estas possibilidades 
oferecem grande flexibilidade ao sistema 
permitindo a realização de diversas análises.  
Descrição dos detalhes desse sistema pode ser 
encontrada no artigo [1]. 
5.2.2 Ensaios de Impulso 

O equipamento utilizado para a aplicação de 
impulsos é o Lightning Surge Simulator de 
fabricação da Noise Laboratory CO LTD, com 
capacidade para 6 KV e 3000 amperes. 
Os ensaios realizados tem a finalidade de 
verificar a suportabilidade de aparelhos a 
impulsos e são realizados nos modos comum e 
diferencial. Os impulsos aplicados se baseiam em 
normas IEC 61000-4-5 e IEC 61000-4-12, a 
saber: 
 
a) Onda combinada (IEC 61000-4-5) 
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Neste teste, um gerador combinado apresenta 
como característica tensão de saída em vazio 
com forma de onda com tempo de frente de 1,2 
µs e tempo até o meio valor de 50 µs (Figura 5.a). 
Para corrente de curto-circuito o tempo de frente 
é de 8 µs e tempo até o meio valor de 20 µs 
(Figura 5.b). 

 

 
Figura 5.a - Forma de onda combinada 

(padrão), tensão de circuito aberto 
 

 
Figura 5.b - Forma de onda combinada 

(padrão), corrente de curto-circuito 
 

b) Ring wave (IEC 61000-4-12)  
 
Neste teste é aplicada a forma de onda mostrada 
na Figura 6 abaixo.  

 

Figura 6 – Forma de onda Ring Wave 100 
kHz (padrão) 

 
 
5.3 Aparelhos Ensaiados 
Para a presente etapa de desenvolvimento do 
projeto, são previstos ensaios com os seguintes  
aparelhos: TV, refrigerador doméstico, vídeo-
cassete, micro-computador, aparelho de áudio, 
condicionador de ar, forno de microondas, fax, 
rádio relógio, motor monofásico, motor trifásico de 
indução,DVD, no break, contactor e sistema com 
motor de indução com acionamento eletrônico. 
 
6.0 ESTUDOS DE  OCORRENCIAS NA REDE 
O desenvolvimento de estudos de simulação no 
sistema da Eletropaulo, em redes típicas, visa a 
avaliação das solicitações, principalmente 
sobretensões, nas instalações consumidores, 
quando da ocorrência de eventos na rede. 
O principal programa utilizado para a realização 
dessas simulações é o ATP (Alternative 
Transients Program). São estudadas as 
condições anormais de tensão, contemplando 
casos em regime permanente, bem como eventos 
temporários e transitório. 
6.1 Principais Estudos de Simulações 
Os principais estudos previstos, já com uma boa 
parte concluída, são: 
a) Estudos na rede secundária 

a.1- Estudo de curto-circuito, envolvendo 
análise das situações antes e após operação 
da proteção 
a.2- Estudo de rompimento do neutro do 
circuito secundário 

b) Estudos na rede primária 
b.1- Estudo de rompimento do neutro na rede 
primária 
b.2- Abertura de fase 
b.3- Curto-circuito (entre fases, fase-neutro, 
fase-terra) 
b.4- Chaveamento de bancos de capacitores 
b.5- Operação do disjuntor quando do defeito 

e restabelecimento do alimentador 
 
c) Estudos de sobretensões atmosféricas 
 
Para avaliação das sobretensões de origem 
atmosférica nos consumidores de baixa tensão 
foram realizadas simulações com o programa 
ATP, modelando-se a linha primária, o 
transformador MT/BT, o circuito secundário e as 
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cargas, considerando também a existência ou 
não de dispositivos de proteção na rede. Foram 
simuladas diversas situações de descargas 
diretas atingindo a linha primária, verificando-se 
as sobretensões nas instalações consumidoras. 
Com os resultados obtidos das simulações e com 
os dados registrados pelo sistema de registros de 
descargas atmosféricas na região, pretende-se 
avaliar os possíveis impactos das descargas nos 
aparelhos de consumidores.  
 
Nessas simulações são estudadas as influências 
de diversos parâmetros, como: 
- condições de carregamento e desequilíbrio 

de carga na rede 
- valores de aterramento do sistema 
- configuração da rede 
 
6.2  Sistema de Distribuição Considerado 
Para as simulações foi considerada uma rede 
típica de 13.8 kV (13.2 kV) da Eletropaulo. 
Algumas características dessa rede são 
apresentadas a seguir: 
• subestação transformadora AT/MT: 138 ou 

88 kV / 13.8 kV 
• linha de distribuição primária com neutro 

contínuo multiaterrado 
• tipos de estações transformadoras (ETs) de 

poste utilizados: 
- transformador trifásico, ligação delta-

estrela, 13200-220/127V 
- banco de transformadores 7620-

230/115V, ligação estrela - delta 
- banco de transformadores 7620-

230/115V, ligação estrela aberta - delta 
aberto 

- transformador monofásico 7620-
230/115V (ligação fase-neutro no 
primário) 

 
6.3 Alguns Resultados Obtidos 
Alguns resultados obtidos nos estudos de 
simulações são apresentados a seguir, a título de 
ilustração. A apresentação mais completa de 
resultados deverá ser objeto de um outro artigo 
no futuro. 
 
6.3.1 Ocorrências na Rede Secundária 

 
Exemplo a 

Curto-circuito fase-neutro na rede secundária, 
com atuação do fusível de proteção do 
transformador na ordem natural (*); transformador 
trifásico de 150 kVA 
(*) Nota: “ordem natural” se refere à atuação do elo fusível da 
fase normalmente esperada (a de maior corrente de falta) 

 
Tabela 1- Resumo dos resultados do Exemplo a 
Condições Sobretensão Equipamento 

afetado 
Tipo de 

sobretensão

• elo de uma 
das fases 
aberto, na 
ordem 
natural 

• defeito 
permanente 
fase-neutro 
no 
secundário 

 

 
fase-fase 
(1.15 pu) 

envolvendo 
todos os 

consumidores

 
monofásico 
com ligação 
fase-fase e 

trifásico 

 
permanente

 
Exemplo b 
Curto-circuito dupla fase na rede secundária, com 
atuação do fusível de proteção do transformador 
na ordem não natural (**); transformador trifásico 
de 150 kVA 
(**) Nota: ordem não natural se refere à atuação do elo fusível 
da fase em que não se tem a  maior corrente de falta 

Tabela 2- Resumo dos resultados para o Exemplo b 
Condições Sobretensão Equipamento 

aterrado 
Tipo de 

sobretensão

• elo de uma 
das fases 
aberto, na 
ordem não 
natural 

• defeito 
permanente 
no secundário 

 
fase-fase 
(2.0 pu) 

fase-neutro 
(1.73 pu) 

 
monofásico 
com ligação 

fase-neutro ou 
fase-fase; e 

trifásico 
 

 
permanente

 
6.3.2 Ocorrências na Rede Primária 

 
a) Curto-Circuito Fase-Neutro 
 
Faltas fase-neutro na rede primária podem causar 
sobretensões consideráveis nos circuitos de 
baixa tensão. Essas sobretensões são 
conseqüência da composição de dois efeitos: 
 
• desequilíbrio nos fasores das tensões do lado 

do primário do transformador de distribuição, 
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que são transferidos para o secundário, 
podendo resultar em sobretensão 

 
• queda de tensão ao longo do condutor 

neutro, no trecho comum primário/secundário 
com a passagem da corrente de defeito, 
provocando sobretensão fase-neutro 

 
A Tabela 3 apresenta os resultados de 
simulações com a rede da Figura 5, considerando 
falta fase-neutro em diferentes pontos da rede 
primária e avaliando as tensões nos secundários 
de diferentes transformadores de distribuição. Os 
circuitos secundários considerados possuem 
trechos em que o neutro é comum para as linhas 
primária e secundária, com extensão de 100 m 
em um dos lados do transformador. As 
sobretensões são do tipo temporário, uma vez 
que a atuação da proteção do alimentador elimina 
a situação. 
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Figura 5 - Diagrama Esquemático da rede Primária 
Usada  Para as Simulações 

 
Tabela 3 - Sobretensões nos secundários dos 
transformadores de distribuição durante defeitos fase-
neutro na rede primária. Valores de tensão em pu 
 
 

Tensões na rede secundária (pu) 
fase-fase (pu) fase-neutro (pu) 

Local 
do 

defeito 
fase-

neutro 

Trafo 
P37  
Mon* 

Trafo 
P41 
Dab* 

Trafo 
P7 

Dfec
* 

Trafo 
P3 

Trif* 

Trafo 
P37  
Mon*

f 

Trafo 
P41 
Dab* 

Trafo
P7 

Dfec
* 

Trafo
P3 

Trif* 

P8 (D) 1.04  1.30 - - 1.93 1.21 1.46 1.55
P8 (E) - 1.19 - - 1.47 1.04 1.77 1.47 
P8 (F) - 1.14 - - 1.27 1.32 1.53 1.51 

P41 (D) 1.04 1.40  - - 1.90 2.31 - 1.53 
P41 (E) - 1.08 - - 1.44 1.71 - 1.46 
P41 (F) - 1.19 - - 1.25 1.37 - 1.50 
P6 (D) 1.04 1.32 - - 2.00 1.25 - 1.62
P6 (E) - 1.04 - - 1.53 1.06 - 1.54 
P6 (F) - 1.16 - - 1.31 1.37 - 1.58 

 

(*) Nota: Tipo de ET: Mon: monofásica; Dab: banco com secund. em 
delta aberto; Dfec: banco com secund. em delta fechado; Trif: transf. 
trifásico 
 
 
b) Chaveamento de Banco de Capacitores 
 
Um exemplo de transitório de chaveamento de 
banco de capacitores na rede primária é 
apresentado na Figura 6. 

(file Bc3c4b.pl4; x-var t)  v:S15-A -NT-15     
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

-0.2
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0.0

0.1

0.2

0.3

 
 
Figura 6 - Transitório de tensão na rede de BT 
originário de chaveamento de banco de capacitores da 
rede primária (tensão eficaz nominal: 0,115 kV) 
 
 
c) Abertura de Fase no Primário de ET, sem  

Defeito Permanente no Secundário - Banco 
Estrela-Delta Fechado 

 
A Figura 7 apresenta  os diagramas fasoriais 
resultantes da simulação, no caso em que a 
tensão fase-fase é de 1.29 pu. A sobretensão 
depende das cargas da ET (estação 
transformadora). Outras simulações mostraram 
que o valor máximo ocorre quando há somente 
carga monofásica, caso em que a tensão alcança 
1.73 pu. 
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Figura 7 - Diagrama de fasores das tensões resultantes 

da abertura de fase primária numa ET estrela-delta 
fechado, com  carga monofásica + carga trifásica 

(abertura na fase D) 
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7.0 ESTUDO DO ARCABOUÇO JURÍDICO 
 
Esta fase do trabalho está contemplando 
levantamentos e análises de diversos aspectos 
tais como análise da legislação vigente, incluindo 
mecanismos de defesa ao consumidor, de modo 
a serem formados procedimentos para serem 
incorporados na ferramenta de análise e suporte 
aos pedidos de indenização por danos em 
equipamentos  
Assim está se considerando o Estado da Arte da 
situação existente no Brasil sobre o tema 
ressarcimento por danos provocados em 
equipamentos eletro eletronicos incluindo a 
piramide deste arcabouço, desde a constituição 
até jurisprudencias, passando pelo CDC, 
resoluções da ANEEL, Leis, etc ) .  
 
Um segundo  passo é o levantamento, análise e 
diagnóstico do histórico dos pedidos de 
indenização ocorridos na Eletropaulo nos últimos 
tres anos, verificando os tipos de pedidos, 
quantidades, causas , procedencia ou não, 
regiões , soluções jurídicas etc ) 
 
Um  terceiro refere-se ao levantamento dos 
procedimentos técnicos e de atendimento 
comercial adotados pela Eletropaulo.   
  
Em desenvolvimento está o levantamento das 
situações de risco que podem dar origem a 
pedidos de indenização e respectivos subsídios 
técnicos, assim como o estudo sobre o nexo da 
causalidade entre as causas e consequencias 
provocadas pelo impacto de problemas ocorridos 
na rede e queimas de aparelhos eletro 
domésticos.  
  
A análise e formulação de correspondencias 
padrões de resposta aos consumidores sobre 
indenizações , procedencia ou não etc serão 
levantadas, analisadas e propostas incluindo 
tópicos como o racionamento, desligamentos 
provocados por agentes externos e  mecanismos 
de defesa ao consumidor, de modo a serem 
formados procedimentos para serem 
incorporados na ferramenta de análise e suporte 
aos pedidos de indenização por danos em 
equipamentos. 
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