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	 Os	 harmônicos	 estão	 associados	 a	 perdas.	

Desta	 forma,	 quais	 são	 seus	 efeitos	 para	 o	 sistema	

elétrico	 e	 seus	 componentes?	Quais	 seriam	os	 níveis	

“suportáveis”	 de	 harmônicos	 e	 o	 que	 recomendam	

as	normas	 relacionadas	 ao	 tema?	 Este	 e	os	próximos	

capítulos	pretendem	responder	estas	perguntas.	

	 O	 capítulo	 está	 dividido	 em	 três	 partes,	 uma	

apresentada	a	seguir	e	as	outras	que	serão	publicadas	

nas	 próximas	 edições.	Além	 disso,	 ele	 está	 separado	

em	 subitens,	 que	 irão	 abordar	 diferentes	 dispositivos	

do	sistema	elétrico	quanto	aos	efeitos	provocados	por	

harmônicos.	Logo	após,	será	apresentado	um	subitem	

resumindo	 estes	 efeitos	 e	 os	 níveis	 permissíveis	 de	

harmônicos.	 Por	 fim,	 serão	 mostrados	 os	 limites	

de	 harmônicos	 das	 principais	 normas	 nacionais	 e	

internacionais.

	 Conforme	 a	 norma	 IEEE	 Std	 519-1992,	 o	 grau	

de	 tolerância	 dos	 harmônicos	 é	 determinado	 pela	

susceptibilidade	da	cargas	à	influência	desses.	Cargas	

pouco	 susceptíveis	 são	 as	 que	 utilizam	 a	 energia	

harmônica	 no	 processo,	 sendo	 então	 tolerável	 à	

existência	 de	 harmônicos	 para	 si	 mesmas.	 Exemplos	

destas	cargas	são	cargas	de	aquecimento,	como	fornos	

ou	chuveiros	elétricos.	

	 Cargas	 muito	 susceptíveis	 a	 harmônicos	 são	

aquelas	que	seus	projetos	assumiam	a	forma	de	onda	

de	alimentação	como	sendo	perfeitamente	senoidal.	Os	

equipamentos	que	frequentemente	se	encaixam	nesta	

categoria	são	processadores	de	dados	e	dispositivos	de	

comunicação.

	 Um	meio	 termo	entre	estas	duas	categorias	seria,	

por	exemplo,	as	máquinas	rotativas.	A	maior	parte	dos	

motores	é	relativamente	tolerável	aos	harmônicos.	Em	
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um	 sistema	 elétrico,	 os	 harmônicos	 podem	 excitar	

ressonâncias	 entre	 seus	 componentes,	 tais	 como	

capacitores	e	cabos	ou	transformadores.

Medidores de energia
	 Medidores	indutivos	de	energia	elétrica	apresentam	

erros	quando	instalados	em	um	ambiente	com	grande	

presença	 de	 harmônicos,	 tanto	 de	 tensão	 quanto	 de	

corrente.	Os	 erros	 podem	 ser	 positivos	 ou	negativos,	

dependendo	do	espectro	harmônico	que	o	instrumento	

pertencesse.

	 Alguns	 pesquisadores	 da	Universidade	 de	 Brasília	

e	da	Companhia	Energética	de	Brasília	desenvolveram	

um	 trabalho	de	campo	visando	comparar	a	 leitura	de	

medidores	 de	 energia	 eletromecânicos	 e	 eletrônicos.	

Para	 tal,	 foram	 escolhidos	 cinco	 consumidores,	

representando	 diferentes	 segmentos	 e	 distorções	

harmônicas	distintas.	Estes	consumidores	estão	descritos	

na	Tabela	1	com	seus	respectivos	THD	de	tensão,	THD	de	

corrente	e	erros	de	medição	encontrados,	comparando	

os	medidores	eletromagnéticos	e	eletrônicos.

	 Cada	 consumidor	 teve	 as	 medições	 da	 energia	

elétrica	 realizadas	 pelo	 seu	 próprio	 medidor	

eletromecânico	 e	 por	 um	 outro	 medidor	 eletrônico	

instalado	em	paralelo	ao	eletromecânico.	Dos	resultados	

obtidos,	 as	 diferenças	 na	 tarifação	 de	 energia	 ativa	

foram	bastante	pequenas,	sendo	bem	menores	do	que	

as	classes	de	exatidão	dos	instrumentos.	Das	grandezas	

medidas	e	apresentadas	(energia	ativa,	demanda	ativa	

em	ponta	e	fora	de	ponta,	energia	reativa,	esta	medida	

indiretamente	por	meio	de	um	algoritmo	específico),	

a	única	que	teve	diferença	foi	a	energia	reativa,	sendo	

que	o	medidor	eletrônico	apresentou	valores	maiores.
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Tabela 1
Consumidores seleCionados para avaliação de medidores de energia

Consumidor

Indústria	de	cimento

Autarquia	militar

Universidade

Edifício	Inteligente

Serviço	de	informática

THD – 

tensão

(%)

1,77

2,70

3,00

8,1

12,50

THD – 

corrente

(%)

15,90

15,40

5,60

72,4

14,00

kWh

-0,03

-0,27

-0,37

0,05

-0,17

kW 

(ponta)

-0,76

0,89

-1,17

0,40

-0,10

kW 

(fp)**

-0,08

0,18

-0,42

0,12

-0,09

kVArh

-27,65

-18,48

-17,28

-15,85

11,29

Erros (%)*

* Erros do medidor eletromagnético em relação às medições realizadas 
em medidor eletrônico que considera as harmônicas
** fp = fora de ponta

	 Estas	 diferenças	 ocorrem,	 pois	 as	 definições	 de	 potência	

ativa,	reativa	e	aparente	em	ambientes	com	distorções	de	tensão	

e	 corrente	 são	 diferentes	 das	 definições	 utilizadas,	 admitindo	

formas	de	onda	senoidal,	tanto	para	tensão	quanto	para	a	corrente.	

As	potências	ativa	e	reativa,	neste	novo	cenário,	serão	as	somas	

dos	produtos	das	tensões	e	correntes	na	mesma	frequência,	mais	

os	 cossenos	 e	 senos	 do	 ângulo	 diferença	 das	 variáveis	 citadas.	

Uma	terceira	potência,	que	contabiliza	a	interação	entre	tensões	

e	 correntes	 de	 frequências	 distintas,	 é	 chamada	 de	 potência	

harmônica.	A	interação	entre	essas	três	potências	será	a	potência	

aparente.	 A	 definição	 matemática	 das	 potências	 ativa,	 reativa,	

harmônica	e	aparente	são	apresentadas	nas	equações	(1),	(2),	(3)	

e	(4),	respectivamente.

(1)

(2)

(3)

(4)

	 Alguns	estudos	mostram	os	resultados	de	calibração	de	medidores	

de	 energia	 elétrica	 ativa	 submetidos	 às	 condições	 senoidais	 e	 não-

senoidais.	Em	um	desses,	os	pesquisadores	calibraram	30	medidores	

eletromagnéticos	 monofásicos,	 classe	 2	 (2%	 de	 erro	 de	 medição),	

trabalhando	com	os	seguintes	parâmetros:	fator	de	potência,	variação	

simultânea	 da	 frequência	 da	 tensão	 e	 corrente,	 tensões	 e	 correntes	

distorcidas	 com	 diferentes	 THDs	 e,	 por	 fim,	 tensões	 e	 correntes	

distorcidas	e	variação	do	atraso	da	corrente	em	relação	à	tensão.

	 Diminuindo	o	fator	de	potência,	é	mostrada	uma	pequena	tendência	
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Tabela 2 
erros experimenTais e simulados em medidores eleTromagnéTiCos

THD tensão (%) – 
experimental
e simulação

3,6

5,0

9,0

11,0

11,9

21,0

22,0

37,1

THD corrente (%) 
– experimental e 

simulação

117,0

30,0

26,0

113,0

11,9

32,0

22,0

37,1

Erro 
experimental 

(%)

-1,86

0,56

1,45

-4,31

1,10

3,97

4,10

9,54

Erro 
simulação 

(%)

-1,97

0,61

1,37

-4,56

1,08

4,10

3,95

9,61

de	 diminuição	 da	 energia	 ativa	 medida,	 sendo,	 porém,	 não	 muito	

expressiva.	Para	um	fator	de	potência	0,2	indutivo	sem	harmônicos,	no	

pior	caso,	houve	uma	diminuição	na	contabilização	de	energia	ativa	de	

apenas	0,8%,	sendo	que	para	um	fator	de	potência	igual	a	0,5	indutivo,	

houve	 um	 aumento	 de	 0,1%.	 Em	 relação	 à	 variação	 simultânea	 da	

frequência	da	tensão	e	corrente,	observa-se	uma	tendência	de	aumento	

do	 desvio,	 em	 relação	 ao	 padrão,	 com	 o	 aumento	 da	 frequência.	

Este	 comportamento	 pode	 ser	 explicado	 pelo	 fato	 de	 que	 o	 torque,	

que	 provoca	 o	movimento	 do	 disco	 do	medidor	 eletromecânico,	 é	

proporcional	ao	produto	das	correntes	que	passam	pelas	duas	bobinas,	

e	estas	diminuem	com	o	aumento	da	frequência.

	 Avaliando	o	ensaio	de	tensão	e	corrente	distorcidas	com	diferentes	

THDs,	 a	 tensão	 foi	 distorcida	 em	 5,82%,	 sendo	 que	 a	 primeira	

componente	harmônica	era	de	5%	e	a	segunda	3%.	A	corrente	teve	uma	

distorção	de	24,25%,	 sendo	que	 a	 primeira	 componente	harmônica	

era	de	20%	e	a	segunda	15%,	com	os	seguintes	perfis	de	composição	

harmônica	foram:	1º,	3º	e	5º;	1º,	5º	e	7º;	1º,	7º	e	9º;	1º,	9º	e	11º.	Ou	

seja,	para	o	segundo	perfil	mencionado	(1º,	5º	e	7º	harmônicos),	o	5º	

harmônico	teve	um	módulo	igual	a	20%	e	o	7º	harmônico	módulo	igual	

a	 15%,	 porcentagem	 em	 relação	 à	 fundamental.	 Concluiu-se	 que	 o	

valor	da	energia	ativa	varia	com	a	alteração	da	composição	harmônica,	

comprovando	a	tendência	do	ensaio	anterior.	

	 O	ensaio	final	de	tensão	e	corrente	distorcidas,	variando	o	atraso	

da	corrente	em	relação	à	tensão,	foi	basicamente	a	junção	dos	ensaios	

anteriormente	 realizados.	 As	 discrepâncias	 observadas	 na	 medição	

variam	 de	 acordo	 com	 o	 atraso	 da	 corrente	 em	 relação	 à	 tensão	

e	 à	 composição	 harmônica,	 tendo	 como	 resultados	 tanto	 valores	

positivos	quanto	negativos	de	discrepância.	Como	exemplo,	para	uma	

composição	harmônica	com	 fundamental,	5º	e	7º	harmônicos	e	um	

fator	de	potência	igual	a	0,2	indutivo,	a	discrepância	observada	foi	de	

-1,5%.	Já	para	uma	composição	harmônica	de	1º,	9º	e	11º	e	fator	de	

potência	igual	a	0,5	indutivo,	a	discrepância	foi	de	+1%.	Desta	forma,	

os	valores	encontrados	de	diferença	não	são	muito	significativos.

	 Outros	 autores	 apresentam	 ainda	 o	 desenvolvimento	 de	 um	

modelo	matemático	de	um	medidor	de	watt-hora	indutivo	para	avaliar	

a	 influência	deste	em	condições	não	 senoidais.	As	características	do	

medidor	indutivo	de	um	desses	trabalhos	eram:	1	elemento,	2	fios,	1	

fase,	classe	2,	60	Hz,	220	V,	15-100	A	e	Kd	=	3,6	Wh/r.	Os	testes,	em	

medidores	 reais	 para	 validação	do	modelo	desenvolvido,	 apontaram	

que,	para	 se	 ter	uma	diferença	na	 tarifação	da	energia	elétrica,	 seria	

necessário	grandes	THDs	de	tensão	e	corrente,	na	ordem	de	20%.	A	

Tabela	2	mostra	os	resultados	obtidos	tanto	no	experimento	de	medição	

quanto	em	simulações.	Os	erros	são	relativos	aos	valores	medidos	para	

tensão	e	corrente	com	THDs	iguais	a	zero.

	 Enfim,	para	os	níveis	de	distorção	normalmente	encontrados	na	rede	

elétrica,	ou	seja,	tensões	com	distorções	menores	que	5%,	não	haverá	

erros	significativos	na	tarifação	de	energia,	sendo	estes	erros	normalmente	

localizados	na	faixa	de	precisão	dos	medidores	de	energia	(2%).	

	 Para	haver	um	grande	erro	de	medição,	o	THD	de	tensão	deve	ser	

bastante	severo,	acima	de	20%.	Não	são	citados	os	valores	de	THDs	de	

corrente	que	dariam	significativos	erros	de	medição,	pois	é	necessário	
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que	 a	 tensão	 também	 esteja	 bastante	 distorcida.	Assim,	 a	 referência	

cita	apenas	o	valor	de	distorção	de	tensão,	pois,	havendo	uma	grande	

distorção	de	tensão,	por	consequência,	haverá	uma	grande	distorção	de	

corrente,	provocando	assim	um	significativo	erro	de	medição.

	 Em	 relação	aos	medidores	eletrônicos,	devido	às	 suas	modernas	

técnicas	de	medição,	consegue-se	incluir	as	energias	dos	harmônicos,	

apresentando	erros	muito	pequenos.

Condutores
	 As	 correntes	 harmônicas	 em	 condutores	 poderão	 provocar	

sobreaquecimento,	 se	 comparadas	 com	 o	 aquecimento	 provocado	

apenas	pela	fundamental	da	corrente.	Há	dois	mecanismos	para	analisar	

este	aquecimento.

	 O	primeiro	mecanismo	é	devido	à	 redistribuição	de	corrente	no	

condutor,	 incluindo	 os	 efeitos	 pelicular	 e	 de	 proximidade.	 O	 efeito	

pelicular	é	devido	à	blindagem	da	porção	mais	interna	do	condutor	para	

a	camada	mais	externa	em	função	da	frequência	da	rede.	O	efeito	de	

proximidade	é	devido	ao	campo	magnético	dos	condutores	próximos	

distorcendo	a	distribuição	de	corrente	nos	condutores	adjacentes.	Em	

cabos	 com	 condutores	 circulares,	 o	 efeito	 de	 proximidade	 é	menos	

pronunciado	que	o	efeito	pelicular.

	 O	 segundo	mecanismo	 é	 o	 aumento	 da	 corrente	 de	 neutro	 em	

sistemas	 trifásicos	 a	 quatro	 condutores	 alimentando	 cargas	 não-

lineares.	Várias	cargas,	como	as	eletrônicas,	produzem	correntes	de	3º	

harmônico	significativas.	Sistemas	trifásicos	equilibrados	e	sem	tensões	

harmônicas	 não	 terão	 corrente	 de	 neutro.	 Porém,	 3º	 harmônicos	 e	

seus	múltiplos	 inteiros	 irão	 se	 somar	ao	neutro,	ao	 invés	de	 subtrair,	

podendo	a	corrente	de	neutro	chegar	a	ser	1,7	vezes	a	corrente	de	fase	

para	cargas	conversoras	estáticas.	Assim,	como	os	cabos	de	neutro	são	

dimensionados	para	serem	do	mesmo	tamanho	dos	cabos	de	fase,	ou,	

até	mesmo,	menores,	eles	estarão	sobrecarregados.	

	 Este	problema	é	mais	provável	de	ocorrer	em	edifícios	comerciais	

que	 têm	 um	 sistema	 trifásico	 que	 alimenta	 várias	 cargas	 comerciais	

monofásicas	 eletrônicas.	 Para	 situações	 como	 esta,	 é	 comum	

dimensionar	o	condutor	de	neutro	para	duas	vezes	o	condutor	de	fase.

	 Cabos	de	potência,	usados	em	transmissão	e	distribuição,	quando	

submetidos	a	uma	ressonância	provocada	por	algum	harmônico,	podem	

ser	submetidos	a	um	estresse	de	tensão	e	um	efeito	corona,	que	podem	

levar	 à	 disrupção	 dielétrica.	 Deve-se	 considerar,	 ainda,	 o	 cálculo	 da	

ampacidade	dos	cabos	incluindo	os	efeitos	dos	harmônicos.	Este	cálculo	
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*	em	relação	à	rotação	do	campo	girante	fundamental

Fundamental + 
Harmônico

1

3

5

7

Frequência
(Hz)

60

180

300

420

Resistência
(ohm/m)

0,000106

0,000123

0,000167

0,000187

Corrente 
(A) 

350

80

12

12

αh (pu)

1

0,2285

0,0345

0,0345

βh (pu)

1

1,1582

1,5782

1,76

Tabela 3 
exemplo de CálCulo do HdF

é	resumido	em	um	fator	de	depreciação	harmônico,	chamado	HDF,	do	

inglês	Harmonic	Derating	Factor,	como	mostrado	na	Equação	5.

(5)

Em	que:	

HDF	=	fator	de	depreciação	harmônico

αh	=	corrente	harmônica,	em	pu,	tendo	como	base	a	fundamental

βh	=	resistência	harmônica	normalizada,	em	pu,	tendo	como	base	

a	resistência	da	frequência	fundamental

	 Como	exemplo	para	um	sistema	trifásico	a	quatro	condutores	

com	 cabos	 de	 alumínio	 de	 500	 kcm	 e	 diâmetro	 de	 0,999	

polegadas,	a	Tabela	3	apresenta	o	conteúdo	harmônico	aplicado	

nestes	condutores,	bem	como	seus	valores	de	resistência	para	cada	

harmônico.

	 Com	 este	 conteúdo	 harmônico,	 o	 HDF	 para	 os	 condutores	

fase	será	de	0,96,	ou	seja,	uma	redução	na	ampacidade	dos	cabos	

para	96%	da	ampacidade	utilizando	somente	a	fundamental.	Já	no	

cabo	 de	 neutro,	 neste	 sistema	 equilibrado,	 a	 corrente	 de	 neutro	

terá	apenas	o	3º	harmônico,	porém	esta	será	três	vezes	o	valor	da	

corrente	de	fase.	

	 Portanto,	a	corrente	de	3º	harmônico	será	igual	a	3	x	0,2285	

=	 0,6855	 pu.	Desta	 forma,	 utilizando	 a	 Equação	 5,	 o	HDF	 será	

de	0,80,	ou	seja,	redução	na	ampacidade	do	neutro	para	80%	da	

ampacidade	em	consideração	a	um	regime	sem	harmônicos.	

	 Já	a	imunidade	prática	de	condutores	aos	efeitos	de	harmônicos	

é	dado	por	 	<	10%,	em	que	h	>	1	e	Uh	é	dado	em	porcentagem.	

	 Em	 suma,	 o	maior	 problema	que	 se	 verifica	 em	cabos	 é	 em	

sua	 configuração	 de	 cabo	 neutro	 em	 ambientes	 com	 grandes	

concentrações	 de	 cargas	 não	 lineares.	O	mais	 comum	 é	 fixar	 a	

seção	do	neutro	para,	pelos	menos,	duas	vezes	a	ampacidade	dos	

cabos	fase,	em	um	sistema	trifásico.
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