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REQUISITOS (DISCIPLINAS PRÉ OU CÓ-REQUISITOS, Nº DE CRÉDITOS, OUTROS): 

Não se aplica. 

 

 

OBJETIVOS GERAIS DA DISCIPLINA: 

 

 Revisar os conceitos elementares associados com a qualidade da energia elétrica, contemplando os 

fenômenos de Distorções Harmônicas de Tensão e Corrente, Desequilíbrios de Tensão, Flutuações de 

Tensão e Variações de Tensão de Curta Duração. 

 Aprimorar os desenvolvimentos analíticos relacionados com os principais fenômenos da Qualidade da 

Energia Elétrica. 

 Proporcionar ao aluno do programa de pós-graduação em engenharia elétrica o entendimento do 

significado físico da potência elétrica em condições senoidais, não senoidais, balanceadas ou 

desbalanceadas. 

 Proporcionar ao aluno do programa de pós-graduação em engenharia elétrica os conhecimentos 

necessários para implementação computacional dos protocolos para quantificação dos diversos 

indicadores associados com a qualidade da energia elétrica. 

 

 

EMENTA DO PROGRAMA: 

 Revisão dos conceitos elementares associados com a qualidade da energia elétrica: 1) Distorções 

Harmônicas de Tensão e Corrente, 2) Desequilíbrios de Tensão, 3) Flutuações de Tensão e 4) 

Variações de Tensão de Curta Duração. 

 Desenvolvimentos analíticos relacionados com os principais fenômenos da Qualidade da Energia 

Elétrica. 

 Significado físico da potência elétrica em condições senoidais, não senoidais, balanceadas ou 

desbalanceadas: 1) Análise dos conceitos elementares de potência em condições senoidais para 

circuitos elétricos monofásicos; 2) Análise dos conceitos elementares de potência em condições 

senoidais e balanceadas para circuitos elétricos trifásicos; 3) Análise da potência elétrica em circuitos 

monofásicos em condições não-senoidais; 4) Análise da potência elétrica em circuitos trifásicos em 

condições não-senoidais; 5) Análise da potência elétrica em circuitos trifásicos em condições 

desbalanceadas; 6) Análise da potência elétrica em circuitos trifásicos em condições senoidais e 

desbalanceadas; 7) Análise da potência elétrica em circuitos trifásicos em condições não-senoidais e 

desbalanceadas; 8) Implementação dos diferentes conceitos de potência elétrica em ambiente de 

programação Matlab-Simulink®. 

 Protocolos de medição dos indicadores da Qualidade da Energia Elétrica: 1) Introdução sobre 

medição da qualidade da energia elétrica; 2) Aspectos gerais dos sistemas de medição de parâmetros da 

qualidade da energia elétrica (precisão, exatidão, taxa amostral, tempo de agregação, conversão AD); 3) 

Normas nacionais e internacionais existentes sobre ao tema; 4) Protocolos de cálculo de valores 

eficazes; 5) Protocolos de cálculo dos indicadores associados à distorção harmônica de tensão e 

corrente; 6) Protocolos de cálculo dos indicadores associados com o desequilíbrio de tensão e corrente; 

7) Protocolo de cálculo dos indicadores de flutuação de tensão; 8) Protocolos de cálculo dos atributos 

das variações de tensão de curta duração; 9) Desenvolvimento e implementação computacional dos 

protocolos de quantificação dos diversos indicadores de QEE. 
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