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Apresentação do Professor 

Prof. Mateus Duarte Teixeira 
 Professor Adjunto 20 hs – UFPR 

 Gerente de P&D e Inovação – BREE 

 Presidente da SBQEE 

 E-mail: mateusdt100@gmail.com 

 Áreas de pesquisa: 

 Qualidade de Energia Elétrica 

 Proteção de Sistemas Elétricos de Potencia 

 Equipamentos Elétricos de Potencia 

 Energia Eólica e Solar 



O que é Qualidade de Energia Elétrica? 

Depende para quem você faz a pergunta: 
 

 As concessionárias podem definir a qualidade da 
energia como confiabilidade 

 o fabricante do equipamento de carga pode definir 
a qualidade da energia como as características da 
fonte de alimentação que permitem que o 
equipamento funcione adequadamente 

 

A qualidade da energia é, em última análise, 
qualquer problema de energia manifestado em 
desvios de tensão, corrente ou frequência que 

resultem em falha ou má- operação do 
equipamento do cliente. 



Contextualização 



Contextualização 



Contextualização 



Contextualização 



Contextualização 



Apresentação da disciplina 

Carga horária 

 60 horas expositivas 

Objetivos 

 Caracterizar os distúrbios de qualidade de 
energia elétrica, com ênfase no impacto que 
estes causam nos equipamentos de 
consumidores; 

 Medir e quantificar os fenômenos de qualidade 
de energia ; 

 Aplicar as principais técnicas de mitigação dos 
fenômenos de QEE.  

Frequência 
 75% 



Apresentação da disciplina 

Conteúdo Programático: 

 

1. Introdução à qualidade 
da energia elétrica 

2. Transitórios elétricos 

3. Interrupções e variações 
de tensão de curta 
duração  

4. Flutuações de tensão; 

5. Harmônicos em sistemas 
elétricos 

 
 

 

6. Variações de tensão 

de longa duração 

7. Desequilíbrios de 

tensão 

8. Monitoramento da 

qualidade da 

energia 

9. Normalização 



Avaliação 

Primeira Prova 

 Introdução à qualidade da energia elétrica 

 Transitórios elétricos 

 Interrupções e variações de tensão de curta duração  

 Flutuações de tensão; 

 Harmônicos em sistemas elétricos 

 

 Valor: 100 pontos 

 Dia 24/09/2018 



Avaliação 

Segunda Prova 

 Variações de tensão de longa duração 

 Desequilíbrios de tensão 

 Monitoramento da qualidade da energia 

 Normalização 

 

 Valor: 100 pontos 

 Dia 26/11/2018 



Avaliação 

 

Média Final = ((N1 + N2)/2) * 0,8 + 20 pontos de 

trabalhos computacionais 

 

Exame Final: 

 Conteúdo: TUDO 

 Dia 10/12/2018 



Metodologia 

 Aulas expositivas; 

 Aulas em laboratório (PL-5) (talvez); 

 Atividades individuais em grupo. 

 

 Recursos Didáticos: 

 Quadro, retroprojetor, programas de simulação, Matlab, 

Pspice, PQF,  etc.. 
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Regras de Conduta em Sala 

de Aula 
 Chamada no início da aula; 

 Segunda chamada somente com 

atestado médico e processo via 
secretaria de departamento. 

 Celulares no modo silencioso; 

 Não atender ligações dentro da sala 

de aula; 

 Não acessar a Internet durante as 

aulas de laboratório. 



Inspire-se: 

 “Não é problema reclamar do trabalho. Mas 

trabalhe antes, só assim suas queixas terão 

fundamento.” – Sócrates 

 

 “Se você acredita que consegue fazer uma coisa 

ou que não consegue, de qualquer forma você 

está certo”. – Henry Ford 

 

 ”Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e 

esperar resultados diferentes “ – Einstein 

 


