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Resumo 

 

Atualmente para analisar impactos harmônicos na tensão em um ponto de interesse em razão 

de várias cargas não lineares, a literatura recomenda a realização de campanhas de medição 

simultâneas e sincronizadas em todos os pontos suspeitos com o uso de analisadores de 

qualidade de energia de alto custo que geralmente não são de fácil acesso para os clientes e 

muitas vezes também não são para as concessionárias de energia elétrica. Para superar essa 

problemática, esta tese propõe um método para avaliação do impacto harmônico devido a várias 

cargas não lineares na distorção harmônica total de tensão usando apenas os valores True RMS 

da corrente de carga que já estão disponíveis em todas as instalações dos clientes. A 

metodologia proposta é baseada na técnica da Árvore de Regressão usando o indicador de 

Permutation Importance, que é validado em dois estudos de caso usando dois sistemas elétricos 

diferentes. O primeiro estudo de caso é ratificar o uso da Permutation Importance para medir 

o Harmonic Source Impact Factor – HSIF (em português, Fator de Impacto da Fonte 

Harmônica) de cada carga não linear em um cenário controlado, o sistema de teste IEEE-13 

barras, usando a simulação ATP (Alternative Transient Program). O segundo é aplicar a 

metodologia a um sistema real, um Advanced Measurement Infrastructure System (AMI) 

implantado em um campus de uma universidade brasileira, utilizando medidores de baixo custo 

com apenas medições de corrente True RMS. Os resultados alcançados demonstraram a 

viabilidade da aplicação da metodologia proposta em sistemas elétricos reais, sem a 

necessidade de investimentos adicionais em analisadores de qualidade de energia de alto custo. 

 

Palavras-chaves: Análise Computacional de Sistemas de Energia, Contribuição da Distorção 

Harmônica, Corrente True RMS, Distorção Harmônica Total de Tensão e Machine Learning.  

 

  



   

 

11 
 

Abstract 

 

Currently, for analyzing harmonic impacts on voltage at a point of interest, due to multiple 

nonlinear loads, the literature recommends carrying out simultaneous and synchronized 

measurement campaigns in all suspicious points with the use of high costs energy quality 

analyzers that are usually not available at the customers’ facilities and very of ten also not at 

the electric utilities. To overcome this drawback this thesis proposes a method of assessing the 

harmonic impact due to multiple nonlinear loads on the total voltage harmonic distortion using 

only the load current true RMS values which are already available in all customers’ 

installations. The proposed methodology is based on Regression Tree technique using the 

Permutation Importance indicator which is validated in two case studies using two different 

electrical systems. The first case study is to ratify the use of Permutation Importance to measure 

the Harmonic Source Impact Factor (HSIF) of each nonlinear load in a controlled scenario, the 

IEEE-13 bus test system, using ATP simulation (Alternative Transient Program). The second 

is to apply the methodology to a real system, an Advanced Measurement Infrastructure System 

(AMI) implanted at a Campus of a Brazilian University, using low cost meters with only true 

RMS current measurements. The results achieved demonstrated the feasibility of applying the 

proposed methodology in real electric systems without the need for additional investments in 

high-cost energy quality analyzers. 

 

Keywords: current true RMS; harmonic distortion contribution; machine learning; power 

system analysis computing; total voltage harmonic distortion;  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS E OBJETIVOS 

 

Com o avanço da tecnologia, um problema tornou-se bastante frequente nos sistemas 

de distribuição: a distorção harmônica. Isto ocorre devido ao crescente uso de cargas não-

lineares, principalmente, na forma de equipamentos de eletrônica de potência ou 

eletroeletrônicos. Os primeiros registros sobre distorção harmônica sucederam-se ainda na 

década de 1920, quando os principais efeitos eram sobre as máquinas rotativas [1], hoje em dia 

pode-se citar a geração distribuída. 

Percebe-se grande influência da distorção harmônica tanto na forma de onda da tensão 

quanto na forma de onda da corrente, sendo responsável por efeitos nocivos em vários níveis 

nas redes de distribuição. Aquecimento em transformadores de distribuição, má operação da 

proteção e sobrecarga de condutores de neutro são algumas das implicações sobre os 

equipamentos mais sensíveis a essas variações, afetando diretamente a operação do sistema e 

aumentando substancialmente a probabilidade de ocorrências de falhas e interrupções no 

fornecimento de energia elétrica [2]. 

As redes elétricas, em geral, geram distorções harmônicas no sistema de energia elétrica 

por suas características e ponto de operação. Entretanto, as cargas são as principais 

responsáveis por esse tipo de fenômeno [3,4]. 

No entanto, como produto, a energia precisa ser entregue em determinados níveis de 

qualidade. Então a distorção harmônica, assim como outros fatores impactantes na qualidade 

da energia precisam ser regulamentados, forçando as concessionárias de energia a melhorarem 

continuamente seus serviços. No Brasil, estes limiares são definidos pela (ANEEL - Agência 

Nacional de Energia Elétrica). 

A ANEEL desenvolveu o módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica (PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional) especificamente para caracterizar a qualidade da energia e limitar os principais 

indicadores nos sistemas de distribuição, como a taxa de distorção harmônica individual e total 

de tensão. 

Atualmente, o Módulo 8 do PRODIST está em sua versão vigente na Revisão 10 

aprovado pela ANEEL pela Resolução Normativa nº 794/2017. Esta revisão trouxe 

atualizações essenciais em relação aos procedimentos de medição, muitos destes,  superados a 

partir da adoção das definições do padrão IEC 61000-4 [5]. Estabeleceu-se que os 
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equipamentos destinados à avaliação da qualidade da energia devem ser capazes de identificar 

e mensurar a totalidade dos eventos definidos. Desta forma, considera-se o espectro harmônico 

desde a componente fundamental até, pelo menos, a 40ª ordem harmônica. Outra medida 

adotada é a permissão de medições por analisadores de energia classe S, no entanto, para efeito 

jurídico os dados precisam ser coletados por analisadores classe A [6]. 

Sabendo que a aquisição de medidores classe A é até 10 vezes mais dispendiosa do que 

os analisadores classe S, a identificação e quantificação das principais fontes geradoras 

harmônicas nas ramificações das redes elétricas mais robustas torna-se bastante custosa. Isso 

porque as campanhas de medição precisam ser realizadas de forma simultânea para serem 

válidas. Então, cada ramificação precisaria de um analisador de energia classe A. 

Por outro lado, é fundamental o monitoramento em tempo real da qualidade da energia 

tanto nos centros de operação das distribuidoras de energia quanto nos clientes com maior 

carga, ou seja, aqueles que mais impactam a rede, para que haja meios de determinar com 

exatidão as principais fontes de distorções harmônicas no sistema elétrico. Isso para preservar 

ambas as partes, tanto concessionárias quanto os clientes, em caso de disputas a respeito de 

quem é o responsável por essas distorções e seus prejuízos. 

Uma forma de obter-se mais controle e melhorar a gestão de sistemas de distribuição 

de energia é ter acesso on-line e em tempo real sobre alguns pontos da rede. Ou seja, 

empregando um sistema de medição digital em tempo real, com comunicação entre os 

consumidores e a concessionária (Advanced Metering Infrastructure (AMI) [7]. 

Em um AMI, os Smart Meters (SM) realizam medições das principais grandezas 

elétricas da rede em intervalos de tempo regulares e as disponibilizam on-line através de um 

Sistema de Gerenciamento de Dados de Medidores (MDMS) central. A AMI pode ser utilizada 

em qualquer sistema de potência se acoplado o Power Line Communication (PLC) module [8-

10]. 

Esta tese propõe uma metodologia de baixo custo capaz de identificar e quantificar o 

impacto de múltiplas cargas nos níveis de distorção harmônica total de tensão em um ponto de 

acoplamento comum, a partir de apenas a corrente True RMS medida nas zonas de interesse. 

Essa nova perspectiva é bastante atraente quanto ao custo, pois o reduz drasticamente por 

utilizar medidores mais acessíveis a realidade das concessionárias, mas ainda permite um 

ganho ainda maior quando acoplada a um Advanced Metering Infrastructure, possibilitando 

um monitoramento da qualidade de energia em tempo real. Para isto, empregou-se a técnica 

Gradient Boosted Regression Trees utilizando a permutation importance, que é uma 
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característica inerente às técnicas de árvore de regressão, para determinar o impacto dos pontos 

de interesse no nível de DHTu no ponto de acoplamento comum. 

Em linhas gerais, esta tese tem como objetivo apresentar uma metodologia para ajudar 

a sanar esta problemática: a análise do impacto harmônico de múltiplas cargas a partir de um 

parâmetro relativamente mais simples de se obter, a corrente true RMS. 

O processo de validação da metodologia ocorreu em duas etapas: 

1. Validação da utilização da permutation importance como métrica para mensurar 

o Harmonic Source Impact Factor – HSIF (em português, fator de impacto da 

fonte harmônica) de cada ponto (obtido intrinsecamente via técnica de árvore 

de regressão), por meio de comparação com o resultado obtido pelo software 

ATP em um sistema controlado, o sistema IEEE 13 barras [11]. 

2. Aplicar a metodologia ao sistema AMI da cidade universitária Prof. José de 

Silveira Neto da Universidade Federal do Pará, para que seja possível indicar as 

cargas não-lineares mais representativos na DHTu no PAC, agrupando-as por 

função e por alimentador. O resultado deste caso de teste também foi comparado 

com a metodologia apresentada por [11]. 

 

1.2. ESTADO DA ARTE E PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

 

Como será demonstrado no capítulo 3, a metodologia produto desta tese é baseada na 

relação de “causa e efeito” e na capacidade do modelo de regressão de estimar a saída desejada 

com precisão, para que em um segundo momento, seja possível quantificar a importância de 

cada variável para o mesmo. Visto isso, três aspectos tornam-se essenciais para garantir o 

sucesso da aplicação desta metodologia 1 - conceitos e particularidade da estimação de séries 

temporais, 2 - grau de correlação entre as grandezas de entrada e saída e 3 - as principais 

técnicas de aprendizagem de máquina usadas nessa problemática.  

Nos próximos tópicos serão apresentados os principais trabalhos encontrados para cada 

aspecto citado, em destaque, o último tópico com as soluções encontradas na literatura para 

solucionar o problema de identificação de impacto de múltiplas cargas não lineares em um 

ponto de acoplamento comum. 
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1.2.1. PRINCIPAIS TÉCNICAS PARA PREDIÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS EM 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

 

As séries temporais são sequências de realizações ou observações de uma variável ao 

longo do tempo, conceito amplamente utilizado em estatística, econometria, matemática 

aplicada e processamento de sinais. A importância deste assunto se dá pela análise dos padrões 

nas grandezas elétricas em diversos períodos como aplicação fundamental para verificações 

dos níveis de qualidade da energia, conforme os indicadores regulamentados pelo PRODIST, 

módulo 8. 

A fim de analisar o consumo elétrico residencial em um período de cinco anos da Arábia 

Saudita oriental, Abdeel-Aal e Al-Garni em [12] utilizaram um modelo UBJ-ARIMA 

(Univariate Box Jenkins - AutoRegressive Integrated Moving Average) para criar uma previsão 

deste consumo no sistema. O algoritmo foi implementado em quatro etapas: 1 - Identificação, 

onde a série temporal é analisada, incluindo suas funções de autocorrelação e variância, 2 - 

Estimativa, no qual os parâmetros do modelo são definidos, 3 - Diagnóstico, que analisa o 

modelo ARIMA quanto a inconsistências, e 4 - Previsão, quando o modelo gera sua estimativa 

e compara com o ano mais recente. 

Amini et al em [13] também utiliza um modelo ARIMA para prever o consumo de 

energia elétrica residencial, incluindo ainda carros elétricos em um futuro próximo. Modelando 

o consumo dos carros com uma distribuição de probabilidade baseado em parâmetros obtidos 

de outros estudos, o modelo apresentado utiliza dois sistemas elétricos para o teste do 

algoritmo, separando o consumo de cargas normais e dos carros elétricos.  

Chaouch [14] analisou o consumo em curto prazo de um sistema residencial, utilizando 

um algoritmo de regressão para prever o comportamento futuro. Inicialmente os dados passam 

por um algoritmo de classificação para separar os padrões de consumo mais relevantes, para 

que então um método FWK possa criar uma previsão. No final, as previsões feitas com o 

algoritmo de classificação obtiveram melhores resultados em relação aos dados sem pré-

processamento. 

Becalli et al em [15] é proposto um algoritmo baseado em redes neurais para previsão 

de consumo elétrico diário urbano. No pré-processamento os dados são normalizados para 

reduzir a variância e então organizados em grupos diferentes utilizando um mapa auto-

organizável, assim períodos com padrões anormais são classificados separadamente.  Esta 

identificação gerada automaticamente, junto com variáveis meteorológicas são usadas como 

entrada para uma rede neural com 50 neurônios na camada oculta, que produz uma previsão 
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para as próximas 24 horas. Utilizando períodos de teste e treino separados o artigo mostra 

resultados aceitáveis, mesmo com uma base de dados pequena. 

Cheng e Chen [16] propõe um algoritmo para previsão de séries temporais utilizando 

uma rede neural com transformada de wavelets, onde o uso de pesos simples foram substituídas 

por um modelo linear para cada conexão entre a camada oculta e a saída, na tentativa de 

aumentar a eficiência do sistema. Para definir os parâmetros da rede é utilizado um algoritmo 

de otimização de partículas aliado ao algoritmo genético para localizar a região aproximada do 

mínimo, para então partir ao gradiente descendente (revisar este termo mais tarde). Os testes 

indicam uma pequena vantagem em utilizar o método proposto em relação a uma rede neural 

wavelet comum. 

Fan et al em [17] emprega um modelo de SVR (Support Vector Regression) aliado a 

decomposição diferencial de modo empírico (DEMD) e auto regressão (AR) para previsão de 

consumo elétrico. Inicialmente o DEMD separa os dados em alta ou baixa frequência, para que 

o algoritmo SVR possa criar a previsão de alta frequência enquanto a árvore de regressão lida 

com as baixas. Utilizando dois bancos de dados, um coletado a cada 30 minutos durante 7 dias 

e outro coletado uma vez por hora durante 23 dias, o algoritmo DEMD-SVR-AR foi aplicado 

junto a outros propostos por diferentes estudos para comparação. Em ambos os casos teste o 

modelo do artigo apresentou resultados satisfatórios. 

Utilizando redes neurais, Park et al em [18] descreve uma previsão de consumo elétrico 

a curto prazo. Três casos de análise foram estudados, cada um com sua rede: carga máxima em 

um dia, carga total do dia e a previsão de carga com uma hora de antecedência. Utilizando 

apenas os dias úteis, o artigo calculou o erro para cada um dos casos e analisou cinco semanas 

diferentes, cada semana com uma amostra coletada por hora. No caso da carga máxima diária 

e da carga total do dia, apenas as temperaturas média, máxima e mínima do dia foram utilizadas 

como entrada, enquanto na previsão por hora foram utilizadas informações de consumo 

anteriores ao momento presente. O estudo concluiu que para semanas comuns, sem feriados ou 

eventos, uma rede neural MLP consegue prever o consumo elétrico com baixas taxas de erro. 

Em Nogales et al em [19] é proposto dois modelos para previsão de curto prazo dos 

preços de energia elétrica em um mercado aberto. Comparando a regressão dinâmica com uma 

abordagem de função de transferência, o artigo analisa os dois métodos, estimando os 

parâmetros de cada um. Os dados de preço e demanda são pré-processados com uma função 

logarítmica e remoção de pontos fora da média antes dos testes, para evitar erros nas regressões. 

O artigo analisou o mercado espanhol e do estado da Califórnia nos Estados Unidos, e em 
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ambos obteve taxas de erro menores que 5%, apesar que a Espanha apresentou uma volatilidade 

e erros maiores. 

O levantamento bibliográfico apresentou diversos trabalhos com variadas técnicas de 

aprendizagem de máquina para a análise das séries temporais e avaliação da energia elétrica, 

com foco na análise de consumo elétrico e qualidade da energia. Como resultado deste estudo, 

foi possível destacar a importância do pré-processamento de dados e da escolha da melhor 

janela temporal considerando aspectos como a sazonalidade, número de amostras, e as 

variações dos perfis de cargas, entre outros requisitos, que impactam a precisão dos modelos 

de estimação gerados. 

 

1.2.2. CORRELAÇÃO ENTRE GRANDEZAS ELÉTRICAS E A DISTORÇÃO 

HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO 

 

Em um sistema elétrico comum, cargas não lineares ocasionam distorções na corrente 

e na tensão, gerando prejuízos para consumidores e concessionárias. Devido ao fato de que a 

maior parte das distorções são geradas por diversas cargas e com características distintas, é 

inviável tentar calcular a taxa de Distorção Harmônica Total da rede (DHTu para tensão e DHTi 

para corrente) analisando as cargas individualmente, dificultando a modelagem completa do 

sistema. Para contornar esta dificuldade vários métodos foram utilizados para correlacionar os 

valores de DHT com outras variáveis do sistema elétrico. 

Em uma série de artigos, Emanuel et al [20-22] analisou medidas de tensão, corrente, 

potências e distorções harmônicas registradas em um período de dois anos em 11 localidades. 

O seu trabalho começa apresentando uma semana de medições, incluindo harmônicos de até 7ª 

ordem. Uma análise do artigo revela que os níveis de distorções permaneceram em um nível 

adequado durante o período, culminando na análise da relação entre a corrente de cargas não 

lineares, tensão e distorção harmônica de tensão. Os artigos apresentam casos onde a corrente 

não linear pode reduzir a distorção harmônica de tensão, dependendo de onde estas correntes 

estão localizadas na rede. Além disso, o trabalho também analisa efeitos de ressonância 

harmônica e requisitos mínimos para a medição correta de harmônicos na rede. 

No trabalho de Goeke e Wellsow [23] é apresentado um método estatístico para calcular 

o impacto das correntes não lineares em um sistema, mostrando os níveis das correlações entre 

corrente e tensões harmônicas. Utilizando o método de Monte Carlo o artigo calcula a curva 

de distribuição cumulativa das saídas, para no final estimar a distorção harmônica de tensão da 

rede para cada ordem de harmônico. 
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Em Hatata e Eladawy [24] é usado uma rede neural NARX (Nonlinear Autoregressive 

Exogenous) para analisar e prever os níveis de corrente harmônicas de uma pequena rede 

elétrica, além de classificar o impacto de cada carga no sistema. Utilizando dados de corrente 

e tensão da rede para treinar as redes neurais o artigo mostra a viabilidade de utilizar um método 

parecido para redes de maior porte. 

Xu [25] propôs um método estatístico para determinar a correlação entre corrente e 

DHT de corrente ou de tensão. O artigo utiliza dados de medição para então concluir que existe 

uma relação quase linear entre tensão, corrente e DHT de corrente e tensão, sendo que esta 

última possui uma correlação menor. 

Kaprielian [26] utilizou modelos estatísticos e análise de circuitos para analisar as 

relações entre níveis de tensão, corrente e seus harmônicos em uma rede com cargas não 

lineares. Um problema do artigo é a rede proposta nele, composta apenas de um tipo de carga 

não linear, o que impede o uso do método para outros sistemas elétricos. 

Li et al em [27] avaliou o impacto harmônico em um ponto utilizando uma regressão 

de mínimos quadrados parciais (PLS). O artigo usa medições de tensão e corrente para 

descobrir os coeficientes de regressão e consequentemente, consegue estimar valores 

aproximados para as distorções harmônicas de diferentes ordens. 

Rodway et al [28] analisou os dados de uma rede fotovoltaica, incluindo tensão, 

corrente, potência ativa, DHT de corrente e tensão e o nível de irradiação solar. Após um breve 

estudo das informações, onde foi concluído que a irradiação solar é inversamente proporcional 

ao nível de distorção da corrente, o artigo então analisou dois métodos de previsão, redes 

neurais e árvores de decisão. Os dados foram divididos em treino e teste, para então serem 

avaliados segundo três métricas de desempenho: POD (probability of detection), CSI (critical 

success index) e HK (Hanssen and Kuipers discriminant). Foi então avaliado que os melhores 

resultados foram criados pelas árvores de decisões. Para amostras de distorções elevadas 

(acima de 12%) os dois métodos não conseguem prever adequadamente, provavelmente pela 

falta de amostras de treino em níveis elevados. 

Em Vasconcellos et al em [29] é apresentado um breve resumo das definições de 

potência reativa para então analisar a influência dos harmônicos de corrente na medição da 

potência adequada. Posteriormente o artigo estuda dois conjuntos de dados, com o objetivo de 

descobrir a correlação entre DHT e erro de medição de potência reativa. A conclusão do 

trabalho mostra como existe uma relação direta entre os níveis de erro de medição de potência 

e a taxa de DHT, ressaltando que a potência reativa está atrelada às distorções de corrente e 

tensão. 
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Wang et al [30] propuseram um método de regressão linear múltipla (MLR) para avaliar 

o impacto harmônico de cargas individuais. As tensões e correntes harmônicas são coletadas 

em algumas cargas consideradas suspeitas, e em seguida são utilizadas em um algoritmo para 

serem manipuladas na MLR. O método apresenta a vantagem de não necessitar de um modelo 

completo da rede a ser avaliada, além de apresentar resultados confiáveis para uma série de 

medições com um período adequado. 

O artigo de Wu et al em [31] analisam modelos de regressão para prever a DHT de 

tensão e crescimento da demanda em uma rede elétrica. Após a coleta de medições de tensões 

e correntes instantâneas, além de potências ativa e reativa, distorções harmônicas e fator de 

potência retirado de subestações de energia, o trabalho utilizou modelos de regressão linear e 

exponencial para avaliar a relação entre corrente e as taxas de DHT. O estudo conclui que a 

regressão linear obteve melhores resultados para a distorção de tensão, enquanto o modelo 

exponencial  comportou-se melhor com a distorção de corrente. 

Este tópico apresentou diversos trabalhos acadêmicos para a identificação de correlação 

entre tensão e correntes em outras variáveis, como a distorção harmônica total de tensão, por 

exemplo. Este levantamento bibliográfico exibiu diversas técnicas matemáticas e 

computacionais para mensurar estas correlações com êxito, provando que é possível identificar 

e corresponder com assertividade as grandezas: corrente True RMS e distorção harmônica total 

de tensão. 

 

1.2.3 MÉTODOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS HARMÔNICOS DE 

MÚLTIPLOS CONSUMIDORES EM UM PONTO DE ACOPLAMENTO COMUM 

EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

 

Compreendendo o impacto negativo dos harmônicos sobre a rede ainda no ano 2000, 

Xu e Liu [32] apresentam um método para determinar a contribuição harmônica do consumidor 

e da concessionária de energia no ponto de acoplamento comum baseado em um circuito 

equivalente harmônico de Norton capaz de separar a corrente e tensão harmônicas em duas 

componentes: uma devido ao consumidor e a outra devido à rede elétrica. 

Seguindo métodos similares ao apresentado no artigo [32], surgiram outros trabalhos 

baseados em estudos em circuitos equivalentes harmônicos de Norton, como em [33] que 

inovou oferecendo a possibilidade de avaliar a contribuição relativa de vários clientes no PAC. 

A principal desvantagem de metodologias como essa era a dificuldade de aplicação em 
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sistemas mais complexos, onde há múltiplas cargas não lineares em constante mudança de 

acionamento, dificultando o estabelecimento de um circuito adequado e preciso. 

Wang, Nino e Xu [34] apresentaram um método de medição que pode determinar a 

fonte e a impedância harmônica para sistemas residenciais e comerciais supridos por um 

transformador monofásico mostrando a contribuição da concessionária de energia elétrica e do 

consumidor no ponto de acoplamento comum através de um curto-circuito controlado por um 

tiristor no ponto de medição. O maior gargalo desta técnica é a necessidade de incrementação 

dos medidores utilizados no sistema com o tiristor, o que representa um custo adicional 

desnecessário frente aos medidores já disponíveis no mercado. 

Aproveitando o advento da computação evolucionária, Srinivasan et al. [35] utilizam-

se de redes neurais treinadas para extrair recursos da forma de onda da corrente de entrada para 

identificar as fontes harmônicas e os vários tipos de dispositivos conectados à rede elétrica 

usando suas assinaturas harmônicas distintas de forma exclusiva, ou seja, uma "assinatura". A 

principal desvantagem deste método é a sua incapacidade de fornecer informações sobre 

múltiplas cargas não lineares no sistema, como sua localização, além de não poder ser 

empregado em grandes sistemas de energia. 

Mazumdar et al. também realizaram uma série de estudos com redes neurais recorrentes 

[36–38], buscando minimizar os conflitos entre as concessionárias de energia elétrica e os 

clientes finais, analisando a responsabilidade das distorções harmônicas no PAC. Contudo, a 

verificação não é feita em tempo real, sendo realizada apenas quando ocorrer problemas 

relacionados à responsabilidade da contribuição harmônica na rede. 

Surge, então, o trabalho de Kandev e Chénard em [39] que apresenta um método capaz 

de localizar em tempo real o consumidor responsável pelo distúrbio harmônico na rede pela 

análise vetorial das correntes harmônicas medidas em diferentes pontos da rede elétrica. Apesar 

de ter a vantagem de análise ser em tempo real, este estudo analisa somente uma corrente 

harmônica a cada experimento. 

Manito, em seu artigo [11] apresenta um modelo em Artificial Neural Networks (ANN) 

treinado e testado através de dados coletados em uma campanha de medição simultânea em 

todas as cargas não-lineares e no ponto de interesse para estimar seus impactos na distorção 

harmônica de tensão individual (5a harmônica) no ponto de acoplamento comum. Seu método 

conta com uma análise de sensibilidade para estabelecer a contribuição percentual das correntes 

de carga sobre a distorção de tensão individual observada. O estudo foi realizado em um 

sistema industrial de teste no Alternative Transient Program (ATP). Observa-se que a 

metodologia proposta é capaz de classificar corretamente o grau de impacto das correntes de 
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carga não-lineares nas distorções harmônicas de tensão na 5a harmônica nos pontos de 

interesse, no entanto, apenas uma harmônica específica por vez. 

Voltando a trabalhos que utilizam visão estatística, como o de Yin et al. [40], que 

explorou ferramentas que proporcionem uma solução para a identificação das fontes de 

distorções harmônicas em redes com múltiplas cargas não lineares. Foram propostos métodos 

com regressão linear múltipla e com análise de correlação parcial. Entretanto, esse artigo 

determinou somente suas contribuições nas distorções harmônicas individuais. 

Matos et al. [41] apresentou um método para identificar o impacto harmônico de 

múltiplas cargas não lineares usando medições de distorções harmônicas individuais de tensão 

e de corrente em curtas janelas de tempo, por modelos de regressão linear e não-paramétrica. 

Foram utilizadas duas redes elétricas para os testes e em ambos o modelo não paramétrico 

obteve resultados melhores. No entanto, o estudo considerou este impacto em apenas uma 

ordem harmônica de cada vez, ora a 3a harmônica ora a 5a harmônica. Ou seja, não reflete com 

destreza o cenário real. Considerar apenas uma ordem harmônica mostrou-se insuficiente para 

mensurar o impacto harmônico na rede de distribuição. 

Seguindo a premissa de avaliação do impacto na distorção harmônica de múltiplas 

cargas confrontando o desempenho de técnicas de computação evolutiva e de métodos 

estatísticos, [42] compara as técnicas de regressão linear múltipla, redes neurais artificiais e 

árvore de regressão. Este trabalho considerou as janelas temporais diária e semanal, analisando 

também o patamar de carga. No entanto, assim como o trabalho anteriormente citado, esta 

pesquisa avalia apenas uma ordem harmônica. 

Moradifar et al [43] apresentam uma nova abordagem à problemática aplicando a lógica 

fuzzy para designar a alocação ótima dos medidores harmônicos para a localização inteligente 

de múltiplas cargas não lineares nos sistemas de distribuição. Além disso, o algoritmo fuzzy 

estipula a localização e nível relativo de fontes harmônicas pela investigação da magnitude e 

sinal das potências considerando as distorções harmônicas e reatâncias da rede, classificando-

as de acordo com o Harmonic Source Index (HSI), índice concebido pelos autores do trabalho. 

A principal desvantagem deste artigo é que não foi testado em um sistema mais robusto, o que 

acrescenta complexidade à problemática e o fato de precisar de medidores de alto custo, devido 

às grandezas de entrada do sistema. 

Observando os trabalhos acima citados, as principais contribuições desta tese podem 

ser resumidas conforme a seguir: 

1. A metodologia utiliza como entrada a corrente True RMS, grandeza que pode 

ser obtida por medidores de baixo custo, sendo, portanto, viável a realidade das 
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concessionárias e dos clientes. É inédito o uso da corrente True RMS na 

identificação e quantificação do impacto de múltiplas cargas não lineares nos 

níveis de distorção harmônica total de tensão em um ponto de acoplamento 

comum; 

2. A metodologia pode ser aplicada com outras grandezas de entrada e de saída, 

contanto que elas sejam representativas ao escopo do problema. Escolheu-se a 

corrente True RMS por ser a grandeza mais acessível com alta correlação quanto 

aos níveis de distorção harmônica total no ponto de interesse. 

3. Em casos de possíveis problemas judiciais, a metodologia permite reduzir a 

região de interesse para a análise focalizada das cargas que mais impactam a 

qualidade da energia da rede, diminuindo a quantidade de medidores 

necessários à verificação e, consequentemente, os custos vinculados ao 

diagnóstico; 

4. Apresenta uma metodologia inovadora e perspicaz para a solução da 

problemática de identificação e quantificação do impacto de múltiplas cargas 

no nível de DHTu por fase no PAC através de uma métrica inerente a técnica de 

árvore de regressão. Por já ser uma etapa da técnica computacional escolhida, a 

estimação da importância das variáveis de entrada na variável de saída não 

acrescenta custo computacional. 

A metodologia, quando aplicada a um Advanced Metering Infrastructure, oferece ainda 

outras contribuições: 

1. Entendendo que a Advanced Metering Infrastructure é uma definição 

relativamente nova, esta tese apresenta alguns procedimentos para garantir a 

confiabilidade dos dados na implantação de um AMI em um sistema já em 

funcionamento; 

2. Prover o monitoramento da qualidade da energia em tempo real em todas as 

fases da rede elétrica, observando os medidores com maior contribuição na 

distorção harmônica total. Além de ajudar na convergência à smart grids das 

atuais redes legadas com implementações menos onerosas às concessionárias 

de energia; 

3. Permite uma ampla gama de experimentos com a variação das janelas de tempo, 

como demonstrado na primeira referência da seção trabalhos publicados [TP1]. 

De acordo com o caso a ser estudados pelos gestores da rede elétrica, a 

combinação da metodologia proposta com um AMI é capaz de investigar as 
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contribuições dos medidores em diferentes momentos por dia, por semana ou 

por mês, investigando as cargas mais impactantes à qualidade da energia 

sazonalmente. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está dividido em 5 capítulos, descritos a seguir. O capítulo 1 

introduziu o assunto, apresentando a importância do tema abordado para o setor de energia 

elétrica e as empresas, agências reguladoras e normas regulamentadoras da qualidade da 

energia e distorção harmônica, além dos objetivos e contribuições desta proposta de tese.  

O capítulo 2 expõe o referencial teórico empregue para formar a base do 

desenvolvimento da proposta, como informações sobre a qualidade de energia, sistemas de 

medição online, aquisição de dados via campanhas de medição e outros aspectos, assim como 

técnicas de tratamento de dados para eliminação de dados espúrios, a inteligência 

computacional, aprendizado de máquinas e a técnica computacional utilizada na metodologia. 

O capítulo 3 exibe a proposta da tese propriamente dita, sua metodologia e forma de 

aquisição de dados. E o caso teste e os resultados, além das campanhas de medição e análises 

serão expressos no capítulo 4. Por fim, o capítulo 5 abordará a as considerações finais e as 

conclusões do trabalho, apresentando algumas indicações e possibilidades de trabalhos futuros 

no tema.  
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Buscando contextualizar e embasar o leitor quanto ao estudo apresentado no Capítulo 

3, este capítulo aponta o referencial teórico utilizados na elaboração da metodologia proposta 

por esta tese desde os conceitos básicos e métricas até as tecnologias empregadas. Os tópicos 

a seguir referem-se às categorias de análise reveladas no campo (1) da qualidade de energia e 

(2) da inteligência computacional e aprendizado de máquina, de acordo com a metodologia 

utilizada neste estudo.  

 

2.1. QUALIDADE DE ENERGIA 

 

Atualmente, a energia elétrica é o que move diversos campos da atividade humana, 

sendo fundamental, inclusive, aos setores essenciais à qualidade de vida de uma população, 

como saúde, segurança e educação. A falta de energia elétrica tem graves consequências ao 

nosso bem estar, desde a perda de iluminação pública e de produtos perecíveis até a interrupção 

de um tratamento de saúde. Desta forma, a energia deve ser mantida em certos níveis mínimos 

para garantir sua utilização ótima pelos consumidores.  

A qualidade de energia elétrica leva em consideração alguns indicadores em limiares 

desejáveis para uma operação segura tanto por consumidores e equipamentos, quanto pelos 

operadores do sistema. Como o foco desta tese é  sobre a rede de distribuição, dar-se-á foco na 

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) como entidade responsável por definir os 

indicadores e estipular seus limiares mínimos, e isto ocorre através do PRODIST 

(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional). 

O PRODIST é composto por 11 módulos, documentos que normatizam e padronizam 

todas as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 

distribuição de energia elétrica. A qualidade da energia é tratada no módulo 8, a qual passou 

pela 10a revisão em 2017 a começar a valer suas modificações a partir de 01 de janeiro de 

2018. 

A Revisão 10 do módulo 8 do PRODIST estipula os seguintes indicadores da qualidade 

da energia no Brasil [6]:  

● Tensão em regime permanente; 

● Fator de potência; 

● Desequilíbrio de tensão; 
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● Flutuação de tensão; 

● Variação de frequência; 

● Variação de tensão de curta duração; 

● Distorções harmônicas. 

Destes, o indicador da qualidade da energia estudado por esta tese são as chamadas 

distorções harmônicas. 

 

2.1.1 DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

 

A matriz energética nacional é majoritariamente composta por usinas hidrelétricas, mas 

também estão presentes as fontes fotovoltaicas e eólicas. Por via de regra, a energia elétrica 

gerada a partir de usinas hidrelétricas é, praticamente, uma onda senoidal pura na frequência 

fundamental regulamentada no Brasil, 60 Hz (hertz). O que não é sempre verdade para as fontes 

fotovoltaicas e eólicas. Além disso, no decorrer do trajeto desde sua geração até ser entregue 

ao consumidor final, a energia é "poluída" com componentes múltiplas da frequência 

fundamental. Assim, as distorções harmônicas podem ser definidas como fenômenos 

associados a estas deformações nas formas de onda de tensão e de corrente em relação à onda 

senoidal da frequência fundamental, conforme ilustrado na Figura 1.  

 

Figura 1- Forma de onda harmônica. 

 

Fonte: [44]. 

 

As frequências harmônicas são múltiplas da frequência fundamental, no Brasil definida 

como 60 Hz, e as novas diretrizes do módulo 8 do PRODIST indicam a adoção das harmônicas 

até, pelo menos, a 40o ordem. 

As distorções harmônicas podem ser calculadas ou medidas para cada frequência 

harmônica para tensão ou para corrente, sendo chamadas de distorções harmônicas individuais 

de tensão ou de corrente, por exemplo, para a 5a harmônica.  Para quantificar a deformação 
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integral da forma de onda com relação a forma de onda ideal, ou seja, a frequência fundamental, 

tanto para os sinais de tensão como de corrente é denominado Distorção Harmônica Total de 

Tensão (DHTu) ou Distorção Harmônica Total de corrente (DHTi). 

As expressões para o cálculo das grandezas DITh% (Distorção harmônica individual de 

tensão de ordem h), DTT% (Distorção harmônica total de tensão ou também chamada de 

DHTu), DTTp% (Distorção harmônica total de tensão para as componentes pares não múltiplas 

de 3), DTTi% (Distorção harmônica total de tensão para às componentes ímpares não múltiplas 

de 3) e DTT3% (Distorção harmônica total de tensão para às componentes múltiplas de 3) são 

representadas nas expressões de (1) a (5): 

𝐷𝐼𝑇ℎ(%) =  
𝑉ℎ

𝑉1
 𝑥 100                                                     (1) 

𝐷𝑇𝑇(%) =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑚á𝑥
ℎ=2

𝑉1
 𝑥 100                                             (2) 

sendo: 

Vh = Tensão harmônica de ordem h. 

V1 = Tensão fundamental medida. 

h = todas as ordens harmônicas de 2 até hmáx (conforme a classe A ou S). 

𝐷𝑇𝑇𝑝(%) =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑝
ℎ=2

𝑉1
 𝑥 100                                              (3) 

sendo: 

h = todas as ordens harmônicas pares, não múltiplas de 3 (h = 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 

22, 26, 28, 32, 34, 38, ...). 

hp = máxima ordem harmônica par, não múltipla de 3. 

 

𝐷𝑇𝑇𝐼(%) =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑖
ℎ=5

𝑉1
 𝑥 100                                             (4) 

sendo: 

h = todas as ordens harmônicas ímpares, não múltiplas de 3 (h = 5, 7, 11, 13, 17, 19, 

23, 25, 29, 31, 35, 37, ...). 

hi = máxima ordem harmônica ímpar, não múltipla de 3. 

 

𝐷𝑇𝑇3(%) =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ3
ℎ=3

𝑉1
 𝑥 100                                           (5) 

sendo: 



   

 

34 
 

h = todas as ordens harmônicas múltiplas de 3 (h = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 

33, 36, 39, ...) 

h3 = máxima ordem harmônica múltipla de 3. 

 

Nota-se que a ANEEL não estipula valores de referências para as distorções harmônicas 

de corrente. No entanto, o IEEE [45] já limitou em norma a quantidade das distorções 

harmônicos de demanda totais de corrente (TDD) fornecido a rede. A grandeza TDD (Total 

Demand Distortion) é diferente da DHTi, pois é considerada na máxima demanda da corrente 

de carga de 15 ou 30 minutos, ou seja, a medição da TDD deve ser feita no pico de consumo, 

enquanto a DHTi é calculada da mesma forma que o DHTu, mas considerando as harmônicas 

de corrente. De qualquer forma, a norma do IEEE pode ser utilizada como regulamentação 

complementar à norma brasileira. 

E é importante estipular limiares mínimos tanto para as Distorções harmônicas de 

tensão quanto para as de corrente, pois, segundo Silva [46], os principais impactos de ambas 

são: 

● Redução da vida útil das máquinas rotativas: aquecimento, torques pulsantes, ruídos, e 

etc.; 

● Redução da vida útil das lâmpadas: flutuação da potência e consequentemente da 

intensidade luminosa; 

● Erros nos medidores de energia elétrica e equipamentos de medição; 

● Má operação de relés e equipamentos de proteção elétrica; 

● Redução da vida útil de transformadores: aumento das perdas por aquecimento, 

saturação, ressonância, vibrações, etc.; 

● Má operação de dispositivos controlados por semicondutores – disparos indevidos; 

● Redução da vida útil de capacitores: aumento das perdas por aquecimento; 

● Interferências eletromagnéticas nos equipamentos de comunicação e controle; 

● Aumento das perdas nos alimentadores elétricos; 

● Possibilidade de ocorrências de ressonâncias em série e em paralela. 

 

E, neste ponto convém voltar ao assunto das disputas judiciais entre as concessionárias 

de energia e seus clientes. Considere que, em uma dada indústria, os engenheiros e técnicos de 

manutenção identificam problemas nas suas máquinas rotativas, tendo desempenho inferior ao 

esperado. Ou pior, ocorre a queima de uma máquina, ou por mal funcionamento desta ou dos 

equipamentos de proteção elétrica, e a produção daquela indústria é interrompida durante 3 
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horas. Estes são alguns exemplos nos quais cabem disputas judiciais entre uma concessionária 

de energia e seu cliente neste assunto.  

Averígua-se, diante das possibilidades e metodologias disponíveis atualmente, as 

contribuições dos principais responsáveis pela distorção harmônica de tensão entre a 

concessionária de energia e o cliente por meio de estudos e análises da rede. E, se for 

comprovado que a energia veio "poluída" da rede de distribuição, ou seja, que a rede de 

distribuição não esteja nos limiares mínimos de qualidade da energia, a responsabilidade pelos 

prejuízos totais daquela indústria é da concessionária. Desta forma, o cliente deverá ser 

ressarcido pelo valor da máquina e do lucro que deixou de ser obtido pela indústria no período. 

Muitos são os exemplos de trabalhos nesta área [47-51] 

No entanto, é preciso ter em mente que, apesar de as concessionárias de energia serem 

as principais responsáveis pela manutenção da qualidade da energia, as principais geradoras de 

harmônicos na rede elétrica são as cargas não-lineares, ou seja, as máquinas e equipamentos 

dos consumidores. Baggini [52] classifica em três grandes grupos de equipamentos as fontes 

geradoras de harmônicos. O grupo 1 engloba aparelhos com um núcleo ferromagnético 

saturado em sua estrutura, como máquinas rotativas, transformadores e reatores. O segundo 

grupo compreende máquinas que em operação criam arcos elétricos, por exemplo, os fornos 

elétricos a arco, as soldas elétricas e as lâmpadas de descargas com reatores magnéticos. E, por 

fim, o grupo 3 é composto por eletrônicos ou aqueles equipamentos baseados na eletrônica de 

potência, como conversores trifásicos de potência, fontes chaveadas, ciclo conversores, 

compensadores estáticos, fonte de tensão ininterrupta (UPS), compensadores série controlados 

por tiristor e outros. 

Além das Distorções harmônicas, outro fenômeno associado aos harmônicos é a 

ressonância harmônica, que ocorre quando a frequência natural de um sistema elétrico coincide 

com a frequência de um harmônico proveniente de uma carga não linear, gerado nos 

harmônicos de baixa frequência a partir da inclusão de bancos de capacitores nas redes de  

distribuição e industriais. A ressonância harmônica pode causar aumento no módulo da tensão, 

quando paralela, e na corrente harmônica, quando ocorre em série. 

A fim de contribuir na resolução dos problemas referentes a distorção e ressonância 

harmônica, desenvolveu-se nos últimos anos diversas metodologias em vários subtópicos do 

tema. 

Mikkili e Panda [53] sugerem a inserção de sistemas que suprimam ou neutralizem os 

distúrbios do sistema de potência e o condicionamento de carga para tentar diminuir a 
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sensibilidade dos equipamentos a distúrbios na rede como metodologias para a mitigação de 

problemas de qualidade de energia. 

Mais soluções foram propostas por Kusko e Thompson [54]. Eles indicam para 

amenizar o problema da qualidade da energia, a otimização dos projetos de equipamentos de 

carga, a otimização dos projetos de distribuição de energia elétrica, a instalação de filtros de 

harmônicos de potência, a utilização de compensadores dinâmicos de tensão e a instalação de 

fontes de alimentação ininterruptas (UPSs, do inglês). 

No entanto, ainda há muito a ser feito. Todas estas informações embasam e justificam 

a relevância dos estudos e pesquisa desenvolvidos sobre todos os aspectos relacionados à 

distorções harmônicas, principalmente na identificação das suas principais fontes geradoras em 

sistemas de médio e grande porte para posteriores ações mitigadoras. 

 

2.1.2 AQUISIÇÃO DE DADOS VIA CAMPANHAS DE MEDIÇÃO  

 

A ANEEL, além de tratar dos indicadores da qualidade da energia e seus limites 

mínimos, também discorre sobre como deve ser feita a aquisição dos dados para posterior 

análise de qualidade da energia. E é muito importante determinar como deverão ser feitas estas 

medições para garantir um padrão nacional e facilitar as análises tanto pelos atores envolvidos 

no sinistro quanto pelos agentes fiscalizadores.  

Assim, estas medições também são regulamentadas pelo Módulo 8 do PRODIST, 

estabelecendo-as como campanhas de medição, demonstradas na Figura 2, aquelas realizadas 

continuamente com duração de 7 (sete) dias consecutivos com intervalos de integralização de 

10 minutos para possibilitar o mínimo de 1.008 medições. 

Figura 2- Campanha de medição. 

 
Fonte: Autora. 
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O PRODIST define que, para as medições de distorções harmônicas, desequilíbrios de 

tensão e flutuações de tensão, na ocorrência de variações de tensão de curta duração ou de 

interrupções de longa duração, o intervalo de medição de 10 (dez) minutos deve ser expurgado 

e substituído por igual número de leituras válidas. 

Além de padronizar as campanhas de medição, o PRODIST exige que os equipamentos 

de medição, ou seja, os analisadores de qualidade de energia elétrica (QEE) devem permitir 

apurar no mínimo:  

1) os valores dos indicadores individuais associados à tensão em regime permanente;  

2) a tabela de medição e o histograma de tensão em regime permanente;  

3) os valores dos indicadores associados com a distorção harmônica total de tensão;  

4) os valores dos indicadores de distorção harmônica individual de tensão até hmáx, que 

é até a 40a harmônica;  

5) os valores do fator de desequilíbrio de tensão, dos indicadores de flutuação de tensão;  

6) a duração e amplitude dos eventos de variação de tensão de curta duração, indicando 

a data e hora de início de cada evento. 

As medições devem ser realizadas em uma região determinada como ponto de 

acoplamento comum (PAC), exemplificado na Figura 3, que delimita as responsabilidades dos 

consumidores finais e concessionárias quanto às harmônicas, sejam estas de tensão ou corrente. 

Entretanto, medições em pontos internos à rede também são significativos. Para isto, é 

necessário que os analisadores estejam calibrados para medir simultaneamente em todos os 

pontos. 

 

Figura 3- Representação de distorções harmônicas em corrente e tensão considerando o PAC. 

 

Fonte: [55]. 

 

Para o desenvolvimento da metodologia proposta por esta tese foi de crucial 

importância conhecer as regras e considerações quanto às campanhas de medição para nortear 

as condições e requisitos quanto a aquisição e pré-processamento dos dados brutos. 
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2.1.3 ANALISADORES DE QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA 

Os analisadores de QEE, também chamados de smart meters (SM ou medidores 

inteligentes), são inúmeros e podem ser categorizados em analisadores classe A, classe S e 

classe B. Os analisadores Classe A, geralmente, são mais onerosos e são instrumentos que 

satisfazem os mais elevados requisitos de desempenho e precisão. Esta classe é usada onde 

medições precisas são necessárias, por exemplo, para aplicações contratuais que podem exigir 

soluções em disputas entre consumidores e concessionárias. 

Um exemplo de medidor classe A é o analisador de qualidade da energia elétrica HIOKI 

PW3198. Capazes de medir tensões, correntes, potências ativa e reativa, energias ativa e 

reativa, fator de potência, variações de tensão de curta duração (sags e swells), sobretensões 

transitórias de baixa, média e alta frequências, flicker, desequilíbrios de tensão e corrente, inter-

harmônicos, correntes de inrush, distorções harmônicas totais de corrente e tensão e 

harmônicos individuais de tensão e corrente até a 50ª ordem durante suas medições, os 

analisadores de QEE PW3198 da fabricante HIOKI, apresentado na Figura 4, é um analisador 

de qualidade de energia para monitorar e registrar anomalias na fonte de alimentação, 

permitindo que suas causas sejam rapidamente investigadas e também para avaliar problemas 

de fornecimento de energia. 

 

Figura 4 - Imagens ilustrativas do analisador de QEE HIOKI PW3198. 

 

Fonte: [56]. 

 

Suas características principais são alta precisão e gravação contínua sem intervalos (V: 

± 0,1% da tensão nominal, A e W: ± 0,2% rdg. ± 0,1% f.s.), ampla faixa dinâmica de baixas 

tensões até 1300 V (tensão linha-a-linha 3P4W), sobretensão transiente máxima de 6000V até 

700kHz, faixa de tensão de banda larga permite medir até mesmo componentes harmônicos de 
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alta ordem de até 80 kHz, interfaces de LAN, USB e cartão SD, e Caixa GPS opcional para 

sincronizar vários dispositivos. 

Os instrumentos Classe S possuem menor custo e são úteis para levantamentos 

estatísticos e aplicações contratuais onde não existem conflitos. Os requisitos de precisão e 

desempenho para a Classe S são menos rigorosos do que para a Classe A. E os analisadores 

classe B são equipamentos mais antigos e que não são recomendados para novos projetos.  

A norma IEC 61000-4-30 [5] 2015 define os métodos de medição e interpretação dos 

resultados para os parâmetros de qualidade de energia em sistemas de corrente alternada com 

uma frequência fundamental de 50 Hz ou 60 Hz e prevê o uso apenas de medidores classe A e 

classe S. Como esta norma foi tomada como base para a Revisão 10 do Módulo 8 do PRODIST, 

estabeleceu-se os mesmos parâmetros no Brasil, ou seja, instrumentos de medição Classe S 

poderão ser utilizados em quaisquer aplicações, exceto em situações contratuais envolvendo a 

solução de disputas específicas ou as questões judiciais em que deverão ser utilizados os 

instrumentos Classe A, não mais admitindo o uso de analisadores classe B.  

No entanto, a natureza simultânea das medições em sistemas de médio e grande porte 

torna demasiadamente custosa a monitoração dessas redes com medidores classe A. Foi neste 

contexto que surgiu a ideia de utilizar uma grandeza relativamente de fácil acesso, a corrente 

True RMS, para estimar o impacto das cargas não-lineares no ponto de acoplamento comum. 

Desta forma, diminuiria a quantidade de candidatos a cargas mais impactantes na distorção 

harmônica total de tensão e, consequentemente, a quantidade de analisadores de QEE a serem 

empregados em casos de sinistros e disputas judiciais. 

 

2.1.4 TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE DADOS 

 

Em sistemas de medição, especialmente aqueles onde o número de medidas é 

suficientemente grande, pode ocorrer de algumas delas serem significativamente diferentes da 

maioria. Essa diferença pode ser devido a variabilidade inerente do processo sob estudo, ou 

seja, as medidas divergentes são válidas e devem ser tratadas como qualquer outra medida na 

amostra. No entanto, há uma possibilidade dessa diferença ser causada por algum procedimento 

de medição incorreto, uma falha de cálculo ou de armazenamento numérico [57].  

Sendo assim, é necessário realizar um estudo sobre as amostras de tal forma a detectar 

possíveis desvios cuja causa seja externa ao processo medido. Em seguida, é preciso definir o 

que deve ser feito com as medidas divergentes. Esse tópico visa apresentar técnicas estatísticas 
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de detecção de desvios, especialmente o critério de Chauvenet por sua simplicidade 

computacional, e também exemplificar quando uma medida divergente pode ser rejeitada. 

Segundo Taylor [58], uma medida pode ser significativamente diferente das outras para 

uma mesma quantidade, porém, quanto maior a discrepância, mais improvável isso se torna. 

Em alguns casos, é possível encontrar causas definitivas para essas diferenças, como falhas de 

equipamentos, erros humanos, o que permite um descarte completo de tais medições. No 

entanto, esses casos são raros, e a avaliação estatística exclusivamente dos valores obtidos é 

necessária. Sendo assim, foram desenvolvidos uma série de critérios para testar divergências.  

Geralmente, esses critérios são compostos por uma etapa de cálculo de um valor 

numérico baseado nas características estatísticas da amostra e uma etapa de comparação do 

mesmo com um valor crítico baseado na teoria da amostragem aleatória [57]. As características 

estatísticas normalmente são a média amostral, a variância amostral e o desvio padrão amostral.  

Para Grubbs [59], o valor crítico pode ser entendido como "o risco de rejeitar 

erroneamente uma medida válida". Os critérios mais frequentemente encontrados na literatura 

são: o Teste T [60], o Thompson τ [61], o Critério de Peirce [62,63] e o Critério de Chauvenet. 

O critério de Chauvenet é um dos testes mais restritivos, de modo que alguns valores 

medidos são eventualmente eliminados. De forma geral, pode-se dizer que um valor medido 

poderá ser rejeitado se a probabilidade m de obter o desvio em relação à média é menor que 

1/2n, onde n é o número de medições de uma determinada grandeza.  

As vantagens da utilização do critério de Chauvenet frente aos demais critérios são a 

simplicidade de cálculo e por só precisar ser aplicado uma vez para a exclusão dos valores 

duvidosos, fomentando a formação de uma base de dados consistente. Formalizando o critério 

de Chauvenet: calcula-se a razão do desvio individual com o desvio padrão , 

e compara-se com um valor de referência, ΔR0, que, por sua vez, depende do número de 

medidas. O valor medido é rejeitado quando ΔR > ΔRo. 

Este subtópico, assim como o subtópico 2.2, serviu como passo fundamental para o 

desenvolvimento da etapa de pré-processamento dos dados medidos e formação do dataset. 

 

2.1.5 ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE (AMI) 

 

A Advanced Metering Infrastructure (AMI) é uma arquitetura para comunicação 

bidirecional automatizada entre um medidor inteligente, ou sistemas de medidores inteligentes, 

com um endereço IP para acesso remoto dos principais dados elétricos de uma rede ou sistema, 
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sendo vista como primeiro passo de qualquer iniciativa ou projeto de smart grids. O objetivo 

geral de uma AMI é fornecer dados em tempo real sobre o consumo de energia elétrica, 

consumo de água e/ou de gás às empresas responsáveis e/ou aos clientes, visando permitir que 

os clientes realizem ações focalizadas nos desperdícios e/ou sinistros para o uso racional da 

energia ou insumos [64]. 

Para conseguir isso, uma arquitetura AMI precisa ser composta pelos seguintes 

módulos, conforme mostra a Figura 5: 

● Medidores inteligentes (Smart Meters - SM) de energia elétrica, água e/ou gás; 

● Rede de Comunicação; 

● Sistema de gerenciamento dos dados dos medidores (Meter Data Management 

System - MDMS). 

Em geral, os medidores inteligentes precisam conseguir enviar dados armazenados e 

receber comandos operacionais. Portanto, é crucial que o SM tenha pelo menos uma interface 

de comunicação de rede e um relógio interno em tempo real para permitir a verificação do 

sincronismo. E, no caso de diferentes medidores serem usados, deve ser possível padronizar a 

medição do tempo [65]. 

 

Figura 5 – Uma arquitetura AMI completa. 

 

Fonte: Adaptado de [64]. 

  

A AMI também precisa contar com uma rede de comunicação que interligue todos os 

componentes do sistema de forma segura, garantindo a circulação de todos os dados entre os 

demais módulos com confiança. Realizando a gestão de todos os demais módulos está o 
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MDMS (Meter Data Management System), responsável pela inteligência aplicada no problema 

e por onde são enviados os comandos aos medidores. O MDMS também deve ter uma interface 

com o usuário do sistema, que o permita acessar os principais dados medidos pelos SMs. 

Este é o último subtópico do tópico Qualidade da Energia, que exibiu as condições, 

conceitos básicos e medidas à compreensão do problema a ser sanado pela metodologia 

proposta por esta tese. Com a base da qualidade da energia disposta, parte-se aos conceitos de 

inteligência computacional e aprendizado de máquina utilizados no Capítulo 3. 

 

2.2 INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL E APRENDIZADO DE MÁQUINA 

 

Diversos domínios do conhecimento humano tendem a concentrar grandes volumes de 

dados, como por exemplo: astronomia, climatologia, geologia, qualidade da energia e outros. 

Todas essas informações precisam ser armazenadas e gerenciadas, para que seja possível retirar 

o máximo de conhecimento [66,67]. 

Com o passar dos anos, cada vez mais a tecnologia teve espaço nesses diversos 

domínios, disponibilizando um número maior de possibilidades no que se refere à aquisição de 

dados e, a partir da década de 1970, houve uma maior disseminação da utilização de técnicas 

de computação baseadas em Inteligência Artificial (IA), voltadas para solucionar problemas 

reais, que tendem a crescer, seja em complexidade, seja em volume de dados. Segundo Luger 

e Stubblefield [68], define-se como IA o ramo da ciência da computação que se preocupa com 

a automatização do comportamento inteligente. Com isso, necessita-se que as técnicas sejam 

capazes de criar por si próprias, a partir do conhecimento adquirido por experiências passadas, 

uma hipótese que consiga resolver o problema em questão. Esse processo é conhecido como 

Aprendizado de Máquina (AM) [69]. 

Baseando-se em Mitchell [70], o Aprendizado de Máquina se constitui como a 

capacidade de aprendizagem a partir de experiências passadas, para realização de uma 

determinada tarefa, focando-se em melhorar seu desempenho. Para o processo de 

aprendizagem, é aplicado o princípio de inferência denominado indução, no qual se obtêm 

conclusões genéricas a partir de um conjunto particular de exemplos [69]. Para Rezende [71], 

a indução é a forma de inferência lógica que permite conclusões genéricas a partir de um 

conjunto particular de exemplos. 

Os modelos gerados por algoritmos de AM são treinados a partir de um conjunto de 

dados, com o objetivo de induzir hipóteses válidas capazes de lidar com situações não 

apresentadas durante seu desenvolvimento, para outros objetos do mesmo dom ínio, sem haver 
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necessidade de refazer o modelo. A essa propriedade se dá o nome capacidade de generalização 

da hipótese. 

De acordo com Faceli [69], quando uma hipótese apresenta uma baixa capacidade de 

generalização, significa que mesma está́ superajustada aos dados existentes na base, o que se 

caracteriza como overfitting. No caso inverso, o underfitting, o algoritmo induz hipóteses com 

baixa taxa de acerto, configurando uma condição de subajustamento. Segundo Monard e 

Baranauskas [72], um dos motivos para que essa situação ocorra, é quando os exemplos de 

treinamento disponíveis na base são pouco representativos ou também pelo modelo ser muito 

simples, e não capture os padrões existentes. 

A forma como é representada e pesquisada a hipótese induzida é particular de cada 

algoritmo de AM, agindo como uma restrição que implicará na hipótese que melhor se ajusta 

ao conjunto de treinamento. Sem esses procedimentos, os modelos serão especializados para 

cada situação presente na base, com isso, não conseguiriam aplicar o conhecimento adquirido 

para novos dados. 

Outro aspecto importante para a construção de um bom modelo é o processo de 

tratamento dos dados. O modelo precisa ser capaz de lidar com a presença de diversos tipos de 

imperfeições, como, dados ausentes, inconsistentes, redundantes e ruidosos. Para solucionar 

esses problemas, é necessário, muitas vezes, que a base de dados original passe por uma etapa 

de pré-processamento. Em tal etapa, são utilizadas diversas técnicas para que o modelo não 

tenha dificuldade em induzir hipóteses corretamente. Segundo Faceli [69], essas técnicas 

podem ser agrupadas da seguinte forma: 

● Eliminação manual de atributos; 

● Integração de dados; 

● Amostragem de dados; 

● Balanceamento de dados; 

● Limpeza de dados; 

● Redução de dimensionalidade; 

● Transformação de dados. 

Os algoritmos de AM podem ser organizados de acordo com o paradigma de 

aprendizado a ser adotado para a tarefa, sendo que podem ser divididas em: preditivas e 

descritivas, conforme a Figura 6. 
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Figura 6 - Hierarquia de aprendizagem. 

 
Fonte: Modificado de [69]. 

 

2.2.1 MODELOS DESCRITIVOS 

 

As tarefas do aprendizado descritivo, ou não supervisionado, se referem à identificação 

de informações relevantes nos dados sem a presença de um elemento externo para guiar o 

aprendizado. Essencialmente, o aprendizado reside na identificação de propriedades intrínsecas 

aos dados de entrada, de maneira a construir representações desses dados que possam servir a 

diversos propósitos como auxílio à tomada de decisões ou descoberta de conhecimento. Essas 

técnicas são utilizadas principalmente quando o objetivo do aprendizado é encontrar padrões 

ou tendências que auxiliem no entendimento dos dados [73]. Mais precisamente no 

aprendizado não supervisionado não existem atributos meta. A partir do conjunto de dados X, 

um algoritmo de AM não supervisionado aprende a representar as entradas submetidas segundo 

algum critério de qualidade. As tarefas descritivas podem ser divididas em: sumarização, 

associação e agrupamento [69]. 

● Métodos de sumarização: tem o objetivo de encontrar uma descrição simples e 

compacta dos dados. Para isso, podem ser utilizadas desde medidas estat ísticas simples 

como mínimo, média, desvio padrão, até técnicas sofisticadas de visualização e de 

determinação de relações funcionais entre atributos [74,75]. 

● Métodos de associações: refere-se à busca de padrões frequentes de associações entre 

os atributos de um conjunto de dados. O agrupamento, por sua vez, lida com a 

identificação de grupos nos dados de acordo com a similaridade entre os objetos. 

● Métodos de agrupamento: é encontrar uma estrutura de clusters (grupos) nos dados 

em que os objetos pertencentes a cada cluster compartilham alguma caracter ística ou 
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propriedade relevante para o domínio do problema em estudo, ou seja, são de alguma 

maneira similares [76]. 

 

2.2.2 MODELOS PREDITIVOS 

 

São modelos que correspondem um conjunto de amostras rotuladas a uma função que 

irá estimar seus valores, sejam eles de natureza discreta ou contínua. Quando o rótulo é formado 

por um domínio com valores nominais, um estimador criado é um classificador.  

Quando o rótulo é constituído por valores numéricos, ordenado e infinito, o estimador 

é conhecido como regressor. Tanto modelos de classificação quanto de regressão possuem 

aprendizado supervisionado. Segundo Bigus [77], o aprendizado supervisionado é utilizado 

quando, em um banco de dados, se tem tanto as perguntas como as respostas. Com isso, faz-se 

necessário o uso de atributos de entrada e de saída (também conhecido como atributo alvo), 

para que uma hipótese seja capaz de relacionar os valores dos atributos de entrada de uma 

determinada amostra presente no conjunto de treinamento, ao seu valor correspondente ao seu 

atributo de saída. De acordo com [69], os principais métodos preditivos são organizados em: 

● Métodos baseados em distância: consideram a proximidade entre os dados na 

realização de predições. São afetados pela medida ou função de distância utilizada, e 

necessitam que os atributos sejam normalizados, para que todos os valores estejam na 

mesma escala. Um método baseado em distância utilizado com frequência é o algoritmo 

dos vizinhos mais próximos. 

● Métodos probabilísticos: são algoritmos baseados no teorema de Bayes, utilizados 

para tarefas de previsão e diagnóstico. Representam a distribuição de probabilidade 

conjunta de um determinado grupo de variáveis aleatórias, ou seja, as informações 

disponíveis são de natureza imprecisa. O algoritmo mais conhecido desse método é o 

Naive-Bayes. 

● Métodos baseados em otimização: são problemas de maximização ou minimização, 

onde buscam uma hipótese que descreva as informações de acordo com a função que 

se pretende otimizar, levando em consideração um conjunto de restrições. Um dos 

modelos mais conhecidos são os chamados de Algoritmos Genéticos (AG). 

● Métodos baseados em procura: são construídos com base na caracterização do 

problema, de acordo com a busca em um espaço de possíveis soluções. Representam 

estratégias capazes de encontrar uma solução em uma base conhecida, de forma rápida, 
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eficaz e generalizada. Os modelos que são frequentemente apontados na literatura são 

a árvore de decisão e os modelos baseados em regras. 

Dentre todos estes modelos, o que interessa discorrer um pouco mais para o 

entendimento dos procedimentos expostos na metodologia proposta é a árvore de decisão, 

utilizada para problemas de regressão. 

 

2.2.3 ÁRVORE DE DECISÃO E REGRESSÃO 

 

A técnica de árvore de decisão possui aprendizado preditivo baseado em procura, 

criando uma hipótese baseada em instâncias particulares para a geração conclusões 

generalizadas, similar a regras de if-then. Ela abrange todo o espaço amostral, com isso, pode 

realizar predições para qualquer exemplo de entrada [69]. Segundo Safavian e Landgrebe [78], 

as principais vandagens da classificação por árvore de decisão são: 

● Alta taxa de acurácia para classificação e regressão para amostras que não foram vistos 

na base de treinamento; 

● Facilidade de atualização; 

● Estrutura de simples compreensão; 

Russell e Norvig [79] apontam que uma árvore de decisão tem seus atributos de entrada 

divididos em contínuos ou discretos, no qual, para valores contínuos a aprendizagem é chamada 

de regressão, e para valores discretos são chamadas de classificação. E, quando árvores de 

decisão são usadas para resolver problemas de regressão passam a ser chamadas de Árvores de 

Regressão. 

Para Hosokawa [80], uma árvore de decisão é uma estrutura composta por simples 

regras de decisão, onde são divididas sucessivamente uma coleção de registros em conjuntos 

menores. Para cada divisão, os dados são separados de acordo com características em comum 

até chegar a pontos indivisíveis, que representam as classes. Os atributos do banco de dados 

são representados como nós internos (diferente do atributo classe), sendo que os valores do 

atributo classe são chamados de folhas [81]. Para cada valor do atributo do nó pai à um nó 

filho, é rotulado formando ligações que são conhecidas como ramos. Seguindo o mesmo 

raciocínio, a estruturada da árvore, apresentada na Figura 7, é organizada de tal forma que: 

● Cada nó interno (não-folha) seja rotulado com o nome de um dos atributos previsores; 

● Cada ramo ou arestas saindo de um nó interno seja rotulado com valores do atributo 

naquele nó; 

● Cada folha seja rotulada com uma classe. 
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De forma análoga, nas árvores de regressão, cada nó terminal ou folha contém uma 

constante (geralmente, uma média) ou uma equação para o valor previsto de um determinado 

conjunto de dados.  

Figura 7 – Modelo de Árvore de Decisão para diagnóstico de pacientes. 

 

Fonte: [82]. 

 

Para a construção de uma Árvore de Regressão é necessário escolher um critério para a 

seleção de atributo preditivo que será utilizado em cada nó. O critério da “melhor” divisão de 

um nó baseia-se na minimização da variância da variável predita Y nos segmentos 

descendentes. Os critérios de seleção para a melhor divisão são baseados em diferentes 

medidas, tais como: impureza, distância e dependência. No caso da escolha da impureza, a 

árvore de regressão vai continuar a formar nós até tornarem-se puros em termos da variável de 

saída ou quando todas as variáveis de entrada forem localmente constantes. 

A poda é considerada uma das partes mais importante do processo de construção de 

uma árvore de regressão, pelo razão da existência de ruídos na base de dados. Com isso, as 

árvores induzidas classificam novos objetos em um modo não confiável e tendem a ter uma 

grande estrutura tornando difícil a compreensão. O método de poda pode evitar problemas com 

ruídos ou erros nos ramos da árvore de regressão que levam ao overfitting [69]. Existem 

diversas formas de realizar poda em uma árvore de regressão e todas elas são classificadas 

como pré-poda ou pós-poda: 

● Pré-poda realiza o procedimento durante a construção da árvore. Onde o processo parar 

de dividir os atributos e transformará o nó corrente em um nó folha da árvore; 

● Pós-poda realiza o procedimento após a construção da árvore, eliminando ramos 

completos, fazendo a exclusão de todos os nós abaixo desse ramo é transformando o nó 

em folha quer representar a classe mais frequente no ramo. 



   

 

48 
 

Desta forma, a árvore de regressão como técnica computacional já conta com uma 

forma de análise da contribuição das variáveis de entrada na formação da estimação da 

grandeza de saída esperada. Isso se dá gradativamente através da combinação das etapas de 

critério de seleção dos nós e poda. 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foram apresentados alguns conceitos e peculiaridades da qualidade da 

energia, no que se refere às distorções harmônicas. Definiu-se também o contexto em que esta 

grandeza se faz importante à manutenção de uma rede elétrica, os principais causadores deste 

sinistro, limiares mínimos, as normas e regulamentações a nível nacional. 

Quanto às ferramentas computacionais empregadas, este capítulo tratou do que é 

inteligência computacional e aprendizado de máquina, identificando os principais tipos de 

modelos: descritivos e preditivos. Destacou-se, no entanto, a árvore de regressão por ser a 

técnica utilizada na concepção da proposta metodológica. 

Após a caracterização dos aspectos básicos para a compreensão da problemática a ser 

solucionada por esta tese, torna-se viável a exibição da metodologia proposta no Capítulo 

seguinte. 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA PROPOSTA 

 

Este capítulo apresenta a proposta metodológica desta tese, cujo objetivo é contribuir 

na identificação o grau de contribuição de múltiplas cargas harmônicas nos níveis de distorção 

harmônicas totais de tensão em um ponto de acoplamento comum utilizando como entrada 

apenas a corrente True RMS. Esta grandeza elétrica pode ser facilmente obtida, tornando esta 

proposta acessível tanto para a realidade das concessionárias de energia elétrica do país quanto 

para clientes que desejam monitorar sua rede, como por exemplo, no caso de clientes 

industriais.  

O problema a ser resolvido é ilustrado esquematicamente na Figura 8, representando 

uma rede elétrica com m cargas não-lineares para as quais deseja-se mensurar o impacto na 

distorção harmônica total da tensão em um barramento X, DHTux.  

 

Figura 8 – Caracterização do problema de identificação da contribuição de múltiplas fontes harmônicas 

na distorção harmônica da tensão em um ponto de interesse da rede elétrica. 

 

Fonte: Adaptado de [25]. 

 

Para descrever matematicamente o problema, considere a matriz de entrada como X e 

o vetor de saída como Y. A matriz X contém a série temporal de medidas de correntes  True 
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RMS, Irmsj(t), onde j = 1, 2, 3, …, m, onde m representa o número de cargas não-lineares 

consideradas em uma série temporal t. E o vetor Y é composto pelos valores de distorção 

harmônica total de tensão medidos no ponto de acoplamento comum,  DHTux na mesma série 

temporal estipulada na matriz de entrada, garantindo a análise simultânea dos dados. As 

representações das entradas e da saída são exibidas em (6) e (7), respectivamente. 

𝑋 =  

[
 
 
 
 
 
𝐼𝑅𝑀𝑆1

(1) 𝐼𝑅𝑀𝑆2
(1) 𝐼𝑅𝑀𝑆3

(1)

𝐼𝑅𝑀𝑆1
(2) 𝐼𝑅𝑀𝑆2

(2) 𝐼𝑅𝑀𝑆3
(2)

𝐼𝑅𝑀𝑆1
(3) 𝐼𝑅𝑀𝑆2

(3) 𝐼𝑅𝑀𝑆3
(3)

⋯ 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑚
(1)

⋯ 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑚
(2)

⋯ 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑚
(3)

⋮ ⋮ ⋮
𝐼𝑅𝑀𝑆1

(𝑡) 𝐼𝑅𝑀𝑆2
(𝑡) 𝐼𝑅𝑀𝑆3

(𝑡)
⋱ ⋮
⋯ 𝐼𝑅𝑀𝑆𝑚

(𝑡)]
 
 
 
 
 

                           (6) 

 

𝑌 =  [𝐷𝐻𝑇𝑢𝑋(1) 𝐷𝐻𝑇𝑢𝑋(2) 𝐷𝐻𝑇𝑢𝑋(3)   ⋯ 𝐷𝐻𝑇𝑢𝑋(𝑡)]                     (7) 

A metodologia proposta baseia-se no princípio do aprendizado supervisionado para a 

estimação de uma série temporal, onde a qualidade desta predição é refletida no quanto as 

entradas selecionadas para construção do modelo são representativas. Em (6), as colunas 

indicam cada medidor considerado na análise em uma série temporal ocorrendo de 1 a t. E em 

(7), essa análise é sobre o medidor no ponto de interesse no mesmo período (de 1 a t), pela 

medição do DHTux com base em um conjunto de atributos de entrada, Irmsm, coletados 

simultaneamente respeitando uma taxa de amostragem (Figura 9).  

  
Figura 9 – Representação dos atributos para construção do modelo da árvore de regressão da 

metodologia proposta. 

 
Fonte: Autora. 
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No entanto, nada impede a utilização desta metodologia com outras variáveis de entrada 

e de saída, contanto que seja comprovado o alto índice de correlação entre elas.   

Comumente, em problemas de aprendizagem de máquina aplica-se o procedimento de 

seleção de atributos para combinar e identificar as variáveis mais significativas em um conjunto 

de dados, atuando para melhorar o desempenho preditivo e reduzindo sua curva de 

aprendizado. Há técnicas que já implementam esse procedimento em sua própria fase de 

construção, como é o caso da Árvore de Regressão. 

A árvore de regressão é composta por uma entrada X e uma saída Y, sendo construída 

por n nós, subconjuntos de X. Os nós passam por testes binários, dividindo em novos dois 

subconjuntos de X que, por sua vez, são rotulados com um melhor valor para a variável de 

saída, diminuindo o grau de impureza a cada passo, adotando uma abordagem voraz, de forma 

top-down, recursiva, sob a estratégia dividir-para-conquistar. Assim, a árvore vai continuar a 

formar nós até tornarem-se puros em termos de Y ou quando todas as variáveis Xj forem 

localmente constantes. 

Avalia-se, então, a importância de uma variável de entrada Xm na predição da saída 

somando as diminuições das impurezas ponderadas para todos os nós onde Xm é usada. Desta 

forma, a função de impureza já é capaz de avaliar o impacto de cada grandeza preditora na 

saída esperada. 

A vista disso, esta metodologia busca empregar a função de impureza ponderada para 

mensurar o Harmonic Source Impact Factor (HSIF) de cada fonte geradora de harmônicos em 

um ponto de interesse, o que é um aspecto inovador introduzido neste trabalho, ainda não 

encontrado em outras referências na literatura técnica. 

De forma genérica, (8) pode ser chamada de importância da Média da Diminuição da 

Impureza (em inglês, Mean Decrease Impurity - MDI).  

𝐼𝑚𝑝(𝑋𝑚) =  
1

𝑁𝑅𝑇
 ∑ ∑ 𝑝(𝑛) ∆𝑖(𝑠𝑛, 𝑛)𝑛 ∈ 𝑁𝑅𝑇:𝑣(𝑠𝑛)=𝑋𝑚𝑁𝑅𝑇

                          (8) 

Em (8) o número de árvores construídas é representado por NRT (do inglês, Regression 

Tree), e p(n) é a proporção de amostras alcançadas em n nós, o sn é o teste binário para a 

separação das amostras em subconjuntos, v(sn) é a variável usada como parâmetro de separação 

e ∆i(sn,n) é a variação da medida de impureza. 

A medida de impureza i(n) pode ser o índice de Gini, a entropia de Shannon, a variação 

Y, a Permutation Importance, dentre outras. A medida definida para obter a porcentagem do 

HSIF foi a Permutation Importance (importância de permutação), conhecida também por Mean 
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Decrease Accuracy (MDA). A Permutation Importance é uma MDI que pondera a importância 

de uma variável Xm na saída quando os seus valores são aleatoriamente permutados em 

amostras out-of-bag, ou seja, fora das amostras utilizadas no treinamento do modelo. 

Finalmente, mede-se o grau de contribuição relativa de cada carga não-linear para a 

distorção harmônica total de tensão na saída do modelo pelo HSIFDHTum(%), conforme (9). 

𝐻𝑆𝐼𝐹𝐷𝐻𝑇𝑢𝑚
(%) =

𝐼𝑚𝑝(𝐼𝑅𝑀𝑆𝑚)

∑ 𝐼𝑚𝑝(𝐼𝑅𝑀𝑆𝑗
)𝑚

𝑗=1
                                           (9) 

Esses fatores de impacto em todas as j cargas podem ser interpretados como valores 

percentuais relativos que são calculados para cada corrente True RMS individualmente para o 

conjunto de cargas não lineares consideradas na análise, compondo (10). 

𝐻𝑆𝐼𝐹𝐷𝐻𝑇𝑢1
+ 𝐻𝑆𝐼𝐹𝐷𝐻𝑇𝑢2

+  ⋯ + 𝐻𝑆𝐼𝐹𝐷𝐻𝑇𝑢𝑚
= 100%                            (10) 

O fluxograma apresentado na Figura 10, corresponde à visão geral da metodologia 

proposta por esta tese. Como ponto de partida, é importante conhecer a fonte dos dados. Para 

isto, a metodologia aponta três caminhos possíveis, a primeira com sua aplicação em uma AMI 

seguindo os procedimentos indicados no tópico 3.1, a segunda não aplicando-os, e a última 

utilizando as tradicionais campanhas de medições. 

Caso seja usado campanhas de medições sem os recursos de um Sistema de 

Gerenciamento de Dados (em inglês, Data Management System - DMS), é necessário que seja 

respeitado uma janela temporal e possuir um intervalo único de amostragem. Recomenda-se 

no máximo 10 minutos em casos de campanhas de uma semana, que corresponderia a 1080 

amostras. Quanto menor a taxa de amostragem maior é a possibilidade de aplicar técnicas de 

pré-processamento de dados, que corresponde a próxima etapa da metodologia. 

Após a aquisição é realizada a fase de Manipulação dos Dados, que corresponde 

basicamente a aplicação dos processos de Descoberta de Conhecimento em Banco de Dados 

(em inglês - Knowledge Discovery in Databases - KDD), passos estes, cruciais para obter-se 

um bom modelo de estimação. 

Na etapa de Extração e Seleção, é importante realizar um filtro para seleção de quais 

pontos de medição devem ser considerados no estudo, em função de quantas amostras nulas o 

mesmo possui em sua série temporal. Recomenda-se que pontos com acima de 30% de 

amostras nulas sejam descartados do diagnóstico. Estas amostras nulas correspondem a 

períodos de desligamentos ou falhas dos medidores. Este mesmo procedimento é aplicado na 

etapa de Seleção dos SMs da Área de Interesse. 
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Figura 10 – Visão geral da metodologia proposta. 

 

Fonte: Autora. 

De forma geral, até então deu-se início a contabilização dos pontos de medições 

disponíveis para análise em uma determinada janela amostral, e em seguida os dados de 
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corrente RMS das cargas são obtidas e tratadas juntamente com o DHTu no ponto de interesse 

que se deseja mensurar o impacto dessas cargas em sua qualidade de energia. 

A próxima etapa da metodologia corresponde a criação e separação do dataset que será 

usado no treinamento e posteriormente na validação do modelo de estimação configurado e 

construído. Aconselha-se utilizar a técnica de validação cruzada para amenizar efeitos causados 

pela sazonalidade inerente à utilização das cargas elétricas. 

Se o erro obtido pelo modelo não for satisfatório, é necessário que sejam selecionados 

novos parâmetros de configuração até alçar o desempenho desejado. Caso, isso não seja 

possível, recomenda-se recomeçar a metodologia com um foco maior nas etapas de 

Manipulação dos Dados. Após obter um modelo de estimação satisfatório é calculado o HSIF 

para cada carga presente como atributo de entrada, seguindo a metodologia já apresentada. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA EM UMA 

ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE 

 

Nunca antes a frase "informação é poder" fez tanto sentido quanto na atualidade. Com 

os avanços das tecnologias de comunicação, principalmente com a acessibilidade destes 

recursos, permitiu ampliar sua aplicação nas mais diversas áreas de conhecimento, emergindo 

assim, novos conceitos, paradigmas e práticas. 

Na área das redes elétricas não foi diferente, o conceito de AMI surgiu para modernizar 

as já tradicionais funcionalidades existentes nesse universo, possibilitando o surgimento de 

novos produtos, usando a Tecnologia da Informação para obter dados dos componentes de rede 

de ponta-a-ponta, de produtores de energia até consumidores, utilizando-os para maximizar a 

eficiência, qualidade, confiabilidade e segurança do sistema. 

Como anteriormente apresentado, este trabalho também tem como contribuição a 

aplicação da metodologia proposta em um cenário real com uma AMI já implantada e em 

funcionamento. Neste tópico será elencado os principais passos adotados para garantir que os 

dados oriundos dos medidores sejam confiáveis para uso na metodologia. 

De forma geral, é necessário que os medidores inteligentes sejam capazes de enviar 

dados armazenados e receber comandos operacionais. Para isso, é crucial que o mesmo possua 

no mínimo uma interface de comunicação em rede e um relógio interno em tempo real para 
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que seja permitida a verificação do sincronismo, e no caso da utilização de diferentes 

medidores, seja possível padronizar a medida do tempo. 

Em [7] é apresentada diversas recomendações para a implementação de uma AMI, mas 

como uma das principais motivações deste trabalho é a redução dos custos para que a 

metodologia seja acessível, os esforços foram dedicados para o desenvolvimento de uma 

aplicação com a função de mediar a relação entre os medidores, banco de dados e usuários 

finais. Ou seja, rotinas e mecanismos de verificação de comunicação e integridade dos dados 

foram propostos para implementar o DMS da infraestrutura. 

A aplicação foi dividida em três etapas: aquisição, tratamento e persistência dos dados. 

Sendo que cada etapa precisa ser associada a um lançamento de erros e exceções. A primeira 

está relacionada à comunicação com os medidores, sendo responsável por verificar possíveis 

alterações na rede física e pela coleta dos dados. Os procedimentos imprescindíveis para 

implementação são [TP2][TP3]: 

● Sinalizar falhas de comunicação; 

● Varrer rede para verificar entrada ou saída de medidores no sistema; 

● Identificar e sinalizar alterações na configuração dos medidores;  

● Requisitar dados e aplicar somas de verificação CRC (Cyclic Redundancy Check) 

 A Cyclic Redundancy Check é uma metodologia de detecção de erros a qual tem por 

objetivo identificar mudanças na cadeia de dados durante a transmissão da informação [83]. 

Ela consiste, basicamente, no cálculo polinomial de bytes de verificação, geralmente chamados 

de checksum, os quais são acrescentados à mensagem original para sua posterior transmissão. 

Os dados obtidos durante a etapa de Aquisição de Dados correspondem a medidas 

fornecidas quase que instantaneamente pelos SMs, com requisição a cada 30 segundos. Como 

o intuito desta aplicação é aferir grandezas em regime permanente e, como os medidores 

trabalham preferencialmente com valores RMS de corrente, o intervalo entre as coletas de 

dados não precisa ser de ordem menor que um ciclo da senóide de entrada. Dessa maneira, o 

período de requisição pode ser da ordem de segundos, possibilitando margem para repetição 

do processo de aquisição de dados em caso de erros ou incoerências. 

Tais erros precisam ser detectados e corrigidos para que os dados persistidos no banco 

de dados sejam confiáveis para a etapa de construção do modelo de estimação. Também é de 

suma importância o armazenamento desse histórico de falhas e erros, pois eles serão ser usados 
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para filtrar medidores que participarão do diagnóstico. Na Tabela 1 é possível ver a forma como 

são armazenados os códigos associados a cada erro detectado pelo sistema AMI do cenário 

teste, que será apresentado na próxima seção. 

Tabela 1 - Tabela de erros que podem ser identificados na etapa Aquisição de dados. 

Tipo de Erro Código 

Sem Erro 0 

Erro de Comunicação 1 

CRC 2 

NaN 3 

Data 4 

Fonte: Autora. 

 

Dando prosseguimento, a segunda etapa da proposta corresponde ao Tratamento de 

Dados. Esta etapa precisa de um foco maior, pois, é responsável por tratar os dados obtidos 

pela etapa de aquisição, eliminando erros ou medidas ruidosas e, em seguida, obtendo valores 

numéricos representativos para as grandezas no intervalo de 10 minutos. 

O processo de tratamento das medidas consiste em obter um valor representativo desse 

conjunto de amostras para cada grandeza elétrica, em nosso caso Irms e DHTu. Desse modo, o 

primeiro passo tem como objetivo remover as medidas associadas a um erro de forma 

independente para cada grandeza. Em seguida, as amostras restantes são filtradas usando o 

critério de Chauvenet, apresentado no algoritmo 3.1. Por fim, o valor médio é calculado, 

tornando-se o representativo da grandeza. Caso, em uma das etapas, todas as   medidas   sejam 

removidas, o valor representativo da grandeza é tomado como zero, e é definido um tipo de 

erro equivalente ao menor valor de erro do conjunto de grandezas. 

Algoritmo 1: CHAUVENET CRITERIA 

 Input: x[1..n]  

 Output: xmod[1..(n−m)]  

1 Begin 

2  xmedia ←MEAN(x)  

3  xstd ←STD(x) 

4  for each xi in x do 
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5   ∆R←|xi−xmean|/xstd 

6   if ∆R < CRITICALVALUE(n) then 

7    xmod ←APPEND(xmod,xi) 

8   end 

9  end 

10 end 

11 return xmod 

 

O Critério de Chauvenet é amplamente aceito como uma técnica de detecção de desvios, 

como referenciado no capítulo 2. Ele define um desvio aceitável em torno da média para uma 

amostra com n medidas [84]. O valor crítico base pode ser obtido na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Valores Críticos ∆R. 

N AR 

3 1.38 

5 1.65 

6 1.73 

7 1.8 

10 1.96 

50 2.57 

100 2.87 

300 3.14 

500 3.29 

1000 3.48 

Fonte: Adaptado de [85]. 

 

A última etapa a ser abordada é a de Persistência, onde é responsável por armazenar os 

dados tratados no banco de dados. Respeitar as taxas de aquisição e tratamento é de suma 

importância, uma vez que se trata de uma aplicação a qual deve repetir -se periodicamente. 

Esses ciclos se iniciam em intervalos diferentes, podendo ser facilmente configurados de 

acordo com o cenário abordado. 
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Em resumo, os procedimentos apresentados por este tópico asseguram o uso da 

metodologia proposta em uma AMI. É importante destacar que todas as amostras precisam 

respeitar uma taxa de amostragem e estar na mesma janela de tempo, garantindo o sincronismo. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi apresentada a metodologia proposta por esta tese, destacando suas 

principais etapas, processos e requisitos mínimos para sua aplicação tanto no contexto geral 

por meio de campanhas de medição, realizada de forma síncrona nos pontos de interesse, 

quanto em ambientes que dispõem dos recursos de uma infraestrutura AMI. 

A metodologia ora proposta tem por foco, conforme já afirmado, a investigação do 

impacto de múltiplas cargas não-lineares na distorção harmônica de tensão da rede elétrica. 

Todavia, devido às suas particularidades, é relevante salientar que a elevação das distorções 

harmônicas do sistema de conexão podem levar a um aumento das incertezas deste 

procedimento. 

O próximo capítulo constará dois casos de testes, um em cada vertente da metodologia 

com a finalidade de atestar sua eficácia e aplicabilidade.  
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CAPÍTULO 4 - ESTUDOS DE CASO E RESULTADOS 

 

O Capítulo 4 foi designado para apresentar os resultados obtidos pela aplicação da 

metodologia proposta, a fim de legitimá-la, optou-se por duas etapas de validação, cujo 

resultado publicado em [TP4]. A primeira responsável por atestar a eficácia do HSIF calculado 

pela metodologia proposta comparando-a com os resultados apresentados no artigo [11] em um 

sistema controlado. Em seguida, analisar a performance da metodologia em um caso teste com 

um Advanced Metering Infrastructure instalado na Universidade Federal do Pará. No primeiro, 

começamos apresentando uma análise exploratória avaliando o desempenho de diferentes 

técnicas de árvore de regressão, com a finalidade de justificar a escolha da melhor técnica para 

ser aplicada no próximo estudo de caso. O segundo estudo de caso tem como foco atestar o uso 

da corrente True RMS como métrica de entrada para mensurar o HSIF em PAC, mostrando o 

leque de possibilidade de análises que é possível quando a metodologia é aplicada usando os 

recursos disponíveis em uma AMI. Neste mesmo estudo, também é feita a comparação entre o 

HSIF proposto por esta tese com o cálculo do fator de impacto (IF) calculado via MAPE 

apresentado em [11]. 

4.1 TÉCNICAS UTILIZADAS DE ÁRVORE DE REGRESSÃO DE APRENDIZAGEM 

SUPERVISIONADA 

 

Em razão da metodologia proposta valer-se de uma característica intrínseca obtida no 

processo de construção dos modelos de árvore de regressão para mensurar grau de contribuição 

de cada fonte harmônica em um ponto de interesse, neste tópico, iremos apresentar as técnicas 

de árvore de regressão que serão avaliadas enquanto seu desempenho em cada caso de teste 

deste capítulo.  

Há diversos modelos de árvores de decisão e de regressão. Alguns dos mais citados são 

o modelo CART (Classification and Regression Tree), o Random Forest e os chamados 

boosting: AdaBoosting e Gradient Boosted Regression Trees (GBRT). 

O modelo CART, desenvolvido por Breiman [86], também pode ser denominado como 

partição recursiva binária. Os nós pais são sempre divididos exatamente em dois nós filhos, 

que, por sua vez, são tratados como dois novos nós pais, gerando dois novos filhos cada e 

assim, sucessivamente. O modelo CART utiliza-se de perguntas que tem apenas um “sim” ou 

um “não” como resposta na divisão dos nós [87,88]. 
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O modelo Random Forest ou Florestas aleatórias em tradução livre, como o nome 

sugere, consiste em várias árvores de decisão (ou de regressão) individuais que atuam em 

conjunto, formando uma "floresta". Basicamente, a previsão é escolhida a partir da resposta 

com mais ocorrência nas árvores individuais [89-91]. 

Boosting é um método utilizado em aprendizado de máquina que visa aprimorar 

algumas hipóteses, funções ou respostas consideradas "fracas", pela combinação dos seus 

pontos fortes para gerar uma única solução mais bem-acabada. Dois modelos que empregam 

este conceito em problemas de regressão são o AdaBoosting e o Gradient Boosted Regression 

Trees [92,93]. 

O modelo AdaBoost [94] aplicado em problemas de previsão por regressão age de forma 

a forçar o algoritmo de aprendizado a mirar nos casos com maior peso, chamando uma rotina 

que gera hipóteses "fracas" para fornecer um conjunto de exemplos de treinamento com uma 

determinada distribuição de pesos. Esse procedimento faz com que os exemplos difíceis do 

conjunto de treinamento sejam explorados apropriadamente. 

O Gradient Boosted Regression Trees [95] combina o resultado de muitas árvores de 

regressão "fracas" para arquitetar uma espécie de conselho de decisão mais "forte". De forma 

simplória, pode-se dizer que no GBRT são adicionados termos em sequência, cada um 

ajustando uma árvore sobre os resíduos de sua etapa anterior, refinando gradualmente o 

resultado. E desta ideia vem o nome da técnica. 

Para ambos os processos de validação propostos neste capítulo para atestar a eficácia 

da metodologia produzida, serão colocados em prova as técnicas de árvore de regressão 

descritas acima, com exceção da técnica CART.  

 

4.2 VALIDAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO PARA O CÁLCULO DO HARMONIC 

SOURCE IMPACT FACTOR (HSIF) 

 

Apesar do Mean Decrease Accuracy (MDA) ou permutation importance já ser utilizado 

na avaliação do impacto das variáveis de entrada em uma grandeza de saída com sucesso em 

várias aplicações [96-98], é necessário avaliar seu desempenho na problemática abordada por 

esta tese. 

Para isso, empregou-se técnicas de árvore de regressão aliadas a métrica MDA para o 

cálculo do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) das fontes harmônicas em um sistema 

controlado, sistema de distribuição industrial IEEE de 13 barras, e comparou-se com os 

resultados obtidos em [11]. Neste trabalho, Manito et al utilizam a técnica Artificial Neural 
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Networks para estimar a tensão da quinta harmônica em um cenário simulado pelo software 

ATP Draw (Alternative Transient Program [99]), usando um vetor de entrada composto por 

correntes da mesma ordem harmônica representando cada carga não-linear avaliadas no estudo. 

Apesar de [11] estabelecer variáveis de entrada e de saída serem diferentes da abordada pela 

metodologia proposta (entrada: corrente True RMS e saída: DHTu), estas grandezas têm alto 

grau de correlação e, por isso, podem ser avaliadas pela mesma. 

 

4.2.1 O SISTEMA IEEE 13 BARRAS 

 

O sistema trifásico de distribuição industrial IEEE de 13 barras [100,101], representado 

pela Figura 11, é usado por vários autores como base para a análise da qualidade da energia 

[102-104]. 

Figura 11 – Sistema Elétrico de Distribuição Industrial IEEE 13 barras. 

 

Fonte: [11]. 

Foi utilizado neste estudo de caso o mesmo cenário de [11], onde foram especificadas 

quatro cargas não lineares nos barramentos B11, B29, B49 e B51, modelados através do 

software ATP Draw configurando as cargas não-lineares como fontes harmônicas de corrente 

(Harmonic Source – HS), os transformadores de potência como modelos com saturação e as 

cargas lineares como impedâncias. A barra B03 corresponde ao ponto de interesse a ser 

avaliado. 
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É importante frisar que o software ATP Draw é amplamente utilizado em análises da 

qualidade da energia, simulando as características e o comportamento real da rede de forma 

satisfatória [105-109]. 

 

4.2.2 MANIPULAÇÃO DE DADOS E FORMAÇÃO DO DATASET 

 

Como descrito no capítulo 3, é necessário que a base de dados do cenário avaliado passe 

pelos processos da etapa de manipulação de dados, focando principalmente no pré-

processamento dos dados, onde foram identificados e removidos outliers encontrados em 

quantidade maior nas fontes harmônicas 1 e 4, como é mostrado na Figura 12. Os boxplots e 

os gráficos de dispersão nos dão uma rápida visão geral dos dados destacando todos os pontos 

que são considerados outliers.  

No final desta etapa as amostras foram reduzidas de 10800 para 7427, o que equivale a 

uma redução de 31.23%. No próximo tópico será apresentado a importância da execução desta 

etapa para os valores calculados de Harmonic Source Impact Factor (HSIF) na tensão 

harmônico. 

Figura 12 – Sistema Elétrico de Distribuição Industrial IEEE 13 barras –boxplot.  

 

Fonte: Autora. 
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Figura 13 - Sistema Elétrico de Distribuição Industrial IEEE 13 barras - scatter. 

 

Fonte: Autora. 

O trabalho desenvolvido por Manito et al em [11] dividiu o dataset de forma que as 

80% primeiras amostras se destinaram para a etapa de treinamento e teste via validação 

cruzada, com proporção de 80% e 20%, e o restante para validação do modelo ANN. Para 

aplicação da metodologia proposta respeitou-se a proporção acima e também se utilizou a 

técnica de validação cruzada com 10 folds. 

 

4.2.3 CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DOS MODELOS DE ÁRVORE DE 

REGRESSÃO 

 

A metodologia foi implementada em Python com auxílio da biblioteca Scikit-learn 

[110], com as técnicas de árvore de regressão Random Forest, AdaBoost e Gradient Boosted 

Regression Trees, como já citado. Após processo de treinamento e construção dos modelos, os 

mesmos tiveram seu desempenho avaliado pelo Erro Médio Absoluto (MAE) e o pela Raiz do 

Erro Quadrático Médio (RMSE) obtidos por meio do conjunto de teste, assim como em [11]. 

A equação (11) demonstra o cálculo do MAE e a equação (12) do RMSE. 

𝑀𝐴𝐸 = 
∑ |𝑉𝑟𝑖

− 𝑉𝑒𝑖
|𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                                               (11) 
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𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑉𝑟𝑖

− 𝑉𝑒𝑖
)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                       (12) 

Onde n é o número total de amostras, Vo é o valor medido (real) e Ve é o valor estimado. 

Na etapa de construção do modelo de árvore de regressão foi utilizado a classe 

GridSearchCV (também disponibilizado pela biblioteca Scikit Learn) para auxiliar no processo 

de criação de experimentações oferecendo a possibilidade de automatização de diversas 

configurações de parâmetros das técnicas. 

Para a configuração da técnica Random Forest foram avaliados os parâmetros: 

● n_estimators: número de árvores na floresta; 

● max_depth: profundidade máxima da árvore; 

● criterion: função para medir a qualidade de uma ramificação; 

● min_samples_leaf: número mínimo de amostras em um nó folha; 

● min_samples_split: número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó interno. 

Os testes foram organizados avaliando primeiro o parâmetro n_estimators fixando os 

demais nos valores padrões definidos pela biblioteca. Em seguida, foram feitas diversas 

baterias de experimentos com a finalidade de varrer um maior número de combinações entre 

os parâmetros listados acima usando como métrica de seleção o MAE. 

 

Figura 14 - Avaliação da resposta dos modelos RF com diferentes parâmetros no conjunto de validação, (a) 

n_estimators, (b) max_depth, (c) min_sample_leaf e (d) min_sample_split. 

 

(a) 
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(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Fonte: Autora. 

 

A figura 14 demonstra a análise exploratória para encontrar o melhor arranjo de 

parâmetros de configuração para a técnica RF. Como melhor resposta, obtivemos a combinação 

apresentada na tabela 3. 



   

 

66 
 

 

Tabela 3 - Melhor arranjo de parâmetros de configuração da técnica Random Forest. 

Parâmetro Valor 

N_estimator 100 

Criterion mse 

Max_depth 20 

Min_sample_split 2 

Min_sample_leaf 1 

Fonte: Autora. 

A relação dos parâmetros de configuração testados para a construção do modelo 

AdaBoost, são os mesmos citados acima para a técnica RF com a inclusão dos: 

● learning_rate: taxa de aprendizado; 

● loss: função de perda usada para atualizar os pesos após cada iteração do reforço 

(boosting). 

Assim como na primeira técnica, os testes foram organizados avaliando primeiro o 

n_estimators e, em seguida, os demais parâmetros. A figura 15 demonstra algumas das baterias 

de testes, resultando na relação da melhor configuração encontrada apresentados na tabela 4. 

  

Figura 15 - Avaliação da resposta dos modelos AdaBoost com diferentes parâmetros no conjunto de 

validação, (a)max_depth, (b) min_sample_leaf e (c) min_sample_split. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c)  

Fonte: Autora. 

 

Tabela 4 - Melhor arranjo de parâmetros de configuração da técnica AdaBoost. 

Parâmetro Valor 

N_estimator 300 

Learning_rate 0.1 

Loss_functions exponential 

Criterion mse 

Max_depth 20 

Min_sample_split 5 

Min_sample_leaf 1 

Splitter best 

Fonte: Autora. 



   

 

68 
 

Os parâmetros avaliados para a técnica Gradient Boosted Regression foram os mesmos 

já citados para as outras técnicas, porém, com a adição do ‘alpha’ que corresponde a função de 

regularização, pois limita o quão extremos ou influentes podem ser os pesos das folhas em uma 

árvore. A figura 16 demonstra as principais baterias de experimentos executados para encontrar 

o mais assertivo modelo criado pela técnica GBRT no estudo de caso, que é apresentado em 

seguida na tabela 5. 

 

Figura 16 - Avaliação da resposta dos modelos GBRT com diferentes parâmetros no conjunto de 

validação, (a) max_depth, (b)  min_sample_split, (c) min_sample_leaf e (d) alpha. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Fonte: Autora. 

 

Tabela 5 - Melhor arranjo de parâmetros de configuração da técnica GBRT. 

Parâmetro Valor 

N_estimator 100 

Learning_rate 0.1 

Loss_functions quantile 

Criterion mse 

Alpha 0.8 

Max_depth 14 

Min_sample_split 30 

Min_sample_leaf 5 

Fonte: Autora. 

 

O melhor desempenho entre as técnicas de árvore de regressão avaliadas foi a técnica 

GBRT, que obteve um MAE igual a 0.00886 enquanto as demais, RF e Adaboost, alcançaram 
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0.01091 e 0.01080, respectivamente, no conjunto de teste. Além disso, a técnica GBRT 

apresentou um resultado satisfatório quando comparado ao modelo ANN definido pelo artigo 

[11] no mesmo conjunto de teste, como é possível verificar na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Performance das técnicas de regressão aplicadas no conjunto de teste. 

 RF AdaBoost GBRT ANN [11] 

MAE 0.010918 0.010803 0.00886 0.0107  

RMSE 0.000292 0.0003 0.00019 - 

Fonte: Autora. 

 

Nas figuras 17, 18 e 19, compara-se a saída real gerada pelo sistema elétrico industrial 

modelado pelo software ATP com a saída estimada pelos modelos de árvore de regressão 

avaliados neste estudo de caso. 

 

Figura 17 - Comparação entre a saída calculada pelo ATP para a quinta harmônica de tensão na barra 

B03 com a saída estimada pelo modelo RF. 

 
 Fonte: Autora. 
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Figura 18 - Comparação entre a saída calculada pelo ATP para a quinta harmônica de tensão na barra 

B03 com a saída estimada pelo modelo AdaBoost. 

 
Fonte: Autora. 

Figura 19 - Comparação entre a saída calculada pelo ATP para a quinta harmônica de tensão na barra B03 com a 

saída estimada pelo modelo GBRT. 

 

 Fonte: Autora. 

 

De acordo com a metodologia proposta, após atestar a eficácia da estimação do modelo 

de árvore de regressão no cenário de teste avaliando se erro está satisfatório, pode-se então, 

seguir para a etapa de determinação do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) para cada carga 

não-linear analisada no caso de teste.  
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4.2.4 DETERMINAÇÃO DO HARMONIC SOURCE IMPACT FACTOR (HSIF) 

 

No subtópico anterior encontrou-se as melhores configurações para a construção dos 

modelos de AR, criados usando as técnicas Random Forest, AdaBoost e Gradient Boosted 

Regression Tree. Notou-se nas figuras 17, 18 e 19 que as performances entre as técnicas foram 

bem similares. No entanto, além de conhecer o valor da contribuição de cada fonte harmônica, 

convém saber se a aleatoriedade característica de algumas destas técnicas não irá interferir na 

identificação da ordem de contribuição das cargas, da maior para a menor.  

Para testar a robustez das técnicas para a aplicação da metodologia, avaliou-se alguns 

dados estatísticos sobre o experimento, executando-o com 100 sementes diferentes, resultado 

esse ilustrado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Dados estatísticos com a execução de 100 sementes COM a aplicação da etapa de pré-processamento 
dos dados, comparando a saída esperada das parcelas de contribuições para cada fonte harmônica simulada pelo 

ATP, e as saídas obtidas pela metodologia proposta por esta tese com diferentes técnicas de árvore de regressão 

e a saída obtida pelo método proposto por [11]. 

Técnicas 
Medidas de Dispersão e 

Tendência Central 
HS1 (%) HS2 (%) HS3 (%) HS4 (%) 

ATP - 11,83 51,82 12,68 23,67 

Random 

Forest 

Média 9,75 53,61 14,52 22,12 

Mediana 9,73 53,66 14,16 20,46 

Variância 9,83 70,94 20,72 39,47 

Desvio Padrão 3,13 8,42 4,55 6,28 

Mínimos 5,21 36,62 6,31 9,24 

Máximos 15,74 76,18 23,84 34,35 

AdaBoost 

Média 8,69 53,42 17,37 20,52 

Mediana 8,6 54,98 18,09 19,41 

Variância 5,57 58,64 32,47 41,35 

Desvio Padrão 2,36 7,66 5,7 6,43 

Mínimos 5,25 32,26 8,14 12,88 
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Máximos 13,18 67,35 26,64 34,84 

GBRT 

Média 11,0 53,92 12,04 23,04 

Mediana 11,6 52,36 12,39 23,64 

Variância 3,79 23,46 5,06 19,77 

Desvio Padrão 1,95 4,84 2,25 4,45 

Mínimos 5,81 46,42 3,32 8,68 

Máximos 12,55 65,7 14,64 31,68 

 Fonte: Autora. 

 

Observa-se, que em todas as técnicas analisadas, as medidas de tendência central 

avaliadas, ou seja, as médias e as medianas de todos os 100 experimentos permaneceram 

próximas aos valores encontrados pelo ATP, a medida de referência. Este comportamento 

refletiu sobre as medidas de dispersão. É importante lembrar que a variância é o quadrado do 

desvio padrão e que é uma medida de dispersão muito influenciada por valores que estão muito 

distantes da média.  

Desta forma, considerou-se o desvio padrão como parâmetro de avaliação das técnicas 

para entender o quão distantes estavam os valores das contribuições das cargas de cada 

experimento da média de cada carga. A técnica que apresentou menor desvio padrão calculado 

foi a GBRT, comprovando sua robustez quando aplicada na metodologia proposta. 

A Figura 20 ilustra as medianas dos fatores de impacto das cargas HS1, HS2, HS3 e 

HS4 calculadas pelas técnicas consideradas e dos fatores de impacto dispostos em [11] pelo 

ATP e pela ANN. Nota-se que as técnicas de árvore de regressão apresentaram resultados 

próximos entre si e às demais.  
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Figura 20 - Avaliação do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) COM pré-processamento, entre ATP (saída 

esperada), ANN [11] e as técnicas de árvore de regressão analisadas no estudo de caso. 

 

 Fonte: Autora. 

 

Visualmente é difícil mensurar o desempenho destas técnicas, assim, a Tabela 8 

apresenta o MAPE, representado na equação (13), calculada em cima do valor de referência 

obtido pelo ponto de interesse através do software ATP com o valor da mediana do 

HSIFHarmonic Source Impact Factor (HSIF) de cada carga. Esta tabela também referência o 

ranking das parcelas de contribuições fornecidas por cada técnica de aprendizado de máquina 

avaliadas no estudo de caso. Todas as técnicas de árvore de regressão revelaram a mesma 

ordem de importância das variáveis de entrada do sistema para a variável de saída, onde em 

primeiro lugar aparece a carga HS2 como a mais impactante, seguida da carga HS4 em 

segundo, a HS3 em terceiro e, em último lugar, a HS1. Esta é a mesma sequência apontada 

pelo ATP, tido como referência.  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
100

𝑛
 ∑ |

𝑉𝑟𝑖
− 𝑉𝑒𝑖

𝑉𝑟𝑖

|𝑛
𝑖=1                                                 (13) 

Onde n é o número total de amostras, Vo é o valor medido (real) e Ve é o valor estimado. 

 

Tabela 8 – Comparação entre a saída esperada das parcelas de contribuições para cada fonte harmônica 
simulada pelo ATP, e as saídas obtidas pela metodologia proposta por esta tese com diferentes técnicas de 

árvore de regressão aplicando a etapa de pré-processamento dos dados, comparando-os com a saída obtida pelo 

método proposto por [11]. 

Técnicas MAPE HS1 (%) HS2 (%) HS3 (%) HS4 (%) 

ATP - 

11,83 51,82 12,68 23,67 

Quarta Primeira Terceira Segunda 
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ANN [11] 7,9032 

13,83 52,83 12,73 20,61 

Terceira Primeira Quarta Segunda 

Random 

Forest 
12,7882 

9,75 53,61 14,52 22,12 

Quarta Primeira Terceira Segunda 

AdaBoost 23,7897 

8,69 53,42 17,37 20,52 

Quarta Primeira Terceira Segunda 

GBRT 1,3703 

11,0 53,92 12,04 23,04 

Quarta Primeira Terceira Segunda 

 Fonte: Autora. 

 

A principal diferença entre as técnicas foi em termos de MAPE. A técnica AdaBoost 

obteve o pior MAPE 23,7897%, ficando em último lugar em desempenho entre as 3 técnicas 

deárvore de regressão analisadas, seguida da Random Forest, com 12,7882%. A técnica que 

atingiu o melhor MAPE foi o GBRT, como 1,3703%, justificando sua escolha para compor a 

próxima etapa de validação da metodologia. 

Estes foram os dados estatísticos para o estudo das técnicas quando aplicada a etapa de 

pré-processamento dos dados. Cabe saber o quão significativa esta etapa é para a obtenção de 

uma resposta confiável do sistema. Assim, empregou-se novamente o mesmo método, 

compilando as rotinas das técnicas com 100 sementes diferentes, mas sem o advento do pré-

processamento dos dados, cujo resultado consta na Tabela 9.  

 

Tabela 9 - Dados estatísticos com a execução de 100 sementes SEM a aplicação da etapa de pré-processamento 
dos dados, comparando a saída esperada das parcelas de contribuições para cada fonte harmônica simulada pelo 
ATP, e as saídas obtidas pela metodologia proposta por esta tese com diferentes técnicas de árvore de regressão 

e a saída obtida pelo método proposto por [11]. 

Técnicas 
Medidas de Dispersão e 

Tendência Central 
HS1 (%) HS2 (%) HS3 (%) HS4 (%) 

ATP - 11,83 51,82 12,68 23,67 
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Random 

Forest 

Média 14,59 65,94 4,59 14,89 

Mediana 13,2 67,2 4,18 15,72 

Variância 20,66 49,74 4,75 23,39 

Desvio Padrão 4,55 7,05 2,18 4,84 

Mínimos 7,36 55,18 1,51 6,09 

Máximos 23,04 78,15 10,54 22,58 

AdaBoost 

Média 14,48 65,49 5,31 14,72 

Mediana 14,47 65,99 5,24 16,49 

Variância 20,93 45,87 3,77 35,84 

Desvio Padrão 4,57 6,77 1,94 5,99 

Mínimos 7,41 51,07 2,46 4,36 

Máximos 25,96 76,75 9,52 25,79 

GBRT 

Média 14,27 65,54 5,17 15,01 

Mediana 13,3 65,2 5,11 14,65 

Variância 26,98 76,88 5,05 28,44 

Desvio Padrão 5,19 8,77 2,25 5,33 

Mínimos 6,0 45,85 1,68 3,85 

Máximos 25,29 84,33 12,1 28,19 

 Fonte: Autora. 

 

Observa-se que o desvio padrão continua baixo nas técnicas de AR, caracterizando 

pouca diferença entre os valores calculados nos 100 experimentos. No entanto, ambas a média 

e mediana sofreram alterações consideráveis. A Figura 21 exibe a mediana de todas as técnicas 

verificadas. 
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Figura 21 - Avaliação do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) SEM pré-processamento, entre ATP (real), 

ANN [11] e as técnicas de árvore de regressão analisadas no estudo de caso. 

 

 Fonte: Autora. 

 

Graficamente é mais fácil de compreender a mudança nesta medida de tendência 

central. As técnicas de árvore de regressão tiveram mais dificuldade em manter-se próximas 

aos valores encontrados em [11]. E, sem a etapa de pré-processamento, seus valores de MAPE 

pioraram bastante, como pode ser observado na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Comparação entre a saída esperada das parcelas de contribuições para cada fonte harmônica 
simulada pelo ATP, e as saídas obtidas pela metodologia proposta por esta tese com diferentes técnicas de 

árvore de regressão NÃO aplicando a etapa de pré-processamento dos dados, comparando-os com a saída obtida 

pelo método proposto por [11]. 

Técnicas MAPE HS1 (%) HS2 (%) HS3 (%) HS4 (%) 

ATP - 

11,83 51,82 12,68 23,67 

Quarta Primeira Terceira Segunda 

ANN 7.9032 

13,83 52,83 12,73 20,61 

Terceira Primeira Quarta Segunda 

Random 

Forest 
71.7968 

13,2 67,2 4,18 15,72 

Terceira Primeira Quarta Segunda 

AdaBoost 56.3109 

14,47 65,99 5,24 16,49 

Terceira Primeira Quarta Segunda 

GBRT 60.3212 

13,3 65,2 5,11 14,65 

Terceira Primeira Quarta Segunda 
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 Fonte: Autora. 

 

Além de não seguirem a ordem de importância do caso real (ATP), comprovando a 

importância da etapa de pré-processamento dos dados para a confiabilidade dos dados 

estimados. 

 

4.3 ESTUDO DE CASO EM UM ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE 

 

Após validar o uso do índice de impureza como métrica para o cálculo do Harmonic 

Source Impact Factor (HSIF), optou-se por realizar um estudo de caso que tem como objetivo 

aplicar a metodologia aqui proposta em uma rede elétrica com uma AMI implantada nas 

instalações da Universidade Federal do Pará (UFPA) na Cidade Universitária José Silveira 

Neto, fazendo uma análise por fase, seguindo os procedimento apontados no tópico 3.1 do 

capítulo anterior, e comparando os resultados obtidos com o fator de impacto (IF) calculado 

por meio do MAPE, seguindo a metodologia de [11].  

 

4.3.1 SISTEMA DE GESTÃO DA UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA 

ELÉTRICA - SISGEE 

 

O SISGEE tem como objetivo principal a medição das grandezas elétricas em regime 

permanente da rede da UFPA [111] e a disposição dos mesmos em um ambiente online 

intuitivo e de simples acesso por computadores que compõem sua rede WAN (Wide Area 

Network). Este AMI foi desenvolvido pela equipe do CEAMAZON (Centro de Excelência em 

Eficiência Energética da Amazônia) com recursos da própria universidade pública. A UFPA 

agiu sobre a necessidade de melhor gestão da rede elétrica do Campus Belém, onde estão as 

suas maiores cargas, a fim de reduzir problemas em qualidade da energia e de observar as 

características de consumo dos prédios por categoria de funcionamento visando a eficiência 

energética. A Figura 22 apresenta a rede elétrica da Cidade Universitária José Silveira Neto. 

A UFPA é dividida em três principais setores: Básico, Profissional e Saúde. O Básico 

é o maior de todos, com a maior parte dos cursos ministrados pela UFPA, a reitoria, a biblioteca 

central e um centro de convenções, por isso, precisa ser fornecida por dois alimentadores, o 

Alimentador 1 e o Alimentador 2, como pode ser observado pela Figura 22. 
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Figura 22 - Diagrama simplificado do sistema elétrico de distribuição do Campus Belém da UFPA. 

 

Fonte: [42]. 

 

O setor Profissional e o de Saúde, onde encontra-se um hospital universitário, contam 

com um alimentador cada, o Alimentador 3 e o Alimentador 4. O ponto de acoplamento 

comum, ou seja, onde serão estimados os DHTux no vetor de saída é a barra em que a rede da 

UFPA encontra a rede da concessionária de distribuição de energia. 

O SISGEE monitora esta rede elétrica através de smart meters classe S acoplados nas 

subestações dos maiores institutos e edifícios. Os SMs utilizam o protocolo MODBUS TCP/IP 

sobre Ethernet para enviar os dados coletados a um servidor central. Este, por sua vez, é 

responsável pelas requisições, cálculos, armazenamento dos dados obtidos e hospedagem de 

uma página de exibição de resultados online e em tempo real. Os parâmetros dos SMs em 

questão estão dispostos na Tabela 11. 

  

Tabela 11 - Especificações dos Smart Meters instalados no SISGEE. 

Parâmetro Valor 

Alimentação 080 a 300 Vac/Vdc 

Consumo 10 VA 

Temperatura de Operação 0° a 50° 

Medição de Tensão 30 a 300 Vac (fase-neutro) 

Precisão de Tensão 0.5% 
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Sobrecarga de Tensão 1.5% x Vn 

Medição de Corrente 60 A a 3000 A (Modelo TR4000/TI) 

Precisão de Corrente 0.5% 

Sobrecarga de Corrente 1.5 x In 

Precisão de Ângulo de Fase < 5 graus 

Precisão de Potência 1.0% 

Defasagem de Tensão/Corrente -90° a 90° 

Frequência 45 a 75 Hz (0.1 Hz) 

Isolação 2 kV 

Comunicação RS-485 MODBUS RTU ou Ethernet 

Autonomia Memória Até 60 dias 

Fonte: Adaptado de [112]. 

 

Além de permitir aos usuários algumas ações referentes à visualização, janela de tempo 

e ao gerenciamento de energia elétrica por fase, o SISGEE dispõe da localização 

georreferenciada de cada medidor por função exercida pelo prédio da universidade: 

administrativo (magenta), bloco de sala de aula (amarelo) ou laboratório (azul), como indicado 

na Figura 23.  

 

Figura 23 - Esquema simplificado do sistema elétrico da UFPA Campus Belém fornecido pelo SISGEE web. 

 

Fonte: Autora. 

A Tabela 12 relaciona os SM da análise por alimentador e por função desempenhada 

pelo prédio no período de análise. Em vermelho estão os medidores que se encontravam com 

status de inativo no período referente ao experimento. 
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Tabela 12 – Relação de Smart Meters conectados no SISGEE por alimentador e por função do prédio. 

Alimentador Nome Função 
Potência 

(KVA) 

AL 1 

Instituto de Letras e Comunicação (ILC) Administrativo 150 

Coordenadoria de Capacitação e Desenvolvimento Administrativo 225 

Laboratório de Física (Pesquisa) Laboratório 225 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(CTIC) 
Laboratório 225 

Departamento de Administração de Material Administrativo 225 

Laboratório de Química Laboratório 300 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 1 Bloco de Aula 500 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 2 Bloco de Aula 500 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) 3 Bloco de Aula 500 

AL 2 

Biblioteca Central Transformador 1 Administrativo 225 

Biblioteca Central Transformador 2 Administrativo 225 

Instituto de Geociências Bloco de Aula 225 

Centro de Convenções Benedito Nunes Administrativo 500 

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) Administrativo 500 

Reitoria Administrativo 750 

 
AL 3 

Instituto de Ciências da Educação (ICED) Administrativo 225 

Instituto de Tecnologia (ITEC) Administrativo 225 

Atelier de Arquitetura Bloco de Aula 225 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) Bloco de Aula 225 

Instituto de Ciências Jurídicas (ICJ) Bloco de Aula 300 
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Laboratório de Engenharia Elétrica Laboratório 300 

Laboratório de Engenharia Elétrica - Anexo Laboratório 500 

AL 4 

Centro de Excelência em Eficiência Energética da 
Amazônia (CEAMAZON) 

Laboratório 225 

Faculdade de Nutrição Laboratório 225 

Faculdade de Fisioterapia Laboratório 225 

Faculdade de Odontologia Laboratório 300 

----- Cabine de Força Principal (ENTRADA) ----- ----- 

Fonte: Autora. 

 

A Tabela 13 apresenta a relação da porcentagem de unidades presentes em cada 

alimentador com as cargas cobertas pelos medidores inteligentes do SISGEE. Os SM do 

SISGEE ainda não foram instalados em todos os prédios da UFPA e alguns SM estavam 

inativos no momento do experimento. 

 

Tabela 13 – Relação de medidores inteligentes instalados nas cargas por alimentador considerados no estudo de 

caso existentes e ativos no período avaliado no campus Guamá da UFPA. 

Alimentador Localização 

Número 

de 

Unidades 

Carga 

Instalada 

Total (kVA) 

Carga 

Instalada 

Medida por 

Medidor 

Inteligente 

(kVA) 

Carga Instalada 

Medida  

/ 

Total de Carga 

Instalada 

(%) 

1 Bloco Básico 1 30 5587,5 2850 51,01% 

2 Bloco Básico 2 13 3775 2425 64,24% 

3 Bloco Profissional 26 5950 2000 33,61% 

4 Bloco Saúde 15 3012,5 675 22,41% 

Fonte: Autora. 

 

O SISGEE ainda permite realizar análises de dados de uma série histórica ou em tempo 

real de acordo com a necessidade da aplicação. Estes aspectos o tornam uma importante 
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ferramenta para estudantes, pesquisadores, gestores e técnicos responsáveis pela manutenção 

da rede elétrica da universidade [TP1]. 

  

4.3.2 SELEÇÃO DOS SMART METERS E FORMAÇÃO DO DATASET 

 

O Campus Prof. José de Silveira Neto da Universidade Federal do Pará, também 

conhecido como “Campus Universitário do Guamá”, localiza-se na cidade de Belém do Estado 

do Pará, às margens do rio Guamá em uma área de 1.600.000 m2. Considerada como a principal 

UC (Unidade Consumidora) de energia elétrica da Universidade Federal do Pará, com cerca de 

70 unidades acadêmicas e/ou administrativas, a UC-19 tem fornecimento de energia elétrica de 

13,8 kV, através do alimentador Guamá GM-06, da distribuidora CELPA. 

O estudo foi realizado no período do dia 21 a 27 de janeiro de 2019, em razão de ser a 

semana que obteve um maior número de violações em DHTu do ano, como é possível visualizar 

na Figura 24. Inicialmente são selecionados todos os medidores com status de ativo e que não 

extrapolam 30% de amostras igual a zero. Esse filtro de seleção é feito de acordo com cada 

fase e de forma automática pelo MDMS. No anexo I constam as principais grandezas elétricas 

da rede disponíveis no banco de dados do SISGEE neste período para cada medidor inteligente 

avaliado neste estudo de caso. 

Antes da base de dados final ser formada é necessário executar um processo de remoção 

de amostras que correspondem aos períodos de desligamentos gerais de energia na 

universidade, medidos na Cabine de Força Principal (Figura 24). 

 

Figura 24 - DHTu medido no ponto de acoplamento no período do experimento. 

 

Fonte: Autora. 
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Ao final desse processo, a base de dados para construção e validação do modelo de 

regressão ficou com 897 amostras, onde os atributos de entrada correspondem aos valores de 

correntes True RMS medidos nos pontos que possuem medidores ativos e validados, com o 

DHTu medido no ponto de acoplamento representando a saída do modelo. É importante frisar 

que, de todos os medidores ativos listados na Tabela 12, apenas o medidor instalado no prédio 

da Faculdade de Fisioterapia foi excluído do experimento da fase B por não cumprir os pré-

requisitos acima destacados. 

Seguindo os passos da metodologia proposta (figura 10) após a seleção dos SMs que 

representarão os atributos de entrada e saída do modelo de regressão, chega a hora de criar a 

base que será usada para treinamento, teste e validação. Para isso, de forma aleatória seguindo 

a proporção de 80% para o conjunto de treino e 20% para o conjunto de validação. Sendo que, 

o modelo foi construído utilizando a técnica de validação cruzada com 10 pacotes, que formam 

subconjuntos de treino e teste. 

 

4.3.3 CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ÁRVORE DE REGRESSÃO 

 

No tópico 4.2.3, apontou-se nas figuras 17, 18 e 19 que a performance entre as técnicas 

RF, AdaBoost e GBRT, foram bem similares em termos do erro médio absoluto na base de 

teste, e em razão disso, para este caso de teste será aplicado apenas a técnica GBRT para a 

determinação do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) calculado pela metodologia proposta 

e comparado com o proposto em [11].    

Este estudo de caso também foi implementado utilizando a linguagem Python com 

auxílio da biblioteca Scikit-learn [110], assim como, a avaliação do modelo que também será 

mensurada pelas métricas do Erro Médio Absoluto (MAE) e Erro Médio Quadrático (MSE) 

obtidos por meio do conjunto de teste. 

Após várias baterias de experimentos com a finalidade de buscar a melhor relação de 

parâmetros de configuração para o modelo GBRT, processo este, similar ao realizado no 

primeiro estudo de caso, foram encontrados os seguintes valores: 

 

Tabela 14 - Melhor arranjo de parâmetros de configuração da técnica GBRT. 

Parâmetro Valor 

N_estimator 50 

Learning_rate 0.9 
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Loss_functions huber 

Criterion mse 

Alpha 0.85 

Max_depth 8 

Min_sample_split 9 

Min_sample_leaf 9 

Fonte: Autora. 

 

A Tabela 15 contém os resultados alcançados pelo estimador configurado com os 

parâmetros acima.  

 

Tabela 15 - Avaliação do desempenho do modelo GBRT no conjunto de teste. 

 Fase A Fase B Fase C 

MAE 0.1379 (+/- 0.000910) 0.1262 (+/- 0.000010) 0.1347 (+/- 0.000047) 

RMSE 0.0304 (+/- 0.000174) 0.0245 (+/- 0.000002) 0.0301 (+/- 0.000019) 

Fonte: Autora. 

 

A figura 25 compara os valores de DHTu medidos na Cabine de Força Principal com 

os valores estimados pelo modelo GBRT para as fases A-B-C, respectivamente, juntamente 

com o intervalo de confiança de 95%. Com a obtenção de uma performance satisfatória do 

modelo de predição, é então viável calcular o Harmonic Source Impact Factor (HSIF) da 

contribuição de cada carga não-linear para o ponto de interesse que será analisado. 

 

Figura 25 - DHTu medido e estimado pelo modelo GBRT no ponto de acoplamento, cabine principal de força, 

durante o período do experimento nas fases A, B e C a partir dos dados do conjunto de teste. 
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Fonte: Autora. 

 

4.2.4 ANÁLISE DO HARMONIC SOURCE IMPACT FACTOR (HSIF) 

 

Para que seja possível calcular o IF pelo método proposto em [11], é necessário que 

seja aplicada uma perturbação no vetor de entrada do modelo treinado, e em seguida, submetê-

los novamente para obtenção de uma nova saída estimada, que então, serão comparadas com 

os valores reais medidos.  

Essa perturbação é chamada de fator de sensibilidade, exemplificado na Figura 26. E a 

Figura 27 demonstra como a escolha do mesmo colabora para o resultado final pelo método. 
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Figura 26 - Exemplo do método que quantifica o impacto de um atributo de entrada na sa ída projetado do 

modelo. 

 
Fonte: Autora. 

 

Em razão do número elevado de cargas não-lineares avaliadas no estudo, 21 nas fases 

A e C, e 20 na fase B, quando comparado ao primeiro cenário de teste com apenas 4 fontes, 

não é representativo o suficiente o uso de 10% de amplificação no vetor de entrada, como é 

mostrado na figura anterior, em consequência disso, foi definido em 200% o fator de 

sensibilidade para o experimento em questão. 

 

Figura 27 - DHTu medido e estimado pelo modelo GBRT no ponto de acoplamento, cabine principal de força, 

durante o período do experimento nas fases A, B e C a partir dos dados do conjunto de teste.  
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Fonte: Autora. 

 

Para a análise dos resultados os fatores de impacto calculados para cada carga não-

linear representadas pelos valores medidos pelos SMs foram agrupados por alimentador e por 

função do prédio, como pode ser visto nas figuras 28 e 29, respectivamente.  

 

Figura 28 - Percentual de Harmonic Source Impact Factor (HSIF) harmônico agrupado por alimentador para as 

fases A, B e C. 
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Fonte: Autora. 

 

 

 

 



   

 

90 
 

Figura 29 - Percentual de Harmonic Source Impact Factor (HSIF) harmônico agrupado por função para 

as fases A, B e C. 

 

Fonte: Autora. 

 

Esse tipo de perspectiva possibilita um monitoramento mais simples sobre a situação 

que a rede se encontra em relação à qualidade de energia, e permite que o gestor faça 

primeiramente uma análise macro e depois concentre suas ações de melhoria em pontos 

específicos. Outra consideração importante nesse diagnóstico é em relação ao período 

escolhido para o estudo que se caracteriza como período de recesso acadêmico. 
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A tabela 16 mostra em detalhe a porcentagem de Harmonic Source Impact Factor 

(HSIF) mensurados para todas as cargas não-lineares envolvidas no estudo por fase. A mesma 

ainda elenca as três maiores fontes de contribuição harmônica nas fases A, B e C, como o 

Instituto de Geociências, a Pró-Reitoria e o Instituto de Ciências Jurídicas como os mais 

impactantes no período de análise, respectivamente. 

 

Tabela 16 - Resultado do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) mensurado pela metodologia proposta para 

cada carga não-linear no PAC no período analisado pelo estudo de caso. 

Alimentador Nome 

Fase A (%) Fase B (%) Fase C (%) 

Permutation 

Importance 
MAPE 

Permutation 

Importance 
MAPE 

Permutation 

Importance 
MAPE 

AL 1 
 

 

Laboratório de Química  (Lab) 3,37 3,71 3,45 4,29 2,62 3,65 

Instituto de Ciências Biológicas 1 (Bloco de 

Salas de Aula) 
2,28 3,60 4,01 2,58 2,75 7,66 

Instituto de Ciências Biológicas 2 (Bloco de 

Salas de Aula) 
5,67 4,45 2,45 2,99 2,32 3,60 

Instituto de Ciências Biológicas 3 (Bloco de 

Salas de Aula) 
1,92 1,76 1,26 1,24 1,90 1,32 

Instituto de Letras e Comunicação (Adm) 1,56 1,59 5,10 4,31 2,08 1,41 

Laboratório de Física (Lab) 2,82 3,86 6,86 9,32 2,25 3,12 

Total 

17,61 

➌ 

18,96 

➌ 

23,14 

➌ 

24,73 

➌ 

13,91 

➍ 

20,76 

➌ 

AL 2 
 

 

Biblioteca Central Transformador 2 (Adm) 4,20 2,82 8,76 ➌ 10,81 ➋ 2,84 2,58 

Centro de Convenções Benedito Nunes (Adm) 3,02 4,15 4,60 5,81 6,40 3,92 

Instituto de Geociências (Bloco de Salas de 

Aula) 21,25 ➊ 20,85 ➊ 4,26 4,28 5,42 7,44 

Pró-Reitoria de Administração (Adm) 7,11 ➌ 5,82 13,05 ➊ 12,25 ➊ 8,69 7,23 

Reitoria (Adm) 8,81 ➋ 8,27 ➋ 9,89 ➋ 9,61 ➌ 9,63 ➋ 10,72 ➋ 

Total 

44,38 

➊ 

41,91 

➊ 

40,55 

➊ 

42,76 

➊ 

32,98 

➋ 

31,90 

➊ 

AL 3 

 

 

Atelier de Arquitetura  (Bloco de Salas de Aula ) 6,72 6,04 ➌ 2,46 2,54 2,97 3,07 

Laboratório de Engenharia Elétrica  (Lab) 1,80 2,81 4,80 1,92 3,98 4,28 

Laboratório de Engenharia Elétrica – Anexo 

(Lab) 
4,36 5,72 4,68 3,75 2,89 2,67 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (Bloco 

de Salas de Aula) 
3,23 2,81 5,61 7,09 3,90 2,76 

Instituto de Ciências da Educação (Bloco de 

Salas de Aula) 
2,89 2,80 1,97 3,92 6,89 4,23 

Instituto de Ciências Jurídicas (Adm)  2,22 3,23 3,41 2,05 10,95 ➊ 12,53 ➊ 

Instituto de Tecnologia (Adm) 2,26 2,10 2,35 2,81 2,08 2,13 

Total 

23,48 

➋ 

25,51 

➋ 

25,28 

➋ 

24,08 

➋ 

33,65 

➊ 

31,67 

➋ 

AL 4 

  

Centro de Excelência em Eficiência Energética 

da Amazônia (Lab) 
5,25 4,22 6,48 5,90 3,17 3,94 

Faculdade de Nutrição (Lab) 4,47 4,78 4,55 2,53 6,68 3,54 

Faculdade de Fisioterapia  (Lab) 4,82 4,62 - - 9,61 ➌ 8,19 ➌ 

Total 

14,54  

➍ 

13,62 

➍ 

11,03  

➍ 

8,43 

➍ 

19,46 

➌ 

15,67 

➍ 
Fonte: Autora. 
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Nesta tabela também é possível visualizar de forma clara a ordem de contribuição de 

cada prédio com o smart meter instalado, por alimentador, por fase, e pela aplicação do cálculo 

do HSIF tanto pelo método proposto quanto pelo IF do método de [11]. As cores azul, verde e 

vermelha representam as fases A, B e C, respectivamente, e os número em cada, apontam a sua 

posição no ranking de contribuição por alimentador e SM. 

Começando a análise, o alimentador 2 obteve destaque nas fases A e B, o que foi 

consenso por ambas métricas usadas, Permutation Importante e MAPE, com 44.18% e 41.90%, 

respectivamente na fase A e, com 40.55% e 42.76% na fase B. Quando avaliamos a 

contribuição de cada carga deste alimentador, na fase B, destacam-se os prédios da Reitoria, 

Pró-Reitoria de Administração (PROAD) e Biblioteca Central Transformador 2 que somam 

juntos 31,69% do IF total, sendo que, os mesmos exercem funções importantes mesmo nos 

períodos de recesso. É importante frisar também que este alimentador possui a maior cobertura 

de medidores instalados na rede, chegando em 64.24% de representação, e possui a maior carga 

instalada, o prédio da Reitoria com 700 kVA. 

Ainda observando o alimentador 2, constatou-se uma parcela considerável de 

contribuição do Instituto de Geociências com 21.25% do IF total no PAC na fase A. Maior 

porcentagem de Harmonic Source Impact Factor encontrada em todas as fases. Na fase C, o 

alimentador 2 dividiu a posição de evidência com o alimentador 3, não sendo unanimidade nos 

dois métodos utilizados para o cálculo do (HSIF). 

Analisando por função, observa-se maior participação de prédios com funções 

administrativas nas fases B e C, a Pró-Reitoria de Administração e o Instituto de Ciências 

Jurídicas, respectivamente, e com o Blocos de Aula na fase A, o Instituto de Geociências. Nota-

se coerência com o apresentado na comparado na Figura 29, com relação ao Permutation 

Importance. No entanto, este aponta uma diferença em torno de 10% ao MAPE das duas demais 

funções, o Bloco de Sala de Aula e Laboratórios. Já nas fases A e B, ambos os métodos 

concordam que os prédios com funções administrativas detêm maior contribuição na distorção 

harmônica no ponto comum de acoplamento da universidade. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo tem como finalidade legitimar a metodologia proposta por esta tese de 

doutorado, por meio de dois casos de testes. O propósito do primeiro caso de teste foi validar 

o cálculo do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) concebido por este trabalho, avaliando-

o em um sistema controlado disposto em [11]. Este tópico também teve como objetivo avaliar 
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o desempenho de diferentes técnicas de árvore de regressão: Random Forest, AdaBoost e 

Gradient Boosted Regression Tree. Onde constatou-se que as técnicas obtiveram desempenhos 

semelhantes quando comparadas as métricas de MAE e RMSE no conjunto de teste e na 

determinação da ordem de contribuição do HSIF, porém, no aspecto da quantificação desta 

contribuição, a técnica GBRT obteve menor MAPE quanto ao valor real fornecido pelo 

software ATP. Por esta razão, optou-se por utiliza-la no segundo caso de teste. Por último, 

destacou-se a importância da etapa de pré-processamento para garantir a eficácia do método 

proposto.  

No segundo caso de teste aplicou-se a metodologia em um ambiente com uma 

infraestrutura AMI, localizado no campus Guamá da Universidade Federal do Pará. Uma 

análise foi feita da contribuição de cada prédio que detinha um smart meter instalado e ativo 

no ponto de entrada do fornecimento de energia da universidade, destacando o quanto este 

recurso pode ser valioso para a gestão da qualidade de energia da cidade universitária por este 

indicador.  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÃO 

 

A importância do tema abordado nesta tese se dá pelos sinistros associados à ocorrência 

de distorção harmônica total de tensão em motores e demais equipamentos não-lineares 

conectados na rede de distribuição. O descumprimento dos limiares mínimos estabelecidos nas 

normas e regulamentações de qualidade da energia pode causar mau funcionamento dos 

dispositivos de proteção da rede elétrica e frenagem em máquinas rotativas, ocasionando em 

queima de maquinário ou atrasos na produção do cliente da concessionária de energia. O 

módulo 8 do PRODIST, regulamentação brasileira da qualidade da energia, até então não 

estabelece multas para a transgressão dos níveis definidos nesta norma. No entanto, pode haver 

disputas judiciais quanto a responsabilidade pelos sinistros e prejuízos do cliente. 

Cabe, então, análises da qualidade da energia da rede através de campanhas de medição 

seguindo as características definidas na norma e por medidores classe A, os mais dispendiosos, 

para atestar se a violação advém da rede da distribuidora ou se é proveniente das cargas não-

lineares da rede interna do cliente ou de vizinhos próximos (em termos de rede elétrica). 

Declarado o culpado pela injeção de harmônicos na rede elétrica, cabe ressarcimento dos custos 

e prejuízos atrelados ao sinistro.  

Assim, além de quantificar a distorção harmônica de tensão, convém identificar as 

contribuições de cada carga não-linear para este indicador da qualidade da energia. O ideal é 

realizar a gestão da rede elétrica de forma continuada e com os medidores já instalados, tendo 

uma rotina de aferição para evitar chegar a estes extremos de queimas e processos judiciais.  

Há muitos métodos para solucionar o conjunto de questões relacionados à contribuição 

de múltiplas cargas não-lineares no DTHu em um ponto de interesse entre a concessionária de 

distribuição de energia e seu cliente. O grupo de pesquisa do CEAMAZON iniciou a sua 

trajetória no estudo dos harmônicos pela tese desenvolvida por Maria Emília Tostes no ano de 

2003 [48], com a avaliação dos impactos causados pela geração de harmônicos na rede de 

distribuição em consumidores em baixa tensão. Foi a partir desta tese que o grupo deslumbrou 

novas possibilidades de pesquisa que resultaram em projetos de P&D, dissertações de mestrado 

e teses de doutorado. Entre elas, pode-se citar o trabalho desenvolvido por Edson de Matos 

[111], que apresentava uma análise não paramétrica para identificação de fontes de distorções 

harmônicas em sistemas de energia elétrica; por Allan Manito [11], com a avaliação da 

distorção harmônica individual de tensão devido a múltiplas cargas não lineares usando redes 

neurais artificiais; e, no decorrer desta tese com [TP1] [TP2] [TP3] [TP4] [TP5] [TP6]. 
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Seguindo a mesma linha de pesquisa de Manito [11], a presente tese também abordou 

uma solução baseada em aprendizado de máquina. A metodologia proposta utilizou-se de uma 

característica intrínseca da técnica computacional árvore de regressão, contanto que seja 

comprovada uma alta taxa de correlação entre as variáveis de entrada e saída, identificando as 

fontes mais impactantes enquanto formava os nós da árvore de regressão, que, por sua vez, 

tinha como objetivo estimar o Harmonic Source Impact Factor de cada uma delas no PAC. 

Atestou-se a partir da revisão bibliográfica e o estado da arte que a corrente True RMS 

pode ser correlacionada com o DHTu, o que resultou na concepção das colaborações da 

metodologia para a pesquisa sobre o tema. A principal contribuição dessa metodologia pelo 

lado do conhecimento em engenharia elétrica empregado é a possibilidade da utilização da 

entrada do sistema como a corrente True RMS, uma grandeza de fácil acesso e que já é, em 

muitos casos, obtida tanto pela concessionária quanto por cliente de médio e grande porte. Ou 

seja, esta metodologia não adicionaria novos custos para a gestão regular da rede elétrica 

quanto a este indicador. Também é inédito o uso da característica de criação dos nós própria 

da técnica árvore de regressão para este fim. 

A metodologia foi validada em duas etapas. A primeira etapa foi a validação da eficácia 

do Harmonic Source Impact Factor (HSIF) calculado a partir da Permutation Importance 

comparando-a com os resultados apresentados no artigo [11] pelas técnicas Random Forest, 

AdaBoost e GBRT em um sistema controlado, o IEEE 13 barras. Em seguida, analisou-se a 

performance da metodologia em um caso teste com uma Advanced Metering Infrastructure 

instalada na rede elétrica da Universidade Federal do Pará, o SISGEE. 

A primeira validação atestou a efetividade da metodologia empregada para calcular a 

contribuição das cargas de entrada na grandeza de saída. O cenário utilizado foi o mesmo 

proposto em [11], que avaliou a tensão da 5a harmônica a partir da componente 5a harmônica 

da corrente, verificando a correspondência com o resultado obtido pelo software ATP, 

ferramenta frequentemente utilizada em estudos de qualidade da energia e que é tido como 

muito próximo ao real. 

Além da validação do Permutation Importance, as 3 técnicas de árvore de regressão 

foram testadas quanto ao seu desempenho na aplicação da metodologia. Atestou-se que todas 

atingiam valores aceitável em termos tanto de valor da contribuição da variável de entrada na 

saída esperada quanto na ordem da importância destas na formação do resultado do 

experimento. No entanto, a GBRT apresentou melhor valor de MAPE tanto em comparação 

com as demais técnicas de árvore de regressão quanto com a ANN proposta em [11]. Isto com 
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o adendo de haver uma etapa de pré-processamento de dados para garantir a assertividade dos 

resultados. 

Após validar o uso do índice de impureza como métrica para o cálculo do Harmonic 

Source Impact Factor, optou-se por realizar um estudo de caso que tem como objetivo aplicar 

a metodologia aqui proposta em uma rede elétrica com uma AMI implantada nas instalações 

da Universidade Federal do Pará (UFPA) na Cidade Universitária José Silveira Neto, fazendo 

uma análise por fase, seguindo todos procedimentos apontados tanto na regulamentação de 

qualidade da energia quanto nas recomendações da própria metodologia, e comparando os 

resultados obtidos com o fator de impacto IF calculado por meio do MAPE, seguindo a 

metodologia de [11]. 

O estudo de caso no AMI avaliou as três fases da rede, começando de forma macro, por 

alimentador e por função do prédio, apontando o alimentador 2 como principal contribuidor 

nas fases A e B, alimentador esse que é composto basicamente por prédios com funções 

administrativas e que tem maior cobertura de pontos monitorados. Em seguida foi exposta a 

análise micro, que identificou o Instituto de Geociências, a pró-reitoria e o Instituto de Ciências 

Jurídicas como os mais impactantes nas fases A, B e C, respectivamente.  

Isso faz bastante sentido, devido ao período de recesso que ocorria na janela de tempo 

empregada, pois os prédios da pró-reitoria e da reitoria, segundo lugar em todas as fases, 

continuam o funcionamento independente do recesso escolar, o Instituto de Ciências Jurídicas 

conta com um auditório, que também estava em uso no período e o Instituto de Geociências, 

apesar de ser descrito como bloco de salas de aula, também conta com laboratórios de uso em 

tempo integral, devido a natureza dos seus estudos.  

Por fim, a metodologia proposta por nesta tese encontrou resultados satisfatórios em 

ambos os cenários de teste através de uma grandeza de entrada simples, reduzindo os custos 

dessas avaliações, possibilitando a utilização em sistemas com maior complexidade e o 

monitoramento remoto para melhor gestão da rede elétrica, quando aplicado em conjunto com 

uma AMI. 

A aplicabilidade da metodologia proposta é bastante ampla, por servir-se justamente de 

uma grandeza de fácil aferição, propiciando maior espaço à democratização da gestão da 

qualidade da energia deste indicador tanto em um estudo de caso individual quanto em uma 

AMI já estabelecida. E esta tese indica os passos, cuidados e pré-requisitos para a 

implementação da metodologia em uma arquitetura AMI para garantir um resultado mais 

próximo ao real possível.  
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5.1 PRINCIPAIS OBSTÁCULOS NO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Além dos pontos altos e resultados convém expor as dificuldades encontradas no 

decorrer da pesquisa, conforme listados abaixo: 

• Controlar localmente a simultaneidade dos medidores e ajuste dos ciclos 

internos; 

• Implementar um Sistema de Gerenciamento de Dados de Medidores (MDMS) 

central robusto sem perder a segurança e a confiabilidade dos dados; 

• Fazer a manutenção do sistema para garantir que todos os medidores estejam 

ativos para serem acessados remotamente; 

• Reproduzir o trabalho desenvolvido em [11]; 

• Encontrar uma forma confiável de validação dos resultados devido a todas 

muitas variáveis envolvidas no ambiente real, ou seja, a consideração de um 

cenário complexo, porém controlado. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a metodologia e resultados obtidos por esta tese, novos questionamentos surgiram, 

proporcionando trabalhos futuros, conforme apresentado abaixo:  

• Avaliar a metodologia frente a contribuição da geração distribuída; 

• Inserir na metodologia e verificar o impacto da ressonância paralela; 

• Realizar análises de cenários com diferentes períodos, taxa de amostragem e 

variáveis de entradas/saídas na AMI nas instalações da UFPA; 

• Avaliar com mais profundidade a metodologia proposta aplicando-a em outra 

AMI;  

• Considerar os padrões típicos da mudança através, por exemplo, de um sistema 

Neuro-fuzzy para ajustar os modelos para que se possa ter junto com a medição 

um diagnóstico que acompanha este dinamismo e mudança; 

• Avaliar o background por tratamento numérico ou por aprendizado de máquina; 

• Comparar a metodologia proposta e técnica aplicada com outros métodos e 

técnicas de aprendizado de máquina. 
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ANEXO I – Características Elétricas da Rede no Período Analisado 
 

Medição da Corrente RMS 
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Medição da Tensão RMS 
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Medição da Distorção Harmônica Total de Corrente 



   

 

112 
 



   

 

113 
 



   

 

114 
 

 

Medição da Distorção Harmônica Total de Tensão 
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