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RESUMO 
 
As diferenças relacionadas ao desempenho da maioria dos instrumentos de monitoração da qualidade da energia 
elétrica obtidos em uma campanha de medição “piloto” conduziram o Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), a realizar uma série de testes de laboratório associados aos distúrbios elétricos (1). Estes testes 
permitiram avaliar a precisão dos resultados fornecidos de um grande número de instrumentos comercialmente 
disponíveis. Este artigo apresenta os resultados dos testes de laboratório para o desempenho de diferentes 
instrumentos. Os testes de laboratório realizados incluíram distúrbios de qualidade da energia comumente 
presentes em sistemas elétricos, tais como: distorções harmônicas, desequilíbrios, flutuações, variações de tensão 
de curta duração e variações em regime permanente. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Instrumentos de medição, Tensões harmônicas, Desequilíbrios de tensão, Flutuações de tensão, Variações de 
tensão de curta duração. 
 

1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A proposta de valores normativos para controlar os distúrbios associados à qualidade da energia elétrica, 
presentes no sistema de potência, constitui-se tarefa extremamente importante e benéfica tanto pela óptica da 
concessionária, devido à confiabilidade imposta ao fornecimento de energia, quanto por parte dos consumidores, 
traduzidos na forma de ganhos na produtividade. Contudo, a padronização dos índices da qualidade da energia 
deve ser precedida por um diagnóstico sucinto do sistema de energia, através do monitoramento da qualidade de 
tensão fornecida, com a finalidade de conhecer o comportamento real deste sistema. Para a realização de tal 
propósito, é necessário a escolha e o uso de medidores destinados ao registro das grandezas elétricas 
associadas aos diversos indicadores da qualidade da energia elétrica. Todavia, para que tais objetivos sejam 
atingidos com critérios, consistência, precisão, clareza de resultados, dentre outros aspectos, é relevante o prévio 
conhecimento do desempenho dos diversos produtos de medição disponibilizados no mercado. Dois pontos 
fundamentais se fazem necessários para a identificação e conhecimento do padrão dos instrumentos a serem 
utilizados: um relacionado com a precisão das amostragens no seu sentido mais amplo, e outro, vinculado à 
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questão do tratamento das informações coletadas. Junto a este último está atrelado o conceito “Protocolo de 
Medições”.   
Diante do que foi exposto urge a necessidade da realização de testes para verificar comparativamente a 
conformidade dos diversos equipamentos de monitoração da qualidade da energia disponíveis comercialmente, no 
tocante aos resultados de medição disponibilizados. Desta maneira, com o intuito de fornecer meios para executar 
a avaliação requerida, foi criado um ambiente laboratorial propício bem como um conjunto de ensaios 
relacionados à qualidade da energia elétrica (2).  
Dentro deste contexto, encontram-se os objetivos do presente artigo, qual seja apresentar os resultados dos 
ensaios supracitados, destinados à avaliação do desempenho de 12 equipamentos distintos para a 
monitoração/medição da qualidade da energia elétrica. É importante destacar que não foram feitas análises da 
precisão e da metodologia empregada na medição de cada equipamento.  
Destaca-se que o conjunto de testes estabelecidos bem como o critério de avaliação considerado não tem por 
finalidade certificar ou homologar o desempenho dos instrumentos ensaiados, dado que não estão amparados por 
qualquer procedimento legal estabelecido pelas autoridades nacionais de metrologia.  
Além disto, o uso que será dado aos instrumentos selecionados não envolve esclarecimento de conflitos no 
âmbito da qualidade de energia elétrica entre agentes, mas apenas o diagnóstico dos indicadores globais 
referentes à distorção harmônica, flutuação e desequilíbrio de tensão nas barras de fronteira da Rede Básica. 
 

2.0 - TESTES LABORATORIAIS 
 
Os ensaios foram classificados em cinco grandes conjuntos, os quais receberam a designação de Módulos, 
acompanhados de um identificador numérico. Dentro desta lógica de organização dos grupos de ensaios geraram 
42 (quarenta e dois) testes distintos. A tabela 1 descreve os Módulos, seus objetivos, tipos de sinais e a 
identificação utilizada neste documento (2), (3). 
  

TABELA 1 – Descrição dos Módulos 

Módulo Objetivo Descrição Identificação dos 
Ensaios 

I Medição de tensões 
harmônicas 

Esta etapa consiste na realização de testes com 
tensões distorcidas, superpondo à fundamental: 
componentes individuais, várias distorções 
simultâneas equilibradas.  

01 – 14 

II Medição de 
desequilíbrios de tensão 

Os ensaios relacionados com desequilíbrios 
contemplam situações em que as assimetrias se 
fazem presentes apenas na tensão fundamental. 
Deve-se salientar que o cálculo do fator de 
desequilíbrio é baseado no conceito das 
componentes simétricas. 

15 – 18 

III Medição de flutuações 
de tensão (Flicker) 

Os testes voltados para a análise dos equipamentos 
sob o ponto de vista de “Flicker” compreendem a 
geração de sinais trifásicos de tensões fundamentais 
moduladas através de função quadrada.  

19 – 24 

IV e V Medição de VTCD´s 
 

 Nesta etapa dos ensaios relacionados com VTCD´s, 
os fenômenos relacionados com afundamentos e 
elevações de tensão são considerados, de forma 
equilibrada e desequilibrada, com uma única 
ocorrência e também eventos distintos seqüenciais. 

25 – 39 

VI 
Medição de variações 
de tensão em regime 

permanente 

Nesta categoria são investigadas as variações de 
tensão de longa duração, considerando 
afundamentos e elevações de tensão ocorrendo uma 
única vez.  

40 – 42 

 
 

3.0 - ESTRUTURA LABORATORIAL 
 
Para a realização dos ensaios acima mencionados, utilizou-se uma fonte programável, trifásica, marca HP, modelo 
HP 6834 A, potência nominal de 4,5 kVA, com a função de fonte de suprimento para os equipamentos de medição 
analisados. Ela permite, quando for o caso, a aplicação dos diversos itens de qualidade, de forma controlada, à 
tensão de alimentação. Para obter-se um controle mais preciso no que diz respeito aos níveis de tensão 
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disponibilizada pela fonte, um software foi elaborado para comandar o equipamento supridor, utilizando-se, para 
tanto, o pacote computacional C++ Builder. A figura 1 ilustra a montagem laboratorial utilizada na realização dos 
testes de desempenho funcional dos equipamentos de monitoração da qualidade da energia (2). 
 
 

  
FIGURA 1 – Laboratório utilizado para a realização dos ensaios 

 
 

4.0 - EQUIPAMENTOS TESTADOS 
 
Os 12 instrumentos de medição ensaiados, incluindo o seu respectivo fabricante/representante, são indicados a 
seguir: UAC – M4 (Automat), Power Sentinel (Coasin),  ImpedoGraph (CT Lab), Elo 2140 (ELO), Smart Meter V 
(IMS),  7600 – ION (Power Measurement), Harmonitor (Powerful), RQE III  e RM 100 (Reason), MARH–21/993 
(RMS), CM 4000 (Schneider Electric) e 5CTQP1A2F5400UC (ZIV). Objetivando atender aos propósitos de uma 
divulgação dos resultados obtidos, sem comprometer os fabricantes e seus produtos, a tabela 2 estabelece a 
identificação de cada um dos equipamentos testados através de letras genéricas, sem guardar relação com a 
ordem dos instrumentos apresentada acima, e sua capacidade de mensurar grandezas elétricas associadas à 
qualidade da energia.   

 
 

TABELA 2 – Equipamentos testados 

Medições Equipamento 
DH DT Pst VTCD VTR 

A Sim Não Sim Sim Sim 
B Sim Sim Sim Sim Sim 
C Sim Sim Sim Sim Sim 
D Sim Sim Sim Sim Sim 
E Sim Sim Sim Sim Sim 
F Sim Sim Sim Sim Sim 
G Sim Sim Sim Sim Sim 
H Sim Não Não Sim Sim 
I Sim Não Não Sim Sim 
J Sim Sim Não Sim Sim 
L Sim Sim Não Sim Sim 
M Sim Não Sim Sim Sim 

 

Onde: 
 
DH – Distorções Harmônicas; 
DT – Desequilíbrios de Tensão; 
Pst – Flutuações de Tensão; 
VTCD – Variações de Tensão de Curta Duração; 
VTR – Variações de Tensão em Regime. 
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5.0 - ESTRATÉGIAS PARA A CLASSIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

De forma a obter indicadores numéricos que representem o desempenho dos equipamentos testados, 
respeitados os tipos de ensaios estabelecidos no presente trabalho, empregou-se duas metodologias distintas de 
classificação, as quais estão detalhadas seqüencialmente. 

 
 
5.1 Estratégia 1 

 
 

Esta orientação foi estabelecida observando-se que os equipamentos ensaiados não permitem, na sua totalidade, 
mensurar todas as grandezas previstas na seqüência dos 42 ensaios. Dentro deste princípio, um dado 
equipamento pode ser classificado como “Excelente” no que tange à sua aplicação para a medição de, por 
exemplo, distorções harmônicas e, por outro lado, não ser mencionado quando da medição do fenômeno “Flicker”. 
 
 
5.1.1 Cálculo dos Erros para Fins da Classificação 

 
Estrategicamente, poder-se-ia utilizar diferentes procedimentos para se classificar os resultados obtidos das 
medições. A opção aqui feita consiste em estabelecer como referência os valores definidos para os indicadores de 
qualidade, os quais foram implementados na fonte programável e aplicados durante os ensaios. A partir destes, 
calcula-se erros que são determinados pela diferença entre os níveis padrões e aqueles encontrados e 
documentados pelos fabricantes/representantes. A expressão empregada para tal é: 
 
 

%100)((%) x
Padrão

PadrãoMedidoErro −
=  (1) 

 
 
Vale ainda observar que, adicionalmente ao critério descrito, realizou-se para os Módulos de Ensaios relacionados 
com tensões harmônicas, flutuações de tensão e variações de tensão em regime permanente, uma avaliação de 
erro complementar. Este consiste em determinar a maior diferença entre os resultados fornecidos por cada fase. 
Sob tais circunstancias a equação a ser utilizada é: 
 
 

%100)((%)/ x
MaxValor

MinValorMaxValorfaseErro −
=  (2) 

 
 
Finalmente, para o caso dos ensaios de VTCD’s, o cálculo dos erros relacionados com a duração dos eventos é 
feito levando-se em consideração o tempo obtido pelo equipamento e sua proximidade do valor padrão em termos 
de número de ciclos. 
 
  
5.1.2  Atribuição de Notas de Desempenho 
 
Uma vez expresso o desempenho do equipamento quando da medição de uma determinada variável, na forma de 
um erro quantificado numericamente, este é, na seqüência, transformado numa nota representativa da precisão 
com que a grandeza sob avaliação é quantificada. Para fins deste trabalho emprega-se a correlação fornecida na 
tabela 3. 

 
TABELA 3 – Atribuição de notas de desempenho. 

Atribuição de Notas 

Faixa de Erros (%) Nota 
0 ≤ Erro(%)≤ 5 10 
5 ≤ Erro(%)≤ 10 5 

10 < Erro(%) ≤ 20 2 
Superior a 20 0 
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5.1.3  Atribuição de Nota de Desempenho por Ensaio 
 
No contexto de um determinado ensaio, os resultados obtidos podem estar associados a uma ou mais variáveis 
que expressam a precisão com que o equipamento analisa um dado distúrbio. A título de ilustração tem-se o caso 
de uma distorção harmônica individual, a qual é representada por um único indicador numérico. Por outro lado, 
quando da análise de um fenômeno associado a um VTCD, tem-se como resultado, por exemplo, o nível da 
variação e a sua duração. Dentro deste contexto, quando de situações similares a esta última, dois ou mais 
quadros de resultados deverão ser obtidos para um mesmo ensaio. Para cada uma destes quadros os critérios 
serão idênticos aos princípios acima descritos. 
 

5.1.4 Atribuição de Conceitos de Desempenho por Módulo 
 
A etapa seguinte consiste em transformar notas de desempenho em conceitos que expressem a qualidade da 
resposta do equipamento no que tange ao Módulo de Teste sob avaliação. Num primeiro momento as notas que 
perfazem um dado ensaio devem ser ponderadas conforme o item medido. A exemplo disto, para o caso de 
VTCD’s, pode-se atribuir ou não maior importância ao valor da variação da tensão, ou a sua duração, ou ainda ao 
número de eventos detectados. Para fins desta ponderação (ou definição de grau de importância) utiliza-se de 
valores como exemplificado na tabela 4. 

 

TABELA 4 – Exemplo de ponderação utilizada 
Grau de Importância 

Amplitude dos Eventos Duração dos Eventos Número de Eventos 
4 4 2 

 
 
Os resultados finais, por sua vez, são enquadrados conforme as correlações mostradas na tabela 5. Deve-se 
salientar que, a nota final é obtida através do cálculo da média aritmética dos ensaios pertinentes a cada módulo. 
 

 
TABELA 5 – Atribuição de conceitos de desempenho. 

Atribuição dos conceitos finais por módulo 

Conceitos Faixas de Notas 
Excelente 10 a 9 

Bom 9 a 7 
Regular 7 a 4 
Inferior Inferior a 4 

5.2 ESTRATÉGIA 2 
 
Paralelamente à metodologia proposta anteriormente, foi elaborado um segundo procedimento com vistas a 
classificar os equipamentos testados, de acordo com os resultados alcançados. Os detalhes acerca desta 
metodologia estão discriminados nos tópicos subseqüentes. 
 
5.2.1 Cálculo dos Erros para Fins da Classificação 
 
Os procedimentos adotados nesta etapa seguem, de maneira fiel, os mesmos moldes reportados no tópico 5.1.1. 
Por conseguinte, com vistas à compactação deste documento, maiores detalhes serão dispensados. 
 
5.2.2 Atribuição de conceitos de desempenho por módulo 
 
Após a quantificação do desempenho do equipamento quando da medição de uma determinada variável, o erro 
calculado segue a mesma sistemática definida anteriormente. No entanto, para este critério de avaliação, 
emprega-se uma nova correlação, conforme ilustrada na tabela 6. 
 

TABELA 6 – Atribuição de conceitos segundo o desempenho. 
Atribuição de Conceitos 

Faixa de Erros (%) Conceito 
0 ≤ Erro(%)≤ 10 Aprovado

Erro(%)>10 Reprovado
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Para o caso dos VTCD´s, além dos erros percentuais de amplitude e de número de eventos, são também 
contabilizados os desvios na duração dos distúrbios em relação ao valor padrão. Assim, a atribuição do conceito 
referente à duração será tratada conforme estabelecido na tabela 7. 
 

 
 
 

TABELA 7 – Atribuição de conceitos segundo o desempenho. 
 

Atribuição de Conceitos 

Faixa de Erros (ciclos) Conceito 
0 ≤ Erro(ciclos)≤ ½ A – Aprovado 

Erro(ciclos)>1/2 R – Reprovado 
 
 
 
 

6.0 - RESULTADOS DOS TESTES 
 
As tabelas ilustradas a seguir representam os resultados finais, por módulo de ensaio, que classificam os 12 
equipamentos de acordo com os critérios estabelecidos anteriormente. 
 
 
 
6.1 Resultados referentes à estratégia 1 

 
 
 

Módulo I – Distorções Harmônicas 

Conceito Equipamento 
Excelente B, C, D, E, F, M. 
Bom A, G, H, L. 
Regular -- 
Inferior I, J. 

 
 
 

 

Módulo II – Desequilíbrios de Tensão 

Conceito Equipamento 
Excelente B, C, D, E, F. 
Bom G, J, L. 
Regular A, H, I, M. 
Inferior -- 

 

Módulo III – Flutuações de Tensão 

Conceito Equipamento 
Excelente A, B, C, E, F, M. 

Bom D. 
Regular -- 
Inferior G, H, I, J, L. 

 
 
 

Módulo IV e V – VTCD’s 

Conceito Equipamento 
Excelente A, B, C, D, E, F, L, M. 
Bom J.. 
Regular -- 
Inferior G, H, I. 

 
Módulo VI – Variações de Tensão em Regime 

Conceito Equipamento 
Excelente A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M.
Bom -- 
Regular L 
Inferior -- 
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6.2 Resultados referentes à estratégia 2 
 
 
 

Módulo I – Distorções Harmônicas 

Conceito Equipamento 
Aprovado B, C, D, E, F, M. 
Reprovado A, G, H, I, J, L. 

 
 
 

Módulo III – Flutuações de Tensão 

Conceito Equipamento 
Aprovado B, C, D, E, F, J. 
Reprovado A, G, H, I, L, M. 

 
 
 
 

Módulo II – Desequilíbrios de Tensão 

Conceito Equipamento 
Aprovado A, B, C, D, E, F, M. 
Reprovado G, H, I, J, L. 

 
 
 

Módulo IV e V – VTCD’s 

Conceito Equipamento 
Aprovado B, C, D, E, F, M. 
Reprovado A, G, H, I, J, L. 

 

 
 

Módulo VI – Variações de Tensão em Regime 

Conceito Equipamento 
Aprovado A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M.
Reprovado L. 

 
 
Finalmente, a tabela 8 apresenta uma síntese do número de equipamentos aprovados nas diferentes 
metodologias adotadas neste trabalho. Salienta-se que, para a metodologia 1, um determinado equipamento é 
considerado aprovado se obtiver conceito excelente em todos os módulos de testes. No caso da metodologia 2 a 
aprovação é alcançada se em todos os ensaios aplicados o equipamento conseguir o conceito aprovado. 
 

TABELA 8 – Síntese dos resultados obtidos 

Quantidade de equipamentos aprovados Módulos 
Metodologia 1 Metodologia 2 

Distorções Harmônicas 6 6 
Desequilíbrios de Tensão 5 7 

Flutuações de Tensão 6 7 
Variações de Tensão de Curta Duração 8 6 

Variações de Tensão em Regime 11 11 
Equipamentos aprovados em todos os 

módulos 4 5 

 
 
A seguir são identificados os cinco instrumentos aprovados, segundo a metodologia 2: Power Sentinel (Coasin),  
ImpedoGraph (CT Lab), 7600 – ION (Power Measurement), RQE III  e RM 100 (Reason). 
 

7.0 - CONCLUSÕES 
 
Os testes laboratoriais realizados para investigar o desempenho dos diferentes instrumentos para o 
monitoramento de índices da qualidade da energia revelaram diferenças significativas entre os resultados 
apresentados pelos mesmos, quando comparados aos correspondentes fornecidos pela fonte de suprimento.  
No que tange a metodologia 1, os módulos que apresentaram maior índice de reprovação foram os relacionados 
com as flutuações de tensão, distorções harmônicas e desequilíbrios. Em relação à estratégia 2 os módulos 
referentes às distorções harmônicas e aos VTCD’s foram os mais significativos quanto às reprovações.  
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Adicionalmente, observa-se que para a metodologia 1 apenas os equipamentos B, C, E e F obtiveram a 
aprovação em todos os módulos. Enquanto que na metodologia 2, acrescenta-se além dos citados anteriormente, 
o fabricante designado pela letra D. 
Os testes de laboratório forneceram, comparativamente, informações úteis no que concerne a exatidão dos 
instrumentos de medição da qualidade da energia disponíveis no mercado. O processo permitiu uma seleção 
preliminar dos instrumentos classificados como aceitável/adequado para as medidas de qualidade da energia e 
que melhorarão certamente a qualidade de campanhas da monitoração básica do campo para estabelecer os 
indicadores dos distúrbios elétricos.  
Os resultados indicam também a necessidade de cuidadosas considerações ao avaliar a exatidão de instrumentos 
de medição, relacionada particularmente à flutuação da tensão e a distorção harmônica. 
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