
 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA (PPGEL) 

ASSOCIAÇÃO AMPLA ENTRE UFSJ E CEFET-MG 

 

 

  

 

 

 

Tatiane de Sá Pereira 

 

 

 

 

MODELOS ZIP PARA CARGAS LINEARES E NÃO LINEARES E SUA INFLUÊNCIA 

NA MODELAGEM HARMÔNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE 

DEZEMBRO DE 2016



i 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiane de Sá Pereira 

 

 

 

 

 

MODELOS ZIP PARA CARGAS LINEARES E NÃO LINEARES E SUA INFLUÊNCIA 

NA MODELAGEM HARMÔNICA 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais como 

requisito parcial para obtenção do grau 

de Mestre em Engenharia Elétrica 

 

 

 

ORIENTADOR: Patrícia Romeiro da Silva Jota 

COORIENTADOR: Márcio Melquíades Silva 

 

 

BELO HORIZONTE, 

DEZEMBRO DE 2016  



ii 

 

 

Tatiane de Sá Pereira 

 

 

MODELAGEM DE CARGAS LINEARES NO ESTUDO DE DISTORÇÕES 

HARMÔNICAS 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Minas Gerais como 

requisito parcial para obtenção do grau 

de Mestre em Engenharia Elétrica 

 

Aprovado em dezembro de 2016 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Prof.ª Dra. Patrícia Romeiro da Silva Jota 
PPGEL/CEFETMG (Orientador) 

 

 

Prof. Dr. Márcio Melquíades Silva 
CEFETMG (Coorientador) 

 

 

Prof.ª Dra. Maria Helena Murta Vale 
PPGEE/UFMG 

 

 

Prof. Dr. Eduardo Gonzaga da Silveira 
PPGEL/CEFETMG 

  



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta Dissertação à memória de Júlio Jacob, um grande amigo, que foi o 

percursor da minha carreira profissional. 

  



iv 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por me dar perseverança para alcançar este grande objetivo na 

minha vida. 

Agradeço aos meus pais, Manoel Souza e Maria de Sá, por me apoiarem e 

incentivarem durante todos os momentos da minha vida.  

Ao meu irmão, Filipe Manoel, que sempre acreditou no meu potencial e nunca me 

desamparou com seu carinho e amizade. 

Ao meu namorado, Hélio Cabral, pelo grande incentivo durante esta dissertação. 

Aos meus familiares que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, incentivando 

e me fazendo crescer com cada palavra de apoio e carinho. A todos os tios, em 

especial ao Tio João e à Tia Marta. A todos os primos, em especial Marco Aurélio, 

Juliana e Nayara. Agradeço ao meu primo Micael, que apesar de não estar mais 

aqui mais, sempre acreditou em mim. 

À minha orientadora, Patrícia Jota, pela amizade, dedicação e por confiar em mim 

durante a elaboração de toda essa dissertação. Agradeço ao Márcio Melquíades, 

pelos conselhos e disponibilidade.  

Aos meus grandes e eternos amigos da graduação que sempre estiveram ao meu 

lado, em especial ao Alisson Gustavo, Elvis Wilians e Jucielle Marques que sempre 

me incentivaram. Aos amigos de mestrado que estiveram comigo durante toda essa 

etapa, em especial, à Lívia Alves. À Paola Dias e Sarah Peres pela admiração e 

incentivo. 

À minha grande amiga, Naiara Duarte, por sempre ter acreditado em mim e por estar 

ao meu lado nas etapas mais difíceis deste trabalho. 

Ao CEFET e a todos os professores do programa PPGEL, pela oportunidade de me 

tornar Mestre em Engenharia Elétrica. 

Aos meus amigos e colegas da Minerconsult e da GE Power Conversion.  



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Às vezes, o caminho é claro... às vezes nem 
tanto. Cada momento, cada volta, pode desafiar o seu senso de direção. Mas é a 

escolha que fazemos ao chegar a uma bifurcação que define quem somos.” 
Dexter Morgan 

  

http://quemdisse.com.br/frase.asp?f=tudo-deveria-se-tornar-o-mais-simples-possivel-mas-nao-simplificado&a=albert-einstein&frase=195
http://quemdisse.com.br/frase.asp?f=tudo-deveria-se-tornar-o-mais-simples-possivel-mas-nao-simplificado&a=albert-einstein&frase=195
http://quemdisse.com.br/frase.asp?f=tudo-deveria-se-tornar-o-mais-simples-possivel-mas-nao-simplificado&a=albert-einstein&frase=195


vi 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma metodologia de análise dos efeitos da modelagem das 

cargas na frequência fundamental para determinação dos dados de entrada dos 

modelos harmônicos. Tanto a carga linear quanto a não linear foram representadas 

pelo modelo ZIP na frequência fundamental. Esse é um modelo de cargas que leva 

em consideração o efeito da variação da tensão aplicada à carga e é composto por 

parcelas do tipo impedância constante, corrente constante e potência constante. Foi 

possível analisar de forma mais detalhada o impacto do uso destes modelos nas 

distorções harmônicas de um sistema elétrico. Usualmente, os estudos de 

harmônicos consideram como dados de entrada valores nominais de corrente e 

potência na frequência fundamental e modelam cargas não lineares como fontes de 

corrente constantes e cargas lineares como circuitos RL série. Além desse 

modelamento, várias análises de sensibilidade são realizadas para verificar a 

influência de outros modelos de harmônicos existentes na literatura, frente à 

resposta em frequência do sistema. Diversos softwares comerciais, utilizados para 

análises harmônicas, não contemplam a abrangência dos modelos apresentados 

neste trabalho e, portanto, podem apresentar resultados distorcidos quanto à 

frequência de ressonância do sistema ou, até mesmo, não detectar distorções 

harmônicas maiores que os limites estabelecidos por norma. Dessa forma, um 

modelamento inadequado de cargas durante os estudos harmônicos pode provocar 

danos em equipamentos elétricos e gerar multas por parte da concessionária de 

energia, o que compromete ou, até mesmo, inviabiliza o funcionamento parcial ou 

total de um sistema elétrico. 

Palavras-chave: Modelo ZIP, Cargas Lineares e não Lineares, Modelos 

Harmônicos, Estudos Harmônicos. 
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ABSTRACT 

 

This work presents a methodology to analyse the effects of fundamental frequency 

load modelling and its influence in harmonic model. The modelling of linear and non-

linear load by ZIP model on fundamental frequency was done. This is a load model 

that considers the effect of the variation of the voltage applied to the load and is 

composed of portions of constant impedance, constant current and constant power. It 

was possible to analyse in more detailed the usage impact of these models in the 

harmonics of an electrical system. Harmonic studies usually consider the nominal 

values of current and power at fundamental frequency as input data and models non-

linear load as constant current sources and linear loads as RL series circuits. In 

addition to this modelling, several sensitivity analyses are carried on to verify the 

influence of other harmonic models found in the literature, regarding the frequency 

response of the system. Several commercial softwares used for harmonic analyses 

do not consider all details presented in this work and therefore, may output 

inaccurate results related to the system resonance frequency or even not detect 

harmonic distortion greater than permitted by regulation standards. Therefore, an 

improper load modelling during the harmonic studies can cause damage to electrical 

equipment and generate energy utility fines, which compromises or, even, makes the 

electrical system operation unfeasible partially or totally. 

Keywords: ZIP model, Linear and nonlinear Loads, Harmonic Models, Harmonic 

Studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E RELEVÂNCIA 

A geração e a propagação de correntes harmônicas nos sistemas elétricos de 

potência têm obtido especial enfoque na literatura, uma vez que essas correntes 

degradam o sistema elétrico e acarretam em preocupação por parte das 

concessionárias de energia quanto à qualidade de energia ofertada a seus 

consumidores.  

A qualidade de energia (QEE), definida como qualquer distúrbio na tensão, corrente 

ou frequência, que resulte em uma falha ou operação indevida de equipamentos 

elétricos, segundo Dugan et al. (2003), abrange vários fenômenos que vão desde 

problemas relacionados com a qualidade da comunicação em redes de transmissão 

de dados até o consumo final de energia elétrica, passando pela geração e 

distribuição. Flutuações de tensão, transitórios e distorções harmônicas são alguns 

dos problemas relacionados com a QEE (MACEDO JUNIOR, 2009). 

Com o objetivo de refinar as análises de fluxo de potência de um sistema, torna-se 

necessário obter modelos de carga que melhor representem as suas grandezas 

constituintes.  

Usualmente, em estudos de fluxo de potência, a carga é representada como 

potência constante, não variando seu valor com a tensão. Em outra abordagem, as 

cargas são modeladas como uma combinação de três modelos: parcelas de 

impedância constante, corrente constante e potência constante, denominado modelo 

ZIP (BOKHARI, et al., 2014).  

Atualmente, o modelo ZIP tem sido um modelo amplamente utilizado para 

representar a relação da tensão com as características de potência da carga. 

Diversos experimentos em campo e em laboratórios têm sido feitos para determinar 

os coeficientes que melhor representam a dependência da carga com a tensão. 

No âmbito das frequências múltiplas da fundamental, as distorções harmônicas são 

um dos maiores problemas em um sistema industrial. (RANADE & XU, 1998). Os 

modelos de componentes do sistema elétrico de potência (SEP) são de grande 
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importância para um estudo de harmônicas confiável e que retrate, de forma mais 

criteriosa, a resposta desses componentes, de acordo com o estudo em análise. Os 

modelos mais comumente encontrados para análise de propagação harmônica são 

os modelos de linhas e cabos, transformadores, máquinas rotativas e cargas, objeto 

dessa dissertação.  

As cargas lineares são componentes significativos da impedância harmônica, pois 

são capazes de amortecer e afetar as condições de ressonância de um sistema 

(HATZIADONIU, 2004). Desse modo, é importante estudar os modelos de cargas 

lineares disponíveis na literatura e verificar o modelo mais apropriado para uma 

determinada aplicação no sistema. A escolha inadequada de um modelo pode levar 

a conclusões equivocadas e gerar problemas futuros em instalações. 

Estudos para modelagem de SEP têm motivado o setor elétrico, uma vez que não é 

simples estimar a composição exata de uma carga. A composição da carga muda 

continuamente, pois seu modelo depende do perfil do consumidor, do clima, do 

regime de funcionamento da instalação e de outros vários fatores. Ainda que essa 

composição, seria impraticável representar, individualmente, cada componente de 

carga, uma vez que existem diversos componentes no SEP (CONCORDIA & IHARA, 

1982).  

Com base nisso nos pontos levantados anteriormente, conclui-se que os resultados 

dos estudos de SEP estão diretamente relacionados com a representação das 

cargas, o que torna necessária a análise de diversos modelos de cargas, por meio 

de diferentes cenários, de forma a determinar suas influências em estudos de 

distorções harmônicas.  

1.2 OBJETIVO 

Esta dissertação tem por objetivo apresentar alguns dos modelamentos de cargas 

na frequência fundamental. Ao considerar o modelo das cargas variável com a 

tensão, modelo ZIP, ter-se-á condições iniciais para estudos harmônicos distintos. 

A partir deste modelo, na frequência fundamental, são apresentados alguns dos 

modelos de cargas lineares para simulação harmônica e o impacto desses modelos 

na resposta em frequência do sistema. A utilização de um modelo mais adequado ao 
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sistema possibilita minimizar ou, até mesmo, eliminar problemas de ressonância no 

sistema, ainda na fase de projeto. 

Com base nos resultados e considerações apresentadas nesta dissertação, objetiva-

se contribuir com as análises harmônicas, por meio de um modelamento mais 

criterioso de cargas e, com isso, minimizar danos em um sistema e permitir um 

melhor funcionamento do SEP.  

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este trabalho está organizado em sete capítulos. 

O Capítulo 1 apresenta a descrição do tema abordado e a importância da 

modelagem de carga; objetivo e estrutura da dissertação. 

Uma pesquisa bibliográfica sobre os principais modelos de cargas, tanto para 

frequência fundamental quanto para estudos harmônicos, é apresentada no capítulo 

2.  

Um levantamento sobre distorções harmônicas e o efeito da ressonância no sistema 

elétrico é feito no capítulo 3. 

O Capítulo 4 apresentada a modelagem de cargas na frequência harmônica para 

subsidiar estudos harmônicos. 

No Capítulo 5 é descrita a metodologia empregada para análise de sensibilidade dos 

modelos de cargas no sistema elétrico, a partir da formulação matemática dos 

modelos ZIP e três modelos para harmônicas, desenvolvidos por meio de rotinas no 

Matlab®. 

No Capítulo 6, é feita uma análise de sensibilidade dos modelos de carga na 

frequência fundamental e também em harmônicas. A influência da potência de curto-

circuito e dos modelos de cargas no cálculo do fluxo de harmônica são analisadas. 

Além disso, é apresentado um estudo de caso com a carga linear modelada como 

ZIP, sem e com variação de tensão.  
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Finalmente, o Capítulo 7 descreve as conclusões obtidas a partir desta dissertação e 

a proposta de continuidade para trabalhos futuros. 
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2 ESTADO DA ARTE 

Este capítulo apresenta uma revisão de estudos referentes à modelagem de cargas 

lineares para análises harmônicas e modelagem de cargas na frequência 

fundamental. Foram levantados alguns dos importantes trabalhos sobre a temática 

desenvolvida nesta dissertação.  

A abordagem inclui diversos modelos de cargas utilizados e estudados por 

pesquisadores em todo o mundo, os quais buscam melhores resultados em estudos 

de distorções harmônicas em um sistema elétrico de potência. O objetivo desta 

pesquisa é avaliar os principais modelos utilizados nos estudos de distorções 

harmônicas. 

2.1 ESTUDO DE DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

Em 1982, (MAHMOUD & SHULTZ) apresentam um método para análise da 

propagação de correntes harmônicas em um sistema de corrente alternada. A 

metodologia proposta é aplicada a dois diferentes sistemas elétricos: i) um sistema 

somente com uma grande fonte harmônica (simple large harmonic source) e ii) outro 

sistema maior composto por duas fontes harmônicas idênticas de tamanho médio (a 

much larger system with two identical medium sized harmonic sources), onde as 

respostas dos sistemas i) e ii) são comparadas para análises dos componentes. É 

apresentado um modelo de carga, originado da combinação de um modelo 

equivalente de motor de indução com modificações e uma resistência shunt em 

paralelo. Ao analisar o comportamento das cargas lineares nos dois sistemas 

elétricos estudados, tem-se que próximo às frequências de ressonância, a adição de 

cargas no sistema afeta o fluxo de corrente harmônica e em baixas frequências, não 

próximo à frequência de ressonância, pode resultar no aumento ou diminuição do 

fluxo de corrente harmônica. Segundo o autor, as cargas são elementos de grande 

dificuldade de modelamento e, para esse estudo, a inclusão de cargas modeladas 

conforme descrito anteriormente, afeta significantemente o fluxo de correntes 

harmônicas em linhas de transmissão de um sistema elétrico. 

Em (1983), um grupo de trabalho do IEEE aborda os efeitos de harmônicas nos 

sistemas elétricos, ao considerar as fontes de harmônicas até então conhecidas. É 

desenvolvido um detalhamento das novas e futuras fontes e seus prováveis efeitos. 
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As harmônicas são tratadas como fontes de dano potencial tanto para as cargas 

consumidoras quanto para a rede elétrica. Segundo os autores, três áreas requerem 

um esforço maior de pesquisa: modelamento de sistemas e equipamentos para a 

análise da rede; técnicas de medição de harmônicas e a obtenção de dados sobre o 

efeito das harmônicas nos equipamentos e sistemas. São citados os efeitos das 

harmônicas como falha em bancos de capacitores, perdas excessivas em máquinas 

síncronas e sobretensão e correntes excessivas causadas por ressonâncias. Além 

dos efeitos, o artigo faz uma identificação das fontes geradoras de harmônicas. 

Kraft & Heydt (1984) abordam a configuração do sistema de potência como uma 

possível causa de ressonância. Desse modo, é proposto um método para analisar a 

configuração do sistema, de forma a avaliar a questão da ressonância. O método 

produz resultados com a precisão suficiente para reduzir a necessidade da 

execução múltipla de estudos de fluxo de potência baseados no método de Newton-

Raphson, sendo esse método modificado para permitir a inclusão das tensões e 

correntes harmônicas. Com o artigo, obtêm-se as seguintes conclusões: 1) é 

possível calcular a capacitância da barra que leva à ressonância, para uma dada 

frequência harmônica; 2) é possível calcular a tensão na barra, nas condições de 

ressonância ou próximas a ela, sem a necessidade de realizar múltiplos estudos de 

fluxo de potência. Também é possível calcular a tensão de pico na barra para 

avaliação de stress dielétrico; 3) pode-se utilizar este método para determinação do 

valor de capacitância do banco de capacitores, de modo a identificar os picos de 

tensão para qualquer configuração do sistema. 

Segundo Owen (1998), sistemas com tecnologia de corrente alternada eram novos 

no ano de 1983 e para identificar um problema ocorrido em uma instalação em 

Hartford (Connecticut), engenheiros utilizam a análise harmônica como ferramenta 

de identificação das distorções harmônicas existentes. A necessidade da análise 

surge frente ao aquecimento de um motor que, em seguida, é descoberta a 

ressonância em linha de transmissão como origem desse problema. Por meio de 

cálculos, Steinmetz chega à conclusão que a ressonância da linha de Farmington 

River ocorre por volta de 1600 Hz, ou seja, na 13ª harmônica da sua frequência de 

operação. Em 1812, é desenvolvido pelo matemático francês, Jean Fourier, um 

método matemático que faz a decomposição de uma função complexa em uma série 
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de funções seno e cosseno. O nome Análise Harmônica é designado por Thomson e 

Tait para um método, primeiramente, usado em física matemática e, depois, usado 

por Bernouilli e Euler. Já em 1965 J. W. Cooley e J. W. Tukey apresentam o 

algoritmo da Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

O IEEE (1993) aborda os efeitos das harmônicas nos equipamentos. São avaliados 

os efeitos de sobrecarga térmica, perturbações e stress nos dielétricos. Uma 

avaliação quantitativa dos efeitos é apresentada, embora a maioria dos efeitos só 

possa ser estudada de forma qualitativa. Os autores listam duas categorias 

principais do efeito de harmônicas nos equipamentos: a primeira é o efeito de 

aquecimento em motores, capacitores e transformadores, o que reduz a vida útil 

desses equipamentos. A segunda categoria considera as perturbações de operação 

que inclui na sua maioria, os equipamentos eletrônicos. 

RANADE & XU (1998) abordam as distorções harmônicas como o principal problema 

de qualidade de energia em sistemas elétricos industriais. Esforços têm sido feitos 

para melhorar o gerenciamento das distorções harmônicas em sistemas de potência. 

Modelos de componentes amplamente aceitos, métodos de simulação e 

procedimentos para realizar estudos de harmônicas são desenvolvidos ao longo dos 

anos. A análise das distorções harmônicas, no sistema elétrico de potência (SEP), 

realizada, geralmente, através de simulações, está diretamente relacionada com o 

modelo dos componentes do sistema elétrico. Com isso, são obtidos os resultados 

referentes às harmônicas e é possível verificar os níveis de distorções em diversos 

pontos do sistema elétrico, os quais devem respeitar os limites impostos pelos 

órgãos fiscalizadores, para que o sistema interligado nacional (SIN) não seja afetado 

por essas distorções. Além disso, os estudos harmônicos também determinam a 

existência de ressonância no sistema. A necessidade de estudos harmônicos está 

relacionada com a excessiva distorção, medida em sistemas elétricos existentes ou 

na instalação de equipamentos que produzem harmônicos. Muitos modelos têm sido 

propostos para representar fontes harmônicas, assim como componentes lineares. 

Xu (2001) aborda a simulação como o método mais comum de investigar problemas 

de qualidade de energia, onde a adequada aplicação das técnicas de simulação 
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depende de dois fatores: a) o algoritmo de simulação e b) os modelos dos 

componentes usados nos algoritmos de simulação. 

A importância do modelamento dos componentes não se deve somente à 

elaboração de estudos de qualidade de energia através de simulação, mas também 

ao correto entendimento das características de propagação dos distúrbios da 

qualidade de energia, como por exemplo, análises harmônicas, transientes, 

afundamento e elevação de tensão. 

Para a análise harmônica, são apresentados modelos de linhas aéreas e cabos, 

transformadores, máquinas rotativas, cargas agregadas e dispositivos eletrônicos. 

As cargas agregadas são caracterizadas como um grupo de cargas conectadas a 

um barramento que são tratadas como um único componente para análises 

harmônica. Para representar as cargas agregadas através de formulas pré-definidas, 

torna-se necessária à construção de um adequado modelo de impedância. Dois 

modelos são apresentados no artigo, modelo A e modelo B, os quais são utilizados 

atualmente para representar cargas. 

Em (2012), os autores Cuk et al. apresentam algumas considerações na estimação 

da impedância harmônica em sistemas de baixa tensão. Para análise da impedância 

harmônica, efeitos de diferentes modelos de cargas, composições de cargas 

lineares (lumping loads), comprimento de cabos, e a representação da rede de 

média tensão são investigados separadamente.  

As cargas lineares são os principais elementos de amortecimento das impedâncias 

harmônicas na rede, mas também podem alterar as condições de ressonância, 

principalmente em altas frequências. Os autores fazem uma análise do efeito da 

composição da carga como, por exemplo, carga sem motores de indução; 10%, 20% 

e 30% da potência demandada por motores. O mesmo é feito para a avaliação da 

carga capacitiva referente aos bancos de capacitores responsáveis pela correção do 

fator de potência. Também é realizada uma avaliação de resposta em frequência do 

sistema para uma carga puramente resistiva. 

Eghtedarpour e Karimi (2014) apresentam um estudo de caso real do efeito da 

ressonância em um sistema de potência, o que resulta na abertura dos fusíveis de 
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um banco de capacitores de 20 kV. Medições e simulações foram realizadas para 

determinar correntes harmônicas e distorções harmônicas de tensão para uma 

melhor análise do sistema. Após análises, tem-se que impedâncias elevadas na 

frequência de ressonância levam a altas distorções de tensão, o que causa 

correntes elevadas no banco de capacitores, levando ao rompimento dos fusíveis. 

2.2 MODELAGEM DE CARGAS ZIP 

Tradicionalmente, os modelos de cargas são classificados em duas grandes 

categorias: modelos estáticos e modelos dinâmicos. Os modelos exponencial e 

polinomial, também conhecido como modelo ZIP, são comumente utilizados em 

modelos estáticos. Entretanto, diversos outros modelos têm sido empregados em 

simulações com o objetivo de avaliar a sensibilidade de tais modelos. 

Em (1993), Ying-Yi Hong analisa o impacto do uso de dois modelos de cargas: o 

modelo de potência constante, tradicionalmente usado, e o modelo de impedância 

constante, para solução de fluxo de potência ótimo, aplicado a um sistema elétrico 

real de Taiwan com 251 barras. Para o modelo de impedância constante, o sistema 

tende a apresentar característica não linear, o que se intensifica em uma faixa de 

tensão mais ampla. 

Em (1995), uma força tarefa do IEEE apresenta uma extensa lista de trabalhos 

publicados, abordados na literatura entre 1957 e 1993, com propostas de modelos 

matemáticos de carga utilizados em estudos de sistemas de potência, seus 

respectivos parâmetros e suas restrições. São apresentados modelos de cargas 

estáticos e dinâmicos.  

No IEEE (1995) são mostrados definições e modelos básicos de cargas lineares. A 

carga é definida como todo dispositivo conectado ao sistema elétrico que consome 

potência ativa e/ou reativa, conectados ao sistema elétrico. É mostrado também uma 

breve descrição de modelos, tanto não motores quanto motores, com ênfase nas 

cargas não motores, nos modelos de carga polinomial, exponencial, ambos 

dependentes da frequência. O artigo aborda a necessidade da escolha adequada do 

melhor modelo para representação das cargas, uma vez que diferentes modelos 

impactam nos resultados de diferentes estudos.  
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Em (1999), Baghzouz e Quist apresentam dados obtidos de testes em campo, 

através da resposta de alguns tipos de cargas, dentre elas, hotel/casino, shopping e 

residencial/comercial, frente há pequenas variações de tensão. A partir dos dados 

coletados são estimados os parâmetros para modelos estáticos e dinâmicos para 

cada tipo de carga. O artigo também aborda incertezas devido à flutuação de cargas 

e recomenda a obtenção de uma maior quantidade de dados, para uma maior 

precisão e confiabilidade para estimação dos parâmetros dos modelos. 

Em Coker e Kagasoane (1999) é abordado o modelo de carga estática tipo 

exponencial, aplicado a uma rede básica da concessionária ESKOM (África do Sul). 

Para obtenção dos parâmetros dos modelos de carga estática, foi utilizada a 

composição de cargas baseada em fatores como: conhecimento de diversas cargas 

e classes de consumidores em uma mesma subestação, composição por classe 

consumidora e, por último, composição de carga para três diferentes barras de 132 

kV Para o primeiro grupo, a obtenção dos parâmetros indica que o sistema principal 

pode ser aproximado por modelo de corrente constante, para potência ativa, e 

impedância constante, para potência reativa. Existe uma grande variação nos 

parâmetros dos modelos para os diferentes tipos de consumidores, sendo que as 

cargas correspondentes à indústria de mineração são as mais impactantes no 

desempenho do sistema devido ao amplo uso de motores de indução. Isso se deve 

a utilização de motores de grande porte, com característica de potência constante. 

Duas barras do sistema apresentam característica de impedância constante e a 

terceira, potência constante. O autor também apresenta um estudo de distúrbio de 

tensão, no domínio do tempo, e conclui que as cargas estáticas podem representar 

adequadamente as cargas dinâmicas. 

Collin et al. (2010) abordam a técnica “component-based” para desenvolver modelos 

aprimorados de cargas agregadas para análises de fluxo de potência, perfil de 

tensão e fluxo de harmônicas. O modelo de carga agregada é desenvolvido com 

base em uma análise de demanda diária de cargas residenciais e a demanda total 

da carga é dividida em categorias de cargas específicas. É feita, na sequência, uma 

análise de cada modelo agregado e aplicados o modelo exponencial e o modelo 

polinomial/ZIP. 
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Outro exemplo de modelo ZIP aplicado a cargas residenciais é mostrado em Lu Ning 

et al. (2008), onde os autores apresentam técnicas para modelagem ZIP, por meio 

de medições e simulações, além de utilizar dados de consumo dos aparelhos.  

Kenan Hatipoglu et al. (2012) investigam o efeito da variação de tensão em cargas 

ZIP em uma microgrid, onde o sistema é constituído de três geradores a diesel e 

seis cargas modeladas como ZIP. As condições de cargas aplicadas para cada 

simulação são: cargas 100% impedância constante, 100% potência constante e 

100% corrente constante. Por meio de gráficos, para cada modelo de carga, é 

observado que o modelo ZIP apresenta diferentes características de potência, uma 

vez que a potência da carga varia de forma diferente com a tensão, o que 

exemplifica o modelo matemático com as simulações realizadas. 

Em Bokhari et al. (2014) é proposto um método experimental dos coeficientes do 

modelo ZIP através da variação da tensão. Uma série de estudos é realizada com 

consumidores residenciais, comerciais e industriais em Nova Iorque. 

Eletrodomésticos e equipamentos industriais são testados, em laboratório, para uma 

variação de tensão de 1,1 a 0 p.u. e de 0 a 1,1 p.u. em passos de 3V, de modo a 

obter as curvas características P-V, Q-V, I-V. Tabelas de cargas dos consumidores 

são construídas com o uso de fatores de sazonalidade e ciclos de trabalho, para 

obtenção de informações de carga, de cada dispositivo, para cada classe de 

consumidores. Verificou-se que os eletrodomésticos modernos se comportam de 

uma maneira bastante diferente dos aparelhos de dez anos atrás. Modelos de 

diferentes tipos de classes consumidoras são validados com registros reais de 

variações de carga, sob redução de tensão, em várias redes de distribuição da 

concessionária Consolidated Edison Inc., em Nova Iorque. 

2.3 MODELOS DE CARGAS PARA FREQUÊNCIAS HARMÔNICAS 

São apresentados alguns modelos de carga utilizados, ao longo das últimas 

décadas, em estudos de sistemas elétricos de potência. 

Em (1991), um trabalho desenvolvido por Pires apresenta quatro modelos de cargas 

lineares, os quais se baseiam em informações disponíveis: 1) modelo para cargas 

predominantemente resistivas; 2) modelo para cargas com uma parte significante de 

motores; 3) modelo para cargas industriais: um grande motor ou um grupo de 



12 

2-Estado da Arte 

 

motores; e 4) modelo originado de experiências realizadas em média tensão. Todos 

esses modelos de cargas lineares são desenvolvidos para estudos de harmônicas. 

O artigo de (RIBEIRO, 1992) analisa, detalhadamente, modelos de cargas lineares e 

de outros componentes do sistema para o estudo de propagação harmônica. Devido 

à dificuldade em se obter informações detalhadas das cargas, uma vez que a carga 

é uma composição de um número agregado de componentes, não é simples 

estabelecer um modelo baseado em análise teórica, o que torna necessário o 

entendimento e o uso de um modelo real, através de medições de pontos do sistema 

elétrico, por exemplo. Apesar de experiências práticas ainda serem insuficientes 

para garantir um melhor modelo de carga, os estudos que utilizam os modelos 

existentes são desenvolvidos por meio de informações disponíveis. Os mesmos 

modelos de cargas lineares abordados no artigo do Pires [20], também são 

abordados nesse artigo. 

Em (1996), a força tarefa do IEEE publica um artigo com modelos e análises de 

propagação harmônica em sistemas elétricos de potência. São apresentados 

conceitos básicos e a origem das harmônicas, modelos de cargas lineares e 

modelos de outros componentes do sistema, como linhas de transmissão, 

transformadores e máquinas rotativas. Além de não produzirem harmônicas, as 

cargas lineares, quando próximas da frequência de ressonância, possuem efeito 

significante na resposta em frequência de um sistema. Um modelo genérico de 

carga linear é apresentado no artigo. Para sua aplicação é necessário ter 

conhecimento da composição típica da carga. Três outros modelos de cargas 

lineares são apresentados e sugeridos na literatura: a) modelo A; b) modelo B e c) 

modelo C, sendo esse último modelo derivado de medições de cargas em média 

tensão.  

Lamedica et al (1997) propõem um modelo modificado de carga linear para estudo 

de harmônicas aplicado a sistema de distribuição. O modelo proposto é 

representado por uma parcela estática e uma parcela motora da carga, além de 

levar em consideração o efeito “deep bar effect”, que ocorre no enrolamento do rotor 

com o aumento da frequência. Este efeito está presente nos motores industriais de 

grande porte, na ordem de centenas de KW. A validação desse modelo é feita por 
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meio de testes, em laboratório, em um grande consumidor industrial. Inúmeros 

estudos relacionados ao modelamento de cargas rotativas têm sido feitos. No 

entanto, algumas dificuldades ainda existem para obtenção de um modelo adequado 

de áreas de cargas, especialmente quando se trata de cargas complexas, com uma 

alta porcentagem de máquinas rotativas.  

Os autores de uma força tarefa da IEEE (2003) fazem uma revisão das práticas 

comuns e dos modelos analíticos para a representação de cargas lineares 

agregadas, aplicados a estudos de propagação harmônica. Por meio de simulações, 

é apresentada a alta sensibilidade de diferentes tipos de modelos utilizados para 

representar a carga. Segundo os autores, a comparação dos seis modelos de carga 

apresentados mostra uma diferença significativa na impedância do sistema, próxima 

à frequência de ressonância. Além de serem componentes significativos da 

impedância harmônica do sistema, as cargas lineares são os principais elementos 

de amortecimento e afetam as condições de ressonância, principalmente em altas 

frequências. Simulações digitais mostram que as cargas afetam, notavelmente, o 

fluxo harmônico. Foram feitas comparações de seis modelos de cargas lineares 

quanto à propagação e à distorção harmônica. As comparações demonstram que a 

representação da carga tem grande influência na impedância do sistema, próximo 

da ressonância dominante. Há uma dificuldade em se estabelecer um modelo 

baseado em análises teóricas, sendo de grande importância a realização de 

medições práticas para um modelo que melhor represente essas cargas. O artigo 

apresenta um número de modelos de cargas lineares e demonstra seus impactos na 

impedância harmônica de um sistema. Além disso, é apresentado um estudo 

comparativo que mostra a sensibilidade dos cálculos harmônicos para selecionar um 

modelo de carga. A composição da carga é identificada como outro fator que altera 

significantemente as características de ressonância da impedância do sistema. 
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3 DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

3.1 CARGAS LINEARES E NÃO LINEARES 

Estudos de distorções harmônicas são, atualmente, uma parte muito importante da 

engenharia elétrica, devido ao fato dos sistemas elétricos de potência terem um 

papel muito importante na sociedade moderna. Essa área de estudo tem como 

finalidade determinar as distorções das formas de ondas de tensão e corrente nos 

diversos pontos do sistema elétrico, além de determinar as condições perigosas de 

ressonância e suas formas de mitigação (IEEE, 1996). 

Os estudos de distorções harmônicas e seus efeitos em sistemas elétricos de 

potência datam do final do século XX, (OWEN, 1998). Nessa época, se iniciam a 

construção das primeiras linhas longas de transmissão e a aplicação da energia 

elétrica. No entanto, percebe-se um fenômeno que provoca aquecimentos em 

equipamentos que, mais tarde, é associado à ressonância nas linhas de 

transmissão. A partir destas observações, os engenheiros começam a pesquisar a 

origem de tal fenômeno. 

As harmônicas são um fenômeno que envolve frequências que vão desde 50/60 Hz 

até cerca de 3.000 Hz e, para o seu estudo, é necessário levar em consideração as 

características de resposta em frequência dos componentes do sistema de potência, 

na faixa de frequência harmônica (XU, 2001). 

A ferramenta básica para o estudo e compreensão das harmônicas é a análise de 

Fourier. A aplicação dessa análise permite a decomposição de uma forma de onda 

complexa em soma de funções simples do tipo seno e cosseno. Por meio dessa 

decomposição, é estabelecida a relação entre a forma de onda no domínio do tempo 

com o domínio da frequência. 

A distorção harmônica é gerada por cargas não lineares, conforme citado em 

(DUGAN, et al., 2003). O conversor de frequência é um exemplo de carga não 

linear, utilizado para o controle de velocidade dos motores de indução. As fontes 

chaveadas presentes nos modernos equipamentos eletrônicos também são cargas 

não lineares. Os conversores de frequência e as fontes chaveadas podem ser 
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classificados como elementos que utilizam a tecnologia da eletrônica de potência, 

cujo princípio básico é a comutação da tensão ou corrente elétrica. 

Existem também outros tipos de cargas não lineares, como reatores presentes nas 

indústrias e os fornos a arco elétrico, conforme citado em (RANADE & XU, 1998). 

3.2 EFEITO DAS HARMÔNICAS 

Em função da existência das distorções harmônicas, vários problemas no sistema de 

potência podem ocorrer devido à presença de harmônicas, desde o mau 

funcionamento, até chegar a danos irreversíveis dos equipamentos. 

Nos transformadores, as harmônicas aumentam a dissipação de calor nos 

enrolamentos e, consequentemente, elevam as perdas por efeito pelicular (redução 

da área de condução ao aumentar a frequência da forma de onda de tensão ou 

corrente). O aquecimento provoca a diminuição da vida útil dos transformadores. O 

mesmo efeito é observado nas máquinas rotativas. 

Outro efeito provocado pelas harmônicas é a sobrecarga do condutor neutro em 

uma dada instalação. 

Em bancos de capacitores, as harmônicas podem provocar a circulação de uma 

corrente elevada. Essa circulação de corrente é relevante em casos de ressonância 

série (ARRILLAGA & WATSON, 2003) e pode causar danos aos bancos de 

capacitores, além do rompimento de isolamentos. 

Circuitos contendo capacitores e indutores possuem uma ou mais frequências 

naturais. Quando uma dessas frequências se iguala a uma frequência harmônica 

produzida no sistema de potência, tem-se o fenômeno da ressonância. Essa é a 

condição em que uma tensão ou corrente contínua a existir com valores elevados e 

origina um dos principais problemas relacionados à distorção harmônica em 

sistemas elétricos. 

3.2.1 Ressonância Paralela 

A ressonância paralela é um fenômeno originário da associação paralela entre uma 

capacitância e uma indutância, por exemplo: associação da capacitância do banco 
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de capacitores e da indutância do sistema. A ressonância ocorre para uma 

frequência harmônica na qual a reatância capacitiva do banco se iguala à reatância 

indutiva presente no sistema. Nessa frequência, conhecida como frequência de 

ressonância, o sistema oscila em sua maior amplitude, podendo produz picos de 

tensão nessa ordem harmônica. 

Com o equacionamento têm-se as Equações (3.1) e (3.2): 

𝑋𝐶(𝑓𝑝)=X𝐿(𝑓𝑝) 

 

(3.1) 

1

2𝜋𝑓𝑝𝐶
= 2𝜋𝑓𝑝𝐿 

 

(3.2) 

Ao manipular essa igualdade, obtém-se a Equação (3.3) do cálculo da frequência de 

ressonância: 

𝑓𝑝=
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

(3.3) 

Onde 𝑓𝑝 é a frequência de ressonância paralela; 𝐶 a capacitância do banco de 

capacitores e 𝐿 a indutância do sistema. O componente resistivo presente no 

sistema não influencia na frequência de ressonância, sendo apenas um componente 

importante no amortecimento da ressonância. 

A impedância do sistema é dada pela Equação (3.4): 

𝑍(𝑓) =
1

√(
1

𝑅
)

2

+ (2.𝜋.𝑓.𝐶 −
1

2.𝜋.𝑓.𝐿
)

2
 

 

(3.4) 

Onde 𝑅 é o componente resistivo presente no sistema. 

Na frequência de ressonância, a impedância de associação, vista em relação à fonte 

harmônica, torna-se muito elevada, podendo gerar picos de tensão e, 
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consequentemente, sobrecorrente e sobretensão no sistema. Esses picos podem 

provocar aquecimento de equipamentos e, muitas vezes, a queima deles. O efeito é 

tanto pior, quanto maior for o valor da capacitância do banco de capacitores 

(DUGAN, et al., 2003). 

3.2.2 Ressonância Série 

Em um circuito ressonante série, a resistência, a capacitância e a indutância estão 

em série e, diferentemente do circuito ressonante paralelo, o circuito série apresenta 

uma baixa impedância na frequência de ressonância. A combinação série do banco 

de capacitores com a indutância do sistema cria um caminho de baixa impedância 

para as correntes harmônicas.  

A frequência de ressonância do circuito série é dada pela Equação (3.5): 

𝑓𝑠=
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

(3.5) 

Onde 𝑓𝑠 é a frequência de ressonância série; 𝐶 a capacitância do banco de 

capacitores e 𝐿 a indutância do sistema. 

A impedância do sistema é dada pela Equação (3.6): 

𝑍(𝑓) = √𝑅2 + (2𝜋𝑓𝐿 −
1

2𝜋𝑓𝐶
)

2

 

 

(3.6) 

Nota-se que o componente resistivo presente no sistema (𝑅) limita o valor da 

corrente na ressonância série. 

3.3 NORMAS 

Os índices mais utilizados para medir a distorção de uma forma de onda periódica 

são a distorção harmônica total de tensão (𝐷𝐻𝑇𝑉) e de corrente (𝐷𝐻𝑇𝐼), conforme 

calculados pelas Equações (3.7) e (3.8). (RANADE & XU, 1998). 
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Para tensão: 

𝐷𝐻𝑇𝑉% =
√∑ 𝑉ℎ

2𝑁
2

𝑉1
∗ 100 

 

(3.7) 

Para corrente: 

𝐷𝐻𝑇𝐼% =
√∑ 𝐼ℎ

2𝑁
2

𝐼1
∗ 100 

 

(3.8) 

Onde 𝐷𝐻𝑇𝑉% é a distorção harmônica total de tensão em porcentagem; 𝐷𝐻𝑇𝐼% 

distorção harmônica total de corrente em porcentagem; ℎ ordem harmônica; 𝑉ℎ 

tensão harmônica de ordem ‘h’, [V]; 𝑉1 tensão na frequência fundamental, [V]; 𝐼ℎ 

corrente harmônica de ordem ‘h’, [A] e 𝐼1 corrente na frequência fundamental, [A]. 

Os índices de distorção harmônica individual são definidos pela relação da 

componente harmônica pela componente fundamental, para tensão e corrente, 

conforme calculados pelas Equações (3.9) e (3.10). 

Para tensão: 

𝐷𝐻𝐼𝑉% =
𝑉ℎ

𝑉1
∗ 100 

 

(3.9) 

Para corrente: 

𝐷𝐻𝐼𝐼% =
𝐼ℎ

𝐼1
∗ 100 

 

(3.10) 

Onde 𝐷𝐻𝐼𝑉% é a distorção harmônica individual de tensão e 𝐷𝐻𝐼𝐼% distorção 

harmônica individual de corrente, ambas em porcentagem. 
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Os índices de distorção são definidos em porcentagem, em relação à tensão e 

corrente fundamentais. 

O valor eficaz da onda total é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados, 

conforme mostrado pelas Equações (3.11) e (3.12). 

Para tensão: 

𝑉𝑅𝑀𝑆 = √∑ 𝑉ℎ
2

∞

ℎ=1

 

 

 

(3.11) 

Para corrente: 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √∑ 𝐼ℎ
2

∞

ℎ=1

 

 

 

(3.12) 

Onde 𝑉𝑅𝑀𝑆 é a tensão eficaz; 𝑉ℎ tensão harmônica de ordem ‘h’; 𝐼ℎ corrente 

harmônica de ordem ‘h’ e 𝐼𝑅𝑀𝑆 corrente eficaz. 

Uma vez definida a maneira de se quantificar a presença de harmônicas em um 

dado ponto de um sistema de potência, é importante definir o nível de distorção 

aceitável para que o sistema elétrico não sofra danos provocados por distorções 

harmônicas. Nesse sentido, foram criadas normas que definem esses valores que 

devem ser respeitados por consumidores industriais e concessionárias de energia. 

A norma IEEE STD 519 e as normas IEC 61000 são normas internacionais que 

tratam da normalização harmônica (ARRILLAGA & WATSON, 2003).  

 Norma IEEE STD 519 - 2014 

A norma IEEE STD 519 - Práticas Recomendadas e Requisitos para Controle de 

Harmônicas em Sistemas de Potência - é um padrão que indica os limites para as 
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correntes harmônicas que podem ser injetadas no sistema de potência. A Tabela 3.1 

mostra os limites de distorção para a forma de onda de tensão. 

Tabela 3.1 – Limites de distorção harmônica de tensão (IEEE, 2014) 

Tensão no barramento 
no PAC (V) 

Harmônica 
Individual (%) 

Distorção Harmônica Total 
DHT (%) 

V≤ 1,0 kV 5.0 8.0 

1 kV < V ≤ 69 kV 3.0 5.0 

69 kV < V ≤ 161 kV 1.5 2.5 

161 kV < V 1.0 1.5 

 

Na Tabela 3.2 são apresentados os limites de distorção para a forma de onda de 

corrente. 

Tabela 3.2 – Limites de distorção harmônica de corrente para sistemas de 120V até 69 kV (IEEE, 
2014) 

Máxima distorção harmônica de corrente em percentual de IL 

  Ordem da Harmônica Individual 
 ISC / IL 3 ≤ h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h <23 23 ≤ h <35 35 ≤ h <50 TDD 

<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

 

Onde 𝐼𝑆𝐶 é a corrente máxima de curto-circuito no Ponto de Acoplamento Comum 

(PAC) e 𝐼𝐿 a corrente máxima demandada pela carga (componente à frequência 

fundamental) no PAC, sob condições de operação normal de carga. 

A IEEE STD 519 é um conjunto de diretrizes e práticas recomendadas que devem 

ser aplicadas às concessionárias e seus consumidores industriais, para mitigar os 

efeitos das harmônicas geradas por cargas não lineares. 

 Norma IEC 61000 

A norma IEC 61000-2-2 limita as distorções harmônicas de tensão para 

consumidores com tensão de alimentação entre 240 V e 450 V, sistemas trifásicos 
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ou monofásicos que operem com frequência nominal correspondente a 50Hz ou 

60Hz. Os níveis aceitáveis são mostrados na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Limites para distorção harmônica da forma de onda de tensão (IEC, 2002) 

Harmônica ímpar não múltipla de 3 
Harmônica ímpar 

múltipla de 3 
Harmônica par 

Ordem Tensão % Ordem Tensão % Ordem Tensão % 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1.5 4 1 

11 3.5 15 0.4 6 0.5 

13 3 21 0.3 8 0.5 

17 ≤ h ≤ 29 2.27 x (17/h) – 0.27 21< h ≤ 45 0.2 10 ≤ h ≤ 20 0.25 x (10/h) + 0.25 

 

A IEC 61000-3-2 fornece os limites para as correntes harmônicas geradas por 

equipamentos que operam com correntes até 16 A.  

A IEC 61000-3-4 fornece os limites para as correntes harmônicas geradas por 

equipamentos operando com correntes maiores que 16 A. 

A IEC 61000-3-6 indica os níveis de tensão harmônica em média tensão (MT), alta 

tensão (AT), extra alta tensão (EAT). Esses níveis estão indicados na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 - Limites para distorção harmônica da forma de onda de tensão (IEC, 2008) 

 

 PRODIST – MÓDULO 8 

No Brasil, os Procedimentos de Distribuição de Energia (PRODIST) são documentos 

elaborados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que normatizam e 

padronizam as atividades técnicas relacionadas ao funcionamento e desempenho 

dos sistemas de distribuição de energia elétrica. O módulo 8 estabelece 

procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica (ANEEL, 2008). 

MT AT - EAT MT AT - EAT MT AT - EAT

5 5.0 2.0 3 4.0 2.0 2 1.8 1.4

7 4.0 2.0 9 1.2 1.0 4 1.0 0.8

11 3.0 1.5 15 0.3 0.3 6 0.5 0.4

13 2.5 1.5 21 0.2 0.2 8 0.5 0.4

17 ≤ h ≤ 49 1.9 x (17/h) x 0.2 1.2 x (17/h) 21< h ≤ 45 0.2 0.2 10 ≤ h ≤ 50 0.25 x (10/h) + 0.22 0.19 x (10/h) + 0.16

Harmônica ímpar não múltipla de 3 Harmônica ímpar  múltipla de 3 Harmônica par

Ordem 

harmônica h

Tensão Harmônica % Ordem 

harmônica h

Tensão Harmônica % Ordem 

harmônica h

Tensão Harmônica %
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Na Tabela 3.5 e na Tabela 3.6 são apresentados os valores de referência citados 

neste procedimento. 

Tabela 3.5 - Valores de referência globais das distorções harmônicas totais (em porcentagem da 
tensão fundamental) 

Tensão Nominal do 
Barramento 

Distorção Harmônica Total de Tensão 
(DTT) [%] 

VN ≤ 1kV 10 

1kV < VN ≤ 13,8kV 8 

13,8 kV < VN ≤ 69kV 6 

69kV < VN < 230kV 3 

 

Tabela 3.6 - Níveis de referência para distorções harmônicas individuais de tensão (em percentagem 
da tensão fundamental) 

Ordem 
Harmônica 

Distorção Harmônica Individual de Tensão [%] 

VN ≤ 1kV 1kV < VN ≤ 13,8kV 13,8 kV < VN ≤ 69kV 69kV < VN < 230kV 

Ímpares não 
múltiplas de 3 

5 7,5 6 4,5 2,5 

7 6,5 5 4 2 

11 4,5 3,5 3 1,5 

13 4 3 2,5 1,5 

17 2,5 2 1,5 1 

19 2 1,5 1,5 1 

23 2 1,5 1,5 1 

25 2 1,5 1,5 1 

>25 1,5 1 1 0,5 

Ímpares 
múltiplas de 3 

3 6,5 5 4 2 

9 2 1,5 1,5 1 

15 1 0,5 0,5 0,5 

21 1 0,5 0,5 0,5 

>21 1 0,5 0,5 0,5 

Pares 

2 2,5 2 1,5 1 

4 1,5 1 1 0,5 

6 1 0,5 0,5 0,5 

8 1 0,5 0,5 0,5 

10 1 0,5 0,5 0,5 

12 1 0,5 0,5 0,5 

>12 1 0,5 0,5 0,5 

 

 Módulo 2.8 do PROREDE do ONS 

O Submódulo 2.8 é um documento do Operador Nacional do Sistema (ONS), sendo 

o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de 

geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN), 

sob a fiscalização e regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  
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O submódulo aborda a Distorção Harmônica Total (DHT) e a Distorção Harmônica 

de Individual. Esses limites globais e individuais são mostrados na Tabela 3.7 e na 

Tabela 3.8, respectivamente. 

Tabela 3.7 - Limites globais de harmônicos em relação à tensão fundamental (ONS, 2011) 

 

Tabela 3.8 - Limites harmônicos de tensão por consumidor em relação à tensão fundamental (ONS, 
2011) 

 

Para utilizar os dados da Tabela 3.7 e Tabela 3.8, é necessário que os valores de 

DHT de um barramento sejam calculados por meio dos seguintes critérios: 

 determina-se o valor que foi superado em apenas 5% dos registros obtidos no 

período de 1 dia (24 horas), considerando os valores dos indicadores 

integralizados em intervalos de 10 (dez) minutos, ao longo de 7 (sete) dias 

consecutivos; 

 o valor do indicador corresponde ao maior entre os sete valores obtidos, 

anteriormente, em base diária. 

 

 COMPARATIVO ENTRE NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

Em comparação a IEEE 519, a norma IEC 61000 apresenta critérios menos 

rigorosos, no que diz respeito ao nível de distorção harmônica de tensão. A IEC 

apresenta um valor de DHTv de 8% para baixa tensão, enquanto a IEEE apresenta 

um valor de 5%. 

Ordem Valor (%) Ordem Valor (%) Ordem Valor (%) Ordem Valor (%)

3, 5, 7 5 3, 5, 7 2

9, 11, 13 3 9, 11, 13 1,5

15 a 25 2 15 a 25 1

≥ 27 1 ≥ 27 0,5

2, 4, 6 2 2, 4, 6 1

DHTv = 6% DHTv = 3%

≥ 8 1 ≥ 8 0,5

V < 69 kV V ≥ 69 kV

Ímpares Pares Ímpares Pares

Ordem Valor (%) Ordem Valor (%) Ordem Valor (%) Ordem Valor (%)

3 a 25 1,5 3 a 25 0,6

≥ 27 0,7 ≥ 27 0,4

Ímpares Pares Ímpares Pares

DHTv = 3% DHTv = 1,5%

todos 0,6 todos 0,3

V < 69 kV V ≥ 69 kV
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Na IEEE 519, são estabelecidos valores de distorção harmônica total, não 

abordando distorções individuais. As normas IEC 61000-2-2 e IEC 61000-3-6 

fornecem limites para a distorção harmônica individual da forma de onda de tensão, 

no entanto, não fornecem a distorção harmônica total. O PRODIST considera 

valores de distorção harmônica individual e total da forma de onda de tensão para 

uma grande faixa de tensões.  

O submódulo 2.8 do ONS apresenta características adotadas pelo IEEE e pela IEC, 

apresentando níveis intermediários de DHTv, em relação aos dois guias 

internacionais mencionados, além de possuir valores máximos de harmônicos 

individuais, de acordo com a ordem harmônica. 
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4 MODELAGEM DE CARGAS 

Esse capítulo apresenta modelos de cargas à frequência fundamental e modelos de 

cargas lineares para frequências harmônicas.  

4.1 MODELAGEM DE CARGAS À FREQUÊNCIA FUNDAMENTAL 

4.1.1 Conceitos básicos de cargas 

O termo “carga” possui diversos significados, tendo as seguintes definições de 

acordo com (PRICE, et al., 1993): 

 um dispositivo que consome energia, conectado ao sistema de potência;  

 uma parte do sistema que não é representada, explicitamente, em um modelo 

de sistema, mas que é considerada como um único dispositivo, conectado a 

um barramento, que consome energia; 

 a potência total consumida, ativa e/ou reativa, por todos os dispositivos 

conectados ao sistema de potência; 

 a potência de saída de um gerador. 

A fim de se obter um melhor entendimento dos diversos termos tratados na 

literatura, relacionados à carga, são apresentadas, a seguir, algumas definições 

conforme (PRICE, et al., 1993): 

 componente de carga: é o equivalente agregado de todos os dispositivos de 

tipos similares ou específicos. Por exemplo: aquecedor de água, ar 

condicionado, lâmpadas fluorescentes etc.  

 classe da carga: é a categoria de carga que possui composição e 

características similares como, por exemplo, residencial, comercial ou 

industrial. 

 composição da carga: é a composição fracionária da carga por componente 

de carga. Por exemplo: a composição para uma internet data center poderia 

ter 40-50% de computadores e servidores, 40-50% de sistemas de 

aquecimento, ventilação e ar condicionado e 10-15% de iluminação. 
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 mix da classe de carga: é a composição fracionária por classe de carga de um 

conjunto de dispositivos alimentados por uma barra do sistema. Por exemplo, 

80% residencial e 20% comercial. 

 característica da carga: é um conjunto de parâmetros que caracterizam o 

comportamento de uma carga específica, por exemplo, fator de potência, 

variação da potência com a tensão, etc. 

A Figura 4.1 apresenta os modelos de classes, composição e componentes de 

carga. 

 

Figura 4.1 – Modelos de Classes, Composição e Componentes de carga  

Apesar da dificuldade em quantificar os benefícios do aperfeiçoamento da 

representação das cargas, diversos estudos publicados têm demonstrado a 

importância do aprimoramento de modelos de cargas, uma vez que esses modelos 

podem ter um impacto na análise de resultados e, muitas vezes, um impacto 

significativo.  

A melhoria dos modelos de carga ainda apresenta grande dificuldade devido a 

fatores como a variação da composição da carga com a hora do dia e da semana, 

estações, clima, informações precisas da composição da carga, incertezas nas 

características de diversos componentes de cargas frente a grandes variações de 

tensão e frequência, dentre outros. Além disso, apesar das concessionárias de 

energia coletarem informações sobre a composição da carga, a informação nem 

sempre é disponibilizada para análises do sistema. Avanços recentes nas técnicas 

de medição têm contribuído para uma representação mais precisa da carga. 
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4.1.2 Modelagem de Carga baseada em Modelos Matemáticos 

Um modelo de carga é a representação matemática que relaciona a tensão no 

barramento (amplitude e frequência) e a potência (ativa e reativa) ou a corrente que 

circula nesse barramento (PRICE, et al., 1993). 

A análise do comportamento da carga, por meio de variações de tensão e/ou 

frequência, permite a sua classificação três categorias: cargas estáticas, cargas 

dinâmicas e cargas termostáticas. As referências bibliográficas comumente abordam 

as cargas estáticas e dinâmicas, conforme mostrando na Figura 4.2 (NUNES, 2011). 

 

Figura 4.2 – Exemplo de Composição da Carga em um Sistema de Distribuição (NUNES, 2011) 

Os modelos estáticos são representados por polinômios ou outra função algébrica 

como, por exemplo, funções exponenciais. A representação é comumente baseada 

na dependência da carga com a tensão, ou tensão e frequência, para variações 

limitadas de tensão, ou tensão e frequência, ou seja, pequenas variações de tensão 

(CONCORDIA & IHARA, 1982). 

Já os modelos dinâmicos utilizam equações diferencias para expressar as potências 

ativa e reativa, em qualquer instante, em função da amplitude e frequência da 

tensão, em instantes de tempo passados e, usualmente, incluindo o instante 

presente  (PRICE, et al., 1993).  

As Equações (4.1) e (4.2) representam os modelos estáticos em função das 

variações da tensão e da frequência: 
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𝑃 = 𝑓(𝑉, 𝑓) 

 

(4.1) 

𝑄 = 𝑓(𝑉, 𝑓) 

 

(4.2) 

4.1.3 Modelos Estáticos 

Os modelos estáticos expressam as potências ativa e reativa em qualquer instante 

de tempo, como função da amplitude e frequência da tensão da barra, para o 

mesmo instante de tempo (PRICE, et al., 1993). Cargas resistivas, como iluminação 

e aquecimento, são exemplos de cargas estáticas que possuem comportamento 

invariante no tempo. 

Conforme abordado na literatura, o modelo estático também pode ser utilizado como 

uma aproximação para a análise do comportamento de componentes dinâmicos de 

carga, ou seja, cargas que são variantes no tempo. 

Para representação individual de cargas, geralmente, os modelos estáticos são 

divididos em três categorias, conforme descrito abaixo e mostrado na Figura 4.3 

(NUNES, 2011): 

 modelo de carga de impedância constante (Zcte): é um modelo estático de 

carga onde a potência varia diretamente com o quadrado da amplitude da 

tensão.  

 modelo de carga de corrente constante (Icte): é um modelo estático de carga 

onde a potência varia diretamente com a amplitude da tensão. 

 modelo de carga de potência constante (Scte): é um modelo de carga onde a 

potência se mantém constante mesmo com a variação da tensão.  
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Figura 4.3 – Variação da Carga com a Tensão: Modelos Zcte, Icte e Pcte (NUNES, 2011) 

Modelo de Carga Polinomial (modelo ZIP) 

É um modelo estático de carga que mostra as relações entre a potência da carga e a 

amplitude da tensão no barramento, representado por uma equação polinomial e 

corresponde a uma variação linear de todos os modelos de carga de impedância 

constante, corrente constante e potência constante, também conhecido como 

modelo ZIP. 

Para representar o modelo ZIP, são apresentadas as Equações (4.3), (4.4), (4.5) e 

(4.6). 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃0 ∗ [𝑍𝑝 ∗ (
𝑉

𝑉0
)

2

+ 𝐼𝑝 ∗ (
𝑉

𝑉0
) + 𝑃𝑝] 

 

(4.3) 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄0 ∗ [𝑍𝑞 ∗ (
𝑉

𝑉0
)

2

+ 𝐼𝑞 ∗ (
𝑉

𝑉0
) + 𝑃𝑞] 

 

(4.4) 

𝑍𝑝 + 𝐼𝑝 + 𝑃𝑝 = 1 

 

(4.5) 
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𝑍𝑞 + 𝐼𝑞 + 𝑃𝑞 = 1 

 

(4.6) 

Onde 𝑉0 é representa a tensão nominal (geralmente 1 p.u.); 𝑃0 e 𝑄0 representam os 

valores nominais das potências ativa e reativa, na tensão nominal 𝑉0; 𝑍𝑝, 𝑍𝑞 

representam as parcelas de impedância constante para potências ativa e reativa, 

respectivamente; 𝐼𝑝, 𝐼𝑞 representam as parcelas de corrente constante para 

potências ativa e reativa, respectivamente; 𝑃𝑝, 𝑃𝑞 representam as parcelas de 

potência constante para potências ativa e reativa, respectivamente e 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 e 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

representam as potências absorvidas pela carga para uma tensão V. 

Valores para as parcelas 𝑍𝑝,𝑞, 𝐼𝑝,𝑞 e 𝑃𝑝,𝑞 do modelo para diferentes componentes de 

carga são mostrados conforme Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Modelo ZIP Ativo e Reativo por Classe do Consumidor - coeficientes obtidos no verão 
(Fonte: adaptado de (BOKHARI, et al., 2014) 

Classe de Consumidor Zp Ip Pp Zq Iq Pq 

Residencial 

Amostra A 1,50 -2,31 1,81 7,41 -11,97 5,55 
Amostra B 1,57 -2,48 1,91 9,28 -15,29 7,01 
Amostra C 1,56 -2,49 1,93 10,1 -16,75 7,65 
Amostra D 1,31 -1,94 1,63 9,2 -15,27 7,07 
Amostra E 0,96 -1,17 1,21 6,28 -10,16 4,88 
Amostra F 1,18 -1,64 1,47 8,29 -13,67 6,38 

Pequeno 
consumidor 
comercial 

Duane Reade 0,27 -0,33 1,06 5,48 -9,70 5,22 
5Guys Burger 0,69 0,04 0,27 1,82 -2,24 1,43 
Lavanderia 0,77 -0,84 1,07 8,09 -13,65 6,56 
Ótica 0,55 0,24 0,21 0,55 -0,09 0,54 

Grande 
consumidor 
comercial 

Escola 0,40 -0,41 1,01 4,43 -7,98 4,56 

Hotel 0,76 -0,52 0,76 6,62 -11,75 5,83 

Industrial 1,21 -1,61 1,41 4,35 -7,08 3,72 

 

Modelo de Carga Exponencial 

É um modelo exponencial de carga que mostra as relações entre a potência e a 

amplitude de tensão, representado por uma equação exponencial, conforme 

mostrado nas equações (4.7) e (4.8). 

𝑃 = 𝑃0 ∗ (
𝑉

𝑉0
)

𝛼

 
(4.7) 
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𝑄 = 𝑄0 ∗ (
𝑉

𝑉0
)

𝛽

 

 

(4.8) 

Onde 𝑃0 e 𝑄0 representam os valores nominais das potências ativa e reativa, na 

tensão nominal 𝑉0 e 𝛼 e 𝛽 são os expoentes que descrevem o comportamento da 

carga, com a variação da tensão no ponto. 

Os parâmetros 𝛼 e 𝛽 determinam qual modelo de carga é usado para representar a 

carga.  

 𝛼 = 𝛽 = 2 

Conhecido como modelo de impedância constante (Zcte), no qual a potência 

da carga varia diretamente com o quadrado da tensão. Também conhecido 

como modelo de admitância constante.  

 𝛼 = 𝛽 = 1 

Conhecido como modelo de corrente constante (Icte), em que a potência da 

carga varia diretamente com a tensão.  

 𝛼 = 𝛽 = 0 

Conhecido como modelo de potência constante (Pcte), em que a potência da 

carga não varia com a variação da tensão.  

Valores para os expoentes 𝛼 e 𝛽 do modelo para diferentes componentes de carga 

são mostrados conforme Tabela 4.2.  

Tabela 4.2 - Valores comuns para os expoentes np e nq, para diferentes componentes de carga 
(Fonte: adaptado (HATIPOGLU, et al., 2012) 

Componente da Carga 𝜶 𝜷 

Ar Condicionado 0,50 2,50 
Aquecedor à resistência elétrica 2,00 0,00 
Lâmpada Fluorescente 1,00 3,00 
Bombas, ventiladores e outros motores 0,08 1,60 
Motores Industriais de grande porte 0,05 0,50 
Motores Industriais de pequeno porte 0,10 0,60 
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Modelo dependente com a frequência  

Usualmente, se implementa a dependência da frequência aos modelos estáticos 

multiplicando as equações algébricas pelo fator da Equação (4.9) (HATIPOGLU, et 

al., 2012) (PRICE, et al., 1993): 

(1 + 𝛼𝑓 ∗ (𝑓 − 𝑓0))  (4.9) 

Onde 𝑓 representa a frequência na barra da carga;𝑓0 representa a frequência 

nominal e 𝛼𝑓 representa o parâmetro sensível ao modelo. 

4.2 MODELAGEM DE CARGAS LINEARES PARA HARMÔNICOS  

Uma carga é definida como linear se ela absorve uma corrente senoidal, quando 

alimentada por uma tensão também senoidal. A grande maioria das cargas 

residenciais e comercias são exemplos de cargas lineares. Dentre a classe dessas 

cargas, têm-se os motores de indução e motores síncronos (IEEE, 2003). 

Quando a relação entre corrente e tensão, num determinado componente, não é 

descrita por uma equação linear, essa carga é denominada não linear. Ela absorve 

uma corrente não senoidal, ou seja, correntes harmônicas, mesmo quando 

alimentada por uma tensão puramente senoidal. 

As cargas lineares são componentes importantes na impedância harmônica do 

sistema, sendo os elementos principais de amortecimento e ressonância, 

particularmente em altas frequências. Medições realizadas em uma planta, em 

máxima operação, demonstram uma redução da impedância em baixas frequências 

e aumento de impedância em altas frequências (IEEE, 2003). 

Para estudos harmônicos, existem diferentes abordagens e diversos modelos de 

cargas lineares são utilizados. Usualmente, nesses estudos, as cargas lineares são 

modeladas como circuitos RL série e/ou paralelo. Contudo, essas modelagens 

simplificadas podem afetar fortemente os resultados, muitas vezes por não 

representarem, muitas vezes, as cargas lineares de maneira mais precisa.  

Tentativas de dedução de modelos a partir de medições são feitas em sistemas de 

distribuição, mas os resultados não apresentam uma aplicação universal 
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(ARRILLAGA, et al., 1997). Desse modo, é importante notar que não há um modelo 

equivalente para análise de harmônicas que represente com precisão as diversas 

cargas existentes em um determinado sistema elétrico.  

Os valores de R e X, de todos os modelos, são calculados a partir de valores 

nominais de tensão, potências ativa e reativa. Neste trabalho, é empregada uma 

nova abordagem, em que os valores de R e X são calculados a partir de valores 

obtidos do modelo ZIP, ao invés de valores nominais. Essa abordagem mostra que, 

quando utilizados parâmetros obtidos de um modelamento à frequência nominal, 

como dados de entrada para cálculo dos parâmetros das grandezas elétricas dos 

modelos harmônicos, tem-se um modelo de cargas lineares agregadas mais 

adequado ao sistema. 

A seguir, são apresentados diversos modelos de cargas lineares encontrados na 

literatura, conforme IEEE (2003).  

4.2.1 Modelo 1 - RL série 

Este modelo representa um circuito RL série, onde os valores da resistência e 

reatância são calculados a partir da tensão do sistema, das potências ativa e reativa 

da carga. O modelo 1 é de representação simples, baseada na teoria de potência 

convencional, conforme Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Modelo 1 

As componentes da resistência e reatância são calculadas pelas Equações (4.10) e 

(4.11): 

𝑅 = 𝑃.
𝑉2

𝑃2 + 𝑄2
 

(4.10) 
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𝑋𝐿 = 𝑄.
𝑉2

𝑃2 + 𝑄2
 

 

(4.11) 

O modelo 1 é tipicamente usado para representar consumidores residenciais, 

conforme citado em (ARRILLAGA & WATSON, 2003).  

4.2.2 Modelo 2 - RL paralelo 

Neste modelo, as cargas são representadas através do paralelo de R e X, sendo 

esse modelo também uma representação simplificada baseada na teoria da potência 

convencional, conforme Figura 4.5.  

 

Figura 4.5 – Modelo 2 

Para esse modelo, a resistência e reatância são calculadas a partir da tensão do 

sistema, das potências ativa e reativa consumidas pela carga, conforme mostrado 

nas equações (4.12) e (4.13): 

𝑅 =
𝑉2

𝑃
 

 

(4.12) 

𝑋𝐿 =
𝑉2

𝑄
 

 

(4.13) 

O modelo 2 é normalmente empregado para representar as cargas que constituem 

um sistema de distribuição, conforme descrito em (ARRILLAGA, et al., 1997). 
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4.2.3 Modelo 3 – Efeito Pelicular RL paralelo 

A Figura 4.6 representa o modelo 2, considerando o efeito pelicular, conforme 

equações (4.14) e (4.15). 

 

Figura 4.6 – Modelo 3 

𝑅 =
𝑉2

(0.1ℎ + 0.9)𝑃
 

 

(4.14) 

𝑋𝐿 = 𝑗
𝑉2

(0.1ℎ + 0.9)𝑄
 

 

(4.15) 

Onde 𝑃 e 𝑄 são as potências ativa e reativa da carga, respectivamente, à frequência 

fundamental. 

4.2.4 Modelo 4 – Motor de Indução 

Este modelo é utilizado para representar consumidores, quando a parcela de 

motores é considerada moderada, menor que 30% (IEEE, 2003).  

O modelo 4 está representado conforme a Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Modelo 4 



36 

4-Modelagem de Cargas 

 

Para obter os parâmetros desse modelo, são utilizadas as Equações(4.16), (4.17) e 

(4.18):  

𝑅2 =
𝑉2

(1 − 𝐾). 𝑃
 

 

(4.16) 

𝑋1 = 𝑋𝑀.
𝑉2

𝐾𝑚. 𝐾. 𝑃
 

 

(4.17) 

𝐾 =
𝑃𝑀

𝑃
 

 

(4.18) 

Onde 𝑋1é a reatância indutiva de rotor bloqueado; 𝑋𝑀 a reatância de rotor bloqueado 

em p.u. (0,15 – 0,25); 𝐾𝑚 o fator de instalação (aproximadamente 1,2); 𝑃𝑀 a potência 

real dos motores presentes na instalação e 𝐾 a fração de carga motora. 

Vários modelos, com predominância de cargas motoras, têm sido sugeridos na 

literatura, por meio da representação RL equivalente, mas as diferenças surgem de 

acordo com a configuração do sistema considerado (ARRILLAGA & WATSON, 

2003). 

4.2.5 Modelo 5 – CIGRÉ/EDF 

Este modelo foi desenvolvido por meio de experiências realizadas em sistemas de 

média tensão pela concessionária de energia francesa Électricité de France (EDF), 

com uso de geradores controlados de áudio frequências (RIBEIRO, 1992).  

Acima de uma faixa de frequência correspondente às harmônicas entre a 5ª e 20ª 

ordem, aproximadamente, as cargas agregadas podem ser representadas pela 

indutância X2 em série com uma resistência R2 e ambas conectadas em paralelo 

com outra indutância X1 (CIGRÉ, 1981). 

 

O modelo 5 está representado conforme Figura 4.8. 
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Figura 4.8 – Modelo 5 

A representação do modelo 5 é dada pelas Equações (4.19), (4.20), (4.21) e (4.22). 

𝑅2 =
𝑉2

(1 − 𝐾). 𝑃
 

 

(4.19) 

𝑋2 = 0,073. 𝑅2 

 

(4.20) 

𝑋1 =
𝑉2

𝐾. 𝑃. (6,7. 𝑡𝑎𝑛∅ − 0,74)
 

 

(4.21) 

𝑡𝑎𝑛∅ =
𝑄

𝑃
 

 

(4.22) 

O modelo 5 também é empregado para um K < 0,3, semelhante ao modelo 4. 

Porém, esse modelo utiliza um método diferente para a determinação da reatância 

indutiva 𝑋1. A reatância indutiva 𝑋2 representa a reatância de um transformador de 

distribuição.  

4.2.6 Modelo 6 – Inclusão de Transformador de Carga e do Amortecimento do 

Motor 

Este modelo é usado para representar um grande motor de indução ou grupo de 

motores conectados diretamente a níveis intermediários de tensão, configuração 

normalmente usada em plantas industriais (RIBEIRO, 1992). 

O modelo 6 está representado conforme Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Modelo 6 

Para representar o modelo 6, seguem as Equações (4.23), (4.24), (4.25) e (4.26): 

𝑅2 =
𝑉2

(1 − 𝐾). 𝑃
 

 

(4.23) 

 𝑋1 = 𝑋𝑚.
𝑉2

𝐾𝑚. 𝐾. 𝑃
 

 

(4.24) 

𝑅1 =
𝑋1

𝐾3
 

 

(4.25) 

𝑋2 = 0,1. 𝑅2 

 

(4.26) 

Onde 𝐾3é o fator de qualidade efetivo do circuito do motor (aproximadamente 8). 

Esse modelo também leva em conta os transformadores de distribuição 

representados por meio da reatância indutiva 𝑋2. 

Conforme mencionado anteriormente, 𝐾 é uma fração entre a potência ativa 

demandada pelo motor de indução em relação à potência ativa total consumida pela 

carga. Se o valor de 𝐾 for menor que 0,1; o modelo de carga linear agregado se 

comporta como uma carga de impedância constante. Nesse caso, os modelos 1, 2 e 

3 apresentam uma boa aproximação na obtenção da impedância harmônica da 

carga. Para 0,1 ≤ 𝐾 < 0,3; são utilizados os modelos 4 e 5 e, por último, o modelo 6 

é empregado para cargas que constituem, em sua maior composição, cargas 

motóricas com um 𝐾 > 0,7 (IEEE, 2003).  
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5 METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta a metodologia proposta para analisar os efeitos no cálculo 

das tensões e correntes harmônicas para diversas considerações de análise:  

 influência da modelagem da carga na frequência fundamental em função da 

tensão e seus efeitos nos cálculos harmônicos; 

 uso de modelos distintos para modelar a carga linear no cálculo harmônico; 

 combinação dos efeitos relacionados acima e variação do ponto de 

acoplamento da carga, PAC. 

Tradicionalmente, os estudos dos efeitos harmônicos no sistema elétrico se iniciam 

com a modelagem das cargas não lineares representadas como fontes de corrente 

constantes e das cargas lineares como modelo RL série. A partir deste 

modelamento, vários cálculos são realizados e a verificação da necessidade de 

estudos mais detalhados é efetuada. 

Este trabalho busca explorar, de forma mais aprofundada, os modelos disponíveis à 

luz da consideração da modelagem das cargas na frequência fundamental variáveis 

com a tensão. Em função da tensão do barramento, devido à circulação de 

correntes, obtém-se a condição de funcionamento das cargas na frequência 

fundamental. Considerando o modelo das cargas variável com a tensão, modelo 

ZIP, ter-se-á condições iniciais para estudos harmônicos.  

5.1 ANÁLISES PROPOSTAS 

As análises propostas se baseiam na combinação de modelos descritos no capítulo 

anterior. 

No estudo harmônico, as cargas não lineares são modeladas, basicamente, como 

fontes de corrente, cujas correntes harmônicas são proporções da corrente 

fundamental (60Hz). Considerando esta carga variável com a tensão, ter-se-á 

correntes fundamentais distintas, dependendo do modelo adotado para a frequência 

fundamental. 

Para as cargas lineares, o efeito do modelo ZIP adotado, na frequência fundamental, 

é baseado nos valores de potências ativa e reativa e na tensão de trabalho. Esses 
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dados, por sua vez, são utilizados para o modelo harmônico. Para a análise 

harmônica, ao invés de considerar os valores nominais, são considerados valores 

obtidos conforme modelo adotado na frequência fundamental. 

5.1.1 Análise na frequência fundamental 

Para realizar este estudo, são desenvolvidos cinco cenários distintos na modelagem 

das cargas. As cargas não lineares e lineares são modeladas conforme indicado na 

Tabela 5.1. Para os casos estudados, o modelo ZIP é adotado como 100% Zcte, 

100% Scte, 100% Icte ou uma combinação dos três para carga industrial (PRICE, et 

al., 1993). 

Tabela 5.1 – Cenários avaliados de modelagem na frequência fundamental 

Modelos adotados na frequência fundamental 

Cenário de análise Cargas não lineares Cargas Lineares 

A Zcte Zcte 

B Scte Zcte 

C Icte Zcte 

D Scte Scte 

E Icte Icte 

F Scte ZIP 

 

5.1.2 Análise Harmônica 

A modelagem das cargas para o estudo harmônico utiliza três modelos 

apresentados no capítulo 4: modelo série (1), modelo paralelo (2) e modelo CIGRÉ 

(5), conforme Tabela 5.2. A partir dos resultados obtidos na frequência fundamental, 

o valor da tensão no barramento e das potências ativa e reativa das cargas lineares 

são utilizados para calcular os valores das impedâncias correspondentes para a 

análise harmônica. 

Os cenários analisados apresentam uma combinação dos modelos em frequência 

fundamental (modelos de A-F) com os modelos harmônicos (1, 2 e 5). Como 

exemplo, tem-se o cenário A1, que é uma combinação dos modelos A e 1; modelos 

em frequência fundamental e harmônico, respectivamente.  
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Tabela 5.2 – Cenários finais analisados 

Cenários Modelo 1 (série) Modelo 2 (paralelo) Modelo 5 (CIGRÉ) 

A1 X   

A2  X  

A5   X 

B1 X   

B2  X  

B5   X 

C1 X   

C2  X  

C5   X 

D1 X   

D2  X  

D5   X 

E1 X   

E2  X  

E5   X 

F1 X   

F2  X  

F5   X 

 

5.2 METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia proposta está representada na Figura 5.1. Cada ligação mostrada 

nesta figura apresenta um cenário simulado, o qual é composto de um modelo 

harmônico cujos dados de entrada são obtidos de um modelo em frequência 

fundamental. Os modelos harmônicos 1 e 2 são os mais amplamente utilizados na 

literatura, enquanto o modelo 5, desenvolvido pelo CIGRÉ e testada pela 

concessionária francesa EDF, apresenta grande confiabilidade.  
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Figura 5.1 – Cenários em 60 Hz e Cenários Harmônicos 

Os 6 cenários analisados na frequência fundamental são mostrados na Tabela 5.1. 

Em seguida, para cada um desses cenários há um modelo harmônico associado, 

conforme descrito na Tabela 5.2. 
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Figura 5.2 –Detalhamento dos cálculos - Cenários A-F 

A Figura 5.2 apresenta um resumo dos cálculos realizados em cada um dos 

cenários estudados. As variáveis denominadas nominais são aquelas cujos valores 

são calculados a partir de seus dados nominais de potência e tensão. As demais 

serão calculadas de forma direta, ou de forma recursiva. Nesse último caso, seus 

valores são corrigidos a cada iteração, até convergir para o valor final, uma vez que 

a variável é corrigida de forma recursiva. 
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Figura 5.3 – Variáveis de entrada e saída dos modelos harmônicos 

A Figura 5.3 apresenta um esquema indicando as entradas e saídas dos modelos. 

Observa-se que as entradas dependem das potências ativa e reativa da carga e da 

tensão de operação. Estes dados são variáveis, em função do modelamento na 

frequência fundamental, para cada cenário estudado. 

5.3 MODELO ZIP PARA CARGAS LINEARES E NÃO LINEARES 

Cada cenário indicado na Figura 5.2 apresenta variáveis, cujos valores são 

calculados pelos dados nominais ou em função da tensão variante no barramento. 

Em alguns casos, os cálculos são diretos e, em outros, recursivos. Os cálculos 

recursivos ocorrem para os casos em que a tensão influencia no cálculo da 

impedância e, portanto, essa influencia no cálculo da tensão. Nesses casos, os 

cálculos são feitos, de forma recursiva, no programa desenvolvido para obter as 

grandezas do modelo ZIP. 

Para exemplificar, é apresentado na Figura 5.4, o algoritmo para o cálculo do cenário 

D. 
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Cálculo dos valores nominais:  

Passo i: 𝑍𝑐𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
= −𝑗 

|𝑉𝑛|2

𝑄𝑐𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 

Cálculos recursivos 

Passo ii: Faça 𝑉𝑏
𝜗 = 𝑉𝑛 e 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 1 

Passo iii: Calcule enquanto o 𝑒𝑟𝑟𝑜 > 0,0001  

Passo iv: 𝑍𝑐𝑛𝑙 =
|𝑉𝑏|2

𝑆𝑐𝑛𝑙𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
∗  

Passo v: 𝑍𝑐𝑙 =  
|𝑉𝑏|2

𝑆𝑐𝑙𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
∗ 

Passo vi: 𝑍𝑒𝑞 = 𝑍𝑐𝑛𝑙//𝑍𝑐𝑙//𝑍𝑐  

Passo vii: 𝑉𝑏
𝜗+1 = 𝑉𝑠 − 𝑍𝑠 (

𝑉𝑏
𝜗

𝑍𝑒𝑞
)  

Passo viii: 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝑉𝑏
𝜗+1 − 𝑉𝑏

𝜗 

Passo ix: Se o 𝑒𝑟𝑟𝑜 > 0,0001 volte ao Passo iv 

Passo x: 𝐼𝑐𝑛𝑙 = (
𝑆𝑐𝑛𝑙𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑏
)

∗

 

Figura 5.4 – Algoritmo do Cenário D 

Os dados de saída dos algoritmos dos cenários na frequência fundamental - 

𝑉𝑏  𝑒  𝑆𝑐𝑙(𝑃𝑐𝑙 𝑒 𝑄𝑐𝑙) – são usados como entrada para os cenários harmônicos nas 

suas combinações (A1, A2, etc).  

5.4 MODELO DE HARMÔNICAS PARA CARGAS LINEARES 

Para todos os algoritmos apresentados, o cálculo das correntes harmônicas se dá 

por meio da Equação (5.1): 

𝐼ℎ = 𝐼𝐶𝑁𝐿 ∗ 𝐼ℎ 

 

(5.1) 

Onde 𝐼𝐶𝑁𝐿 é a corrente resultante dos cenários A-E para cargas não lineares. 

A impedância harmônica é calculada por meio das impedâncias do sistema, vistas 

pela fonte harmônica, dada pela Equação (5.2): 
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𝑍ℎ = 𝑍𝑠//𝑍𝑐𝑎𝑝//𝑍𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

 

(5.2) 

Onde 𝑍ℎ é a impedância equivalente harmônica; 𝑍𝑠 impedância do sistema ou 

equivalente de Thévenin; 𝑍𝑐𝑎𝑝 impedância do banco de capacitores e 𝑍𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 

impedância de cada modelo de carga linear utilizado para o cenário harmônico 

(saída dos cenários A1, E3). 

As tensões harmônicas são calculadas a partir da Equação (5.3): 

𝑉ℎ = 𝐼ℎ ∗ 𝑍ℎ 

 

(5.3) 

Onde 𝑉ℎ é a tensão harmônica; 𝐼ℎ a corrente harmônica e 𝑍ℎ a impedância 

equivalente harmônica.  

Por fim, são calculadas as distorções harmônicas total de tensão e de corrente, 

conforme Equações (3.7) e (3.8). 

5.5 TOPOLOGIA DO SISTEMA ELÉTRICO 

A metodologia apresentada utiliza a configuração do sistema elétrico apresentado na 

Figura 5.5.  

  

Figura 5.5 – Sistema Elétrico de Potência (IEEE, 2003) 

Esse sistema é modelado no software Matlab® e é analisada a influência do modelo 

ZIP na frequência fundamental, além da sensibilidade da resposta em frequência e 
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do nível de distorção harmônica da tensão da barra do sistema, onde as cargas 

estão conectadas, dos modelos de cargas lineares adotados.  

O sistema proposto é um sistema de 11 kV, composto por uma fonte modelada pelo 

seu equivalente de Thévenin, uma carga linear, banco de capacitores para correção 

do fator de potência e uma carga não linear, modelada por uma fonte de corrente 

harmônica.  

Neste estudo, são utilizados dados de curto-circuito para três tipos de sistema 

elétricos (SEs): SE 1 – semelhante a Scc do Hospital do Barreiro, sistema forte, 

devido à baixa impedância; SE 2 – Aeroporto de Confins, sistema intermediário, e 

SE 3 – Sistema com potência de curto-circuito mais baixa, sistema fraco; conforme 

Tabela 5.3. 

Tabela 5.3 –  Dados dos Sistemas Elétricos 

Dados dos Sistemas Elétricos 

Sistema Elétrico Impedância Sistema (ohms) Potência Curto-Circuito 3 Ø (MVA) 

SE 1 0.8514+ jω (0.0051) 57.3 

SE 2 3.077+jω (0.02) 15 

SE 3 1.077+jω (0.05) 6.4 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O capítulo apresenta uma metodologia para análise dos efeitos dos modelos 

adotados na frequência fundamental, bem como em harmônicos. A obtenção de 

grandezas como tensão, potência ativa e potência reativa das cargas lineares, por 

meio do modelamento ZIP: impedância constante, potência constante e corrente 

constante influencia nos modelos harmônicos. A combinação dos vários cenários 

propostos para as 3 subestações de acoplamento; 45 casos simulados para cada 

grandeza, dentre elas: impedância, tensão e corrente; permite uma análise mais 

detalhada dos efeitos dos modelos combinados. 
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6 RESULTADOS 

Os aspectos descritos no capítulo 5 foram seguidos e os resultados são analisados 

a seguir. 

6.1 Análise da influência da impedância de curto-circuito do sistema 

A instalação de uma planta industrial que possui cargas geradoras de harmônicas 

pode ser uma situação crítica, tanto para a concessionária, quanto para a indústria. 

A condição do sistema, no qual a planta será acoplada, pode influenciar fortemente 

no desempenho harmônico do sistema completo. Aliado a essa questão, os modelos 

escolhidos para representar as cargas da instalação industrial afetam os resultados 

simulados. Para avaliar essa situação, foram realizadas simulações utilizando os 

modelos de cargas lineares. 

Com base nos modelos de cargas lineares apresentados no capítulo 4, são 

analisados três casos representados por meio de combinações dos modelos. Os 

casos são descritos como:  

a) Caso 1: modelo 1 combinado com o modelo 4  

b) Caso 2: modelo 1 combinado com o modelo 5  

c) Caso 3: modelo 1 combinado com o modelo 6.  

Em cada um dos três casos acima citados, é considerada uma potência ativa total 

das cargas lineares dividida em 50% para o primeiro modelo e 50% para o segundo 

modelo das combinações feitas. 

Com essa abordagem, por meio das simulações, as combinações feitas se 

aproximam de uma situação real, por exemplo, um sistema de potência que alimenta 

uma planta industrial moderna. 

A impedância harmônica equivalente vista na barra da carga é fortemente 

influenciada pela potência de curto-circuito do ponto de acoplamento da instalação. 

Para avaliar essa influência, a indutância do equivalente de Thévenin do sistema é 

variada em uma faixa ampla, de forma que seja verificada a influência da indutância 

em cada um dos casos propostos.  
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6.1.1 Resultados das simulações 

A Figura 6.1 mostra os resultados da impedância no PAC para os três modelos de 

configuração da mesma carga, para as diversas impedâncias de curto-circuito, em 

uma faixa de potência de curto-circuito de 64 MVA a 11 MVA, no sistema elétrico 

apresentado no item 5.5 da metodologia.  

 

Figura 6.1 – Impedância de Ressonância em função da Indutância do sistema.  

Para o caso 1 (modelo14), verifica-se que, ao variar a Scc de 64MVA a 11MVA, por 

meio da variação da indutância da linha de 0.005 a 0.03H, o valor da impedância de 

ressonância do sistema praticamente não se altera, ficando próximo a 300 ohms. 

Para os casos 2 (modelo 15) e 3 (modelo 16), a variação da indutância afeta 

fortemente o valor da impedância de ressonância, apresentando valores na 

ressonância tanto maiores quanto mais forte for o sistema (menores valores de 

indutância), atingindo valores de 800 ohms e 1150 ohms, respectivamente. É 

importante observar que nenhuma alteração de carga ou configuração é feita entre 

os modelos, a não ser a escolha de como representar a carga (modelos 4, 5 ou 6). 

Assim, de acordo com a escolha do modelo, há resultados bastante distintos, 

principalmente para a implantação dessa carga em um sistema considerado forte 

(baixa impedância equivalente de Thévenin ou alta potência de curto-circuito). 
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Esse resultado não apresenta diferença significativa entre os casos analisados. Para 

todos os três casos, a frequência de ressonância é tanto maior, quanto mais forte for 

o sistema (quanto menor for a impedância de curto-circuito). Observa-se, entretanto, 

que as frequências de ressonância estão na região onde existem correntes 

harmônicas circulando, o que pode levar o sistema, facilmente, à ressonância. 

A Figura 6.2 ilustra dois agrupamentos de três curvas (vermelha, verde e azul) com 

os três casos analisados (no início e no final do gráfico). O primeiro agrupamento 

(esquerda) é obtido para L=0.03H. O segundo agrupamento (direita) é obtido para 

L=0.005H. O Caso 1 apresenta, praticamente, o mesmo valor da impedância de 

ressonância, como indicado na Figura 6.1, alterando apenas o valor da frequência 

onde ocorre a ressonância. Para os demais casos, tanto o valor da impedância 

quanto da frequência de ressonância crescem com a redução da impedância de 

curto-circuito do sistema. Entre os casos extremos, destacam-se dois casos cujas 

frequências de ressonância coincidem com frequências existentes no sistema 

proposto (injetadas pela carga não linear, 11ª e 13ª harmônicas). No caso da 

ressonância ocorrer, exatamente em uma frequência existente no circuito (devido à 

carga não linear), o circuito fica submetido à ressonância paralela, o que leva a 

tensões elevadas no barramento da carga.  

 

Figura 6.2 – Impedância Harmônica do Sistema (Caso 1 – vermelha, Caso 2 – verde, Caso 3 – azul). 



51 

6-Resultados 

 

O resultado para as tensões harmônicas na barra do sistema para 5ª e 7ª 

harmônicas para os diferentes casos é mostrado na Figura 6.3 e Figura 6.4, 

respectivamente.  

 

Figura 6.3 – Impedâncias Gráfico da Tensão Harmônica V5 e V7. 

Observa-se na Figura 6.3, para as tensões V5 (300Hz) e V7 (420Hz), que os piores 

casos da tensão no barramento ocorrem para sistemas com impedância de curto-

circuito maiores, pois as frequências de ressonância são menores e se aproximam 

das existentes e, apesar da impedância de ressonância ser menor, as correntes 

harmônicas para frequências mais baixas são maiores, Tabela 6.1 

Tabela 6.1 – Relações observadas entre parâmetros 

Potência de 
curto-circuito 

(Scc) 

Impedância 
curto-circuito 

(Zcc) 

Frequência de 
ressonância 

Impedância de 
ressonância 

alta baixa alta alta 

baixa alta baixa baixa 

 

A  Figura 6.4 apresenta as tensões V11 e V13 para os casos analisados. Observa-

se que para valores intermediários de indutância do sistema, a frequência de 

ressonância coincide com V11 ou V13 para o caso 3 (L=0.015 e L=0.875H 

respectivamente). 
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Figura 6.4 – Gráfico da Tensão Harmônica V11 e V13 

6.1.2 Conclusões parciais 

No caso estudado, a instalação de uma planta industrial é analisada em diversas 

condições de implantação. Em função do sistema equivalente da concessionária, é 

possível ter situações mais ou menos críticas de tensão harmônica no barramento 

da carga. Uma planta industrial em sistemas fortes ou fracos não necessariamente 

constitui um problema, mas sim a condição de ressonância em frequências próximas 

às geradas pela carga não linear.  

O estudo demonstra que os modelos utilizados podem ou não realçar um possível 

problema existente no sistema. Para as análises de V5 e V7, os casos 1 e 2 

apresentam tensões mais elevadas, enquanto que para V11 e V13 os casos 1 e 2 

são mais críticos.  
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6.2 Influência do nível de curto-circuito e dos modelos de cargas lineares e 

não lineares no cálculo do fluxo harmônico 

Nesta seção, são mostrados os resultados das simulações do mesmo sistema da 

seção 5.5 da metodologia. Portanto, são realizadas simulações que consideram 

diversos cenários com variações de modelos de cargas lineares, cargas não lineares 

e de impedância de curto-circuito do sistema. 

A fim de facilitar a análise e comparação, são mostrados gráficos de impedância, 

tensão e corrente harmônicas em gráficos separados. Em um mesmo gráfico, são 

mostrados os resultados dos cenários de A1 a E5, para uma mesma potência de 

curto-circuito na barra de conexão da carga. Dentre esses três gráficos 

apresentados, o que se altera é apenas a potência de curto-circuito do sistema. 

6.2.1 Análise da Impedância Harmônica do Sistema 

Da Figura 6.5 a Figura 6.7 são apresentadas as impedâncias Z5, Z7, Z11 e Z13 para 

cada caso analisado. 

Para o sistema elétrico com potência de curto-circuito, Scc=6,4MVA, pode-se 

observar com mais detalhes, pela  

Figura 6.5, a interferência da modelagem ZIP nos valores das impedâncias, quando 

comparadas com as demais potências de curto-circuito apresentadas. Observa-se 

ainda que o modelo harmônico 1 tem uma ressonância próxima à 7ª harmônica, 

enquanto que no modelo harmônico 5 essa ressonância é deslocada para a 11ª. 
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Figura 6.5 – Impedâncias Harmônicas com Scc=6,4 MVA para cenários A1-6 a E5-6. 

 

 

Figura 6.6 – Impedâncias Harmônicas com Scc=15 MVA para cenários A1-15 a E5-15. 
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Percebe-se pela Figura 6.6 que o modelo 1 apresentou uma ressonância próxima à 

13ª harmônica, o que eleva consideravelmente as impedâncias para esta ordem 

harmônica. 

Na Figura 6.7, sistema com Scc=57 MVA, as impedâncias harmônicas equivalentes 

são influenciadas pela baixa impedância de curto-circuito que mitiga qualquer 

variação. Observa-se que a ressonância, para todos os casos analisados, está em 

frequências mais elevadas (impedância cresce para frequências mais altas). 

 

Figura 6.7 – Impedâncias Harmônicas com Scc=57 MVA para cenários A1-57 a E5-57. 

A Figura 6.8 apresenta a resposta em frequência dos cenários indicados. Esta figura 

explica os comportamentos das Figura 6.5 e Figura 6.6 que apresentaram aumento 

expressivos das impedâncias. Observa-se que o modelo 5 apresenta sempre 

frequências de ressonância mais altas que o modelo 1 e impedâncias de 

ressonâncias menores que o modelo 1, para os dois casos e que as ressonâncias 

ocorrem nas frequências próximas à 7ª para Scc=6,4MVA e próximas à 13ª para 

Scc=15MVA. Desta forma, observa-se que o modelo 1 é mais crítico que o modelo 

5, ou seja, quando este indicar ressonância, as impedâncias resultantes serão 

sempre superiores se considerar o modelo 5. 
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Figura 6.8 – Resposta em Frequência B1-6, B5-6, B1-15 e B5-15. 

6.2.2 Análise das Tensões Harmônicas 

Para o modelo 1, são mostradas na Figura 6.9, tensões bastante elevadas na 7ª 

ordem. Em relação ao modelo 5, apesar da ressonância estar mais próxima da 11ª 

harmônica (Figura 6.5), o modelo apresentou valores de V7 pouco superiores a V11. 

Isso se deve ao fato da impedância de ressonância, no modelo 5, apresentar 

maiores valores na 11ª e, com isso, menores valores de corrente para essa 

frequência.  
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Figura 6.9 – Tensões Harmônicas Scc=6,4 MVA  

Para o sistema Scc=15 MVA mostrado na Figura 6.10, para o modelo 1 a 

ressonância na 13ª ordem harmônica eleva fortemente as tensões. Para o valor de 

tensão V13, apesar do modelo 5 apresentar um valor de tensão menor que o modelo 

1, ainda assim apresenta elevação de tensão para frequências mais elevadas (11ª e 

13ª). Ao contrário do que se esperava (regra geral: pior caso ocorre sempre para 

Scc menores), mas confirmando o que se observou nos casos discutidos no item 

6.1.1, Tabela 6.1, o sistema de Scc=15MVA apresentou piores resultados do que o 

sistema mais fraco Scc=6,4MVA. Em ambos os casos, a ressonância do sistema 

está próxima às correntes harmônicas circulantes. Entretanto, com potências de 

curto-circuito mais elevadas, a impedância de ressonância é maior, conforme Figura 

6.1 e Figura 6.2) o que causa efeitos mais danosos ao sistema (V13>5000V, Scc=15 

MVA contra V7<3000V, Scc=6,4 MVA).  
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Figura 6.10 – Tensões Harmônicas Scc=15 MVA  

Na Figura 6.11, são mostrados os resultados das simulações para Scc=57 MVA. 

Devido à baixa impedância do sistema, nota-se que as variações entre os modelos 

ZIP são pouco significativas. 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

V5 V7 V11 V13

A1-15: CNL=Zcte e CL=Zcte

B1-15: CNL=Scte e CL=Zcte

C1-15: CNL=Icte e CL=Zcte

D1-15: CNL e CL=Scte

E1-15: CNL e CL=Icte

A2-15: CNL=Zcte e CL=Zcte

B2-15: CNL=Scte e CL=Zcte

C2-15: CNL=Icte e CL=Zcte

D2-15: CNL e CL=Scte

E2-15: CNL e CL=Icte

A5-15: CNL=Zcte e CL=Zcte

B5-15: CNL=Scte e CL=Zcte

C5-15: CNL=Icte e CL=Zcte



59 

6-Resultados 

 

 

 

Figura 6.11 – Tensões Harmônicas Scc=57 MVA  

6.2.3 Análise das Tensões RMS no barramento 

Da Figura 6.12 a Figura 6.14 são apresentados o efeito dos modelos adotados na 

avaliação das tensões na frequência fundamental e seus valores RMS, 

considerando as frequências harmônicas. 

Para Scc=6,4 MVA, Figura 6.12, observa-se um efeito mais pronunciado da variação 

da tensão na frequência fundamental do barramento (sistema fraco- efeito de 

carregamento). Este efeito altera as correntes da carga não linear e as potências 

usadas para os cálculos das impedâncias harmônicas da carga linear. Para os 

modelos 1 e 5, há uma elevação da tensão RMS do barramento, acima da nominal, 

apesar dos efeitos de carga reduzirem a tensão fundamental. Para Scc=15 MVA, 

Figura 6.13, o efeito da ressonância na 13a elevou, consideravelmente, a tensão 

RMS do barramento para o modelo 1, o que torna este o pior caso analisado. 
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Figura 6.12 – Tensões nominal, fundamental e RMS na barra da carga para Scc=6,4 MVA 

  

Figura 6.13 – Tensões nominal, fundamental e RMS na barra da carga para Scc=15 MVA 
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Figura 6.14 – Tensões nominal, fundamental e RMS na barra da carga para Scc=57 MVA 

6.2.4 Análise das Correntes na frequência fundamental  

A figura de 6.15 a 6.17 mostram a corrente fundamental na linha (It), na carga linear 

(Icl), no banco de capacitor (Icap) e na carga não linear (Icnl).  

 

Figura 6.15 – Correntes na frequência fundamental Scc=6,4 MVA 
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Na Figura 6.15, observa-se as alterações nas correntes em função dos modelos ZIP 

adotados tanto para a carga linear quanto para a carga não linear. Os modelos de 

Scte sempre apresentam correntes maiores, para compensar a queda de tensão no 

barramento. A Figura 6.16 também apresentou alterações nas correntes em função 

dos modelos ZIP. 

 

Figura 6.16 – Correntes na frequência fundamental Scc=15 MVA 

A Figura 6.17 não apresentou variação significativas nas correntes.  
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Figura 6.17 – Correntes na frequência fundamental Scc=57MVA 
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tensão no barramento. Para os cenários A, para todos os Scc, onde a carga é 

modelada como Zcte, a corrente cai com a queda de tensão no barramento. Esta 

variação é mais elevada quanto mais fraco for o sistema. A variação desta corrente 

irá influenciar o resultado final das simulações diretamente afetando as correntes 

harmônicas e indiretamente afetando os valores finais de potência que serão usadas 

nos modelos harmônicos da carga linear, uma vez que as correntes maiores da 

carga linear levarão a uma maior queda de tensão no barramento, influenciando, 

portanto, as potências dissipadas na carga linear. 

 

 

Figura 6.18 – Corrente na frequência fundamental da carga não linear Scc=6,4 MVA 
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Figura 6.19 – Corrente na frequência fundamental da carga não linear Scc=15 MVA 

 

Figura 6.20 – Corrente na frequência fundamental da carga não linear Scc=57 MVA 
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Figura 6.21 – Correntes harmônicas para Scc=6,4 MVA 

 

Figura 6.22 – Correntes harmônicas para Scc=15 MVA 
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Figura 6.23 – Correntes harmônicas para Scc=57 MVA 
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Figura 6.24 – Distorção de tensão para Scc=6,4 MVA 

 

Figura 6.25 – Distorção de tensão para Scc=15 MVA 
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Figura 6.26 – Distorção de tensão para Scc=57 MVA 

6.3 Estudo de Caso: Carga Linear modelada com modelo ZIP completo 

As simulações realizadas na seção anterior tratam do modelo de uma carga linear e 

não linear sendo representados pelos extremos de um modelo ZIP, ou seja, como 

impedância constante, como corrente constante ou como potência constante. 

Entretanto, sabe-se que uma carga, quando modelada como modelo ZIP pode ter 

seu comportamento representado como parcelas de cada um dos três modelos.  

Para avaliar um caso mais realístico, tomou-se como referência uma carga industrial 

modelada por (BOKHARI, et al., 2014), pelas Equações (4.3), (4.4) e, pelos 

parâmetros apresentados na Tabela 6.2. Neste cenário, a carga não linear foi 

modelada como potência constante. 

Tabela 6.2 – Modelo ZIP para Classe Industrial (verão) (BOKHARI, et al., 2014) 

Classe de 
Consumidor 

Zp Ip Pp Zq Iq Pq 

Industrial 1.21 -1.61 1.41 4.35 -7.08 3.72 
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7ª ordem harmônica e para o modelo F5-6 na 11ª ordem harmônica. Para 6 MVA, 

observa-se valores de impedância semelhantes aos obtidos para os casos B1, B2, 

B5 e D1, D2 e D5 onde a carga não linear é modelada como Scte. 

 

Figura 6.27 – Modelo ZIP: Impedâncias Harmônicas com Scc=6,4 MVA 

Na Figura 6.28, a ressonância está próxima da 13ª ordem, sendo mais significativa 

para os modelos F1-15 e F5-15. 

  

Figura 6.28 – Modelo ZIP: Impedâncias Harmônicas com Scc=15 MVA 
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Para o sistema com Scc=57 MVA, apresentado na Figura 6.29, não existe 

ressonância e os valores das impedâncias são pequenos. 

 

Figura 6.29 – Modelo ZIP: Impedâncias Harmônicas com Scc=57 MVA 

A Figura 6.30, Figura 6.31 e Figura 6.32 mostram as tensões harmônicas para todos 

os casos analisados. O Scc=6,4 MVA apresenta elevação de tensão para os 

modelos F1-6 e F5-6 na 7ª harmônica devido à ressonância nessa ordem. 

Comparando-se com os resultados anteriores, a tensão V7(3357V) do cenário F1-6 

ficou 12% superior à B1-6 (3008V) e 24% superior ao D1-6 (2710,5V). 

 

Figura 6.30 – Modelo ZIP: Tensões Harmônicas Scc=6,4 MVA  
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Figura 6.31 – Modelo ZIP: Tensões Harmônicas Scc=15 MVA 

Para Scc=15 MVA, o sistema apresenta elevada tensão na 13º ordem para os 

cenários F1-15 e F2-15. O valor de V13 para F1-15 (4732V) ficou 16% menor que o 

obtido no cenário B1-15 (5619V) e 17% para o cenário D1-15 (5708V). Para 

Scc=57MVA, o sistema apresenta valores baixos de tensão.  

 

Figura 6.32 – Modelo ZIP: Tensões Harmônicas Scc=57 MVA 
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queda de tensão na frequência fundamental e devido à ressonância verificada na 

análise das impedâncias, uma tensão RMS superior à nominal. Entretanto o pior 

cenário foi o F1-15 (7,9kV), com tensão ligeiramente menor (6%) em relação ao 

cenário B1-15 (8,4kV) e 8% em relação ao cenário D1-15 (8,5kV). 

 

Figura 6.33 – Modelo ZIP: Tensões nominal, fundamental e RMS 
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Figura 6.34 – Modelo ZIP: Distorção Harmônica de Tensão 

A Figura 6.35 mostra o percentual da corrente da carga não linear após o 

modelamento ZIP em relação a corrente nominal desta carga. Observa-se que para 

o modelo ZIP e para as três potencias de curto-circuito, o Scc=6,4 MVA apresentou 

uma corrente de aproximadamente 114% contra 110 e 112% (B1-6 e D1-6 

respectivamente), quanto a sistema com Scc=57 MVA uma corrente maior que 

100%. 

 

Figura 6.35 – Modelo ZIP: Corrente 60Hz da Carga não linear  
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6.3.2 Modelo ZIP completo com variação de tensão  

Foram analisados os gráficos da impedância, corrente e tensão harmônicas para o 

modelo ZIP da seção 6.3.1, porém com variação da tensão do PAC. Percebe-se que 

quando há uma variação de tensão no sistema, de 1 p.u. para 0,9 p.u., tem-se uma 

mudança no comportamento das impedâncias. Esta variação de tensão pode ser 

consequência de queda mais elevada na tensão no barramento ou por aplicação da 

técnica conservation voltage reduction (CVR). 

A Figura 6.36 apresenta o gráfico da impedância para o modelo 1 para as duas 

situações de tensão. Aplicando a variação de tensão, percebe-se uma diminuição no 

valor da impedância para a 7ª ordem para Scc=6 MVA e um aumento de impedância 

na 13º ordem para Scc=15 MVA. 

 

Figura 6.36 – Modelo ZIP com variação de tensão: Impedâncias Harmônicas considerando modelo 1 

O modelo 2 da Figura 6.37, mostrou maiores variações de impedâncias quando 

comparados com os modelos 1 e 5, sendo o Scc=6 MVA o mais significativo. Para 

esse cenário, a impedância de 7ª ordem para 0,9 p.u. diminuiu aproximadamente 

15% e a de 11ª ordem, aproximadamente 25%. 
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Figura 6.37 – Modelo ZIP com variação de tensão: Impedâncias Harmônicas considerando modelo 2 

O modelo 5 da Figura 6.38 apresenta pequenas variações de impedância para 

Scc=6 MVA, uma diminuição de aproximadamente 22% na impedância de 13ª 

ordem para Scc=15 MVA e sem variações para Scc=57 MVA. 

 

Figura 6.38 – Modelo ZIP com variação de tensão: Impedâncias Harmônicas considerando modelo 5 

A tensão harmônica para o modelo 1 é apresentada na Figura 6.39. Observa-se que, 

para as ordens harmônicas analisadas, a tensão harmônica apresenta um 

comportamento similar ao da impedância harmônica, tendo uma elevação mais 

significativa na 13ª ordem para Scc=15 MVA. 
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Figura 6.39 – Modelo ZIP com variação de tensão: Tensões Harmônicas considerando modelo 1 

Na Figura 6.40, tem-se para o modelo 2 pequenas variações de tensão, sendo que 

na 7ª ordem, para Scc=6 MVA, há uma variação de tensão de aproximadamente 

16%, ou seja, as tensões harmônicas sofrem variações e na maioria dos cenários, 

tendem a aumentar com a redução de tensão do barramento. 

 

Figura 6.40 – Modelo ZIP com variação de tensão: Tensões Harmônicas considerando modelo 2 

Para o modelo 5, mostrado na Figura 6.41, tem-se, para todas as ordens 

harmônicas, tensões harmônicas maiores para Scc=57 MVA, quando o sistema é 

submetido a uma tensão de 0,9 p.u. 
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Figura 6.41 – Modelo ZIP com variação de tensão: Tensões Harmônicas considerando modelo 5 

6.3.3 Modelo ZIP completo com variação do Fator de Potência 

Observa-se na Figura 6.42 que a variação da correção do fator de potência (FP) da 

planta afeta não somente o valor da impedância de ressonância do sistema, mas 

também acarreta um deslocamento de frequência à medida que o FP diminui.  

 

 

Figura 6.42 – Modelo ZIP com variação do fator de potência: impedâncias equivalentes para diversas 
correções de FP 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

V5 V7 V11 V13

F5-6(1)

F5-6(0,9)

F5-15(1)

F5-15(0,9)

F5-57(1)

F5-57(0,9)

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

0,97 0,95 0,92 0,9

Zeq5

Zeq7

Zeq11

Zeq13



79 

6-Resultados 

 

Para FP de 0,97 tem-se uma significativa sensibilidade do valor de impedância, 

apresentando o maior valor de impedância de ressonância. Para FP de 0,90 o valor 

de impedância não encontra dentro da faixa de frequência harmônica estudada. 

Desta forma, é possível alterar o comportamento do sistema mudando o banco de 

capacitores e assim evitando a coincidência da ressonância em uma das 

frequências existentes no sistema. 

 

Figura 6.43 – Modelo ZIP com variação do fator de potência: resposta em frequência para diversas 
correções de FP 
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7 CONCLUSÕES 

O efeito das distorções harmônicas tem se tornado um importante tema de análise 

para os profissionais da área de qualidade de energia, devido ao seu relevante 

impacto causado no sistema elétrico de potência. 

A contribuição deste trabalho é de fundamental importância para a obtenção de 

melhorias dos modelos de cargas lineares e não lineares utilizados na frequência 

fundamental e que servem de subsídio para as análises harmônicas. Uma nova 

metodologia é proposta, de forma que um modelamento mais aprofundado na 

frequência fundamental apresente impacto significativo nos modelos harmônicos. 

Na primeira análise, influência da impedância de curto-circuito do sistema, são 

utilizados quatro modelos de cargas lineares compostos em três casos. Esses 

modelos são apresentados e comparados para avaliar as respostas da impedância 

de ressonância do sistema com a variação da impedância equivalente de Thévenin 

do sistema, além da análise dos valores de tensões harmônicas. Uma análise com 

modelos de cargas lineares citados, anteriormente, possibilita uma melhor avaliação 

do comportamento do sistema, uma vez que há uma maior sensibilidade quanto ao 

comportamento do sistema elétrico frente a essa composição.  

Para este trabalho, foram simulados diferentes cenários, sendo cada cenário uma 

combinação de modelos apresentados (modelos na frequência fundamental: de A a 

F e modelos harmônicos:1,2 e 5), considerando três valores de Scc (6,4, 15 e 57 

MVA).  

Com base nessas configurações, conclui-se que, quanto à análise da impedância 

harmônica, um sistema fraco sofre maior influência do modelamento ZIP em relação 

a um sistema forte. Além disso, o modelo 1 apresenta valores significativos de 

impedância resultante em relação ao modelo 5, quando da ocorrência de 

ressonância do sistema. Para o sistema mais fraco, houve deslocamento da 

frequência de ressonância da 7ª para 11ª, quando simulado com os modelos 1 e 5, 

respectivamente.  
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As tensões harmônicas no sistema de 15 MVA apresentam piores resultados, 

quando comparadas com o sistema de 6,4 MVA. Na potência de curto-circuito de 15 

MVA, a tensão harmônica na 13ª ordem apresenta um valor maior que 5000 V, 

enquanto que no sistema de 6,4 MVA, a tensão de 7ª ordem é menor que 3000 V. 

Com potências de curto-circuito mais elevadas, a impedância de ressonância é 

maior, o que acarreta em efeitos mais danosos ao sistema. 

As distorções harmônicas de tensão são bastante elevadas para os sistemas de 6,4 

MVA e 15 MVA, sendo o sistema de 57 MVA o único que apresenta níveis de DHT 

dentro dos limites aceitáveis por norma. Com o aumento da Scc de 6,4 MVA para 15 

MVA, não há diminuição do DHT. O modelo 2 é o modelo que apresenta diminuição 

dos níveis de DHT com o aumento da Scc, mas permanece ainda acima do limite 

aceitável por norma. 

Dois casos são simulados utilizando o modelo ZIP completo: (i) um com somente 

variação de tensão de trabalho e (ii) outro com variação de tensão de 1 p.u. para 0,9 

p.u., além da variação de tensão de trabalho. O modelo ZIP completo i) apresenta 

comportamento similar aos modelos ZIP de Scte. Quando há variação de tensão no 

sistema ii), o modelo ZIP completo apresenta uma mudança no comportamento das 

impedâncias harmônicas, as quais podem sofrer um aumento ou diminuição, 

dependendo do sistema considerado. O mesmo comportamento pode ser verificado 

para as tensões harmônicas. 

É importante utilizar diversos modelos de cargas lineares e não lineares para se ter 

uma análise de sensibilidade mais adequada do sistema estudado, com o objetivo 

de melhorar a modelagem do sistema e, consequentemente, obter melhor condição 

de operação da planta. Em muitos casos, ao utilizar essas análises, o efeito da 

ressonância pode ser eliminado ainda na etapa de projeto, por meio da alteração da 

impedância do sistema, uma vez que a impedância da concessionária tem um valor 

pré-estabelecido. 

Este trabalho oferece subsídios capazes de contribuir com um melhor modelamento 

das cargas, sejam elas lineares e/ou não lineares de um sistema. Diversos softwares 

comerciais, utilizados para análises harmônicas, não contemplam a abrangência e o 

detalhamento dos modelos apresentados neste estudo. Esses programas utilizam 
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modelos de cargas menos criteriosos, de forma que as cargas não lineares e 

lineares sejam representadas como fontes de corrente constantes e como modelo 

RL série, respectivamente. Uma análise baseada nesses modelos pode apresentar 

resultados distorcidos quanto à frequência de ressonância do sistema ou, até 

mesmo, nem detectar distorções harmônicas maiores que os limites estabelecidos 

por norma. Dessa forma, um modelamento inadequado de cargas pode provocar 

danos em equipamentos elétricos, além de causar multas por parte da 

concessionária de energia, de forma a comprometer ou, até mesmo, inviabilizar o 

funcionamento do sistema elétrico. 

7.1 PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

Este trabalho apresenta possibilidades de novas análises para melhor refinamento 

dos resultados obtidos como: 

 uso de modelos completos ZIP de cargas não lineares para calcular a 

corrente resultante na frequência fundamental e avaliar seus efeitos; 

 uso de modelos completos ZIP de cargas individuais para representar as 

cargas lineares e avaliar seus efeitos; 

 avaliar novos cenários com diferentes modelos harmônicos, como por 

exemplo, considerar o efeito pelicular, dentre outros; 

 avaliar os modelos ZIP nos programas comerciais e suas influências nas 

análises harmônicas, tendo em vista que não se conhece o comportamento 

do modelo ZIP nos softwares.   
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Apêndice A - Cenários A1 a E5 para Scc=6,4MVA 
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Apêndice B - Cenários A1 a E5 para Scc=15MVA 
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Apêndice C - Cenários A1 a E5 para Scc=57MVA 
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Apêndice D - Cenários F1 a F5 para Scc=6,4, 15 e 57MVA 
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Apêndice E - Cenários F1 a F5 para Scc=6,4, 15 e 57MVA com variação de 

tensão 
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Apêndice F - Cenários F1-6 para FP=0,97, 0,95, 0,92 e 0,90, para Scc=6,4MVA 

 


