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Capítulo I

Conceitos iniciais: qualidade de 
energia e harmônicos

 Nos últimos anos, o desenvolvimento da indústria 

eletroeletrônica tem propiciado um maior conforto 

para a vida dos usuários ao mesmo tempo em que tem 

fornecido equipamentos mais efi cientes do ponto de 

vista do consumo de energia. Além disso, programas de 

conservação de energia passaram a ter maior enfoque 

nas concessionárias, a partir do racionamento de 

energia elétrica ocorrido em 2001.

 Estes cenários propiciaram uma maior entrada de 

cargas efi cientes e não-lineares nos lares brasileiros 

e também em estabelecimentos comerciais. Este 

trabalho estuda o impacto que as cargas presentes em 

consumidores residenciais e comerciais provocam no 

sistema de distribuição no enfoque da qualidade de 

energia elétrica, especifi camente harmônicos, tendo 

como objetivo caracterizar estas cargas quanto à 

produção de correntes harmônicas.

 Na literatura técnica são encontradas muitas 

informações sobre o impacto de cargas associadas 

a consumidores industriais e poucas informações 

acerca de consumidores residenciais e comerciais. 

Isto poderia ser justifi cado anos atrás quando a maior 

parte das cargas presentes em residências e comércios 

eram lineares. Outra justifi cativa pertinente poderia 

ser o fato de o setor industrial ser o maior consumidor 

de energia. 

 Porém, segundo o Boletim Energético Nacional 

(BEN) de 2005, no ano de 2004, quando foi feito o 

balanço, o consumo da indústria representou 47,9% do 
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consumo elétrico nacional, sendo, assim, o setor que 

mais consumiu, entre todos os analisados (residencial, 

comercial, industrial, transporte, agropecuário e 

público). 

 Entretanto, os percentuais de consumo de energia 

elétrica residencial e comercial foram, respectivamente, 

21,9% e 13,9%, totalizando 35,8%. Por estes dados, 

um estudo dos cenários destes consumidores, 

enfocando a questão da qualidade de energia em seu 

aspecto relativo aos harmônicos, se faz necessário. 

 Para discutir a questão harmônica de cargas não 

lineares residenciais e comerciais, este fascículo 

está dividido em capítulos, que abordarão os 

seguintes temas: 

• A relação entre a conservação de energia e a 

qualidade de energia, mostrando estudos realizados 

na temática envolvida neste trabalho;

• Efeitos de harmônicos no sistema de distribuição 

e limites segundo as principais normas nacionais e 

internacionais; 

• Caracterização de aparelhos eletrodomésticos; 

• Cenários harmônicos em cargas residenciais e 

comerciais; 

• Simulação de sistemas de distribuição em áreas 

residenciais e comerciais; 

• Conclusões e propostas para trabalhos futuros.

 Os fascículos serão divididos e publicados 

conforme cronograma anterior, podendo, entretanto, 

sofrer alterações de acordo com os critérios do autor. 

Edição 48 - Janeiro.indd   32 07/02/10   00:04



33

A
po

io

O Setor Elétrico / Janeiro de 2010

A
po

io

Qualidade de energia
 A qualidade de energia elétrica pode ser conceituada como 

o fornecimento de energia e aterramento adequados, visando a 

operação correta de um equipamento, conforme a norma IEEE 

1159-1995. A qualidade de energia, por sua vez, pode ser dividida 

em cinco conceitos:

1. Qualidade de tensão: focada nos desvios de tensão de um 

padrão ideal. Este padrão seria uma onda de tensão senoidal com 

amplitude e frequência constantes.

2. Qualidade de corrente: termo complementar à qualidade de 

tensão; focada nos desvios de corrente de um padrão ideal. Este 

padrão ideal, conforme a tensão, seria uma onda de corrente 

senoidal com amplitude e frequência constantes.

3. Qualidade de potência: combinação entre a qualidade de 

tensão e a qualidade de corrente.

4. Qualidade de fornecimento: combinação da qualidade de 

tensão com aspectos não-técnicos de interação (atendimento, 

satisfação do cliente, etc.) entre a rede de fornecimento elétrico e 

seus consumidores.

5. Qualidade de consumo: termo complementar da qualidade 

de fornecimento, enfocando as responsabilidades do consumidor 

quanto à correta utilização da energia elétrica.

 A qualidade de energia elétrica pode ser definida como 

a ausência relativa de variações de tensão provocadas pelo 

sistema da concessionária, particularmente a ausência de 

desligamentos, flutuações de tensão, surtos e harmônicos (este 

último pelo lado do cliente), medidos no ponto de entrega de 

energia (fronteira entre as instalações da concessionária sob o 

ponto de vista do consumidor).

 Há ainda alguns autores que também conceituam a 

qualidade de energia elétrica como sendo qualquer problema 

manifestado na tensão, corrente ou frequência que resultará 

em falha ou operação inadequada em equipamento de 

consumidores. Sendo estes os principais problemas associados 

à qualidade de energia elétrica:

Transitórios

Impulsivo: impulso sem alteração na frequência de estado 

permanente da tensão e corrente, sendo unidirecional. 

Oscilação: oscilações sem alteração na frequência de estado 

permanente da tensão e corrente, ocorrendo em valores positivos 

e negativos.

Variações de tensão de longa duração

Sobretensão: aumento no valor efi caz da tensão em 10% ou mais 

para uma duração mínima de um minuto. 

Subtensão: diminuição no valor efi caz da tensão em 10% ou mais 

para uma duração mínima de um minuto. 

Interrupção sustentada: quando a tensão de alimentação 

permanece em zero por um período maior que um minuto.
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Variações de curta duração

Interrupções: tensão de alimentação ou corrente de carga esteja 

abaixo de 0,1 pu por um período menor que um minuto. 

Sags: diminuição para valores entre 0,1 e 0,9 pu da tensão ou 

corrente efi caz para durações entre 0,5 ciclo e um minuto. 

Swell: aumento para valores entre 1,1 e 1,8 pu da tensão ou 

corrente efi caz para durações entre 0,5 ciclo e um minuto.

Desbalanceamento

 Desvio máximo da média das três tensões ou correntes de fase 

dividido pela média das três tensões ou correntes de fase, expresso 

em porcentagem. A melhor análise seria através de componentes 

simétricas, pois a taxa de componentes de sequência negativa e 

positiva em relação à sequência positiva daria o desbalanceamento 

para um dado sistema.

Distorção da forma de onda

DC offset: presença de tensão ou corrente contínua no sistema 

elétrico. 

Harmônicos: tensões ou correntes de frequências múltiplas à 

fundamental presentes na forma de onda de tensão ou corrente. 

Inter-harmônicos: tensões ou correntes em frequências não inteiras 

à fundamental presentes na forma de onda de tensão ou corrente. 

Notching: distúrbio periódico de tensão causado pela operação de 

componentes eletrônicos de potência quando ocorre comutação 

de uma fase para outra. 

Ruído: sinais indesejáveis em grandes frequências, abaixo de 200 

kHz, superpostas a tensão ou corrente nos condutores de fase.

Flutuação de tensão

 Variações sistemáticas na tensão cuja amplitude não exceda a 

faixa de 0,9 a 1,1 pu do valor efi caz de tensão.

Variações na frequência da rede

São desvios na frequência fundamental da rede. Flicker seria um 

fenômeno associado a este problema, sendo caracterizado como 

uma fl utuação na iluminação.

Conservação de energia
 O Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(Procel), criado em dezembro de 1985 e instituído no ano seguinte, 

é um projeto do governo federal coordenado pelo Ministério de 

Minas e Energia e cujo controle de execução cabe à Eletrobrás. 

 O objetivo deste programa é promover a racionalização da 

produção e do consumo de energia elétrica para que seja eliminado 

o desperdício e sejam reduzidos os custos e investimentos setoriais. 

A atuação do Procel é focada em áreas como: elaboração de planos 

de ação para programas de combate ao desperdício; projetos de 

gerenciamento pelo lado da demanda; atuação no uso fi nal 

(residencial, comercial, industrial, outros); etc.

 Este projeto se tornou mais evidente para o povo brasileiro no 

ano de 2001, com o advento do racionamento de energia, quando 

o programa de selos que classifi ca os produtos conforme sua 

efi ciência começou a ter maior importância para o povo brasileiro 

como um todo, mesmo após o racionamento. Dessa forma, a cultura 

de conservação de energia tem adentrado nos lares brasileiros.

Harmônicos
 Pata introduzir os principais temas a respeito de harmônicos, 

serão citados estudos e pesquisas de diversos autores, mencionados 

ao fi nal do fascículo, nas referências bibliográfi cas. Os harmônicos 

são ondas senoidais de frequências múltiplas inteiras a uma 

frequência de referência, chamada fundamental. No caso do 

sistema elétrico brasileiro, a fundamental é a frequência padrão de 

60 Hz, tendo como 2º harmônico uma onda senoidal de 120 Hz, 

3º harmônico uma onda senoidal de 180 Hz e assim por diante. 

 Os harmônicos são uma forma matemática de analisar a 

distorção de uma forma de onda, seja ela de tensão ou de corrente. 

Esta análise é feita por meio da decomposição de uma onda, 

utilizando a série de Fourier. 

 O índice utilizado para contabilizar a quantidade de 

harmônicos presentes em uma onda, ou, em outras palavras, quão 

distorcida uma onda está em relação a uma onda senoidal é o THD 

(Total Harmonic Distortion). Para uma onda puramente senoidal, 

livre de distorções, o THD é de 0%. Já para algumas ondas 

muito distorcidas, como exemplo correntes de alguns aparelhos 

eletrônicos, o THD pode chegar a 100%. A defi nição do THD é 

apresentada na Equação 1:

Em que:
f1 – módulo da grandeza na frequência fundamental
n – ordem harmônica
k – último harmônico considerado
fn – módulo da grandeza na frequência harmônica

 Outro índice que também indica a distorção de uma onda 

em relação a uma senoide é o fator de crista, chamado FC. Este é 

defi nido matematicamente como a divisão entre o valor de pico e 

o valor efi caz de uma onda. Para uma onda puramente senoidal, 

livre de distorções, o fator de crista é igual a 1,41. Alguns aparelhos 

eletrônicos apresentam fatores de crista em suas correntes de 

valores iguais a 2,00. A defi nição do fator de crista é apresentada 

na Equação 2:

Equação 1

Equação 2

 Alguns autores apresentam informações sobre a relação entre 

a distorção de corrente e o acréscimo na corrente e decréscimo no 

fator de potência, tendo como base uma corrente fundamental de 
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1 A. Ou seja, com uma corrente fundamental fi xada em 1 A, foram 

acrescentando harmônicos que chegavam a uma certa distorção 

de corrente, tendo por consequência um acréscimo de corrente no 

valor efi caz e uma diminuição no fator de potência. A Tabela 1 

transcreve estas informações mencionadas.

Tabela 1
Infl uência dos harmônicos no acréscimo da corrente 

e na redução do fator de potência
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Distorção de corrente 

– THDi (%)

0

10

30

50

70

90

100

120

150

Acréscimo de 

corrente (%)

0,00

0,50

4,40

11,80

22,07

34,54

41,42

56,20

80,28

Fator de potência 

total1

1

0,995

0,958

0,894

0,819

0,743

0,707

0,640

0,555

1 Fator de potência total: divisão entre a potência ativa e a potência aparente

 Analisando as medidas adotadas pelo Procel na gerência, pelo 

lado da demanda, e na atuação do uso fi nal, bem como o impacto 

na distorção harmônica, pode-se destacar quatro itens:

1. Controladores de velocidade variável. Com a possibilidade de 

economia de energia e gerência do controle dos fl uxos de potência, 

apresentam, em alguns casos, harmônicos bastantes signifi cativos.

2. Lâmpadas fl uorescentes compactas. A substituição de lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas fl uorescentes compactas, visando 

economia, injeta níveis substanciais de harmônicos nos sistemas 

de distribuição secundária, além de contribuir para a diminuição 

do fator de potência.

3. Instalação de bancos de capacitores. Visando a melhoria do 

fator de potência, uma instalação mal executada, sem uma análise 

crítica acerca dos harmônicos circulantes no sistema, provoca 

problemas de qualidade de energia, tais como: amplifi cação 

do conteúdo harmônico presente no sistema; estabelecimento 

de condições de ressonância harmônica; e queima prematura 

dos bancos de capacitores devido ao aquecimento de unidades 

capacitivas sob condições harmônicas.

4. Controladores de intensidade luminosa. Também em busca de 

economia, este dispositivo piora o fator de potência e aumenta a 

injeção de harmônicos no sistema elétrico.

 Vários estudos realizaram uma análise entre a qualidade 

de energia elétrica e a conservação de energia elétrica. Um 

desses mostra um estudo acerca da substituição de lâmpadas 

incandescentes por lâmpadas fl uorescente compactas (LFCs) em 

ambientes residenciais que concluiu que, nessa situação, há um 

ganho em conservação de energia e uma perda na qualidade de 

energia elétrica, sobretudo na corrente circulante na instalação 

e um aumento na corrente pelo neutro, principalmente de 3º 

harmônico. 

 Outro estudo parecido, mas com foco na interferência causada 

pelo uso de LFCs em residências, também constatou um ganho 

na demanda ativa da residência, porém com um aumento da 

potência reativa e uma diminuição do fator de potência. A corrente 

circulante na instalação elétrica também fi cou mais distorcida.

 Um terceiro estudo analisou a poluição na rede elétrica 

causada por sistemas de controle de iluminação, os dimmers, para 

controle de lâmpadas incandescentes, fl uorescentes com reatores 

eletromagnéticos e eletrônicos. Nessa situação, duas variáveis 

foram estudadas para efeitos de comparação: fator de potência e 3º 

harmônico na corrente. 

 Variando a potência de iluminação, o fator de potência 

diminuía com a diminuição da potência para as lâmpadas 

incandescente e fl uorescente com reator eletromagnético. Para a 

lâmpada fl uorescente com reator eletrônico, o fator de potência se 

mantinha constante. 

 Em relação ao 3º harmônico da corrente, o percentual deste 

em relação à fundamental aumentava com a diminuição da 

potência de iluminação, também para as lâmpadas incandescente 

e fl uorescente com reator eletromagnético. Mais uma vez, para a 

lâmpada fl uorescente com reator eletrônico, o percentual de 3º 

harmônico em relação à fundamental se manteve constante com a 

diminuição da potência de iluminação.

 Quando foram realizaram ensaios em reatores eletrônicos de 

lâmpadas fl uorescentes comparando com reatores eletromagnéticos, 

em outro estudo, foi percebido que o reator eletrônico, apesar de 

ser vantajoso no aspecto da conservação de energia, gera mais 

harmônicos de corrente, tendo uma forma de onda bastante 

distorcida se comparado com o reator eletromagnético. O principal 

problema na utilização dos reatores eletrônicos é o aumento da 

corrente de neutro em sistemas trifásicos, comumente percebido 

em prédios comerciais que utilizem lâmpadas fl uorescentes com 

reator eletrônico na base de sua iluminação.

 Alguns pesquisadores, como Tostes, apresentaram medições 

de correntes de lâmpadas de descarga utilizadas em iluminação 

pública, mostrando a corrente e seus harmônicos de lâmpadas 

de vapor de mercúrio, vapor de sódio e metálico. Das lâmpadas 

analisadas, por exemplo, as que apresentavam maior distorção 

harmônica de corrente foram as lâmpadas de vapor de sódio com 

uma média de 35% de distorção harmônica de corrente, sendo 20% 

e 25% para as lâmpadas de vapor de mercúrio e vapor metálico, 

respectivamente. 

 Nessas medições, foram mostradas ainda a realizada em um 

transformador de 30 kVA que alimentava, exclusivamente, um 

conjunto de iluminação pública, contendo 15 postes com quatro 

lâmpadas de vapor de sódio de 400 W cada um. A distorção 

de corrente encontrada foi de 59,37%, sendo que o espectro 

harmônico desta corrente apresentou um 3º harmônico de 53,2%, 

2% de 5º harmônico e 7,6% de 7º harmônico. A distorção de 

tensão medida estava em 6%.
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 Gómez e Morcos analisaram o impacto de carregadores de 

baterias de carros elétricos na qualidade de energia de sistemas 

de distribuição, apresentado em um estudo do estado da arte de 

carregadores de bateria de carros elétricos. Como efeito, um grande 

número de carregadores resultará em uma tensão distorcida. 

 Foi apresentado também um algoritmo para pesquisar o 

impacto dos carregadores mencionados em transformadores, 

levando em conta fatores como temperatura ambiente, duração 

do carregamento de baterias, hora de início e THD de corrente 

dos carregadores. Como conclusões, foi percebida uma relação 

quadrática entre o THD de corrente dos carregadores e a redução 

de vida útil do transformador, indicando que o THD de corrente 

deveria ser limitado a 30%.

 Além desses, foi realizado por outros pesquisadores um estudo 

sobre a tendência harmônica em uma região dos Estados Unidos, 

citando estudos realizados no Japão e na Europa ocidental. No 

Japão, até o ano 2000, a distorção de tensão alcançaria níveis 

entre 6% e 7% em ambientes industriais, e 4% e 5% em ambientes 

residenciais. Já, na Europa ocidental, o 5º harmônico cresceu, entre 

1979 e 1991, de 3% para 5%, tendo um crescimento de 1,67% por 

década. 

 Os autores desse trabalho compararam medições realizadas 

em indústrias, universidade, supermercado, hospital, prédio 

residencial e alimentadores de subestações nos anos 1986 e 1987 

com medições em 1996 e 1997. Perceberam que o crescimento 

da distorção de tensão foi de 0,1% por ano. Este crescimento se 

deve, no ambiente industrial, pelo crescente uso de inversores 

de frequência e, nos ambientes comerciais, pela inserção de 

computadores.

 Além desses estudos, outros pesquisadores, como Penna, 

analisaram alguns impactos dos programas de efi ciência energética 

na qualidade de energia elétrica no Brasil. Foram investigados 

dois consumidores residenciais, os quais tinham, em suas casas, 

iluminação preponderantemente feita por lâmpadas incandescentes, 

sendo estas substituídas por lâmpadas fl uorescentes compactas, 

visando a mesma luminosidade. 

 Depois de medirem a potência ativa, aparente, corrente e 

tensão, antes e depois da substituição, percebeu-se que, com a 

troca das lâmpadas, houve uma queda da potência ativa e reativa 

em uma casa, enquanto na segunda residência houve queda na 

potência ativa, mas um aumento na potência reativa. Isto se explica 

pelo baixo fator de potência que as LFCs apresentam. 

 O fator de potência foi reduzido em 5,6% e 33,3% na primeira 

e segunda residência, respectivamente, tendo ainda um aumento 

percentual na distorção da corrente de 89,3% e 208,0%. 

 Nesse estudo, os autores fi zeram ainda uma perspectiva da 

economia de consumo de energia ativa que se alcançaria com 

a substituição efetivada em consumidores residenciais no Brasil. 
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Continua na próxima edição
Confi ra todos os artigos deste fascículo em www.osetoreletrico.com.br

Dúvidas, sugestões e comentários podem ser encaminhados para o 
e-mail redacao@atitudeeditorial.com.br

Como estes representavam, à época, 28% do consumo total da 

energia consumida no país e a iluminação era responsável por 

7% neste setor, se 40% da iluminação fosse substituída por LFCs, 

a redução no consumo total seria de 2,24%. Porém, os aspectos 

negativos desta troca fariam com que o número apresentado 

sofresse uma alteração. 

 Estendendo a análise dos impactos, os autores simularam um 

alimentador trifásico em um barramento de iluminação contendo 

três lâmpadas incandescentes de 100 W em uma situação e três 

lâmpadas fl uorescentes compactas de 22 W. Em cada situação, 

foi colocada uma lâmpada por fase. Elas foram ligadas por 

impedância, que simulavam condutores de seção de 4 mm² e 100 

m de comprimento. Os resultados obtidos na fase A e no neutro 

nestas duas situações estão apresentados na Tabela 2.

 Os resultados da Tabela 2 mostram que os benefícios alardeados 

pelos programas de efi ciência energética devem ser melhor 

estudados e feito paralelos com o tema qualidade de energia 

elétrica.

Conclusões 
 Este primeiro capítulo apresentou uma introdução do que será 

apresentado nos próximos fascículos desse tema. Este trabalho 

tem como objetivo caracterizar os equipamentos eletroeletrônicos 

presentes em consumidores residenciais e comerciais, além de 

verifi car o impacto que estas cargas, presentes nos consumidores 

mencionados, provocam no sistema de distribuição elétrica. 

 Foram apresentadas defi nições de qualidade de energia, 

conservação de energia e a interligação existente entre as duas. 

Também foram mostrados alguns exemplos de trabalhos que deram 

subsídios à realização desta dissertação. Confi ra os próximos 

capítulos deste fascículo.
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