
 

Resumo – Este artigo apresenta um sistema automático para 
classificação e quantificação de sinais trifásicos de tensão sujei-
tos a variações de tensão de curta duração, a partir de oscilo-
grafias gravadas por registradores de perturbações em sistemas 
de energia elétrica. O método proposto utiliza a transformada 
wavelet para obter um vetor com valores característicos para as 
tensões das fases a, b e c. Uma rede neural probabilística (PNN) 
é usada para classificar os sinais que apresentem perturbações 
de tensão, sendo esses sinais passados à fase de quantificação 
onde são calculadas duração e amplitude do evento. Os resulta-
dos obtidos com a aplicação da metodologia proposta em um 
sistema real são também apresentados.
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I.  INTRODUÇÃO

Uma monitoração eficiente do sistema de energia elétrica 
é essencial para garantir uma operação contínua e segura. As 
concessionárias do setor de energia elétrica sejam em nível 
de geração, transmissão, ou distribuição, mantêm esquemas 
de monitoramento constante sobre diversos parâmetros  do 
sistema elétrico, os quais são analisados quanto as suas va-
riações e tendências, visando identificar as causas de ocor-
rências, o que pode levar a medidas mitigadoras, e diagnosti-
car problemas prestes a ocorrer, o que leva a tomada de me-
didas preventivas. Outro aspecto importante é a avaliação da 
atuação dos dispositivos de proteção, o que possibilita otimi-
zar a temporização dos mesmos. Um esquema de monitora-
ção freqüentemente encontrado nas concessionárias de ener-
gia elétrica utiliza registradores  de perturbação  (RP’s),  ou 
oscilógrafos. Na figura 1 é mostrado esquematicamente um 
sistema típico de registro e análise de perturbações. 
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Figura 1. Esquema de um sistema típico de registro e análise de perturba-
ções.

Os registradores de perturbação, normalmente instalados 
nas subestações, enviam os registros oscilográficos para uma 
central onde os dados são armazenados, ficando assim dis-
poníveis para futuras análises e avaliações. As características 
dos registros oscilográficos, tais como: taxa de amostragem; 
número total de ciclos gravados; número de ciclos pré-distú-
rbio; tipo de evento para o disparo da oscilografia (limiar de 
tensão ou corrente, ou ação de algum dispositivo de prote-
ção),  são programadas previamente e  podem ser  alteradas 
dependendo do esquema adotado no centro de pós-operação 
em particular.

A análise  pós-despacho  de  ocorrências  em sistemas  de 
energia elétrica é de fundamental importância para operação 
segura do sistema, e para manter o padrão de qualidade da 
energia elétrica fornecida aos consumidores. As concessio-
nárias de energia elétrica utilizam equipamentos para a mo-
nitoração e o diagnostico de defeitos no sistema elétrico e de 
proteção,  registradores  de perturbações (RP) ou oscilógra-
fos.  Esses  registradores  de  perturbações  são  normalmente 
instalados nas subestações, comunicando-se então com uma 
central onde os dados podem ser analisados. De um modo 
geral,  os  registradores  de  perturbações  visam monitorar  a 
atuação do sistema de proteção e a detecção de falhas em 
equipamentos e linhas de transmissão, podendo também ge-
rar registros oscilográficos com duração típica de alguns se-
gundos, caracterizando as variações de curta duração. Os re-
gistros oscilográficos normalmente analisados nos centros de 
operação pós-despacho, são aqueles gerados por ocorrências 
que normalmente causam a abertura de linhas pelos disjunto-
res comandados pelos relés de proteção.  No entanto,  uma 
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grande quantidade de dados armazenados, que podem conter 
informações importantes sobre o comportamento e o desem-
penho do sistema deixam de ser analisados.

Uma das dificuldades na utilização das medidas obtidas 
por registradores de perturbações na avaliação da qualidade 
da energia,  como obtidas por um monitor de qualidade de 
energia, é que muitas das etapas do processamento dos sinais 
obtidos  não  são  realizadas  de  forma  automática  pelos 
primeiros  como  reportado  em  [1].  Para  que  as  medidas 
oscilográficas  possam  ser  úteis  como  indicadoras  de 
qualidade  de  energia,  necessário  se  faz  que  certos 
parâmetros  sejam  obtidos  para  que  as  mesmas  sejam 
classificadas quanto ao tipo de fenômeno ocorrido. No caso 
de variações de curta duração, magnitude e duração são os 
parâmetros  de  interesse.  A  obtenção  desses  parâmetros 
possibilita a aplicação de ferramentas estatísticas tal como 
apresentado  em  [2],  para  a  análise  e  visualização  dos 
resultados. 

Outra dificuldade, talvez a mais crítica, é o grande volume 
de dados obtidos da monitoração, oscilografias, e que não 
fornecem  diretamente  os  parâmetros  de  interesse  para  a 
análise  da  qualidade  de  energia,  aliado  ao  fato  de  que  a 
grande  maioria  dos  sinais  gravados  são  provenientes  de 
operações de chaveamentos dentro do sistema, ou devidos a 
variações  espúrias  como ruídos e  falha em equipamentos. 
Dessa  forma,  torna-se  necessário  a  implementação  de 
procedimentos automáticos para a classificação dos sinais de 
interesse,  por  exemplo,  os  que  representam variações  de 
curta duração, dentre o conjunto de sinais disponíveis. 

Este trabalho apresenta resultados da execução do projeto 
código ANEEL 0372-019/2003 e foi desenvolvido no ciclo 
2002/2003, “Desenvolvimento de um Sistema de Identifica-
ção Automática de Fenômenos Transitórios de Tensão para 
Aplicação  em  Análise  de  Pós-Despacho  de  Sistemas  de 
Transmissão de Energia”, desenvolvido pelo NESC/UFPA – 
Núcleo  de  Energia,  Sistemas e  Comunicação  do  Departa-
mento de Engenharia e Computação da Universidade Fede-
ral  do Pará,  tendo como empresa financiadora as Centrais 
elétricas do Norte – ELETRONORTE, regional Pará.

O projeto teve como objetivo o desenvolvimento de um 
sistema de software para auxiliar na automação da análise 
pós-operação em sistemas de transmissão de energia elétrica. 
Este sistema consiste no uso da transformada wavelet para a 
pré-filtragem da massa de dados gerada pelos Registradores 
de Perturbação, de modo a identificar os eventos de rede, 
englobados na categoria de variações de tensão de curta du-
ração (VTCD’s). Esses dados originais, escritos em COM-
TRADE são decompostos pela filtragem wavelet de modo a 
determinar o início e o fim de cada evento. Após esse pro-
cessamento, uma rede neural (Probabilistic Neural Network 
- PNN) é utilizada para  classificar  os eventos como sags, 
swells, e interrupções de tensão.

A aplicação desse sistema automatiza as análises dos da-
dos de pós-operação, e pode caracterizar a qualidade do su-
primento de energia com relação às VTCD’s, diretamente a 
partir dos dados dos Registradores de Perturbação, sem a ne-
cessidade de instalação de caros equipamentos de medição 
de qualidade de energia, como os qualímetros. Os programas 
desenvolvidos  apresentam uma interface  amigável  com  o 

usuário, facilitando a sua interação com o sistema.
A proposta desse trabalho é a de utilizar os dados disponí-

veis nos centros de controle e operação pós-despacho, para 
classificar sinais que caracterizem problemas de qualidade 
de energia, tais como, variações de tensão de curta duração: 
afundamentos  (“sag”),  sobre-tensões  (“swell”)  e  interrup-
ções. O objetivo é obter uma base de dados com duração e 
amplitude das formas de onda trifásicas de tensão que efeti-
vamente caracterizem variações de curta duração, dentre os 
diversos sinais gravados. Então, à esses parâmetros usar mé-
todos de análise e avaliação, que possam fornecer informa-
ções sobre o comportamento e desempenho do sistema elé-
trico. Essas informações podem ser úteis na identificação de 
faltas, de tendências na evolução de parâmetros que possam 
levar o sistema a um estado crítico, avaliação da sensibilida-
de de equipamentos quanto as variações no sistema, identifi-
cação de pontos críticos possibilitando a tomada de medidas 
preventivas  ou  mitigadoras  e  avaliação  da  propagação  de 
faltas através do sistema, entre outras.

Uma das implementações para classificação de problemas 
de qualidade de energia é composta por uma seqüência dos 
seguintes estágios: extração da característica, seleção da ca-
racterística e classificação. Propostas recentes de classifica-
ção de problemas de qualidade de energia têm usado a trans-
formada wavelet como ferramenta para a extração das cara-
cterísticas do sinal, essas características são usadas como en-
trada para sistemas de reconhecimento de padrões e de clas-
sificação baseados em inteligência computacional. Um mé-
todo  baseado  em rede  de  wavelets  (“wavelet  network”)  é 
apresentado  em [3]  para  a  classificação  de  problemas  de 
qualidade da energia. A rede de wavelets pode ser conside-
rada como uma rede de perceptrons expandida, na qual os 
neurônios da primeira camada são substituídos por  nós de 
wavelets.  A estrutura proposta foi  usada para detecção  de 
afundamentos de tensão, súbitos impulsos e transitórios osci-
latórios. As referências [4], [5] apresentam um método para 
identificação e reconhecimento de problemas de qualidade 
da energia elétrica. O classificador consiste de um módulo 
de pré-processamento baseado na transformada wavelet, que 
decompõe sinal em cinco níveis. O módulo de processamen-
to contém um conjunto de múltiplas redes neurais artificiais, 
tendo como entradas os coeficientes da transformada wave-
let, a arquitetura dessa rede é a de aprendizado por quantiza-
ção de vetores. O módulo de pós-processamento combina as 
saídas das múltiplas redes para tomar a decisão de qual o 
tipo de perturbação, e fornecer o nível de confiança para a 
decisão tomada, usando um esquema de votação majoritária. 
A referência [6] apresenta um classificador baseado em tec-
nologia neuro-fuzzy para o reconhecimento de problemas de 
qualidade da energia. O método utiliza um pré-processamen-
to do sinal  com transformada wavelet,  para  extrair  os pa-
drões a serem reconhecidos pelo classificador.. 

Este  trabalho  apresenta  o  uso  da  transformada  wavelet 
para obtenção de vetores característicos a partir das oscilo-
grafias gravadas, que são utilizados como entrada para uma 
rede neural PNN (Probabilistic Neural Network), para efeito 
de classificação dos sinais, e posterior processamento para 
caracterização das variações de curta duração quanto a am-



plitude e duração. O método proposto foi implementado ini-
cialmente usando-se o aplicativo Matlab,  e posteriormente 
todas as rotinas foram codificadas em JAVA.

II.  TRANSFORMADA WAVELET E ANÁLISE MULTIRESOLUÇÃO

Wavelets são usadas para  representar  sinais,  de modo 
similar ao que a análise de Fourier faz com senos e cosenos. 
A  análise  de  sinais  através  da  transformada  wavelet 
apresenta vantagens sobre a tradicional, usando os métodos 
de  Fourier,  quando  os  sinais  analisados  apresentam 
descontinuidades ou transitórios localizados no tempo, sinais 
não estacionários. 

A Transformada Wavelet Contínua (TWC) de um sinal 
)(tf ,  depende  de  duas  variáveis:  escala  (ou freqüência), 

designada  pelo  parâmetro  a ,  e  tempo  (ou  posição), 
designado pelo parâmetro b , e é dada por:
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e os parâmetros  a  e  b  variam continuamente sobre  R,  o 
conjunto dos reais (com 0≠a ). A função ψ  é chamada de 
wavelet mãe (mother wavelet). O parâmetro b  dá a posição 
da wavelet, enquanto o parâmetro a  está relacionado com a 
resolução em freqüência. Para 1< <a  a wavelet ψ  é uma 
versão altamente comprimida, com conteúdo de freqüência 
na faixa de altas freqüências o que corresponde a detalhes 
contidos  no  sinal  que  ocorrem  num tempo  relativamente 
curto.  Conseqüentemente,  para  1> >a ,  a  wavelet  ψ  é 
muito expandida,  isto  é,  uma função  de  baixa freqüência, 
correspondendo a informação global no sinal.

Na  Transformada  Wavelet  Discreta  (TWD),  os 
parâmetros  a  e  b  não  variam  continuamente,  porém, 
podem somente assumir valores em passos discretos. Isto é 
obtido modificando-se a representação da wavelet para:
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ou seja, ma 2=  e  mnb 2= em (2).
O  efeito  da  discretização  da  wavelet  leva  o  espaço 

tempo-escala a ser representado em intervalos discretos. A 
escolha dos parâmetros a  e b  proporcionais a potências de 
2,  significa que as amostragens dos eixos de freqüência e 
tempo  correspondem  a  uma  amostragem  diádica.  O 
parâmetro m  está relacionado com a freqüência da wavelet, 
enquanto o parâmetro n  indica a posição.

Um eficiente algoritmo para se obter a representação de 
um sinal )(tf  em termos de funções escala e wavelets e a 
Análise  Multiresolução  (AMR),  esta  representação  foi 
desenvolvido  por  Mallat  [7].  A  estrutura  da  análise 
multiresolução é mostrada na figura 2.

A decomposição de um sinal usando a transformada wa-
velet, pode ser vista como a passagem do sinal original atra-
vés de dois filtros, um passa baixas, )(kg , a função escala, 
e um passa altas,  )(kh ,  a wavelet mãe. A saída do filtro 
passa baixas representa o conteúdo de baixa freqüência do 
sinal de entrada ou uma aproximação do mesmo. A saída do 
filtro passa altas representa o conteúdo de alta freqüência do 
sinal de entrada ou os detalhes, obtendo-se,  então,  o sinal 
cD , os coeficientes wavelet que são a nova representação 
do sinal (representação do sinal de entrada no domínio wa-
velet), e o sinal cA , os coeficientes da aproximação que são 
utilizados para alimentar o próximo estágio da decomposi-
ção de maneira iterativa obtendo-se uma decomposição em 
múltiplos níveis.

Figura 2. Estrutura da análise multiresolução.

III.  REDE NEURAL PROBABILÍSTICA

Uma rede neural probabilística (“Probabilistc Neural Ne-
twork” - PNN) é basicamente um classificador  Bayesiano 
implementado em paralelo. A PNN, como descrita por Spe-
cht,  [8],  é  baseada  na estimação de funções densidade  de 
probabilidade para as varias classes estabelecidas pelos pa-
drões de treinamento. Um diagrama esquemático para uma 
PNN é mostrado na figura 3. A camada de entrada é respon-
sável pela conexão do padrão de entrada X para a camada 
de bases radiais. [ ]MxxxX ,,, 21 ⋯= , é uma matriz con-
tendo os M vetores a serem classificados.

Na camada de bases radiais os vetores de treinamento 
são  armazenados  em uma matriz  pesos,  1w .  Quando  um 
novo padrão é apresentado à entrada, o bloco dist calcula a 
distancia euclidiana entre cada vetor do padrão de entrada 
para  cada um dos vetores  pesos armazenados.  O vetor  na 
saída do bloco  dist é multiplicado, ponto a ponto, por um 
fator  de polarização,  b ,  o  qual  define a  sensibilidade  do 
neurônio, sendo

µ
−= 5.0logb                                                        (4)

sendo  µ  um parâmetro  de  sensibilidade  definido  pelo 
usuário [9].



Figura 3. Diagrama esquemático de uma rede PNN.

O resultado dessa multiplicação, 1n  é aplicado a uma fun-

ção de base radial fornecendo como saída 1a  obtida através 
de

2
1

1
nea −=                                                              (5)

Então, um vetor no padrão de entrada próximo à um vetor 
de treinamento é representado por um valor próximo de 1 no 
vetor de saída 1a . Na camada competitiva a matriz de pesos 

2w  contém os vetores  alvos representando cada uma das 
classes  correspondendo  a  cada  vetor  no  padrão  de 
treinamento. Cada vetor em 2w  tem um 1 somente na linha 
associada  a  uma  classe  em  particular  e  0  nas  demais 
posições. A multiplicação  12aw  soma os elementos de 1a  
correspondentes a cada uma das classes, fornecendo a saída 

2n .  Finalmente  o  bloco  C  fornece  na  saída  2a  um 1 

correspondendo ao maior elemento de 2n  e 0 para os outros 
valores. 

IV.  PROCEDIMENTO PROPOSTO 
Na  Figura  4  é  mostrado,  esquematicamente,  o 

procedimento proposto a ser usado para obtenção da base de 
dados a partir de oscilografias armazenadas nos centros de 
controle  e  operação  pós-despacho  das  concessionárias  de 
energia elétrica. 

Os dados  reais contêm os sinais trifásicos  de tensões e 
correntes, bem como sinais digitais indicando o estado dos 
relés  e  dispositivos  de  proteção,  gravados  pelos  diversos 
registradores  de  perturbações  localizados  nas  subestações 

dentro do sistema elétrico. Esses dados são codificados no 
padrão  “IEEE  Standard  Common  Format  for  Transient  
Data Exchange (COMTRADE) for Power Systems”,  e são 
armazenados  em  um concentrador  na  forma  de  arquivos 
compactados no formato zip.  Esses arquivos compactados 
encontram-se em diretórios que identificam cada registrador 
de perturbação (oscilógrafo) em uma subestação especifica, 
sendo cada registro identificado pelo instante da ocorrência 
no tempo, ou seja,  ano, mês, dia,  hora,  minuto e segundo 
(aaaa_mm_dd_hh_mm_ss).  Então,  para  obter-se  os  sinais 
trifásicos  de  tensão  de  interesse,  primeiramente  deve-se 
efetuar a descompactação da oscilografia, a qual fornece os 
seguintes arquivos do padrão COMTRADE [10] 

Figura 4. Diagrama esquemático do procedimento proposto.

Após a decodificação dos dados do padrão COMTRADE, 
as formas de onda trifásicas de tensão podem ser seleciona-
das para a etapa de processamento.

Na etapa de processamento, primeiramente as formas de 
onda das fases a, b e c são normalizadas, convertidas para 
por unidade (pu). Então as formas de onda das fases a, b e c, 
em pu, são utilizadas para classificar aquelas que apresentam 
perturbações. Cada fase do sinal é decomposta em 3 níveis 
pela aplicação da transformada wavelet. Na figura 5 é mos-
trado o exemplo de um sinal com sag de tensão, obtido de 
uma oscilografia, decomposto em 3 níveis  usando a wavelet 
de Daubechies, db4. Em (a) o sinal original em pu. De (b) a 
(d) os detalhes do nível 1 ao nível 3 e em (e) a aproximação 
no nível 3. Os detalhes retêm a informação de alta freqüên-
cia contida no sinal dividida em bandas de freqüência que é 
função da taxa de amostragem utilizada quando do processo 
de aquisição. No caso em questão, a taxa de amostragem uti-
lizada é de 96 amostras por ciclo de 60 Hz, ou 5760 amos-
tras por segundo. Portanto, pelo teorema da amostragem, e 
considerando as propriedades da análise multiresolução, as 
faixas de freqüência para cada nível de decomposição são:

Detalhe do nível 1: 1440 – 2880 Hz.
Detalhe do nível 2: 720 –1440 Hz.
Detalhe do nível 3: 360 – 720 Hz.
Aproximação do nível 3: 0 – 360 Hz.

 Os sinais obtidos dessa decomposição são usados para 
efeito de classificação e quantificação da duração e amplitu-
de da perturbação.

A caracterização dos diferentes eventos de qualidade da 
energia de curta duração, pelo método proposto,  está rela-
cionada com a energia contida na aproximação do terceiro 
nível de decomposição do sinal distorcido considerando-se 
um intervalo de tempo de 10 ciclos. Então, um vetor de 3 



elementos com o valor da norma para cada fase da tensão é 
obtido. Esse vetor é usado como padrão de entrada para a 
rede PNN para efeitos de classificação.

Figura 
5 – Decomposição de um sinal em 3 níveis. Em (a) sinal original. De (b) a 
(d) detalhes do nível 1 ao nível 3, e em (e) a aproximação no nível 3.

A rede PNN utilizada é composta por 3 classes de even-
tos: classe 1 -  sag, com amplitude menor que 0,9 pu; classe 
2 – normal, com amplitude entre 0,9 pu e 1,1 pu; classe 3 – 
swell, com amplitude maior que 1,1 pu. Os vetores de treina-
mento foram obtidos através de simulações. 

Os valores  representativos  de  cada  classe são iguais  às 
normas correspondentes às amplitude de zero a 1,8 pu calcu-
lados em intervalos de 0,1, tendo-se então 19 valores arma-
zenados na rede. Como cada classe cobre um intervalo dife-
rente em relação às amplitudes, o número de valores repre-
sentando cada classe na rede também são diferentes, sendo 9 
valores para classe 1, 3 valores para classe 2,  e 7 valores 
para classe 3. A matriz de pesos da camada competitiva tem 
dimensão de 19x3 correspondendo aos 19 valores de treina-
mento e às 3 classes consideradas. O padrão de entrada a ser 
classificado consiste de um vetor com três elementos, cada 
um representando o valor característico de cada fase da ten-
são, sendo a saída da rede composta por um vetor com três 
elementos, cada um indicando a classificação corresponden-
te à cada fase. 

Na figura 6 é apresentado um sinal trifásico de tensão e 
correspondente classificação obtida para cada fase. Portanto, 
o vetor Y=[2 2 1] representa a saída da rede, indicando um 
sag de tensão na fase C e comprovando a correta classifica-
ção para esse sinal. 

Figura 6.  Sinal trifásico com sag de tensão na fase C e a correspondente 
classificação com a rede PNN.

Na etapa de quantificação duração e amplitude do evento 
são calculadas.  A duração do evento usa as características 
dos coeficientes dos primeiros níveis de decomposição, os 
detalhes, já que esses retêm as variações de alta freqüência 
presentes no sinal. 

A detecção e a localização da perturbação dentro do si-
nal utiliza o algoritmo proposto em [11]
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sendo s(t) é o primeiro nível de decomposição, e θ  é o des-
vio padrão de s(t)2.

Usando-se m(t), os instantes de início e término da pertur-
bação podem ser determinados. Então, a duração Δt do even-
to pode ser medida. Na figura 7 é mostrado o sinal m(t), sen-
do usado para detectar  a duração da perturbação no sinal, 
obtido do primeiro nível de decomposição para um sag de 
tensão.

Figura 7. Forma de onda de tensão com evento sag e respectivo intervalo 
de duração do evento.

A quantificação da amplitude do evento está relacionada 
com a energia contida no sinal distorcido, e a energia da for-
ma de onda pura considerando-se o mesmo intervalo de tem-
po para ambas. Na figura 8 é mostrada a variação da norma 
com a amplitude da perturbação para eventos com duração 
de 1, 5 e 10 ciclos, variando de 0 1,8 pu em intervalos de 0,2 
pu.

Figura  8.  Variação da  norma  com os níveis  de decomposição para  sag, 
swell e sinal sem distorção.



A amplitude  da  perturbação  é  obtida  relacionando-se a 
norma do sinal distorcido com a norma da forma de onda 
pura.  Considerando-se a curva para 5 ciclos da figura  8 a 
amplitude A do sinal distorcido pode ser calculada por:

X
Y

A =                                                                       (7)

V.  RESULTADOS

O método  proposto anteriormente foi aplicado à 311 si-
nais trifásicos de tensão obtidos de oscilografias do sistema 
no setor de pós-operação da Eletronorte em Belém, para a 
subestação do Guamá 230 kV no período de 09/04/2004 a 
20/05/2004, e para a subestação de Tucurui 500 kV no perí-
odo de 30/03/2005 a 24/05/2005. Os sinais foram numera-
dos seqüencialmente de 1 à 311 para efeito de identificação.

Dos 311 sinais trifásicos utilizados 24 apresentaram afun-
damentos  de  tensão,  e  os  287  restantes  não  apresentaram 
problemas. Nas figuras 9 e 10 são mostrados dois sinais, um 
normal, sem ocorrência de evento, e um com afundamento 
de tensão nas 3 fases, respectivamente. O sinal da figura 10 
foi classificado como 2 2 2, e o da figura 11 como 1 1 1, 
sendo então classificados corretamente.

Figura 9.  Sinal  trifásico (S17),  sem ocorrência de evento.  Saída  da rede 
PNN: 2 2 2.

Figura 10. Sinal trifásico (S18), com afundamento de tensão nas três fases. 
Saída da rede PNN: 1 1 1.

A tabela I apresenta as saídas da rede PNN, bem como a 
duração e a amplitude da perturbação para cada fase dos 24 
sinais trifásicos classificação como apresentando variações 
de tensão de curta duração. Os resultados obtidos pelo méto-
do de quantificação estão de acordo com a classificação das 
três fases do sinal fornecida pela rede PNN, o que demonstra 
a viabilidade do mesmo para aplicação em um sistema real.

O  sistema  aqui  proposto  foi  implementado  em  um 
programa  computacional  e  testes  da  utilização  do  mesmo 
foram  realizados  no  setor  de  pós-operação  da 
ELETRONORTE em Belém.  Na figura 11 é mostrada a tela 
principal do programa, onde se pode selecionar um registro 
oscilográfico  especifico,  ou  um conjunto  de  oscilografias 
contidas em um determinado diretório. Em ambos o sistema 
identifica  apenas  as  oscilografias  que  apresentam alguma 
perturbação de tensão, sendo então calculados os valores da 
duração, em número de ciclos, e a amplitude, em pu, para o 
evento de curta duração. 

As saídas fornecidas pelo programa são: a identificação 
da subestação e respectivo registrador que originou a oscilo-
grafia; a data da ocorrência; amplitude e duração do evento, 
bem como o início e  o término da perturbação  para  cada 
fase, bem como a visualização da forma de onda trifásica da 
tensão.
Na figura 12 são mostrados os resultados obtidos para um 
registro oscilgráfico com sag de tensão na subestação Gua-
má 230 kV obtida no dia 22/04/2004 as 23:50:09 h, onde 
são apresentados os respectivos parâmetros para cada fase 
da tensão.



Figura 11. Tela principal da aplicação. 

Tabela I. Saída da rede PNN  e duração e amplitude da perturbação. A duração é dada em número de ciclos de 60 Hz e a amplitude em pu.

Sinal Saída da rede PNN Fase A Fase B Fase C
Duração Amplitude Duração Amplitude Duração Amplitude

18 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
19 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
58 1 1 1 2.9583 0.4949 2.8646 0.8710 2.8333 0.8449
59 1 1 1 2.9688 0.4929 2.8646 0.8701 2.5313 0.8393
138 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
139 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
249 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
250 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
251 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
252 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
253 1 1 1 2.9583 0.4949 2.8646 0.8710 2.8333 0.8449
254 1 1 1 2.9688 0.4929 2.8646 0.8701 2.5313 0.8393
255 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
256 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
257 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473
258 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
267 2 2 1 5.1667 0.9317 4.5729 0.9153 5.0313 0.6424
268 2 2 1 5.4792 0.9486 4.5729 0.9140 5.0313 0.6393
279 1 1 1 4.9896 0.4158 5.1771 0.9556 4.8854 0.8942
280 1 1 1 4.8750 0.4171 4.5729 0.9523 4.8125 0.8910
287 1 1 1 3.6875 0.8693 3.4479 0.5332 3.2917 0.8789
288 1 1 1 3.6979 0.8699 3.4479 0.5343 3.3542 0.8906
302 1 1 1 5.5729 0.8331 5.3542 0.8388 5.1979 0.8696
303 1 1 1 5.5729 0.8275 5.3542 0.8556 5.1875 0.8473

Figura  12. Saída do aplicativo para um registro oscilográfico com sag de 
tensão. 

Na figura 13 é mostrada a forma de onda trifásica do tre-
cho da oscilografia contendo a perturbação, onde pode-se ter 
uma vizualização  qualitativa do evento.
Os dados referentes à amplitude e duração dos eventos são 
armazenados em um banco de dados de onde se pode obter 
os relatórios e as saídas de interesse. A estrutura relacional 
do banco de dados, possibilita que dados sejam identificados 
por rótulos, com características como a localização dos pon-
tos de monitoração (subestação, oscilógrafo), data da ocor-
rência (ano, mês, dia, hora), duração e amplitude das ocor-
rências por fase, entre outros. A correlação dos diversos ti-
pos de características permite a obtenção de relatórios e saí-
das customizadas de acordo com o tipo de análise desejada. 
A estrutura relacional também permite a inclusão de novas 
características, quando necessário, podendo-se então corre-
lacionar as ocorrências, como por exemplo, com fenômenos 
naturais como a incidência de raios em uma determinada re-
gião.



Figura 13. Trecho de um registro oscilográfico com perturbação de tensão. 

VI.  CONCLUSÕES

Este  trabalho  apresentou  os  resultados  da  execução  do 
projeto “Desenvolvimento de um Sistema de Identificação 
Automática  de  Fenômenos  Transitórios  de  Tensão  para 
Aplicação  em  Análise  de  Pós-Despacho  de  Sistemas  de 
Transmissão  de  Energia”.  Sendo  abordada  a  metodologia 
empregada para classificar e quantificar de forma automática 
sinais que apresentem variações de tensão de curta duração 
para  uso  nas  rotinas  de  análise  pós-operação  do  sistema 
ELETRONORTE. A definição dos procedimentos foi basea-
da em informações obtidas de especialistas sobre as caracte-
rísticas desses sinais. 

O método proposto  é  baseado na transformada wavelet 
para extração de um padrão característico dos sinais, e pos-
terior classificação utilizando uma rede neural probabilística. 
Os sinais classificados como apresentando variações de ten-
são de curta duração são então quantificados quanto a dura-
ção  e  a  amplitude  da  perturbação.  Os  resultados  obtidos 
usando-se sinais reais mostram-se satisfatórios. Os parâme-
tros, duração e amplitude, assim obtidos podem então for-
mar uma base de dados descritora da qualidade da energia 
do sistema elétrico,  onde pode-se aplicar  ferramentas para 
avaliação e análise do desempenho do sistema elétrico, para 
aplicações gerenciais e de planejamento. 

Embora  esta  ferramenta tenha sido gerada  por  uma de-
manda da Regional Belém da ELN, ela tem aplicação abran-
gente para  a  Empresa,  podendo ser  utilizada em todos os 
Centros de Operação da Empresa, seguindo a mesma siste-
mática, permitindo que se identifique com agilidade e preci-
são os impactos das ocorrências na operação do sistema de 
energia elétrica.

VII.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] P.  B. Uliana, e H. S. Bronzeado, “Monitoração da Qualidade da 
Energia Elétrica em Sistemas de Potência: Discussão de Filoso-
fias”, XVI SNPTEE, GRUPO V, 21a 26/10/2001,  Campinas - 
São Paulo – Brasil.

[2] M.H.J. Bollen, “Understanding Power Quality Problems: Voltage 
Sags and Interruptions”, IEEE Press Series on Power Engineer-
ing, 2000.

[3] L. Angrisani, P, Daponte and M. D'Apuzzo, “A method based on 
wavelet networks for the detection and classification of transi-
ents”,  Instrumentation  and  Measurement  Technology  Confer-
ence, 1998. IMTC/98. Conference Proceedings. IEEE , Volume: 
2 , 18-21 May 1998, Page(s): 903-908.

[4] S. Santoso, E. J. Powers, W.M. Grady and A. C. Parsons, “Power 
quality disturbance waveform recognition  using wavelet-based 
neural  classifier.  I.  Theoretical  foundation”,  Power  Delivery, 
IEEE Transactions on, Volume: 15 Issue: 1, Jan. 2000, Page(s): 
222-228.

[5] S. Santoso, E.J. Powers, W. M. Grady and A. C. Parsons, “Power 
quality disturbance waveform recognition  using wavelet-based 
neural classifier. II. Application”, Power Delivery, IEEE Trans-
actions on, Volume: 15, Issue: 1,  Jan. 2000 Pages:229 – 235.

[6] J. S. Huang, M. Negnevitsky and D. T. Nguyen, “A neural-fuzzy 
classifier for recognition of power quality disturbances”. Power 
Delivery,  IEEE,  Transactions  on,  Volume:  17  Issue:  2,  April 
2002, Page(s): 609-616.

[7] S. G. Mallat, “A theory for multiresolution signal decomposition: 
the wavelet representation”, Pattern Analysis and Machine Intel-
ligence, IEEE Transactions on, Volume: 11 Issue: 7, July 1989 , 
Page(s): 674 -693.

[8] D.  F.  Specht,  “Probabilistic  neural  networks  for  classification, 
mapping, or associative memory. Neural Networks, 1988., IEEE 
International Conference on 24-27 July 1988 Page(s):525 - 532 
vol.1.

[9] D. Gerbec, S. Gasperic, I. Smon and F. Gubina, “Allocation of the 
Load  Profiles  to  Consumers  Using  Probabilistic  Neural  Net-
works”,  Power Systems, IEEE Transactions on Volume 20,  Is-
sue 2,  May 2005 Page(s):548 – 555.

[10] IEEE standard Common Format  for Transient  Data  Exchange 
(COMTRADE) for power systems IEEE Std C37.111-1999 , 15 
Oct. 1999

[11] A.  M.  Gaouda,  S.  H.  Kanoun,  M.  M.  A.  Salama  and  A.  Y. 
Chikhani,  “Wavelet-based  signal  processing  for  disturbance 
classification and measurement”, Generation, Transmission and 
Distribution,  IEE  Proceedings-,  Volume:  149  Issue:  3,  May 
2002, Page(s): 310 -318.


	I.   Introdução
	II.   Transformada Wavelet e Análise Multiresolução
	III.   Rede Neural Probabilística
	IV.   Procedimento Proposto 
	V.   Resultados
	VI.   Conclusões
	VII.   Referências Bibliográficas

