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RESUMO 

A Resolução ANEEL nº 505/2001 estabelece 
disposições relativas à conformidade dos níveis 
de tensão de regime permanente e impõe às 
concessionárias distribuidoras de energia elétrica 
procedimentos a serem seguidos para a 
verificação dos níveis de tensão na rede de 
distribuição. Como a quantidade de informações 
a serem gerenciadas é considerável, foi 
desenvolvido pelo Enerq/USP para a AES Sul 
uma ferramenta computacional para 
gerenciamento deste processo. O artigo faz uma 
descrição da metodologia utilizada para 
desenvolvimento e apresenta todas as 
funcionalidades do software, com detalhes de 
cada um de seus diversos módulos, parâmetros e 
relatórios, incluindo ilustrações com as principais 
interfaces do programa. 

PALAVRAS-CHAVE 

Níveis de tensão, Resolução 505, Conformidade 
da tensão. 

1.0 INTRODUÇÃO 

A doutrina da ANEEL estabelecida na Resolução 
505/2001 sobre a conformidade de tensão 
baseia-se na comparação entre o prejuízo 
experimentado pelo cliente, devido a níveis 
incorretos e o custo que pesa sobre o fornecedor 
para reverter esses níveis com obras de 
melhoria. A meta da ANEEL não é conseguir a 
tensão ideal, mas manter o afastamento de 

tensão em um valor que mantenha o sistema 
físico em condições de adaptação do mercado. 

O principal desafio para implementar uma 
estratégia reguladora sobre conformidade de 
tensão é o fato de que o prejuízo do afastamento 
recai no cliente e, por conseqüência, não há 
estímulo para que a empresa invista na redução 
deste prejuízo. 

A ANEEL tem resolvido o impasse através de 
valores indenizatórios na forma de ressarcimento 
nas faturas dos clientes. A Resolução ANEEL Nº 
505/2001, revisada em 2004, que disciplina a 
questão, estabelece as disposições atualizadas e 
consolidadas relativas à conformidade dos níveis 
de tensão de energia elétrica em regime 
permanente, a serem observadas pelo ONS, 
concessionárias e permissionárias de serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica. 

Para verificação da conformidade, a Resolução 
estabelece a realização de medições de tensões 
trimestrais numa determinada amostra de 
clientes, cujo tamanho é definido pelo número de 
consumidores da empresa. Também são 
estabelecidos os procedimentos a serem 
seguidos para atendimento a reclamações de 
clientes que solicitam a verificação da qualidade 
de tensão de fornecimento. Além disso, as 
medições devem ser armazenadas durante cinco 
anos para fim de futuras fiscalizações. 
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Observa-se que o processo como um todo exige 
uma elevada quantidade de medições e, como 
conseqüência natural, uma grande dificuldade de 
gerenciamento por parte das concessionárias. 
Identifica-se a necessidade de uma logística que 
permita saber rapidamente quais clientes devem 
ser medidos, os prazos existentes para a 
realização dessas medições, além da 
possibilidade de uma rápida análise dos seus 
resultados para envio de resposta ao cliente ou a 
ANEEL, além da possibilidade de disponibilizar 
de forma on-line em todas as unidades da 
empresa.  
 

A partir dessas necessidades, a AES Sul - 
Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, juntamente 
com o ENERQ, Centro de Estudos em Regulação 
e Qualidade da Energia da Universidade de São 
Paulo, desenvolveram uma ferramenta 
computacional denominada “SISMEDI” (Sistema 
para Gerenciamento de Medições de Tensão) 
para gerenciar todo o processo relativo à 
conformidade dos níveis de tensão, sejam elas 
oriundas de reclamações dos clientes como 
também àquelas relativas às medições amostrais. 
 

2.0 ASPECTOS GERAIS DA RESOLUÇÃO 
ANEEL 505/2001 

2.1 Classificação da tensão de atendimento 

Basicamente, a tensão de atendimento é 
classificada de acordo com as faixas de variação 
da tensão de leitura (definida como o valor eficaz 
de tensão, integralizado a cada 10 minutos, 
obtido de medição por meio de equipamentos 
apropriados, expresso em volts ou quilovolts). 

Há 3 artigos específicos na Resolução que 
abordam a classificação da tensão de 
atendimento no âmbito das concessionárias de 
distribuição e das unidades consumidoras. 
Define-se unidade consumidora como um 
conjunto de instalações e equipamentos elétricos 
caracterizado pelo recebimento de energia 
elétrica em um só ponto de entrega, com 
medição individualizada e correspondente a um 
único consumidor. 

O artigo 4º contempla as concessionárias de 
distribuição; o artigo 5º contempla as unidades 
consumidoras atendidas em alta tensão ( ≥ 69 
kV) e em média tensão (< 69 kV e > 1 kV); o 
artigo 6º contempla as unidades consumidores 
atendidas em baixa tensão (≤ 1 kV).  

Para as concessionárias de distribuição, o artigo 
4º estabelece que a tensão a ser contratada junto 
ao ONS ou entre concessionárias deve ser a 
tensão nominal no ponto de conexão (definido 
como o conjunto de equipamentos e materiais 

que se destinam a estabelecer a conexão elétrica 
entre dois sistemas). A correspondente tensão de 
atendimento é classificada conforme as tabelas 1, 
2 e 3. 

O artigo 5º estabelece, para unidades 
consumidoras atendidas em tensão superior a 1 
kV, que a tensão contratada com a 
concessionária ou ONS, no ponto de entrega ou 
de conexão, deve-se situar entre 95% (noventa e 
cinco por cento) e 105% (cento e cinco por cento) 
da tensão nominal do sistema elétrico. A 
correspondente tensão de atendimento é 
classificada conforme as tabelas 1, 2 e 3, de 
acordo com a tensão nominal no ponto de 
entrega. 
Tabela 1: Pontos de entrega ou conexão em Tensão Nominal 

igual ou superior a 230 kV 

Classificação da Tensão 
de Atendimento (TA) 

Faixa de Variação da Tensão 
de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão Contratada (TC) 
Adequada 0,95 TC ≤ TL ≤ 1,05 TC 

Precária 0,93 TC ≤ TL < 0,95 TC 
ou 1,05 TC < TL ≤ 1,07 TC 

Crítica TL < 0,93 TC ou TL >1,07 TC 
 

Tabela 2: Pontos de entrega ou conexão em Tensão Nominal 
igual ou superior a 69 kV e inferior a 230 kV 

Classificação da Tensão 
de Atendimento (TA) 

Faixa de Variação da Tensão 
de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão Contratada (TC) 
Adequada 0,95 TC ≤ TL ≤ 1,05 TC 

Precária 0,90 TC ≤ TL < 0,95 TC 
ou 1,05 TC < TL ≤ 1,07 TC 

Crítica TL < 0,90 TC ou TL >1,07 TC 
 

Tabela 3: Pontos de entrega ou conexão em Tensão Nominal 
superior a 1 kV e inferior a 69 kV 

Classificação da Tensão 
de Atendimento (TA) 

Faixa de Variação da Tensão 
de Leitura (TL) em Relação à 

Tensão Contratada (TC) 
Adequada 0,93 TC ≤ TL ≤ 1,05 TC 
Precária 0,90 TC ≤ TL < 0,93 TC 
Crítica TL < 0,90 TC ou TL >1,05 TC 

O artigo 6º estabelece, para as unidades 
consumidoras atendidas em tensão igual ou 
inferior a 1 kV, que as correspondentes Tensões 
de Atendimento devem ser classificadas de 
acordo o exposto nas tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4: Classificação da tensão de atendimento para redes 
com tensão nominal igual ou inferior a 1 kV 

T E N S Õ E S  N O M I N A I S  P A D R O N I Z A D A S  
Tensão 

Nominal (TN) 

Ligação Volts 

Faixa de Valores 
Adequados das 

Tensões de Leitura 
(TL) em relação à TN 

Faixa de Valores 
Precários das 

Tensões de Leitura 
(TL) em relação à TN 

Faixa de Valores 
Críticos das Tensões 

de Leitura (TL) em 
relação à TN 

220 
/ 

127 

(201≤TL≤231)/ 
(116≤TL≤133) 

(189≤TL<201 ou 
231<TL≤233) / 

(109≤TL<116 ou 
133<TL≤140) 

(TL<189 ou TL>233)/ 
(TL<109 ou TL>140) 

Trif. 
380 

/ 
220 

(348 (189≤TL<201 ou 
231<TL≤233) / 

(109≤TL<116 ou 
133<TL≤140) TL≤396)/ 

(201≤TL≤231) 

(327≤TL<348 ou 
396<TL≤403) / 

(189≤TL<201 ou 
231<TL≤233) 

(TL<327 ou TL>403)/ 
(TL<189 ou TL>233) 

254 
/ 

127 

(232≤TL≤264)/ 
(116≤TL≤132) 

(220≤TL<232 ou 
264<TL≤269) / 

(109≤TL<116 ou 
132<TL≤140) 

(TL<220 ou TL>269)/ 
(TL<109 ou TL>140) 

Monof. 
440 

/ 
220 

(402≤TL≤458)/ 
(201≤TL≤229) 

(380≤TL<402 ou 
458<TL≤466) / 

(189≤TL<201 ou 
229<TL≤233) 

(TL<380 ou TL>466)/ 
(TL<189 ou TL>233) 

 

Tabela 5: Classificação da tensão de atendimento para redes 
com tensão nominal igual ou inferior a 1 kV 

TENSÕES NÃO PADRONIZADAS 

Tensão em 
Extinção (TE) 

Ligação Volts 

Faixa de 
Valores 

Adequados das 
Tensões de 

Leitura 
(TL) em relação 

à TN 

Faixa de Valores 
Precários das 

Tensões 
de Leitura (TL) em 

relação à TN 

Faixa de Valores 
Críticos das Tensões 

de Leitura (TL) em 
relação à TN 

Trifásic
a 

4 Fios 

208 / 
120 

(196≤TL≤229)/ 
(113≤TL≤132) 

(189≤TL<196 ou 
229<TL≤233)/ 

 
(109≤TL<113 ou 

132<TL≤135) 

(TL<189 ou 
TL>233)/ 

(TL<109 ou TL>135) 
 

230 / 
115 

(216≤TL≤241)/ 
(108≤TL≤127) 

(212≤TL<216 ou 
241<TL≤253)/ 

 
(105≤TL<108 ou 

127<TL≤129) 

(TL<212 ou 
TL>253)/ 

(TL< 105 ou 
TL>129) 

 
Monof. 

240 / 
120 

(216≤TL≤254)/ 
(108≤TL≤127) 

(212≤TL<216 ou 
254<TL≤260)/ 

 
(106≤TL<108 ou 

127<TL≤130) 

(TL<212 ou 
TL>260)/ 

(TL<106 ou TL>130) 
 

2.2 Indicadores individuais 

Os indicadores individuais que permitem aferir a 
qualidade do fornecimento de tensão são: 
- Duração Relativa da Transgressão de 

Tensão Precária (DRP): indicador individual 
referente à duração relativa das leituras de 
tensão, nas faixas de tensão precárias, no 
período de observação definido, expresso em 
percentual; 

- Duração Relativa da Transgressão de 
Tensão Crítica (DRC):  indicador individual 
referente à duração relativa das leituras de 
tensão, nas faixas de tensão críticas, no 
período de observação definido, expresso em 
percentual; 

- Duração Relativa da Transgressão Máxima 
de Tensão Precária (DRPM): percentual 
máximo de tempo admissível para as leituras 
de tensão, nas faixas de tensão precárias, no 
período de observação definido. 

- Duração Relativa da Transgressão Máxima 
de Tensão Crítica (DRCM): percentual 
máximo de tempo admissível para as leituras 
de tensão, nas faixas de tensão críticas, no 
período de observação definido. 

De acordo com o artigo 7º da resolução, a 
concessionária deve apurar, quando de medições 
solicitadas ou medições amostrais, os 
indicadores individuais anteriormente definidos da 
seguinte forma: 

I – Duração Relativa da Transgressão de Tensão 
Precária (DRP), utilizando a seguinte fórmula: 

100
008.1

xnlpDRP =  [%] 

II – Duração Relativa da Transgressão de Tensão 
Crítica (DRC), utilizando a seguinte fórmula: 

100
008.1

xnlcDRC = [%] 

Onde: 

nlp = número de leituras situadas nas faixas 
precárias; 

nlc = número de leituras situadas nas faixas 
críticas;   

1.008 = número de leituras válidas a cada 10 
(dez) minutos no período de observação. 

2.3 Restituição de valor pelo serviço 
inadequado 

O artigo Nº 20 desta resolução estabelece que a 
partir de 1º de janeiro de 2005, detectada a não-
regularização dos níveis de tensão nos prazos 
estabelecidos, será calculado um valor a ser 
restituído a quem tiver sido submetido ao serviço 
inadequado, de acordo com a fórmula a seguir: 

32
M

1
M kk

100
DRCDRCk

100
DRPDRPValor 



 ×

−
+×

−
=

 
Onde: 

k1 = 1; 

k2 = 4, para unidades consumidoras atendidas 
em Baixa Tensão; 

k2 = 2, para unidades consumidoras atendidas 
em Média Tensão; 

k2 = 1, para unidades consumidoras atendidas 
em Alta Tensão; 

DRP = valor do DRP expresso em %; 

DRPM = valor do DRPM expresso em %; 

DRC = valor do DRC expresso em %; 
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DRCM = valor do DRCM expresso em %; 

k3 = valor líquido da fatura de energia elétrica ou 
do encargo de uso do sistema de distribuição, 
referente ao mês de apuração 

No artigo Nº 24 desta resolução, o valor da 
DRPM até o ano de 2003 fica estabelecido em 
7% (sete por cento), sendo o mesmo reduzido de 
um valor absoluto de 1% (um por cento) a cada 
ano, no período de 2004 a 2007, quando passará 
a ter o valor fixo de 3% (três por cento). 

O valor do DRCM para o ano de 2004 fica 
estabelecido em 1,1% (um inteiro e um décimo 
por cento), sendo o mesmo reduzido de um valor 
absoluto de 0,2% (dois décimos por cento) a 
cada ano, no período de 2005 a 2007, quando 
passará a ter o valor fixo de 0,5% (cinco décimos 
por cento). 
3.0 O PROGRAMA 

O SISMEDI - Sistema de Gerenciamento das 
Medições de Tensão - é um programa 
desenvolvido para gerenciar todas as medições 
de tensão da AES Sul oriundas de reclamações 
de clientes (RNT) ou de Medições Amostrais 
(ANEEL), com o objetivo de atender às 
exigências da Resolução ANEEL 505/2001. 

Dentro da concessionária, a solução de 
problemas de tensão segue um fluxo que se 
inicia com as reclamações dos clientes e o 
pedido de amostras feito pela ANEEL. As 
reclamações são atendidas pelo Call Center e os 
pedidos de amostras inseridas no sistema pela 
divisão de Planejamento e Engenharia. Na 
seqüência, essas informações são gerenciadas 
por dois sistemas, o SGC, responsável pela 
Gestão Comercial, e o SISMEDI, responsável 
pela gestão técnica. 

Reclamações de 
Clientes

Call Center

Planejamento

Amostrais ANEEL

SGC SISMEDI

 
Figura 1 – Fluxo para Problemas de Tensão na AES SUL 

O SGC é responsável por gerar a reclamação, 
expedir ordens de serviço, criar expediente para 
andamento da reclamação, encerrar a 
reclamação e cobrar pelo serviço ou ressarcir o 
cliente (quando necessário). 

O SISMEDI informa dados sobre a unidade 
consumidora, avisa sobre os prazos a serem 
cumpridos, armazena as medições, calcula 
indicadores e gera relatórios. Abaixo um 
esquema de funcionamento do programa: 

 
Figura 2 – Esquemático do SISMEDI 

3.1 Funções do SISMEDI 

As principais funcionalidades do SISMEDI são: 
- Listar as solicitações de medição (RNT’s e 

Amostrais) ingressadas no sistema comercial 
da empresa (SGC); 

- Alertar sobre o status e prazos a serem 
cumpridos para cada medição; 

- Informar dados da unidade consumidora a 
ser medida (endereço, alimentador e 
subestação, cód. e potência do circuito, 
unidade, etc); 

- Arquivar informações da rede (condutores, 
estado físico, distâncias do transformador ao 
cliente e ao fim da rede); 

- Armazenar dados sobre responsabilidades 
pela medição, ações tomadas para 
regularização, etc; 

- Importar e armazenar todas as medições de 
tensão realizadas; 

- Calcular os indicadores DRC e DRP, o 
número de medições válidas, as tensões 
mínima e máxima; 

- Montar o histograma de tensão; 
- Simular troca de TAP’s de transformadores 

de distribuição; 
- Gerar relatórios das medições realizadas, 

histogramas, faixas de medição, perfil diário 
de tensão, etc; 

- Emitir correspondências a serem enviadas 
aos clientes sobre as medições e eventuais 
prazos e providências a serem tomadas. 

 
4.0 USANDO O PROGRAMA 

No menu principal do SISMEDI existem três 
opções: 
- Cadastro: cadastra usuários, limites de 

tensão, parâmetros do programa, dados de 
cabos e sai do programa. 
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- Solicitações: consulta as solicitações, permite 
incluir um teste (medição apenas para 
avaliação). 

- Relatórios: emite relatórios com medições, 
cartas, histogramas, perfis de tensão. 

4.1 Limites de tensão e parâmetros gerais 

Nestes menus são cadastrados os valores 
referentes à conformidade dos níveis de tensão 
de energia elétrica em regime permanente, de 
acordo com a Resolução ANEEL Nº 505.  

No Menu de Cadastro de Parâmetros Gerais 
estão registrados (podendo ser atualizados) os 
valores determinados pela ANEEL para: 
- Limite de tensão para que seja considerada 

falta de energia. 
- Intervalo do histograma de Tensões. 
- Faixa máxima e mínima de variação do 

histograma. 
- Valores dos coeficientes da função de multa. 
- Prazos para medições de reclamações de 

clientes (RNT) ou medições periódicas 
solicitadas pela ANEEL. 

- Prazos para solução quando confirmado o 
problema. 

- Valores Máximos Admissíveis para DRP e 
DRC. 

4.2 Relação de solicitação de medições 

Nesta tela podem ser visualizadas todas as 
solicitações de medição de acordo com seu 
status, time, tipo e período. Além disso são 
detalhadas as informações referentes ao cliente, 
circuito, rede, resultado da medição (quando já 
realizada) e definidas ações para regularização 
da situação. Os dados referentes às medições 
são importados de arquivos texto gerados pelos 
medidores. 

Atualizar

Unidades 

 
Figura 3 – Relação de Solicitação de Medições 

 
Figura 4 – Dados da Unidade Consumidora 

 

 
Figura 5 –Dados de Gestão da Solicitação 

 
Figura 6 – Dados da Medição 

4.3 Relatórios 

O sistema fornece relatórios que tanto podem ser 
exportados para o Excel e visualizados na forma 
de planilhas, como podem ser visualizados de 
forma gráfica no próprio programa. Pode-se obter 
uma relação de todos os valores medidos ou 
também uma distribuição por faixa de tensão. 

Os valores de DRP e DRC do cliente são 
calculados automaticamente e exportados para 
os relatórios. 
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Figura 7 – Relatórios de Valores Medidos e Distribuição por 

Faixa de Tensão 
 

 
Figura 8 – Relatório de Medições Realizadas & Histogramas 

Na visualização do histograma de tensões 
medidas, é possível realizar uma simulação dos 
novos valores de DRP e DRC do cliente, caso 
não seja feita uma mudança no tap do 
transformador, diminuindo ou elevando a tensão 
de saída. 

 

 
Figura 9 – Histograma de Tensão 

 

 
Figura 10 – Perfil de Tensão do Cliente 

4.4 Contato com o cliente 

Como os dados do cliente já estão cadastrados 
no banco de dados do SISMEDI, o próprio 
sistema gera a correspondência para informar o 
cliente sobre o andamento da sua solicitação e 
correções para corrigir o problema.  

 

 
Figura 11 – Dados para Gerar Correspondência e Modelo de 

Correspondência ao Cliente 

O SISMEDI também gerencia os prazos para 
regularização das solicitações dos clientes e/ou 
medições amostrais, indicando quantos dias faltam 
para o vencimento do prazo, ou, caso este tenha 
ocorrido, o número de dias decorrido. Neste caso, 
o sistema calcula o fator que deve multiplicar o 
valor líquido da fatura. Como o SISMEDI está 
ligado ao SGC – Sistema de Gestão Comercial da 
empresa, o valor a ser ressarcido ao cliente é 
apontado automaticamente na fatura. 

 
5.0 CONCLUSÕES 

O SISMEDI permite à concessionária obter um 
melhor gerenciamento das suas medições de 
tensão, facilitando o atendimento às disposições 
da Resolução 505. 

Dentre as principais facilidades obtidas com o 
uso do software podemos citar: 
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- Permite acesso a qualquer medição de 
qualquer ponto da empresa. 

- Facilita a análise de problemas pontuais de 
tensão pelo Planejamento. 

- Auxilia em estudos sobre problemas de 
tensão, pois permite a rápida criação de base 
de dados local em Access. 

- Possibilita o georeferenciamento de 
reclamações de tensão. 

- Possui flexibilidade para eventuais alterações 
na Resolução. 

O aplicativo vem sendo utilizado com sucesso 
pela AES Sul desde 2003, contribuindo para a 
melhor gestão do processo pela empresa. 
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