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 INTRODUÇÃO 

A lição apresentada neste documento aborda a temática da Distorção Harmónica, com 

particular enfoque para as questões relacionadas com as suas principais causas e efeitos 

nas redes elétricas e respetivos equipamentos, apresentando ainda as principais soluções 

mitigadoras para atenuar este problema que atualmente afeta a generalidade dos sistemas 

elétricos. Com esta lição pretende-se atingir um conjunto de objetivos que permitam aos 

destinatários enquadrar-se com a temática, permitindo-lhes ainda obter as bases 

necessárias para a compreensão das matérias abordadas e o seu posterior aprofundamento. 

A lição enquadra-se na Unidade Curricular de Gestão e Qualidade da Energia Elétrica, 

que se propõe integre o plano de estudos do curso de Mestrado em Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O 

Relatório da Unidade Curricular apresentado nestas provas, conjuntamente com este 

documento da lição, constitui requisito exigido aos candidatos ao título de agregado.  

 

  



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

Página 10  José Baptista 

 

 

  



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

José Baptista  Página 11 

 DESCRIÇÃO DA LIÇÃO 

A lição aqui apresentada corresponde a uma aula teórica de duas horas letivas da Unidade 

Curricular de Gestão e Qualidade da Energia Elétrica, que se prevê seja lecionada na 

semana 11 de acordo com a calendarização apresentada no Relatório da UC. Optou-se 

por uma lição pedagogicamente dirigida para os alunos, usando uma estratégia didática 

com recurso à projeção de slides ilustrativos, sempre que possível complementando as 

matérias com exemplos reais. Consideramos que desta forma se consegue estabelecer 

uma ligação coerente entre as duas partes constitutivas da prestação de provas de 

agregação, a lição e o Relatório da Unidade Curricular. 

Os conteúdos da lição são sobretudo resultado de trabalhos de investigação do candidato 

nos últimos anos da sua carreira, alguns dos quais resultando em publicações científicas: 

 Baptista, José Manuel Ribeiro; Raul Morais; António Valente; Salviano Soares; J. Bulas-Cruz; M. 

S. C. Cabral. A software tool for harmonic distortion simulation caused by non-linear household 

loads. Emilio Corchado, Paulo Novais, Cesar Analide, Javier Sedano. Advances in Intelligent and 

Soft Computing. ed. Berlin: Springer, 2010, v. 73, p. 31-38. ISBN: 978-3-642-13160-8; DOI: 

10.1007/978-3-642-13161-5_5. 

 Baptista, J.; Morais, R.; Valente, A.; Soares, S.; Candeias, M.; Reis, M.J.C.S. HarmoSim: A tool 

for harmonic distortion simulation and assessment of nonlinear loads. Computer Applications in 

Engineering Education, v. 22, n. 2, p. 340-348, 2014. ISBN: 10613773; DOI: 10.1002/cae.20559. 

 Baptista, José; Moura, Antonio M. 2011. "A computer tool for harmonic distortion prediction in 

low voltage power systems", Trabalho apresentado em 11th International Conference on Electrical 

Power Quality and Utilisation - (EPQU 2011), In 11th International Conference on Electrical 

Power Quality and Utilisation, Lisbon, Portugal. DOI: 10.1109/EPQU.2011.6128874. 

 Antunes, Amaro F; Baptista, José R; Moura, Antonio M; Pomilio, Jose A. 2011. "Study of 

harmonic distortion in a residential and commercial LV power system", Trabalho apresentado em 

11th International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation - (EPQU 2011), In 11th 

International Conference on Electrical Power Quality and Utilisation, Lisbon, Portugal. doi: 

10.1109/EPQU.2011.6128873 

 Antunes, Amaro F; Baptista, José M. R; Pomilio, Jose A; Moura, Antonio M. 2011. "Modeling of 

Secondary Distribution Grids with Non-Linear Loads using ATP-EMTP – A Case Study", 

Trabalho apresentado em XIICLEEE - 12ª Conferência Luso-Espanhola de Engenharia 

Eletrotécnica (12ª CLLEEE), In Atas da 12ª Conferência Luso-Espanhola de Engenharia 

Eletrotécnica, Ponta Delgada -Açores. 

 Goncalves, José; Baptista, José M. R; Neves, Luís; Tadeu, Filipe; Leitão, Sérgio. 2009. 

"Simulação de Perturbações Harmónicas no Motor de Indução com o ATP/EMTP", Trabalho 

apresentado em 9° Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la industria de Procesos- 

CAIP, In Atas do 9° Congreso Interamericano de Computación Aplicada a la industria de 

Procesos- CAIP, Montevideo. 

 Baptista, José M. R; Moura, António M; Cordeiro, Manuel; Leitão, Sérgio. 2008. "Simulação de 

Cargas não Lineares Recorrendo ao Harmosim", Trabalho apresentado em 5º Congresso Luso-
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Moçambicano De Engenharia - CLME`2008, In Atas do 5º Congresso Luso-Moçambicano De 

Engenharia - CLME`2008, Maputo. 

2.1. Enquadramento do tema da lição 

Um sistema elétrico ideal deve proporcionar uma tensão de alimentação com 

amplitude constante, forma de onda sinusoidal, frequência e simetria constantes no 

caso das redes trifásicas. Quando alguma destas características deixa de se verificar, 

aparecem perturbações, que afetam não só as redes como numerosos equipamentos 

dando origem a falhas de funcionamento e anomalias. A qualidade com que a energia 

elétrica é transmitida nas redes é pois de fundamental importância. 

Acontece, porém, que nas últimas décadas se tem assistido a um enorme aumento na 

utilização de cargas não lineares, em todos os níveis de tensão. A utilização dessas 

cargas, trouxe grandes preocupações para os gestores dos sistemas elétricos e motivos 

de constantes problemas para as empresas distribuidoras e consumidores. Tais cargas, 

provocam distorções de tensão e/ou corrente nas redes, comprometendo em boa parte 

dos casos, o perfeito funcionamento do sistema e dos seus equipamentos. 

Neste documento será feito o estudo das variáveis (tensão, corrente) afetadas, estudo que 

se realiza com base na sobreposição de ondas sinusoidais de frequências distintas, 

denominadas de harmónicas. 

2.2. Objetivos da lição 

Com esta lição pretende-se atingir os seguintes objetivos: 

 Conhecer os principais conceitos e indicadores inerentes à distorção harmónica; 

 Conhecer as principais causas da distorção harmónica; 

 Conhecer e identificar os principais efeitos que os harmónicos causam nos 

componentes do sistema elétrico; 

 Conhecer e distinguir os principais mecanismos mitigadores de harmónicos; 

 Conhecer e saber consultar os principais documentos normativos relacionados 

com a distorção harmónica. 
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 CONCEITOS E INDICADORES DE DISTORÇÃO HARMÓNICA 

A presença de harmónicos nas redes elétricas tem diferentes origens, resultando da 

utilização de diversos equipamentos não só pelas empresas distribuidores, mas também, 

pelos consumidores, principalmente os industriais, que constituem uma parcela 

significativa do diagrama de cargas. 

Neste capítulo, mostra-se qual a origem dos harmónicos, sendo também apresentados 

alguns indicadores relacionados com a sua presença nas redes.  

Posteriormente, são abordadas as principais cargas responsáveis pela injeção de 

harmónicos e avaliados os seus efeitos no sistema elétrico, assim como, no funcionamento 

dos equipamentos. 

3.1. A origem do problema dos Harmónicos 

Num sistema de potência idealmente” limpo”, tanto a forma de onda da corrente como a 

da tensão são puramente sinusoidais. Na prática, correntes não-sinusoidais resultam de 

correntes que atravessam cargas que não se relacionam linearmente com a tensão aplicada 

sobre elas. Num circuito simples, que possui apenas elementos lineares como resistências, 

indutâncias e condensadores, a corrente que flui é proporcional à tensão aplicada para 

uma dada frequência. Portanto, se uma tensão sinusoidal for aplicada, uma corrente 

sinusoidal irá fluir, como ilustrado na Figura 1. A reta de carga é a relação entre a tensão 

aplicada e a corrente resultante na carga. Note-se que para um elemento reativo 

(condensador ou indutância) haverá um desfasamento entre a tensão e a corrente; o fator 

de potência também irá diminuir, mas, no entanto, o circuito ainda será linear. 

A Figura 2 mostra uma situação onde a carga é uma ponte retificadora de onda completa 

com condensador de filtragem, como no estágio de entrada de uma típica fonte comutada. 

Neste caso, a corrente flui somente quando a tensão de alimentação ultrapassa a tensão 

armazenada no condensador, isto é, próximo ao valor de pico da tensão sinusoidal, como 

ilustrado pela forma da reta de carga.  
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Figura 1 - Relação entre a tensão e a corrente num circuito formado por elementos lineares. 

 

 

Figura 2 - Forma de onda da corrente distorcida num circuito formado por elementos não lineares. 

 

Na prática, a reta de carga e consequentemente a forma de onda da corrente torna-se 

muitas vezes mais complexa do que a analisada neste exemplo, pois podem existir alguns 

pontos de assimetria e histerese. Sendo assim, os pontos de variação e as inclinações 

podem variar com a mudança da corrente de carga. 

Dentro das cargas não lineares, destacam-se como geradores de harmónicos os 

conversores estáticos presentes na maioria dos equipamentos eletrónicos, equipamentos 

de soldadura, os fornos de arco e sistemas de iluminação fluorescente e LED. 

Na Figura 3 é mostrado o circuito equivalente para uma carga não linear, que pode ser 

modelado como uma carga linear em paralelo com um certo número de fontes de corrente, 

sendo cada fonte correspondente a uma frequência harmónica. 
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Figura 3 - Circuito equivalente de uma carga não linear. 

As correntes harmónicas geradas pela carga têm que passar através do circuito pela 

impedância da fonte e por todos os outros caminhos em paralelo. Como resultado, surgem 

tensões harmónicas através da impedância da fonte ficando presentes ao longo da 

instalação. 

As impedâncias de fonte geralmente são muito pequenas, logo a distorção harmónica da 

tensão resultante de uma corrente harmónica é normalmente baixa e ainda menor no final 

da rede. Isto pode, no entanto, ser uma suposição errada, porque é dada a impressão de 

que não parece ser um problema de harmónicos quando na verdade, elevadas correntes 

harmónicas podem estar presentes, mesmo com taxas de distorção de tensão 

relativamente baixas. 

 

3.2. Indicadores essenciais da distorção harmónica 

A presença de harmónicos nas instalações elétricas começaram a ter relevância a partir 

da década de 90 do século XX, onde o nível de consumo por parte dos equipamentos 

eletrónicos começou a ser comparável ao consumo dos equipamentos elétricos. 

Equipamentos como computadores, balastros eletrónicos, variadores de velocidade, 

UPS’s e fontes de alimentação são exemplos de equipamentos que baseiam o seu 

funcionamento em componentes de eletrónica de potência (díodos, transístores, triacs, 

etc.). Estes equipamentos, são de uma forma geral, os principais causadores do 

aparecimento de harmónicos nos sistemas elétricos (Miguel et al, 2000). 
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3.2.1. A série de Fourier 

Segundo a norma NP/EN 50160 (EN 50160, 1995), uma tensão harmónica é uma tensão 

sinusoidal cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental da tensão de 

alimentação. A forma de onda da tensão ou corrente num determinado ponto de uma 

instalação elétrica, pode ter o aspeto do sinal da Figura 4. Este sinal, quando decomposto 

nas suas diversas componentes, resulta no aparecimento de uma série de ondas 

sinusoidais (harmónicos), cuja frequência de cada uma delas é um múltiplo inteiro da 

frequência fundamental, como ilustra a Figura 4 (Dugan et al, 1996). 

 

Figura 4 - Decomposição em Série de Fourier de um sinal distorcido. 

 

Com base no que foi referido anteriormente pode definir-se a ordem do harmónico (n) 

através da equação (3.1). 

𝑛 =
𝑓ℎ𝑎𝑟𝑚ó𝑛𝑖𝑐𝑜

𝑓𝑓𝑢𝑛𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙
 (3.1) 

 

A análise harmónica de um sinal é feita através da transformada de Fourier. Segundo 

Joseph Fourier (1768 - 1830), qualquer sinal periódico, pode decompor-se no somatório 

de sinais sinusoidais cuja frequência é múltipla da fundamental, dando origem ao 
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desenvolvimento da função em Série de Fourier, que pode ser representada pela equação 

(3.2). 

𝑦(𝑡) = 𝑌0 + ∑[𝑋𝑛 cos(𝑛𝜔𝑡) + 𝑌𝑛 sin(𝑛𝜔𝑡)]

∞

𝑛=1

 (3.2) 

Onde: 

Y0 - amplitude da componente contínua ou valor médio de y(t) (normalmente nula 

em sinais ímpares e com simetria de meia onda); 

Xn e Yn – são os coeficientes de Fourier que fornecem a componente retangular do 

harmónico de ordem n; 

ω - frequência angular fundamental. 

 

Enquanto a amplitude e a fase de cada harmónico são expressos pelas equações (3.3) e 

(3.4) respetivamente 

𝐴𝑛 = √𝑋𝑛
2 + 𝑌𝑛

2 (3.3) 

 

𝜑𝑛 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝑋𝑛

𝑌𝑛
 (3.4) 

Em que, 

n – é a ordem do harmónico; 

An – representa a amplitude do harmónico de ordem n 

φn - desfasamento da componente harmónica para t = 0 

 

Sendo a generalidade dos sinais que circulam na rede elétrica ímpares e com simetria de 

meia onda, resulta que os coeficientes Xn=0, neste caso, o desenvolvimento da função em 

Série de Fourier é dado pela equação (3.5). 

 

𝑦(𝑡) = 𝑌0 + ∑ 𝑌𝑛

∞

𝑛=1

sin(𝑛𝜔𝑡 + 𝜑𝑛) (3.5) 
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A utilização da Série de Fourier para representar um sinal distorcido traz grandes 

vantagens, pois, torna-se mais fácil obter a resposta do sistema para uma determinada 

entrada sinusoidal, podendo ser utilizadas técnicas de análise em regime permanente e 

permite ainda a análise separada para cada harmónico. 

3.2.2. Coeficientes de Fourier 

Integrando a equação (3.5) e em seguida aplicando as condições de funções ortogonais, 

os coeficientes de Fourier podem ser expressos de acordo com as seguintes expressões: 

𝑌0 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

 (3.6) 

 

𝑌𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin (

2𝜋𝑛𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇
2

−
𝑇
2

 (3.7) 

 

Podendo os mesmos ser expressos em termos de frequência angular (Arrillaga and 

Watson, 2003): 

𝑌0 =
1

2𝜋
∫ 𝑓(𝜔𝑡)𝑑(𝜔𝑡)

𝜋

−𝜋

 (3.8) 

 

𝑌𝑛 =
1

𝜋
∫ 𝑓(𝜔𝑡) sin(𝑛𝜔𝑡) 𝑑(𝜔𝑡)

𝑇
2

−
𝑇
2

 (3.9) 

 

3.2.3. Harmónicos pares e ímpares 

Num sistema de potência com cargas não lineares é provável que os harmónicos pares 

(2º, 4º, 6º, etc.) sejam encontrados em níveis não prejudiciais ao funcionamento do 

sistema. Este tipo de harmónicos apenas surge em níveis significativos quando se verifica 

assimetria no sinal, levando ao aparecimento de uma componente contínua. 
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Quando ambos os semi-ciclos (positivo e negativo) de uma onda têm a mesma forma, a 

Série de Fourier apenas contém harmónicos de ordem ímpar. Desta forma, o estudo da 

grande maioria dos sistemas de potência vem simplificado pois as cargas não lineares 

mais comuns, produtoras de harmónicos, apresentam formas com simetria de meia onda 

idênticas em ambas as alternâncias. A demonstração que se segue comprova que no caso 

de sinais com simetria de meia onda os harmónicos de ordem par são nulos. 

Considerando que a representação em Série Complexa de Fourier de um sinal f(t) 

é dada por: 

 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝐶𝑛

+∞

𝑛=−∞

𝑒𝑗𝑛𝜔0𝑡   com  𝜔0 =
2𝜋

𝑇
 

 

 

Figura 5 - Exemplo de um sinal com simetria de meia onda. 

 

A função da Figura 5 usada como exemplo pode exprimir-se sob a forma: 

𝑓(𝑡) = 𝑔(𝑡) − 𝑔(𝑡 + 𝑎) 

onde g(t) é a porção da direita, e -g(t + a) a da esquerda. O período é 2a, e os coeficientes 

da Série de Fourier de f(t) são por isso dados por: 
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𝑐𝑛 =
1

2𝑎
∫ 𝑓(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
+𝑎

−𝑎

 

=
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

−
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡 + 𝑎)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
0

−𝑎

 

Mudando a variável no segundo integral (t + a → u), obtém-se 

=
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

−
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑢)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛(𝑢−𝑎)
𝑑𝑢

𝑎

0

 

 

Como o nome da variável de integração é arbitrário, pode escrever-se t em lugar de u 

outra vez: 

𝑐𝑛 =
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

−
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛(𝑡−𝑎)
𝑑𝑡

𝑎

0

 

=
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

−
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑒𝑗
2𝜋
2𝑎

𝑛𝑎𝑑𝑡
𝑎

0

 

= (1 − 𝑒𝑗
2𝜋
2𝑎

𝑛𝑎)
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

 

= (1 − 𝑒𝑗𝜋𝑛)
1

2𝑎
∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗

2𝜋
2𝑎

𝑛𝑡𝑑𝑡
𝑎

0

 

que se reduz a zero se n for par, e ao coeficiente de g(t) para o período a se n for ímpar 

(Arrillaga and Watson, 2003; Phillips and Parr, 1995; Oppenheim and Schafer, 1999). 

 

No que diz respeito aos harmónicos ímpares, estes podem ter diferentes tipos de 

associações. A Tabela 1 mostra os múltiplos ímpares da fundamental de 50 Hz e as 

correspondentes associações possíveis (positivas, negativas, ou zero). A sequência desses 

harmónicos é muito importante pois determina o efeito dos mesmos sobre a operação dos 

equipamentos. 

Harmónicos de sequência positiva: consistem em três fasores, iguais em amplitude, 

separados entre si por um desfasamento de 120º e tendo a mesma sequência de fase dos 

fasores que representam a componente fundamental. 
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Tabela 1 – Sequência dos harmónicos. 

Harmónico Sequência Harmónico Sequência 

1 Positivo 19 Positivo 

3 Zero 21 Zero 

5 Negativo 23 Negativo 

7 Positivo 25 Positivo 

9 Zero 27 Zero 

11 Negativo 29 Negativo 

13 Positivo 31 Positivo 

15 Zero Etc.  

17 Negativo   

 

Harmónicos de sequência negativa: consistem em três fasores, de igual amplitude, 

separados entre si por um desfasamento de 120º; no entanto, têm uma sequência de fase 

oposta aos fasores representativos da componente fundamental. 

Harmónicos de sequência zero: consistem em três fasores de igual amplitude com 

desfasamento nulo. Por isso esses fasores têm a mesma direção, produzindo uma corrente 

no neutro que é o triplo da amplitude em qualquer das fases. Esses harmónicos (3º, 9º, 

15º, etc.) são chamados de harmónicos ímpares múltiplos de três (triplen harmonics) ou 

homopolares e são tipicamente gerados pelas cargas não lineares ligadas entre fase e 

neutro, tais como computadores pessoais, balastros eletrónicos para lâmpadas 

fluorescentes, etc. (Araujo and Naidu, 2002). 

3.2.4. Valor eficaz da corrente e conceito de valor RMS 

Com a finalidade de compreender a importância das perturbações causadas pela 

contaminação harmónica, é necessário recordar que em redes de alimentação em regime 

de corrente alternada, à frequência de 50Hz, as características dos aparelhos de medida, 

a seleção das proteções e o cálculo das secções dos condutores, baseiam-se na hipótese 

de uma corrente perfeitamente sinusoidal. No entanto, como foi visto anteriormente, com 

a proliferação de cargas não lineares, a corrente não conserva a forma de onda puramente 

sinusoidal. É pois, essencial poder medir o valor eficaz de um sinal qualquer que seja a 

sua forma de onda. 
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Os aparelhos de medida tradicionais que utilizam termopares, baseiam o seu princípio de 

funcionamento na medida do calor libertado por efeito de Joule, medindo os valores reais 

eficazes das correntes ou tensões qualquer que seja a forma do sinal. 

Os aparelhos digitais utilizam tecnologia RMS e determinam o valor eficaz de um sinal 

qualquer que seja a sua forma de onda. Um aparelho de medida que não utilize tecnologia 

RMS pode proporcionar medidas erradas e em nenhuma situação poderá dar um valor 

eficaz exato, pois apenas reflete na medida o valor eficaz da componente fundamental. 

Dado que um sinal distorcido se decompõe numa soma de sinais harmónicos, múltiplos 

inteiros da frequência fundamental, o valor eficaz real da corrente também é 

representativo do efeito de Joule devido ao conjunto destes sinais. Desta forma é tida em 

conta a soma da componente fundamental e dos harmónicos. 

O valor eficaz (RMS) de um sinal distorcido, obtém-se calculando a raiz quadrada da 

soma quadrática das suas componentes harmónicas, de acordo com a equação (3.10). 

𝑌 = √∑ 𝑌𝑛
2

∞

𝑛=1

 (3.10) 

No caso concreto da corrente elétrica, o seu valor eficaz é dado pela equação (3.11). 

𝐼𝑒𝑓 = √𝐼𝑓𝑢𝑛𝑑
2 + 𝐼3

2 + 𝐼5
2 + 𝐼7

2 + ⋯ (3.11) 

onde In representa a corrente associada ao harmónico de ordem n. Os harmónicos de 

ordem mais elevada representam um valor eficaz desprezável face ao valor total, bastando 

na maioria dos casos uma aproximação a partir dos primeiros harmónicos para quantificar 

um sinal. 

3.2.5. Espetro harmónico 

O espetro harmónico permite decompor um sinal nos seus harmónicos e representá-los 

graficamente mediante um gráfico de barras, onde cada barra representa um harmónico, 

com uma frequência, uma amplitude e respetivo desfasamento, como mostra a Figura 6. 
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Figura 6 - Exemplo do espetro harmónico de um sinal. 

O espetro harmónico de um sinal distorcido teoricamente vai até ao infinito, no entanto 

na prática, verifica-se que os harmónicos de ordem elevada (acima de 25) são 

praticamente desprezáveis, não tendo qualquer influência no respeitante à qualidade da 

energia. 

3.2.6. Taxa de distorção harmónica (THD) 

A taxa de distorção harmónica - THD (Total Harmonic Distortion) definiu-se como 

consequência da necessidade de poder quantificar numericamente os harmónicos de 

tensão ou corrente existentes num determinado ponto do sistema elétrico. Segundo a 

definição dada pelo standard IEEE 519 (IEEE 519, 2014) este parâmetro representa a 

relação entre o valor eficaz dos harmónicos e o valor eficaz da componente fundamental, 

sendo calculado com base na equação (3.12). 

𝑇𝐻𝐷(%) =
√∑ 𝑌𝑛

2∞
𝑛=2

𝑌1
∙ 100 

(3.12) 

Esta expressão é equivalente à apresentada pela equação (3.13), que é mais direta e mais 

fácil de utilizar quando se conhece o valor eficaz total do sinal. 

𝑇𝐻𝐷 = √(
𝑌𝑒𝑓

𝑌1
)

2

− 1 (3.13) 

Existe uma outra definição associada, baseada na norma IEC 60555-1 (IEC 60555-1, 

1997), que permite verificar o impacto da distorção harmónica relativamente à demanda 

total da instalação, denominada de Distorção de Demanda (TDD - Total Demand 

Distortion). O valor de TDD permite ter uma visão mais alargada sobre o impacto da 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

Página 24  José Baptista 

 

distorção harmônica em todo o sistema. Por exemplo, pode verificar-se um THD muito 

alto, mas a carga do sistema ser baixa. Neste caso, o impacto no sistema também seria 

baixo. Nesta definição a TDD é calculada em relação ao sinal total, sendo calculado com 

base na equação (3.14). 

𝑇𝐷𝐷(%) =
√∑ 𝑌𝑛

2∞
𝑛=2

√∑ 𝑌𝑛
2∞

𝑛=1

∙ 100 (3.14) 

Com base na definição de THD (equação (3.12)), constata-se que quando uma instalação 

elétrica contém contaminação harmónica é possível que a taxa de distorção harmónica 

atinja valores superiores a 100%. O que indicaria que nesse ponto da instalação a 

componente harmónica era superior à componente fundamental. 

Destas expressões também se pode deduzir que, quando não existe contaminação 

harmónica THD é nula. Portanto, deve sempre procurar-se que a taxa de distorção 

harmónica seja sempre o mais baixa possível. 

3.2.7. Fator de potência 

O fator de potência (FP), por definição é dado pela relação entre a potência ativa (P) e a 

potência aparente (S) como mostra a equação (3.15). 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
 (3.15) 

Correntemente é comum considerar o fator de potência e o cosφ como sendo a mesma 

variável e de valores iguais. Esta consideração apenas pode ser feita quando na presença 

de sinais (tensão e corrente) puramente sinusoidais sem harmónicos. 

O cosφ é dado pela relação entre as componentes fundamentais da potência ativa e 

potência aparente, como apresentado pela equação (3.16). 

 

cos 𝜑 =
𝑃ℎ1

𝑆ℎ1
 (3.16) 

 

O fator de potência e o cosφ embora diferindo, têm normalmente valores muito próximos. 

Isto verifica-se devido ao facto de que na grande maioria dos casos embora exista uma 
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grande distorção no sinal de corrente tal não se verifica na taxa de distorção da tensão que 

apresenta valores baixos. Levando assim, a que o produto de uma componente harmónica 

de corrente pela correspondente da tensão seja praticamente nulo. 

Com uma tensão sinusoidal ou quase sinusoidal, pode-se considerar: 

 

𝑃 = 𝑃ℎ1 = 𝑈ℎ1 ∙ 𝐼ℎ1 ∙ cos 𝜑 (3.17) 

 

Tendo em conta que o fator de potência é dado pela equação (3.15) e substituindo ambos 

os membros da fração obtém-se a equação (3.18). 

 

𝐹𝑃 =
𝑃

𝑆
=

𝑈ℎ1 ∙ 𝐼ℎ1 ∙ cos 𝜑

𝑈ℎ1 ∙ 𝐼𝑒𝑓
 (3.18) 

 

Após o manuseamento da equação (3.13) é possível reescrevê-la em termos de correntes, 

obtendo-se a seguinte igualdade: 

 

𝐼ℎ1

𝐼𝑒𝑓
=

1

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖
2

 
(3.19) 

 

que após substituição na equação (3.18), permite obter uma relação entre o fator de 

potência e a taxa de distorção harmónica da corrente, que é representada pela equação 

(3.20). 

𝐹𝑃 =
cos 𝜑

√1 + 𝑇𝐻𝐷𝑖
2

 
(3.20) 

 

O resultado gráfico desta relação entre as grandezas está expresso na Figura 7 que mostra 

claramente que quanto mais o fator de potência se afasta da unidade maior é a taxa de 

distorção da corrente (Schneider and Procobre, 2003). 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

Página 26  José Baptista 

 

 

 

Figura 7 - Variação da taxa de distorção da corrente (THDi) em função do fator de potência, considerando 

THDv=0. 

 

3.2.8. Fator de pico 

Segundo a definição, o fator de pico é dado pela relação entre o valor de pico da tensão 

ou da corrente e o valor eficaz correspondente, como apresentado pelas equações (3.21). 

𝐹𝑃𝑣 =
𝑉𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑉𝑒𝑓
   𝑜𝑢    𝐹𝑃𝑖 =

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑒𝑓
 (3.21) 

Para um sinal sinusoidal este valor é então igual a √2. Quando o valor do fator de pico de 

um sinal se afasta de √2 trata-se de um sinal distorcido, como se pode ver na Figura 8. 

 

          

                                   (a)                                                            (b) 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

José Baptista  Página 27 

Figura 8 - Exemplo de distorção de um sinal de corrente. (a) Sinal sem distorção FP= . (b) Sinal 

distorcido com FP=3. 

 

O fator de pico típico das correntes absorvidas pelas cargas não lineares é muito superior 

a √2, podendo atingir valores desde 1,5 até 5 nos casos críticos, dando assim a indicação 

de que o valor de pico da corrente pode ser 1,5 a 5 vezes maior que o valor eficaz. Um 

fator de pico muito elevado significa sobrecargas pontuais consideráveis. Estas 

sobrecargas, detetadas pelos dispositivos de proteção, podem ser a origem de disparos 

intempestivos. 
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 CAUSAS DE DISTORÇÃO HARMÓNICA 

São apresentados de seguida alguns equipamentos e fenómenos que produzem 

contaminação harmónica no sistema elétrico de energia. De entre esses equipamentos é 

feita uma abordagem aos conversores estáticos de potência e outras cargas não lineares. 

É feita uma caracterização dos harmónicos injetados por retificadores, inversores, 

cicloconversores, transformadores e fornos de arco, dando-se particular atenção aos 

retificadores com carga capacitiva e aos equipamentos contaminantes de pequena 

potência, devido à sua grande importância como fonte de poluição harmónica. 

4.1. Harmónicos injetados por conversores estáticos 

Como referido anteriormente, uma das principais causas que tem levado ao grande 

aumento da circulação de harmónicos nas redes, reside na enorme automatização que se 

levou a cabo em todos os processos. Neste particular, os conversores estáticos 

(retificadores e inversores) desempenham um papel relevante e onde reside a origem do 

problema. De seguida, mostra-se de forma resumida o impacto que estes dispositivos têm 

na geração de harmónicos. 

4.1.1. Retificador em ponte monofásico 

A Figura 9 mostra o circuito de potência do popular retificador monofásico com ligação 

em ponte. Este retificador utiliza quatro díodos e por essa razão não tem capacidade de 

controlar o fluxo de energia desde a rede até à carga. Na Figura 10 são apresentadas as 

formas de onda da tensão e das diferentes correntes envolvidas, assumindo que a corrente 

na carga está perfeitamente filtrada. 
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Figura 9 – Retificador em ponte monofásico. 

As correntes harmónicas injetadas pelo retificador em ponte monofásico com corrente 

filtrada na carga são dadas pela equação (4.1) (Olivares, 2005). 

 

 

Figura 10 – Formas de onda do retificador em ponte monofásico com corrente de carga perfeitamente 

filtrada. 
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𝑖𝑠(𝑡) = 𝐼𝑑

4

𝜋
[sin(𝜔𝑡) +

1

3
sin(3𝜔𝑡) +

1

5
sin(5𝜔𝑡) +

1

7
sin(7𝜔𝑡) + ⋯ ] (4.1) 

 

Na Figura 11 é apresentado o espetro de frequências para este retificador numa escala 

linear. 

 

  

Figura 11 – Harmónicos injetados pelo retificador em ponte monofásico. 

Como se pode verificar pelo gráfico da Figura 11, este tipo de carga apresenta um espetro 

onde os harmónicos ímpares pedominam com decaimento monotónico. 

4.1.2. Retificador trifásico de seis pulsos 

Os retificadores controlados (monofásicos e trifásicos) são também hoje em dia muito 

utilizados, nomeadamente nas fontes comutadas. A Figura 12 mostra o circuito de 

potência do retificador em ponte trifásico totalmente controlado, utilizando 6 tiristores. 

Este conversor também é conhecido como retificador de 6 pulsos, devido à tensão gerada 

na carga conter 6 pulsos num período da tensão da rede. 
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Figura 12 - Esquema típico do retificador em ponte de seis pulsos trifásico. 

 

A corrente que circula na rede tem a forma da mostrada na Figura 13 (Mohan et al, 1989) 

e pode ser calculada através da equação (4.2).  

𝑖𝑠(𝑡) = 𝐼𝑑

2√3

𝜋
[cos(𝜔𝑡) −

1

5
cos(5𝜔𝑡) +

1

7
sin(7𝜔𝑡) −

1

11
cos(11𝜔𝑡)

+
1

13
cos(13𝜔𝑡) −

1

17
cos(17𝜔𝑡) +

1

19
cos(19𝜔𝑡) + ⋯ ] 

(4.2) 

 

À imagem do retificado monofásico, também aqui, a forma da corrente é retangular, neste 

caso, com duração de 2/3 do semiciclo. A diferença é que o início da condução ocorre 

num instante que depende do ângulo de disparo dos tiristores. A corrente da rede é 

simétrica, apresentando apenas componentes espectrais de ordem ímpar, exceto os 

múltiplos da terceira, que não existem. 

Analisando a equação (4.2) conclui-se que esta corrente contém 20% de 5º harmónico 

(250 Hz), 14,3% de 7º harmónico (350 Hz), 9,1% de 11º harmónico (550 Hz), etc. Na 

Figura 14 está representado o espetro da corrente típico para estes casos. 
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Figura 13 - Formas de onda da corrente de entrada num retificador trifásico em ponte para diferentes 

ângulos de disparo. 

 

 

Figura 14 – Espetro da corrente típico para retificadores controlados trifásicos de seis pulsos. 

 

4.1.3. Retificadores com filtro capacitivo 

A grande maioria dos equipamentos eletrónicos possuem um estágio de entrada 

constituído por um retificador monofásico com filtro capacitivo. Este tipo de circuito 

produz na rede correntes de forma pulsada, com os pulsos centrados aproximadamente 

no pico da onda sinusoidal da tensão. Na Figura 15 está representado um circuito típico 
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deste tipo de retificador, enquanto a Figura 16 mostra as formas de onda da tensão e da 

corrente, bem como o espetro da corrente. Nota-se a grande amplitude dos harmónicos 

ímpares, produzindo, elevadas taxas de distorção. 

 

Figura 15 - Retificador monofásico com filtro capacitivo. 

   

                                (a)                                                            (b) 

Figura 16 - Sinais associados ao retificador monofásico com filtro capacitivo. (a) Formas de onda da tensão 

e corrente (b) Espetro harmónico da corrente 

Situação semelhante ocorre com entrada trifásica, registando-se neste caso, dois impulsos 

de corrente em cada semiciclo, como mostra a Figura 17. Nota-se, mais uma vez, a 

significativa distorção que pode ocorrer na forma da tensão devido à queda de tensão que 

ocorre na reactância da linha. A Figura 18 apresenta o espectro harmónico da corrente 

típico para este tipo de retificador. 
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Figura 17 - Tensão na entrada e corrente de linha num retificador trifásico com filtro capacitivo. 

  

 

Figura 18 - Espetro harmónico da corrente típico para um retificador trifásico com filtro capacitivo. 

4.1.4. Harmónicos injetados por inversores 

Os inversores são dispositivos muito utilizados em equipamentos eletrónicos 

nomeadamente na variação da velocidade de máquinas de corrente alternada trifásicas e 

mais recentemente utilizados em grande escala nos sistemas fotovoltaicos autónomos e 

ligados à rede. 
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Na Figura 19 e Figura 20 estão representados os circuitos correspondentes ao inversor 

trifásico ligado a uma rede de alimentação monofásica e trifásica respetivamente. Em 

ambos os casos existe um estágio de entrada ao qual corresponde um retificador, por 

forma a gerar uma tensão contínua V0, que será convertida no estágio seguinte. 

 

Figura 19 - Inversor ligado a uma linha monofásica. 

 

 

Figura 20 - Inversor ligado a uma linha trifásica. 

 

A Figura 21 mostra a elevada distorção que se verifica na corrente de entrada do inversor 

monofásico com uma indutância de filtro Ldc pequena, enquanto a Figura 22 mostra o 

efeito que tem sobre a corrente de entrada, o uso de uma indutância de filtro elevada. No 

segundo caso verifica-se uma importante diminuição da amplitude dos harmónicos 

devido à atenuação verificada pela indutância de filtragem. 
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                                   (a)                                                             (b) 

Figura 21 - Sinais associados ao inversor monofásico com Ldc pequena. (a) Formas de onda da tensão e 

corrente (b) Espetro harmónico da corrente. 

 

   

                                  (a)                                                            (b) 

Figura 22 - Sinais associados ao inversor monofásico com Ldc elevada. (a) Formas de onda da tensão e 

corrente (b) Espetro harmónico da corrente. 

4.1.5. Efeito da comutação sobre os harmónicos 

Nas análises feitas anteriormente considerou-se que a comutação entre semicondutores se 

realiza de uma forma instantânea, originando uma forma de corrente retangular como a 

apresentada na Figura 13. Tal pressupõe a não existência de indutâncias no seu caminho, 

ou então uma fonte de tensão infinita que garante a presença de tensão qualquer que seja 

a derivada da corrente. 

Na presença de indutâncias, como ilustrado na Figura 23, a transferência de corrente de 

uma fase para outra não é instantânea. Ao invés disso, existe um intervalo no qual estarão 

em condução o díodo que está a entrar e aquele que está no processo de saída de condução, 

configurando assim um curto-circuito na entrada do retificador.  
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                                      (a)                                                            (b) 

Figura 23 - O processo de comutação em retificadores. (a) Retificador trifásico, não controlado, com carga 

indutiva. (b) Formas de onda típicas, indicando o fenómeno da comutação. 

A duração deste curto-circuito é definido como o tempo de comutação, sendo identificado 

pelo ângulo µ0, como mostra a Figura 24 e podendo ser calculado através da equação 

(4.3). O tempo de comutação depende da rapidez a que se dá o crescimento da corrente 

pela fase que está a entrar em condução, ou seja, da diferença da tensão entre as fases que 

estão envolvidas na comutação. 

 

cos 𝜇0 = 1 −
2𝐼𝐿𝑋𝑘

√3𝑉𝑚𝑎𝑥

 (4.3) 

 

Da análise da equação (4.3) conclui-se que o ângulo de comutação aumenta com o 

aumento da corrente de carga IL e com o aumento da indutância de comutação LK (XK = 

ωLK). 
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Figura 24 - Processo de comutação nos retificadores. 

 

4.1.6. Harmónicos injetados por cicloconversores 

Os cicloconversores são dispositivos conversores com controlo de fase (ângulo de disparo 

variável) que geram na saída uma tensão alternada de amplitude e frequência variáveis. 

Nos cicloconversores, a tensão alternada de entrada é convertida diretamente noutra 

tensão alternada de saída com características diferentes sem recurso ao estágio DC 

intermédio. O desenvolvimento verificado nos últimos anos no domínio da eletrónica de 

potência, em associação com a utilização de circuitos de controlo baseados em 

microprocessadores, levaram a que este tipo de dispositivo seja cada vez mais utilizado 

nos mais diversos domínios. São utilizados normalmente para gamas de potências 

elevadas (vários MegaWatt) na variação de velocidade de motores síncronos e de indução 

(Kimbark, 1971). 

A Figura 25 mostra o circuito de potência de um cicloconversor trifásico alimentando 

uma carga ligada em estrela, enquanto que a Figura 26 mostra as formas de onda das 

tensões e correntes envolvidas no funcionamento de um cicloconversor de doze pulsos. 
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Figura 25 – Exemplo de circuito de potência de um cicloconversor trifásico, alimentando uma carga ligada 

em estrela. 

 

         

                           (a)                                                                         (b) 

Figura 26 - Formas de onda envolvidas no funcionamento de um cicloconversor trifásico de doze pulsos. 

(a) Valor instantâneo e médio da tensão de saída (b) Corrente de entrada por fase. 

 

Segundo (Pelly, 1971) os harmónicos injetados pelos cicloconversores na rede podem 

dividir-se em dois grupos: 

 Harmónicos característicos - São independentes da configuração e do número de 

pulsos do cicloconversor e as suas frequências são dependentes da frequência da 

tensão de saída, dadas pela equação (4.4). 

 

𝑓ℎ = 𝑓𝑖 ± 6𝑛 ∙ 𝑓0 (4.4) 

Onde  

fi - representa a frequência fundamental da tensão na rede de alimentação, 

f0 . representa a frequência de saída 

n = 1, 2, 3, .... 
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 Harmónicos dependentes do circuito - A frequência destes harmónicos depende 

do número de pulsos do cicloconversor e da frequência da tensão de saída. No 

caso de um cicloconversor de doze pulsos as frequências destes harmónicos são 

calculadas com base na equação (4.5). 

𝑓ℎ = (12𝑝 ± 1) ∙ 𝑓𝑖 ± 6𝑛 ∙ 𝑓0 (4.5) 

 

Onde p = 1, 2, 3, ... e n = 0, 2, 3, ... 

O termo fi±6n·f0 contém a componente de frequência fundamental com as 

frequências laterais correspondentes (Pontt, 2003). 

A utilização destas equações no cálculo das frequências harmónicas injetadas na rede 

mostra que a presença de frequências inter harmónicas nestes casos é bastante relevante. 

Tal situação está bem patente na Figura 27, onde são apresentadas a forma de onda da 

corrente monitorizada na entrada de um cicloconversor de 12 pulsos destinado a alimentar 

um motor síncrono de 20 MW e o respetivo espectro harmónico (Trautner, 1988). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 27 - Sinais associados a um cicloconversor. (a) Corrente de entrada (b) Espectro harmónico de um 

cicloconversor de 12 pulsos alimentando um motor síncrono de 20 MW. 

Como consequência, da elevada presença de harmónicos, os cicloconversores geram um 

elevado nível de energia reativa, que é necessário compensar. Normalmente, recorre-se a 
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filtros passa-alto em vez da utilização das baterias de condensadores, permitindo desta 

forma um trajeto de baixa impedância para um elevado número de harmónicos de alta 

frequência compensando a potência reativa dos 50 Hz (Rodriguez et al, 2003). 

4.2. Harmónicos injetados pela iluminação fluorescente 

Na grande maioria dos edifícios de escritórios e comerciais a iluminação fluorescente, 

variadores de velocidade e equipamentos informáticos/comunicacão (computadores, 

impressoras, fax, fotocopiadoras, etc.) contribuem de forma significativa com a injeção 

de poluição harmónica na rede de alimentação. As correntes harmónicas obedecem aos 

mesmos princípios da corrente à frequência fundamental. A soma de todas as correntes 

que convergem num nó é igual à soma das correntes que divergem desse nó (Lei dos nós 

de Kirchoff) enquanto que o produto das correntes harmónicas pela impedância 

harmónica origina as tensões harmónicas (Lei de Ohm). 

A iluminação tem normalmente um peso significativo na carga de uma instalação elétrica. 

No caso da iluminação fluorescente e dependendo do tipo de balastro utilizado, a sua 

contribuição na injeção de harmónicos na rede pode ser bastante significativa. De facto, 

certos produtos referenciados como de “baixo consumo” podem atingir taxas de distorção 

harmónica de corrente (THDi) superiores a 100% em relação à fundamental. A Tabela 2 

mostra o espetro harmónico típico de uma lâmpada fluorescente (Heydt, 1991), onde se 

pode ver a grande influência do terceiro harmónico. A Figura 28 mostra as formas de 

onda da corrente absorvida para dois tipos de armaduras diferentes (Bingham, 2001).  

Tabela 2 – Exemplos de valores de conteúdos harmónicos para iluminação fluorescente. 

Ordem do harmónico de 

corrente 

Percentagem da 

componente fundamental 

2 4% 

3 20% 

4 1% 

5 10% 

6 1% 

7 5% 

8 6% 
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(a) 

 

(b) 

Figura 28 - Correntes típicas associadas à iluminação fluorescente. (a) Armadura com balastro magnético 

(b) Armadura com balastro eletrónico. 

Existem no mercado três tipos de balastros distintos que podem equipar as armaduras 

fluorescentes: magnéticos, eletrónicos e híbridos. Os balastros eletrónicos são 

constituídos por uma fonte comutada que pode ou não, ter incorporado um módulo para 

efetuar a correção do fator de potência. Este tipo de balastros, tem rendimentos superiores 

aos balastros magnéticos. Na Tabela 3 estão representados a taxa de distorção harmónica 

da corrente bem como o valor individual de alguns harmónicos mais influentes, para 

quatro tipos de armaduras diferentes (Bingham, 2001; Gonos et al, 1999). 

Tabela 3 - Harmónicos de corrente para quatro tipos de armaduras fluorescentes. 

Tipo de armadura THDi % 3ºharm % 5ºharm % 7ºharm % 9ºharm 

Standard magnética 10,5 10,3 1,92 0,64 0 

Fluorescente compacta 102,0 75,4 44,1 30,5 28,9 

Balastro eletrónico 17,3 14,6 8,05 3,17 2,2 

Alto rendimento 26,9 24,2 10,2 7,3 1,91 
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A contínua procura da eficiência nos sistemas de iluminação levou a que nos últimos anos 

as luminárias baseadas em LEDs tenham tido uma forte aceitação por parte dos 

consumidores. São de facto muito eficientes, com consumos reduzidos, mas no entanto, 

são cargas não-lineares, em virtude da necessidade de conversores eletrónicos (drivers) 

nos seus sistemas de alimentação. Enquanto ao nível do setor doméstico o seu impacto 

seja atualmente negligenciável, já o mesmo não pode ser dito relativamente aos setores 

dos serviços, em particular no que diz respeito à iluminação pública. A Figura 29 mostra 

as formas de onda da tensão e corrente numa rede IP que alimenta 44 luminárias LED 

com uma potência total de 4,25kW. Como se pode observar, em consequência da 

utilização dos balastros eletrónicos surge uma elevada poluição harmónica no sinal da 

corrente, assim como, no sinal da tensão (Kalthoum, 2016; Uddin et al, 2012). 

 

 

Figura 29 – Formas de onda da tensão e corrente num circuito de alimentação IP com luminárias LED. 

 

A deformação verificada nas formas de onda, resulta num aumento das taxas de distorção 

da tensão e da corrente como se pode verificar pelos espectros harmónicos 

correspondentes apresentados na Figura 30, onde THDv = 4,74 % e THDi = 24,8 %. 
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                                  (a)                                                                   (b) 

Figura 30 – Espectros harmónicos da tensão (a) e da corrente (b) num circuito de alimentação IP com 

luminárias LED 

4.3. Harmónicos injetados por transformadores 

A característica não linear da curva de magnetização e a saturação dos materiais 

ferromagnéticos provoca o aparecimento de correntes não sinusoidais, como é o caso da 

corrente de magnetização dos transformadores. O problema agrava-se quando o grau de 

saturação do transformador aumenta. A Figura 31 mostra a característica de magnetização 

de um transformador, assim como, a sua influência no aparecimento da corrente de 

magnetização I0. 

 

 

Figura 31 - Característica de magnetização e corrente de magnetização de um transformador (Ras, 1977) 
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Numa situação de excitação assimétrica (ciclos histeréticos assimétricos) gera-se uma 

componente continua na corrente, tal como se observa na Figura 32. Tal facto, leva ao 

aparecimento de uma série de harmónicos entre os quais também existem harmónicos de 

ordem par de amplitude relevante. 

     

                                (a)                                                             (b) 

Figura 32 - Transformador com excitação assimétrica. (a) Corrente de magnetização (b) Harmónicos da 

corrente de magnetização. 

4.4. Harmónicos injetados por fornos de arco 

Os fornos de arco elétrico, cujo diagrama típico se mostra na Figura 33, são uma das 

cargas que mais distúrbios injetam na rede elétrica, sendo caracterizados por rápidas 

variações na potência absorvida, especialmente na fase inicial da fusão. Trata-se de uma 

carga eletricamente simples, na qual uma fonte de energia elétrica alimenta elétrodos de 

grafite, localizados numa câmara fechada, provocando curto-circuitos que concentram a 

energia suficiente para fundir uma carga metálica. Operam normalmente com baixas 

tensões e correntes elevadas, que circulam pelos arcos voltaicos transferindo a energia 

elétrica para a carga metálica (Dungan, 1997). 

Podem ser alimentados em AC ou DC, verificando-se em ambos os casos rápidas 

variações da potência pedida à rede, originando flutuações na tensão de alimentação, que 

se propagam desde o ponto de acoplamento até outras cargas ligadas à mesma rede. Como 

consequência, surge o flicker, perturbação que depende da amplitude e frequência das 

flutuações (Carpinelli et al, 1999). 
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Figura 33 - Diagrama típico de um sistema com forno de arco. 

 

Uma segunda característica negativa associada aos fornos de arco prende-se com o facto 

de que devido à sua característica não linear, resultar o aparecimento de harmónicos de 

tensão e de corrente. De entre os muitos dispositivos de arco elétrico nos sistemas atuais 

de potência, os fornos de arco são os mais notórios em termos de formação de harmónicos, 

dado que apresentam um elevado valor de capacidade referido a um só ponto. Chegou-se 

à conclusão que a tensão produzida pelo arco na ponta do elétrodo, apresenta uma forma 

de onda do tipo trapezoidal, similar à verificada num limitador de tensão (Vilcheck and 

Gonzalez, 1988). As formas de onda teóricas da corrente e da tensão associadas ao forno 

de arco estão representadas na Figura 34. 

 

 

Figura 34 - Formas de onda características da tensão e corrente associadas aos fornos de arco. 
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Em condições de desequilíbrio na formação do arco entre elétrodos, poderá existir uma 

quantidade apreciável do terceiro harmónico e seus múltiplos. De igual modo, os 

harmónicos quinto e sétimo, que ocorrem sob condições de equilíbrio, podem aumentar 

a sua amplitude em condições de desequilíbrio. Os dispositivos ferromagnéticos, tais 

como os transformadores no sistema de potência do forno de arco, também produzem 

harmónicos devido às suas características não lineares. 

A Tabela 4 ilustra um exemplo dos valores típicos de distorção harmónica da tensão em 

fornos de arco utilizados em estudos de análise de distorção, sendo considerados estarem 

presentes durante longos períodos de tempo de operação. Estes valores podem ser 

utilizados para determinar o desempenho do sistema, especialmente quando se utiliza a 

THD como critério. Os valores correspondentes ao pior caso são utilizados em análises 

de curta duração, podendo, inclusive, serem utilizados no projeto de filtros e análise de 

falhas. Todos os valores apresentados são baseados em formas de onda medidas e 

permitem estimar o pior caso de distorção harmónica em cada harmónico em particular 

(Mendis and Gonzalez, 1992; Andrei et al, 2011). 

Tabela 4 - Distorção na tensão de alimentação num forno de arco típico. 

Ordem do harmónico 

de tensão 

Pior caso  

(% da fundamental) 

Valores típicos  

(% da fundamental) 

 

2 30 5 

3 29 20 

4 7,5 3 

5 12 10 

6 10 2 

7 8 6 

8 2,5 1 

9 7 3 

 

A Figura 35 mostra um exemplo das formas de onda das tensões nas fases a, b e c, 

registadas no secundário de um transformador de um forno de arco. De salientar as 

diferenças registadas entre as formas de onda antes e durante a fase de fusão do aço 

(Candido, 2008). 
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Figura 35 - Tensões nas fases a, b e c, registadas no circuito de alimentação de um forno de arco. 

A Figura 36 apresenta os espetros harmónicos da tensão e corrente registados no circuito 

trifásico de alimentação de um forno de arco, onde se destacam também a existência de 

harmónicos de ordem par, comprovando a assimetria verificada nas formas de onda 

(Garcia, 2013). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 36 – Espetros harmónicos da tensão (a) e da corrente (b) produzidos por um forno de arco. 
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 EFEITOS DOS HARMÓNICOS NOS COMPONENTES DO SISTEMA 

ELÉTRICO 

A análise aqui feita baseia-se no texto da recomendação IEEE 519 (IEEE 519, 2014) que 

trata de práticas e requisitos para o controle de harmónicos no sistema elétrico de 

potência. No referido texto, são identificadas diversas referências específicas sobre os 

diferentes fenómenos abordados. 

O grau com que os harmónicos podem ser tolerados num sistema de alimentação, depende 

da suscetibilidade da carga (ou da fonte de potência). Os equipamentos menos sensíveis, 

geralmente, são os de aquecimento (carga resistiva), para os quais a forma de onda não é 

relevante. Os mais sensíveis são aqueles que, no seu projeto, assumem a existência de 

uma alimentação sinusoidal, como por exemplo, equipamentos de comunicação e 

processamento de dados. No entanto, mesmo para as cargas de baixa suscetibilidade, a 

presença de harmónicos (de tensão ou de corrente) podem ser prejudiciais, produzindo 

maiores esforços nos componentes e isolantes. 

5.1. Cabos de alimentação e condutores elétricos 

O aquecimento é um dos efeitos mais importantes provocados pelos harmónicos nos 

condutores elétricos, devido ao aumento das perdas no cobre. Estas perdas, como se pode 

concluir da expressão RI2, são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente. Se a 

corrente elétrica que circula nos condutores (por exemplo enrolamentos de uma máquina) 

não for sinusoidal, o seu valor eficaz será dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados 

dos valores eficazes dos respetivos termos harmónicos (incluindo o fundamental) como 

mostra a equação (3.11). 

Como facilmente se conclui da expressão, sendo a corrente não sinusoidal, e portanto, 

contendo termos harmónicos, o seu valor eficaz será superior ao que seria se fosse 

sinusoidal (só termo fundamental). Claro está que em consequência desse acréscimo na 

corrente verifica-se um acréscimo nas perdas. 

Por outro lado, a existência de harmónicos nas grandezas elétricas também altera o valor 

da resistência dos circuitos elétricos devido ao efeito pelicular, pois à medida que a 

frequência da tensão ou corrente aumentam, esta tende a circular pela periferia do 
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condutor, desaproveitando assim parte da sua secção, resultando num aumento da 

resistência do condutor. O aumento da resistência associado ao facto da corrente circular 

pela periferia do condutor provoca um aumento da temperatura do cabo, com o 

consequente perigo de danificar os isolamentos, podendo mesmo, em certos casos, gerar 

focos de incêndio. 

Outro efeito que pode levar ao aumento da resistência de um condutor, é o chamado 

”efeito de proximidade”, o qual relaciona um aumento na resistência do condutor, em 

função do efeito dos campos magnéticos produzidos pelos demais condutores adjacentes. 

A Figura 37 mostra curvas que indicam a secção transversal e o diâmetro de condutores 

de cobre que devem ser utilizados para que o efeito pelicular não seja significativo 

(aumento menor que 1% na resistência). É de notar que para 3 kHz o diâmetro máximo 

aconselhável é aproximadamente uma ordem de grandeza menor do que para 50 Hz. Ou 

seja, para frequências acima de 3 kHz um condutor com diâmetro maior do que 2,5 mm 

já começa a ser significativo em termos de eleito pelicular. 

 

 

Figura 37 - Área de secção e diâmetro de condutor de cobre que deve ser usado em função da frequência 

da corrente para que o aumento da resistência seja menor que 1%. 

5.2. Sobreaquecimento do condutor neutro 

Num sistema trifásico a forma de onda da tensão de cada fase encontra-se desfasada 120º 

em relação ao neutro. Assim, quando as cargas são equilibradas, a soma das correntes no 

neutro é nula. Mesmo quando as cargas não são equilibradas, a corrente que flui pelo 
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neutro é pequena, facto que é normalmente tido em conta pelos projetistas de instalações 

elétricas, que às vezes especificam condutores com menor capacidade de condução de 

corrente, ou seja, menor secção do que as fases. No entanto, embora as correntes 

fundamentais se anulem, tal não acontece para as correntes harmónicas. De facto, aquelas 

que são múltiplas ímpares de três vezes a frequência fundamental (3º, 9º, 15º harmónicos) 

somam-se no neutro, como mostra a Figura 38. Neste diagrama, as correntes de fase, 

mostradas no topo da figura, são introduzidas com um desfasamento de 120º. Os terceiros 

harmónicos de todas as fases são idênticos, com amplitude de 70% da fundamental, 

resultando numa corrente de neutro 2,1 vezes o valor da amplitude da corrente 

fundamental (Herrera, 2002). 

 

 

Figura 38 - Exemplo de correntes de terceiro harmónico somando-se no condutor neutro de um sistema 

trifásico. 

Algumas soluções para este efeito passam pelo sobredimensionamento dos condutores de 

neutro, o que implica o aumento do custo da instalação. 

5.3. Motores e geradores 

O maior efeito dos harmónicos nas máquinas rotativas (indução e síncrona) é o aumento 

do aquecimento devido ao aumento das perdas no ferro e no cobre, ficando desta forma 

afetado o seu rendimento e o binário disponível. Além disso, tem-se um possível aumento 

do ruído audível, quando comparado com alimentação sinusoidal. Outro fenómeno é a 
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presença de harmónicos no fluxo magnético, produzindo alterações no acionamento, 

como componentes de binário que atuam no sentido oposto ao da fundamental, como 

ocorre com o 5º ,11º, 17º harmónicos, devido a serem harmónicos de sequência negativa. 

O sobreaquecimento que pode ser tolerado depende do tipo de rotor utilizado. Rotores 

bobinados são mais afetados do que os de gaiola. Os de gaiola profunda, por causa do 

efeito pelicular, que conduz a corrente para a superfície do condutor em frequências 

elevadas, produzem uma maior elevação de temperatura do que os de gaiola convencional 

(Pomilio, 1997). 

O efeito cumulativo do aumento das perdas reflete-se numa diminuição do rendimento e 

da vida útil da máquina. A redução no rendimento é indicada na literatura como sendo de 

5 a 10% dos valores obtidos com uma alimentação sinusoidal. Este facto não se aplica a 

máquinas projetadas para alimentação a partir de inversores, mas apenas àquelas de uso 

em alimentação direta da rede. 

5.4. Transformadores 

Também neste caso se verifica um aumento nas perdas globais da máquina. Harmónicos 

na tensão aumentam as perdas no ferro, enquanto que harmónicos na corrente elevam as 

perdas no cobre. A elevação das perdas no cobre deve-se principalmente ao efeito 

pelicular, que implica numa redução da área efetivamente condutora à medida que se 

aumenta a frequência da corrente.  

As perdas no ferro são aquelas que se verificam por histerese e por correntes de Foucault 

e que são devidas à variação da densidade de fluxo no ferro das máquinas. A variação 

temporal do fluxo magnético origina o aparecimento de um campo elétrico no seio dos 

materiais magnéticos que constituem circuitos fechados, nos quais se induzem f.e.m.’s 

proporcionais à frequência do fluxo magnético indutor. Estas f.e.m.’s vão depois originar 

correntes elétricas, as correntes de Foucault, que ao percorrerem os circuitos fechados 

geram perdas por efeito de Joule. As perdas por correntes de Foucault, com boa 

aproximação, podem ser expressas pela equação (5.1). 

𝑃𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐾𝑓 ∙ (𝐵𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑓 ∙ 𝜏)2 (5.1) 
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onde τ representa a espessura das chapas, Bmax a indução máxima, f a frequência e Kf uma 

constante de proporcionalidade cujo valor depende das unidades usadas, do volume do 

ferro e da sua resistividade. Quando o campo magnético é não sinusoidal, e portanto, 

contém termos harmónicos, então o fluxo magnético variável no tempo (ou espaço) 

conterá também, além do termo fundamental, um conjunto de termos harmónicos. As 

f.e.m.’s induzidas no material magnético terão igualmente uma componente fundamental 

e um conjunto de termos harmónicos, sucedendo o mesmo com as correntes por estas 

originadas sobre os circuitos fechados que se formam no material magnético. As perdas 

devido às correntes de Foucault serão então dadas pela soma das perdas provocadas pela 

componente fundamental com as perdas originadas por cada uma das componentes 

harmónicas. Note-se que a resistência dos referidos circuitos fechados aumenta à medida 

que aumenta a frequência dos sucessivos termos harmónicos, devido ao efeito pelicular. 

Por outro lado, note-se também que o valor de Bmax diminui à medida que aumenta a 

ordem do harmónico, e ainda que o valor da constante Kf também se altera. 

As perdas por histerese são também frequentemente referidas no estudo das máquinas 

elétricas, uma vez que em conjunto com as perdas por correntes de Foucault representam 

as designadas perdas no ferro de uma determinada máquina. Estas perdas podem ser 

calculadas pela equação (5.2). 

𝑃ℎ𝑖𝑠𝑡 = 𝐾ℎ𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑓 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥
𝑛  (5.2) 

onde Khist é uma constante de proporcionalidade que depende das características e volume 

do ferro e das unidades usadas. O expoente n varia entre 1.5 e 2.5, sendo um valor 

frequente o 2. De onde se pode concluir a sua dependência direta da frequência, ou seja, 

se um determinado material magnético é magnetizado por meio de uma corrente contínua, 

as perdas por histerese são nulas. 

Normalmente, as componentes harmónicas possuem amplitude reduzida, o que torna os 

aumentos de perdas pouco significativos. No entanto, podem surgir situações específicas 

(ressonâncias, por exemplo) em que surjam componentes de alta frequência e amplitude 

elevada. Além disso, o efeito das reactâncias de dispersão fica ampliado, uma vez que o 

seu valor aumenta com a frequência. 

Associada à dispersão existe ainda outro fator de perdas que se refere às correntes 

induzidas pelo fluxo disperso. Esta corrente manifesta-se nos enrolamentos, no núcleo e 

nas peças metálicas adjacentes aos enrolamentos. Estas perdas crescem 
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proporcionalmente com o quadrado da frequência e da corrente. Verifica-se ainda uma 

maior influência das capacidades parasitas (entre espiras e entre enrolamentos) que 

podem realizar acoplamentos indesejados e, eventualmente, produzir ressonâncias no 

próprio dispositivo. 

5.5. Condensadores 

No caso dos condensadores, o maior problema reside na possibilidade de ocorrência de 

ressonâncias (devidas aos harmónicos), podendo produzir níveis elevados de corrente 

e/ou de tensão. Além disso, como a reactância capacitiva diminui com a frequência, 

verifica-se um aumento nas correntes relativas aos harmónicos presentes na tensão. As 

correntes de alta frequência encontram, assim, um caminho de menor impedância pelos 

condensadores, aumentando as suas perdas óhmicas. O consequente aumento no 

aquecimento do dispositivo encurta a vida útil do condensador podendo mesmo levar à 

sua destruição. 

A Figura 39 mostra um exemplo de correção do fator de potência de uma carga e que leva 

à ocorrência de ressonância no sistema. Na Figura 40 são mostradas as figuras relativas à 

tensão e às correntes da fonte nos diferentes circuitos. 

No circuito da Figura 39(a), considera-se uma carga do tipo RL, com um baixo fator de 

potência, alimentada a partir de uma fonte de alimentação sinusoidal. No circuito da 

Figura 39(b), é inserido um condensador em paralelo com o objetivo de corrigir o fator 

de potência, como se pode observar pela forma da corrente mostrada na Figura 40 

(intermédia). 

 

 

                       (a)                                            (b)                                           (c) 

Figura 39 - Circuitos equivalentes para análise de ressonância da linha com condensador para correção do 

fator de potência. 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

José Baptista  Página 57 

Admitindo que o sistema de alimentação possui uma reactância equivalente indutiva, a 

qual interage com o condensador produzindo uma ressonância série (que conduz a um 

curto-circuito na frequência de ressonância) como se pode observar na Figura 39(c) e, 

caso a tensão de alimentação possua uma componente nesta frequência, este harmónico 

será amplificado. Isto é observado na Figura 40 (inferior), considerando a presença de 

uma componente de tensão de 5º harmónico, com 3% de amplitude. É de salientar a 

notável amplificação na corrente, o que poderia produzir importantes efeitos sobre o 

sistema (Pomilio, 1997). 

 

 

Figura 40 - Formas de onda relativas aos circuitos da figura 11: (a) superior; (b) intermédia; (c) inferior. 

5.6. Equipamentos eletrónicos 

Alguns equipamentos podem ser muito sensíveis a distorções na forma de onda da tensão. 

Por exemplo, se um aparelho utiliza os cruzamentos com o zero ou outros aspetos da onda 

de tensão para realizar alguma ação, as distorções na forma de onda podem alterar, ou 

mesmo inviabilizar o seu funcionamento. 

Caso os harmónicos penetrem na alimentação do equipamento por meio de acoplamentos 

indutivos e capacitivos (que se tornam mais efetivos com a aumento da frequência), 

podem também alterar o bom funcionamento do aparelho. 
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5.7. Aparelhos de medida 

Os aparelhos de medida e instrumentação em geral são bastante afetados pela presença 

de harmónicos, especialmente se ocorrerem ressonâncias que afetem a grandeza a medir. 

Dispositivos com discos de indução, como os contadores de energia, são sensíveis a 

componentes harmónicas, podendo apresentar erros positivos ou negativos, dependendo 

do tipo de medidor e do harmónico presente. Geralmente o erro começa a ser significativo 

para valores de distorção superiores a 20%. 

5.8. Relés de proteção e fusíveis 

Um aumento no valor eficaz da corrente devida a harmónicos provoca sempre um maior 

aquecimento dos dispositivos pelos quais circula a corrente, podendo ocasionar uma 

redução na sua vida útil e, eventualmente, falhas de funcionamento. Em relação aos relés 

de proteção, não é possível definir completamente as respostas devido à variedade de 

distorções possíveis e aos diferentes tipos de dispositivos existentes. Segundo (IEEE-

PES, 1984) é possível afirmar que os relés de proteção geralmente não respondem a 

qualquer parâmetro identificável, tais como valores eficazes da grandeza de interesse ou 

a amplitude da sua componente fundamental. O desempenho de um relé considerando 

uma faixa de frequências de entrada não é uma indicação de como aquele componente 

responderá a uma onda distorcida contendo aquelas mesmas componentes espectrais. 

Relés com múltiplas entradas são ainda mais imprevisíveis. 
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 FILTROS DE HARMÓNICOS 

Controlar a presença das correntes harmónicas numa instalação elétrica, é uma tarefa 

fundamental e cada vez mais necessária, nos dias que correm, de forma a estarem 

asseguradas as condições de funcionamento adequadas do sistema elétrico, 

nomeadamente: 

 Garantir uma distribuição de energia elétrica ”limpa”, isto é, com uma baixa taxa 

de distorção harmónica de corrente, através da redução ou eliminação das 

correntes harmónicas; 

 Obter valores de taxa de distorção harmónica de tensão aceitáveis de modo a 

garantir que as cargas de uma instalação recebam uma alimentação praticamente 

sinusoidal. Uma prática internacionalmente aceite consiste em limitar THDv em 

torno de 5% em todos os pontos da instalação. 

 Possuir uma instalação que cumpra os requisitos normativos existentes, tais como: 

IEC 61000-3-2 (IEC 61000-3-2, 1995), IEC 61000-3-4 (IEC 61000-3-4, 1995) e 

o standard IEEE 519 (IEEE 519, 2014). 

As reduções dos valores de THDi e THDv estão interligadas e dependem da redução ou 

eliminação das correntes harmónicas predominantes numa instalação elétrica (Chen et al, 

2002). Com o objetivo de controlar essas correntes harmónicas indesejadas, há, 

genericamente, três soluções, a saber: 

 Utilização de reactância indutiva (indutância); 

 Utilização de filtros passivos; 

 Utilização de filtros ativos (compensadores ativos); 

 Utilização de transformadores de isolamento. 

De seguida será feita uma abordagem a cada uma destas soluções. 

6.1. Reatância indutiva 

Trata-se de uma solução paliativa que atenua todos os harmónicos presentes no ponto de 

instalação da indutância. Consiste na utilização de uma indutância (LF ) em série, entre a 

fonte de energia e a carga poluidora, conforme mostra a Figura 41. Neste caso, a 

indutância LF soma-se à indutância LA da fonte (transformador ou gerador) e à dos cabos, 
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o que significa uma redução no fator de atenuação K dado pela equação (6.1), donde 

resulta uma redução em THDv junto à fonte de energia, como mostra a equação (6.2) 

(Moreno, 2001). 

 

Figura 41 – Utilização de uma reatância indutiva (indutância) para atenuação de todos os harmónicos. 

 

𝐾 =
𝐿𝐴

𝐿𝐴 + 𝐿𝐹
 (6.1) 

 

𝑇𝐻𝐷𝑢(A) = 𝑇𝐻𝐷𝑢(B) × 𝐾 (6.2) 

 

A técnica de instalação de indutâncias em série com a fonte poluidora é comummente 

utilizada internamente em equipamentos como UPS’s, ou seja, tais bobinas já vêm 

incorporadas de fábrica. 

As principais vantagens deste tipo de filtro são: 

 É uma solução simples, fiável e de baixo custo; 

 A bobina pode ser utilizada com qualquer tipo de fonte. 

Enquanto as principais desvantagens são: 

 Eficiência limitada; 

 Grandes dimensões; 

 Introduz uma queda de tensão na linha. 
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6.2. Filtro passivo LC 

A solução clássica para a redução de harmónicos de corrente consiste na utilização de 

filtros passivos. Esta solução consiste, geralmente, na inclusão de um filtro LC em 

paralelo com a fonte poluidora. A Figura 42 mostra uma ligação típica deste tipo de filtro, 

onde também pode ser visto o emprego adicional de uma indutância (LF) para 

amortecimento dos harmónicos, conforme explicado anteriormente. 

 

Figura 42 – Utilização de um Filtro LC, com uma indutância, para atenuação de um harmónico especifico 

(neste caso o 5º harmónico). 

 

Neste caso, a reactância indutiva LP e a reactância capacitiva CP são escolhidas de modo 

a que a impedância do filtro seja zero para a frequência que se deseja eliminar e seja muito 

pequena para as outras frequências próximas dessa, ou seja: 

 

𝐿𝑃 × 𝐶𝑃 × 𝜔2 = 1 (6.3) 

 

Por exemplo, se é necessário eliminar o 5º harmónico, temos: 

𝐿𝑃 × 𝐶𝑃 × (2𝜋 × 5 × 50)2 = 1  ⇔   𝐿𝑃 × 𝐶𝑃 = 0.405 × 10−6 
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Neste exemplo, com o produto LP × CP calculado, obtém-se: 

 Para o harmónico de 5ª ordem (250 Hz), a impedância em paralelo (LP+CP) é 

igual a zero e a corrente nessa frequência flui apenas entre a fonte poluidora e os 

componentes LP+CP, não afetando assim as eventuais cargas a montante do 

filtro. 

 Para o harmónico de 7ª ordem, se existir, a impedância do filtro ainda é baixa e 

parte da corrente em 350 Hz é atenuada. 

 Para os harmónicos superiores à 7ª ordem, prevalece o valor da reactância 

indutiva de LP (a reactância capacitiva de CP tende para zero, pois Xc=1/(2πfC)). 

 

O filtro passivo LC descrito anteriormente, é chamado de filtro não compensado. Existe 

um outro tipo de filtro passivo, denominado filtro de harmónicos compensado, mostrado 

na Figura 43, que é particularmente recomendado para instalações onde seja utilizada uma 

fonte de substituição de energia como, por exemplo, grupos geradores. Neste caso, a 

indutância adicional (LA) instalada em paralelo com o filtro LC reduz a energia reativa 

capacitiva que precisa de ser fornecida pelo grupo gerador, por causa da presença da 

reactância capacitiva introduzida pelo filtro, tanto no arranque como em regime 

permanente. Isso faz com que não seja necessário haver um sobredimensionamento do 

grupo gerador para compensar a energia reativa capacitiva da instalação evitando também 

problemas de mau funcionamento do gerador (acelerações e desacelerações bruscas). 

 

Figura 43 – Utilização de um Filtro LC compensado, combinado com uma indutância, para atenuação de 

um harmónico especifico. 
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As principais vantagens dos filtros passivos de harmónicos LC são as seguintes: 

 Simples e confiáveis; 

 A indutância de compensação (LA) pode ser instalada a qualquer momento; 

 Desempenho muito satisfatório, sobretudo na frequência sintonizada, obtendo- se 

geralmente THDi≤ 5%; 

 Tem baixas perdas, que estão geralmente associadas à resistência da indutância; 

 Aumento do fator de potência da instalação, uma vez que a introdução do 

condensador (CP) compensa parte da energia indutiva dos componentes 

existentes. 

Por sua vez, os filtros passivos de harmónicos LC apresentam algumas desvantagens: 

 Limite de espetro de atuação, ou seja, o filtro elimina apenas o sinal harmónico 

sintonizado e atenua os outros harmónicos próximos, mas não é eficaz para uma 

banda mais larga de sinais; 

 Depende da fonte de alimentação, pois o uso de filtros compensados é obrigatório 

no caso da presença de grupos geradores; 

 Interação com a rede, originando uma ressonância paralela equivalente à das 

baterias de condensadores; 

 Funciona adequadamente apenas se não houver alteração nas cargas durante a 

vida da instalação, uma vez que, a mudança das cargas pode provocar alteração 

no espetro harmónico da instalação, fazendo com que a frequência de sintonia 

previamente estabelecida para o filtro seja diferente do novo valor existente 

(Moreno, 2001). 

6.3. Filtros ativos 

Os filtros ativos são constituídos basicamente por inversores AC/DC reversíveis com 

IGBT´s (conversor comutado de eletrónica de potência) com capacidade de injetar na 

rede intensidades de corrente cujo valor eficaz e forma de onda são programáveis (circuito 

de controlo). O filtro ativo tem pois, como finalidade, eliminar os harmónicos de corrente 

e de tensão que circulam na rede elétrica, produzidos por uma ou mais cargas não lineares, 

evitando assim fenómenos indesejáveis que originam a distorção da forma de onda da 
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tensão, afetando tanto a instalação onde são produzidos como outras redes a ela ligadas 

(Freitas, 2004). 

O filtro ativo pode ser ligado em série ou em paralelo entre a fonte e a carga poluidora, 

dependendo da compensação em causa, distorção da tensão ou corrente respetivamente. 

Na Figura 44.pode ver-se a ligação típica de um filtro ativo paralelo. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 44 – Ligação típica de filtros ativos de harmónicos. (a) paralelo (b) série. 

6.3.1. O andar de potência 

Neste tipo de filtros, o circuito de potência é constituído por um conversor comutado, 

ligado à rede e alimentado por uma fonte de tensão contínua. Na situação ideal, a fonte 

de tensão contínua consiste apenas num condensador, munido de um sistema que 

mantenha a sua tensão aproximadamente constante. Normalmente, o circuito de controlo 

do filtro faz a monitorização da tensão no condensador e o circuito de potência encarrega-

se de manter o seu valor dentro dos limites estabelecidos. 

Existem fundamentalmente duas topologias básicas para os filtros ativos: o filtro ativo de 

potência paralelo e o filtro ativo de potência série. É também possível combinar as duas 

formas básicas de modo a construir um condicionador ativo de potência também chamado 

de compensador ativo. 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

José Baptista  Página 65 

6.3.2. Filtro ativo paralelo 

O filtro ativo paralelo destina-se a fazer a filtragem das correntes das linhas de um sistema 

elétrico. Permite também fazer o ajuste do fator de potência. Na Figura 45 apresenta-se o 

esquema básico do filtro ativo paralelo. 

 

Figura 45 – Diagrama de blocos de um filtro ativo paralelo. 

 

O controlador mede as tensões do sistema (va, vb e vc), a tensão do barramento de corrente 

contínua (VDC) e correntes nas linhas (ia, ib e ic) e calcula as correntes de referência (ica∗, 

icb∗, icc∗ e icn∗), para o inversor (andar de potência). 

O inversor funciona com modulação de largura de impulso a uma frequência de 

comutação suficientemente elevada para permitir que as correntes de referência sejam 

geradas com fidelidade. Tipicamente, aceita-se que o filtro é capaz de compensar 

harmónicos de corrente até uma frequência de 1/10 da frequência de comutação. Na saída 

do inversor existem ainda filtros passivos destinados a filtrar os harmónicos resultantes 

da frequência de comutação. 

As correntes geradas pelo filtro (ica, icb, icc e icn) são de seguida introduzidas nas linhas do 

sistema elétrico. 

O filtro ativo paralelo comporta-se assim como uma fonte controlada de corrente não 

sinusoidal. No caso de se usar um algoritmo de controlo para tornar as correntes das linhas 

sinusoidais, mesmo que a carga seja não linear, as correntes nas linhas (isa, isb, isc e isn) 

tornar-se-ão sinusoidais, pois a resultante da soma das correntes de compensação geradas 
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pelo filtro e das correntes na carga será sinusoidal. Do ponto de vista do sistema elétrico, 

o conjunto formado pela carga e pelo filtro ativo trata-se de uma carga linear, 

eventualmente com fator de potência unitário, caso se pretenda (Freitas, 2004). 

 

6.3.3. Filtro ativo série 

Uma das funções do filtro ativo série é fazer a compensação das tensões de um sistema 

elétrico, quando estas são distorcidas. Outra aplicação possível para o filtro série é o 

isolamento de correntes harmónicas e o amortecimento de oscilações. Neste caso, um 

filtro série de pequena potência é combinado com filtros passivos paralelos. O esquema 

básico do filtro ativo série para compensação de tensão encontra-se na Figura 46. Supõe-

se que a rede elétrica fornece um sistema de tensões distorcido. Sendo as tensões simples 

(vsa, vsb e vsc), pretende-se que a tensão aos terminais da carga seja puramente sinusoidal. 

 

Figura 46 – Diagrama de blocos de um filtro ativo série. 

 

O controlador mede as tensões na carga (va, vb e vc) e as correntes nas linhas (ia, ib e ic). 

Seguidamente são calculadas as tensões de referência (vca∗, vcb∗ e vcc∗) a sintetizar pelo 

andar de potência. O inversor é alimentado por uma fonte de corrente contínua (VDC), que 

pode ser constituída por um condensador com tensão controlada. 

O inversor é comandado por modulação de largura de impulso, a uma frequência de 

comutação suficientemente elevada para permitir que as tensões de referência sejam 
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geradas com fidelidade. Aceita-se que o filtro é capaz de compensar harmónicos de tensão 

até uma frequência de 1/10 da frequência de comutação. Na saída do inversor podem 

existir também filtros passivos destinados a filtrar os harmónicos resultantes das 

comutações do inversor. 

As tensões de compensação geradas pelo filtro (vca, vcb, e vcc) são de seguida introduzidas 

no sistema elétrico através de transformadores de isolamento, tal como se pode ver na 

Figura 46. 

O filtro ativo série comporta-se como uma fonte controlada de tensão não sinusoidal. No 

caso (usual) de se utilizar um algoritmo de controlo para tornar as tensões do sistema 

sinusoidais, o filtro adiciona às tensões da fonte (vsa, vsb e vsc) as respetivas tensões de 

compensação (vca, vcb e vcc) de forma a que as tensões aos terminais da carga (va, vb e vc) 

se tornem puramente sinusoidais, equilibradas e com as amplitudes corretas. Do ponto de 

vista da carga, o conjunto formado pelo sistema elétrico e pelo filtro ativo série, fornece 

um sistema de tensões sem distorção (Freitas, 2004). 

 

6.3.4. Condicionador ativo de potência 

O condicionador ativo de potência também conhecido por compensador ativo, combina 

um filtro ativo paralelo com um filtro ativo série, a fim de compensar simultaneamente 

correntes e tensões. São geralmente projetados para cobrir uma faixa do espetro 

harmónico (tipicamente de H2 a H25 – 2º ao 25º harmónico), são relativamente simples 

de instalar e podem ser ligados em qualquer ponto da instalação, visando a compensação 

das correntes/tensões harmónicas geradas por uma ou várias cargas não lineares, como 

mostrado na Figura 47. Assim, um condicionador ativo pode estar localizado: 

 Junto às cargas que geram grande quantidade de harmónicos, assegurando que a 

filtragem seja realizada localmente; 

 Junto aos quadros parciais, efetuando uma compensação parcial dos harmónicos; 

 Junto ao quadro geral da instalação, para efetuar uma compensação geral das 

correntes harmónicas. 
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Figura 47 – Localização possível para os filtro e condicionadores ativos de harmónicos. 

Idealmente, um filtro ativo deveria ser instalado no ponto de origem das perturbações 

harmónicas, pois assim resultariam as seguintes vantagens: 

 Não circulação de correntes harmónicas pela instalação elétrica, o que pode afetar 

os demais componentes; 

 Redução das perdas por efeito Joule nos cabos, componentes em geral e da carga 

no transformador ou gerador; 

 Redução da secção dos condutores, nomeadamente do neutro. 

 

No entanto, o local ideal para a localização dos filtros ou condicionadores ativos deve ser 

identificado a partir de um levantamento completo dos níveis de poluição harmónica 

presentes na instalação e de um estudo técnico e económico que considere a influência da 

presença ou não de harmónicos num dado circuito da instalação. 
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6.4. Transformadores de separação ou isolamento 

Os transformadores, geralmente utilizados como elementos de modificação de tensões e 

correntes, são também utilizados em algumas situações para modificar o regime do neutro 

da instalação, para isolar certos circuitos de uma instalação ou ainda como medida 

auxiliar na proteção contra contactos diretos. 

Mais recentemente, os transformadores vêm sendo também aplicados no controlo de 

harmónicos, face à sua propriedade de poder isolar as cargas da fonte. Com isto, é possível 

confinar os equipamentos problemáticos, em termos de geradores de harmónicos, a um 

dado setor da instalação, evitando que os mesmos prejudiquem os equipamentos a 

montante do transformador. 

Os transformadores utilizados especificamente para o controlo de harmónicos não devem 

ser encarados como equipamentos convencionais, uma vez que estão submetidos a um 

aquecimento excessivo (maiores perdas), além de estarem sujeitos a um maior nível de 

ruído, vibrações, etc. Dependendo da forma como são ligados os enrolamentos primário 

e secundário de um transformador, este torna-se mais adequado para o controlo de certas 

ordens de harmónicos. 

6.4.1. Harmónico de ordem 3 e seus múltiplos 

A utilização de transformadores com a ligação triângulo/estrela provoca o isolamento do 

harmónico de ordem 3 e dos seus múltiplos inteiros. Essa solução é muito vantajosa, uma 

vez que o terceiro harmónico e os seus múltiplos não irão poluir a instalação a montante 

do ponto onde foi instalado o transformador. 

Com isso, os diversos componentes da instalação situados antes do transformador podem 

ser dimensionados sem nenhuma preocupação adicional em relação aos harmónicos, 

sobretudo face ao condutor neutro. O emprego de transformadores triângulo/estrela é 

particularmente recomendado para a alimentação de quadros que alimentem 

principalmente equipamentos que possuam fontes monofásicas, tais como computadores 

pessoais, fax, fotocopiadoras, eletrodomésticos em geral, etc. A Figura 48 ilustra um 

exemplo de aplicação do transformador de isolamento. 
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Figura 48 – Exemplo de aplicação de um transformador de separação ou isolamento para eliminação dos 

harmónicos de ordem 3 e seus múltiplos. 

 

6.4.2. Harmónicos de ordem 5 e 7 e seus múltiplos 

Se as cargas geradoras de harmónicos são trifásicas, predominam os harmónicos de ordem 

5 e 7. Nesses casos, uma técnica recomendada para eliminação desses harmónicos 

consiste na utilização de um transformador com duplo secundário, onde se realiza um 

desfasamento angular de 30º entre os enrolamentos. 

Outra solução consiste na utilização de dois transformadores com diferentes ligações de 

forma a também se obter um desfasamento de 30º entre as tensões, como ilustra a Figura 

49. Com este desfasamento entre os secundários, as correntes harmónicas dos dois 

conjuntos de cargas estão desfasadas e a montante (primário) somam-se. Como resultado, 

obtém-se uma redução da taxa de distorção da corrente (THDi) e, em particular, dos 

harmónicos de ordem 5 e 7. Isso porque, com este desfasamento angular, os harmónicos 

de ordem 5 e 7 de um dos enrolamentos estão em oposição de fase em relação aos de 

mesma ordem do outro enrolamento. O mesmo ocorre com os harmónicos de 17ª e 19ª 

ordem e, portanto, utilizando-se esta configuração, os primeiros harmónicos que podem 

aparecer são de ordem 11 e 13. 
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Figura 49 – Exemplo de aplicação de um transformador de separação ou isolamento para eliminação dos 

harmónicos de ordem 5 e 7. 

 

Para que esta aplicação possa oferecer resultados satisfatórios, os transformadores devem 

alimentar apenas cargas trifásicas em ambos os secundários. Além disso, as cargas 

poluidoras devem apresentar características similares (mesmo espetro harmónico) nas 

duas distribuições e as cargas dos dois precisam ser praticamente iguais para que a soma 

das correntes no primário seja muito próxima de zero. O uso desta técnica é 

particularmente recomendado para a alimentação de quadros aos quais estejam ligados 

equipamentos do tipo retificadores trifásicos, variadores de velocidade, etc. (Moreno, 

2001). 
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 ENQUADRAMENTO NORMATIVO E LEGISLATIVO 

A fim de combater o crescimento da poluição eletromagnética, algumas organizações tais 

como International Electrotechnical Commission (IEC) e o Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) definiram normas e standards respetivamente, a fim de 

limitar os harmónicos nos sistemas de potência, levando vendedores e utilizadores de 

equipamentos de potência a desenvolverem soluções para o problema. Por forma a aceder 

à regulação dos harmónicos, houve necessidade, em alguns casos, de introduzir hardware 

suplementar nos sistemas eletrónicos de potência, ou então executar novos projetos. 

De seguida são apresentados alguns dos documentos mais importantes que pretendem 

regulamentar esta temática. De entre estes documentos destacam-se a norma EN 50160, 

a série 61000 de normas IEC que dizem respeito à compatibilidade eletromagnética e o 

standard IEEE 519. 

 

7.1. Norma EN 50160: Características da tensão fornecida pelas redes 

públicas de distribuição 

Esta norma publicada pelo CENELEC (Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica), 

já revista várias vezes (a última publicada em Julho de 2010), define, no ponto de 

fornecimento ao consumidor, as características principais da tensão para as redes públicas 

de abastecimento de energia em Baixa Tensão (EN 50160, 1995). 

Em condições normais de exploração, para períodos semanais, 95% dos valores eficazes 

médios de cada harmónico de tensão, não devem exceder os valores indicados na tabela 

5. Em consequência de ressonâncias, podem surgir tensões mais elevadas para um dado 

harmónico. Além disso, a distorção harmónica total (THD) da tensão de alimentação, 

incluindo os harmónicos até à ordem 40, não deve ultrapassar 8%. 

 

 



 

Lição | A Distorção Harmónica - Conceitos, causas, efeitos e soluções mitigadoras 

Página 74  José Baptista 

 

Tabela 5 – Valores das tensões harmónicas nos pontos de fornecimento até à ordem 25, expressas em 

percentagem da tensão nominal Un. 

Harmónicos ímpares 

Não múltiplos de 3 

Harmónicos ímpares 

múltiplos de 3 

Harmónicos pares 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

5 6,0 3 5,0 2 2,0 

 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,5 6 - 24 0,5 

13 3,0 21 0,5   

17 2,0     

19 1,5     

23 1,5     

25 1,5     

Nota: Os valores correspondentes aos harmónicos de ordem superior a 25, por serem 

geralmente baixos e muito imprevisíveis devido aos efeitos de ressonância não são indicados 

nesta tabela. 

 

7.2. Norma IEC/EN 61000-2-2: Limites para emissão de harmónicos 

de tensão em redes BT 

Esta norma refere-se à limitação dos harmónicos de tensão injetados na rede pública de 

alimentação por instalações elétricas de BT (IEC 61000-2-2, 2002). Os valores máximos 

permitidos para este tipo de perturbação estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Níveis de compatibilidade para tensões harmónicas individuais em redes públicas de BT. 

Harmónicos ímpares 

não múltiplos de 3 

Harmónicos ímpares 

múltiplos de 3 

Harmónicos pares 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

Ordem do 

harmónico 

(n) 

Tensão 

harmónica 

(%) 

5 6,0 3 5,0 2 2,0 

7 5,0 9 1,5 4 1,0 

11 3,5 15 0,3 6 0,5 

13 3,0 21 0,2 8 0,5 

17 2,0 >21 0,2 10 0,5 

19 1,5   12 0,2 

23 1,5   >12 0,2 

25 1,5     

>25 0,2 + 0,5×(25/n)     
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7.3. Norma IEC/EN 61000-2-4: Níveis de compatibilidade harmónica 

para redes industriais 

Esta norma estabelece os níveis de compatibilidade para redes industriais, definindo três 

classes (Tabela 7) com exigência de compatibilidade diferentes em função dos ambientes 

eletromagnéticos possíveis. 

Tabela 7 – Níveis de compatibilidade harmónica para redes industriais 

 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

THDv 5% 8% 10% 

 

Classe 1 – Aplica-se a redes protegidas e tem níveis de compatibilidade mais baixos do 

que os das redes públicas. Diz respeito à utilização de aparelhos muito sensíveis às 

perturbações da rede elétrica, como por exemplo: instrumentação de laboratórios 

tecnológicos, certos equipamentos de automação e de proteção, certos computadores, etc. 

Classe 2 – Esta classe aplica-se aos PAC (Ponto de Acoplamento Comum à rede pública) 

e aos pontos de ligação interna nos ambientes industriais em geral. Os níveis de 

compatibilidade desta classe são idênticos aos das redes públicas, pelo que os 

equipamentos destinados à utilização nestas redes podem ser usados nesta classe de 

ambiente industrial. 

Classe 3 – Esta classe aplica-se somente aos pontos de ligação interna dos ambientes 

industriais. Os níveis de compatibilidade são superiores aos da classe 2 para certas 

perturbações. Esta classe deve ser considerada, por exemplo, quando uma das seguintes 

condições é satisfeita: a maior parte das cargas são alimentadas através de conversores; 

existem máquinas de soldar; ocorrem arranques frequentes de motores de grande 

potência; as cargas variam rapidamente. 

Refira-se que os limites máximos individuais das harmónicas de tensão e a taxa de 

distorção total impostos pela norma europeia EN 50160 coincidem com os valores das 

normas IEC 61000-2-2 e 61000-2-4, classe 2 para ambientes industriais. 
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7.4. Norma IEC/EN 61000-3-2: Limites para emissão de harmónicos 

de corrente 

Esta norma refere-se à limitação dos harmónicos de corrente injetados na rede pública de 

alimentação. Aplica-se a equipamentos elétricos e eletrónicos que tenham uma corrente 

de entrada até 16 A por fase, ligados a uma rede pública de baixa tensão, com frequência 

de 50 ou 60 Hz e com tensão fase-neutro entre 220 e 240 V (IEC 61000-3-2, 1995). De 

acordo com a norma os equipamentos são classificados em quatro classes: 

 Classe A - Equipamentos com alimentação trifásica equilibrada, aparelhos de uso 

doméstico, excluindo os de classe D; ferramentas, exceto as portáteis; 

equipamentos de áudio e todos os demais não incluídos nas classes seguintes. 

 Classe B - Ferramentas portáteis. 

 Classe C - Dispositivos de iluminação com potência ativa de entrada acima de 

25W, incluindo reguladores de intensidade (dimmer). 

 Classe D - Equipamentos com uma forma de onda de corrente de entrada 

”especial” e contida dentro da envolvente mostrada na Figura 50, com uma 

potência ativa de entrada menor ou igual a 600W. Nesta classe estão os 

computadores pessoais, monitores de vídeo e aparelhos de televisão. Para 

classificar como classe D, a corrente de entrada, em cada semi-período, deve-se 

encontrar dentro da envolvente em pelo menos 95% do semi-período. Observa-se 

que o centro da envolvente coincide com o pico da forma da corrente de entrada. 

Formas de onda com pequenos picos de corrente fora da envolvente são 

consideradas dentro desta classe. 

 

Figura 50 – Envolvente da corrente de entrada que define um equipamento como classe D. 
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Independentemente da forma da corrente de entrada, se um equipamento for enquadrado 

nas classes B ou C, ele não será considerado como de classe D. Isto também vale para 

aparelhos que contenham motores de corrente alternada, nos quais se faça ajuste de 

velocidade por controle de fase (SCR-Silicon Controled Rectifier ou Triac). Estes limites 

ainda não se aplicam a equipamentos de potência superior a 1kW, utilizados 

profissionalmente, dado que estão a ser objeto de estudo. 

Para os harmónicos de ordem superior a 19, observa-se globalmente o espetro. Se este 

estiver dentro de uma envolvente com decaimento monotónico, as medições podem ser 

restritas até ao 19º harmónico. As correntes harmónicas com valor inferior a 0,6% da 

corrente de entrada (medida dentro das condições de ensaio), ou inferiores a 5mA não são 

consideradas (Pomilio, 1997). 

A Tabela 8 mostra os valores máximos para os harmónicos de corrente, com o 

equipamento a operar em regime permanente. Para o regime transitório, as correntes 

harmónicas que surgem no arranque de um aparelho e que tenham duração inferior a 10s 

não são consideradas. 

Tabela 8 – Limites para os Harmónicos de Corrente. 

Ordem do 

Harmónico n 

Classe A 

Corrente 

máxima [A] 

Classe B 

Corrente 

máxima [A] 

Classe C 

(P > 25W) 

% fundamental 

Classe D 

(10 < P < 300W) 

[mA/W] 

Classe D 

Corrente 

máxima [A] 

Harmónicos ímpares 

3 2,30 3,45 30 FP 3,4 2,3 

5 1,14 1,71 10 1,9 1,14 

7 0,77 1,155 7 1,0 0,77 

9 0,40 0,60 5 0,5 0,40 

11 0,33 0,495 3 0,35 0,33 

13 0,21 0,315 3 0,296 0,21 

15 ≤ n ≤ 39 0,15×(15/n) 0,225×(15/n) 3 3,85×(1/n) 2,25×(1/n) 

Harmónicos Pares 

2 1,08 1,62 2   

4 0,43 0,645    

6 0,3 0,45    

8 ≤ n ≤ 40 0,23×(8/n) 0,35×(8/n)    

FP : Fator de Potência 

 

Dado que ainda não existe regulamentação para o caso de tensões inferiores a 220 V, 

sugere-se a utilização da equação (7.1) para encontrar o novo valor dos limites para os 

harmónicos. 
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𝐼𝑛(𝑥) = 𝐼𝑛 ∙
230

𝑉𝑥
 (7.1) 

7.5. Recomendação IEEE para práticas e requisitos para controle de 

harmónicos em sistemas elétricos de potência: Standard IEEE-519 

Esta recomendação (não é uma norma) produzida pelo IEEE (IEEE 519, 2014) descreve 

os principais fenómenos causadores de distorção harmónica, indicando métodos de 

medição e limites de distorção. O seu objetivo é diferente do da norma IEC, uma vez que 

os limites estabelecidos referem-se aos valores medidos no Ponto de Acoplamento 

Comum (PAC, Ponto de Acoplamento Comum, lugar onde se interliga a carga não linear 

com os outros consumidores), e não em cada equipamento individual. A filosofia é que, 

não interessa ao sistema o que ocorre dentro de uma instalação, mas sim o que ela reflete 

para o exterior, ou seja, para os outros consumidores ligados à mesma rede de 

alimentação. 

Os limites diferem de acordo com o nível de tensão e com o nível de corrente de curto-

circuito do PAC. Obviamente, quanto maior for a corrente de curto-circuito (Icc) em 

relação à corrente de carga (IL), maiores são as distorções de corrente admissíveis, uma 

vez que afetarão a distorção da tensão no PAC em menor escala. 

À medida que se aumenta o nível de tensão menores são os limites aceitáveis, como se 

pode ver nas tabelas seguintes. 

As observações seguintes são válidas para a Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11: 

 Os harmónicos pares estão limitados a 25% dos valores apresentados para os 

harmónicos ímpares. 

 Não são admissíveis distorções de corrente que gerem uma corrente contínua. 

 Icc é a corrente máxima de curto-circuito no PAC. 

 IL é a corrente máxima pedida pela carga no PAC (componente à frequência 

fundamental). 

De acordo com esta norma, as empresas distribuidoras são responsáveis pela manutenção 

da qualidade da tensão em todos os seus sistemas. Estipulando os limites de distorção 

para os diferentes níveis de tensão a observar nas redes elétricas e que estão apresentados 

na Tabela 12. 
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Tabela 9 – Limites de distorção da corrente para sistemas de distribuição (120V a 69kV). 

Máxima corrente harmónica em % da corrente de carga 

Harmónicos ímpares 

Icc/IL < 11 11 ≤ n < 17 17 ≤ n < 23 23 ≤ n < 35 35≤ n <50 THDi(%) 

Icc/IL < 20 4 2 1,5 0,6 0,3 5 

20 < Icc/IL < 50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 

50 < Icc/IL < 100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 

100 < Icc/IL < 1000 12 5,5 5 2 1 15 

Icc/IL > 1000 15 7 6 2,5 1,4 20 

Icc – Corrente de curto-circuito, IL – Valor da componente fundamental da corrente 

THDi – Distorção harmónica da corrente 

 

Tabela 10 – Limites de distorção da corrente para redes de distribuição (69kV a 161kV). 

Limites para harmónicos de corrente de cargas não-lineares 

no PLC com outras cargas 

Harmónicos ímpares 

Icc/IL < 11 11 ≤ n < 17 17 ≤ n < 23 23 ≤ n < 35 n > 35 THDi(%) 

Icc/IL < 20 2 1 0,75 0,3 0,15 2,5 

20 < Icc/IL < 50 3,5 1,75 1,25 0,5 0,25 4 

50 < Icc/IL < 100 5 2,25 2 0,75 0,35 6 

100 < Icc/IL < 1000 6 2,75 2,5 1 0,5 7,5 

Icc/IL > 1000 7,5 3,5 3 1,25 0,7 10 

Icc – Corrente de curto-circuito, IL – Valor da componente fundamental da corrente 

THDi – Distorção harmónica da corrente 

 

Tabela 11 – Limites de distorção da corrente para redes de alta tensão (>161 kV) e sistemas de geração e 

cogeração isolados. 

Harmónicos ímpares 

Icc/IL 3≤ n< 11 11 ≤ n < 17 17 ≤ n < 23 23 ≤ n < 35 35≤ n <50 THD (%) 

Icc/IL < 25 1,0 0,5 0,38 0,15 0,1 1,5 

25<Icc/IL < 50 2,0 1,0 0,75 0,3 0,15 2,5 

Icc/IL ≥ 50 3,0 1,5 1,15 0,45 0,22 3,75 

Icc – Corrente de curto-circuito, IL – Valor da componente fundamental 

THD – Distorção harmónica total 

 

Tabela 12 – Limites máximos de distorção de tensão. 

Tensão no PLC Distorção individual THD 

Un ≤1 kV 5,0 % 8,0 % 

1< Un ≤69 kV 3,0 % 5,0 % 

69 kV< Un ≤161 kV 1,5 % 2,5 % 

Un >161 kV 1,0 % 1,5 % 
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 CONCLUSÃO 

O correto funcionamento dos sistemas elétricos de energia está fortemente dependente da 

qualidade da energia elétrica (QEE) presente, em particular da onda de tensão, sendo 

considerada satisfatória quando permite o funcionamento seguro dos equipamentos e das 

instalações. 

Nesta lição, abordou-se uma das principais perturbações responsáveis pela degradação da 

QEE, a distorção harmónica. Além dos conceitos matemáticos que facilitam a 

compreensão e o estudo dos harmónicos, foram também abordados os principais 

indicadores que permitem quantificar a distorção presente nos sinais de corrente e tensão.  

Foram ainda apresentadas as principais causas responsáveis pelo aparecimento dos 

harmónicos nas redes e nas instalações, assim como, os efeitos que estes têm nos 

principais equipamentos elétricos e componentes do sistema. Na parte final da lição, 

apresentaram-se os principais mecanismos mitigadores desta perturbação, com ênfase 

para os filtros passivos e ativos, tendo também sido abordados os principais regulamentos 

e normas que limitam este tipo de perturbação. 

Esta lição fornece aos destinatários o enquadramento com a temática da distorção 

harmónica, permitindo-lhes ainda obter as bases necessárias para a compreensão das 

matérias abordadas e para o seu posterior aprofundamento. 
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