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RESUMO 

 

Tendo em vista a crescente participação da energia eólica na matriz energética brasileira, crescem também as 
preocupações com a qualidade da energia elétrica, mais especificamente com os níveis de distorções 
harmônicas na rede elétrica. Em consonância com esta tendência são realizadas no Brasil diversas campanhas 
de monitoração dos indicadores harmônicos em complexos de geração eólica a fim de embasar estudos 
computacionais do impacto da conexão de geradores eólicos ao SIN. Estes estudos aprofundados justificam-
se pela necessidade de considerar a interação entre as fontes harmônicas e as impedâncias do sistema, tanto 
do sistema interno do complexo eólico quanto do SIN. 

Dentro deste contexto, o presente trabalho apresenta uma análise comparativa dos resultados de diversas 
campanhas de medições dos indicadores de harmônicos de diferentes complexos de geração eólico 
conectados ao SIN. As análises realizadas destacam a relação existente entre o desempenho harmônico dos 
aerogeradores monitorados e o sistema elétrico em que o mesmo está conectado. Para tanto, além das 
medições nos aerogeradores, foram utilizados os resultados das distorções harmônicas monitoradas no ponto 
de acoplamento comum, bem como a impedância equivalente de cada parque obtida através de modelos 
computacionais. Destaca-se que, através da análise dos resultados deste trabalho, a influência do sistema no 
desempenho harmônico dos aerogeradores é predominante nas frequências mais baixas e varia diretamente 
com a impedância do sistema.  

Palavras-chave: Energia Eólica, Qualidade da energia elétrica, harmônicos. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

Com o aumento da participação da energia eólica na matriz energética brasileira cresce a preocupação com a 
qualidade de energia elétrica. Isto se deve principalmente ao fato de que a conexão de complexos eólicos na 
rede aumenta o número de componentes com características não lineares, provocando o aumento dos níveis 
de harmônicos no sistema. Por sua vez, a presença de harmônicos no sistema elétrico de potência pode 
comprometer o funcionamento ideal do sistema e de seus equipamentos, assim como ocasionar efeitos 
indesejados tais como: tensões ressonantes, aparecimento de vibrações e ruídos em máquinas rotativas, 
sobreaquecimento de núcleos ferromagnéticos, sobreaquecimento de capacitores, erros em medição de 



   

 

grandezas elétricas, erros no controle de conversores, erro de atuação da proteção, além de distúrbios de 
compatibilidade eletromagnética [1]. 

Dentro deste contexto o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) possuí uma regulamentação definida 
especificamente para a conexão de acessantes com características não lineares, como é o caso de Complexos 
de Geração Eólica (CGE) à Rede Básica. Esta normatização é definida em através dos Procedimentos de 
Rede (PROREDE) mais especificamente no submódulo 2.8 [2], o qual define a obrigatoriedade da realização 
de campanhas de medições do conteúdo harmônico nestas instalações, bem como da realização de estudos 
computacionais para a avaliação do impacto harmônico decorrente do acesso de novos CGEs. 

Tendo em vista as preocupações relacionadas à geração de correntes harmônicas por fontes eólicas no novo 
cenário do sistema elétrico nacional o presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo comparativo a 
partir dos resultados provenientes de diversas campanhas de medições realizadas em diferentes CGEs 
conectados ao SIN. Desta maneira, será feita uma análise comparativa do desempenho de diferentes 
topologias de aerogeradores (AEG) com respeito à distorção harmônica, bem como uma avaliação dos efeitos 
externos, como as distorções do sistema e a interação entre as impedâncias do mesmo. Para tanto será 
apresentada uma descrição inicial do problema de harmônicos em complexos eólicos, bem como do 
procedimento de medição e avaliação dos dados das campanhas de monitoração de acordo com o ONS. Na 
sequência são apresentados os principais resultados encontrados bem como as análises pertinentes. 

 

HARMÔNICOS EM COMPLEXOS EÓLICOS  
 

Para a implantação de é necessário previamente estudar os possíveis impactos que estes podem causar à rede 
elétrica. Condições como a variabilidade do vento (como fonte de mecânica de energia) aliada às 
características dinâmicas das turbinas eólicas podem acarretar distúrbios nos padrões de qualidade de energia 
da rede na qual se deseja conectá-la [1]. Os possíveis impactos da conexão de aerogeradores nos parâmetros 
de qualidade de energia são: distorção harmônica, flutuação de tensão (Flicker), variação de tensão de curta 
duração, regulação de tensão em regime permanente e desequilíbrios de tensão. Considerando que os 
resultados e discussões a serem apresentados neste trabalho referem-se somente às distorções harmônicas e 
suas relações com o sistema, será dado especial enfoque para este tema.  

As principais fontes de distorção harmônica em geração de energia eólica estão associadas à operação de 
geradores de indução, transformadores de potência e conversores eletrônicos acoplados a máquinas síncronas, 
sendo que a conexão dos geradores através dos conversores de potência é a mais crítica [3]. Dentro deste 
contexto é importante evidenciar as principais características das diferentes topologias de conexão do 
conjunto gerador/inversor com a rede elétrica. As tecnologias mais competitivas de aerogeradores atualmente 
presentes no Brasil que operam com velocidade variável são: gerador de indução duplamente alimentado 
(DFIG) e gerador síncrono com conversor pleno (“Full Converter”). A primeira tecnologia utiliza um gerador 
de indução (assíncrono), onde o estator está conectado diretamente à rede elétrica, geralmente através de um 
transformador elevador. Os enrolamentos do rotor são acoplados à rede elétrica através de dois conversores 
de potência ligados back-to-back, isto permite variar a velocidade de operação do gerador. A estrutura mais 
usada é a que utiliza dois conversores de potência CC-CA controlados por IGBT’s. Esses conversores 
possuem em torno de 30% da potência nominal dos geradores [4]. O sistema DFIG pode ser visto conforme a 
Error! Reference source not found. (a). 



   

 

 

(a) – Topologia DFIG 

 

(b) – Topologia Full Converter 

Figura 1- Principais topologias de AEGs consideradas 
 

Já a topologia denominada “Full Converter” utiliza na maioria dos casos geradores de imã permanente, porém 
o gerador também pode ser de rotor bobinado. O conversor de frequência costuma ser composto por um 
retificador a diodos, um barramento CC e um inversor [4], sendo que neste caso os conversores possuem a 
mesma potência nominal do geradores, visto que toda energia gerada passa por eles. O sistema “Full 
Converter” é apresentado na Error! Reference source not found.1 (b). 

Como de conhecimento [5], a dinâmica de operação da rede básica, associada à variação das características 
não lineares dos complexos eólicos inviabiliza a utilização dos critérios convencionais de projeto de filtros 
harmônicos para a solução de problemas de distorção harmônica nos pontos de acoplamento. Este problema 
se deve ao fato de que os métodos convencionais de projeto de filtros harmônicos ignoram a interação 
existente entre os dispositivos não lineares e o sistema elétrico, como por exemplo os diversos pontos de 
ressonâncias e a variação da injeção harmônica local com o vento [6]. 

As distorções harmônicas de tensão, causadas pela circulação de correntes harmônicas nas impedâncias do 
sistema, podem ser acentuadas com a ocorrência de ressonâncias série ou paralelas. As ressonâncias série 
ocorrem quando um circuito RLC série possui valores de reatâncias capacitivas e indutivas equivalentes para 
uma determinada frequência, resultando em um circuito de baixa impedância, desta forma, uma pequena 
alteração na tensão resulta em grandes valores de corrente. As baixas impedâncias das ressonâncias série 
podem causar altos valores de correntes harmônicas. Entretanto, as ressonâncias paralelas ocorrem quando os 
valores de reatâncias indutivas e capacitivas de um circuito RLC paralelo são iguais para determinada 
frequência, de modo que a impedância resultante do circuito seja alta e, por consequência uma pequena 
variação na corrente resulta em grandes valores de tensão harmônica [7].   

Considerando que, além das fontes harmônicas, os CGES em geral são constituídos por extensos sistemas 
coletores, um grande número de transformadores, dentre outros elementos que interagem com a rede externa 
(SIN) e sujeito assim à ocorrência de ressonâncias diversas. Desta forma, justificam-se estudos mais 
aprofundados a fim de quantificar de forma correta a geração de harmônicos em complexos eólicos, bem 
como sua interação com o sistema elétrico.  

 
3 MEDIÇÕES DE HARMÔNICOS EM COMPLEXOS EÓLICOS  
 

Tendo em vista a descrição da geração de harmônicos em complexos eólicos apresentada, nesta seção será 
descrita a metodologia para avaliação do impacto harmônico de complexos eólicos utilizada no presente 
trabalho e recomendada pelo ONS [2, 8]. Tal avaliação dos impactos harmônicos é constituída de duas etapas 
distintas, sendo elas a campanha de monitoramento do conteúdo harmônico do complexo e a modelagem e 
avaliação das distorções harmônicas no PAC via método do lugar geométrico [8]. Uma vez que o presente 
trabalho visa comparar resultados de diversas medições realizadas em CGEs, será detalhada principalmente a 
metodologia utilizada nas medições e tratamento dos dados da campanha de monitoramento.  



   

 

A campanha de monitoramento de qualidade de energia elétrica de CGEs é constituída pelas seguintes etapas: 

1) Monitoração de QEE no PAC – Pré energização do CGE. 

2) Monitoração de QEE no PAC – Pós energização do CGE. 

3) Monitoração das correntes harmônicas na saída do aerogerador. 

 

As monitorações realizadas no PAC, tanto pré quanto pós energização, visam a determinação dos indicadores 
de QEE de tensão na barra e comparação com os limites normativos apresentados pelo ONS no submódulo 
2.8 [2]. Tais medições devem ser realizadas em períodos não inferiores à 7 dias, podendo se estender por um 
período de até 30 dias, devido ao regime de vento variável que os CGEs estão sujeitos. Ressalta-se que a fim 
de garantir a confiabilidade dos dados monitorados o equipamento utilizado deve ser um equipamento Classe 
A, segundo a IEC 61000-4-30 [9]. 

Já a monitoração das correntes harmônicas na saída dos aerogeradores tem como principal objetivo a 
caracterização do conteúdo harmônico gerado por, pelo menos, uma máquina do parque avaliado. Esta 
caracterização é utilizada como base para a modelagem dos aerogeradores como fonte de injeção de correntes 
harmônicas nos estudos de impacto harmônico. Tendo em vista a inexistência de uma normatização nacional 
para avaliação da geração de correntes harmônicas, é utilizada como referência para tais medições a IEC 
61400-21 [10]. Segundo tal norma as medições nos AEGs devem ser realizadas no lado de baixa tensão dos 
transformadores elevadores (quando da existência dos mesmos), ou seja, logo na saído do inversor. 

Devido à sazonalidade do regime de ventos à que os aerogeradores estão sujeitos, e do diferente desempenho 
dos inversores para diferentes faixas de potência a IEC 61400-21 recomenda que a avaliação das correntes 
harmônicas seja realizada em função da potência ativa gerada. Para tanto faz se uso de uma tabela dividida 
em 11 faixas de potência em função da potência nominal do AEG, a qual deve ser preenchida com o valor 
máximo de corrente harmônica em cada faixa de potência, garantindo que existam ao menos 9 medidas 
validas em cada faixa de potência. Esta avaliação deve ser realizada sem a definição prévia de um período 
mínimo, devendo ser atendidas todas as faixas de potência para a medição ser considerada satisfatória.  

A avaliação das correntes harmônicas de AEG deve ser realizada da 2º até a 50º ordem harmônica, a Tabela 1 
apresenta um exemplo desta avaliação até a 5º ordem harmônica. Ressalta-se que a modelagem do 
aerogerador como fonte de corrente para fim dos estudos de avaliação dos impactos harmônicos é realizada 
através da maior corrente máxima dentre todas as faixas de potência avaliadas (última coluna da Tabela 1). 
Todos os valores de correntes harmônicas são apresentados em percentual da corrente nominal do 
aerogerador a fim de permitir a comparação entre diferentes máquinas de diferentes potências.  

 

Tabela 1 – Avaliação do desempenho harmônico de AEGs  segundo IEC 61400-21 

 

 

A partir da metodologia de avaliação harmônica de CGEs supracitada, foram monitorados diversos parques 
contemplando diferentes topologias de AEGs, pontos de conexão no SIN, bem como sistemas coletores. 
Desta forma nos próximos capítulos os resultados destas monitorações serão apresentados, bem como 
algumas análises comparativas pertinentes.   

 



   

 

4 RESULTADOS  
 

Os resultados das medições utilizadas no presente trabalho são provenientes de campanhas de medições 
realizadas em complexos de geração eólica de grande porte do sistema elétrico brasileiro, os quais, por 
questões de confidencialidade, não serão nominados. Todos os resultados foram obtidos através de 
campanhas de medição seguindo a metodologia apresentada no itém 3. Desta forma, neste trabalho serão 
consideradas medições de 5 CGEs distintos, os quais utilizam as duas principais topologias difundidas 
nacionalmente (DFIG e Full Converter), e estão conectados em 3 barras diferentes do SIN. A descrição 
destes casos é apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2 – Medições consideradas no trabalho 

 CGE 1 CGE 2 CGE 3 CGE 4 CGE 5 
Topologia DFIG DFIG DFIG Full Converter Full Converter 
Sistema Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 1 Sistema 2 
Fabricante A A A B C 

 

Em cada um dos CGEs avaliados foram monitorados mais de um AEG devido a questões normativas. 
Partindo do princípio que um mesmo tipo de máquina conectada na mesma rede deve apresentar resultados 
harmônicos semelhantes, será apresentado um modelo equivalente por CGE, o qual representa a média 
aritmética de todos os AEG avaliados para cada CGE. Ao todo foram considerados no presente estudo 21 
aerogeradores DFIG e 10 aerogeradores “Full Converter”. As distorções harmônicas de tensão foram 
monitoradas no PAC dos sistemas 1 e 2. Ressalta-se que as curvas apresentadas neste capítulo são referentes 
aos valores de corrente harmônica máxima dentre todas as faixas de potência monitoradas de acordo com a 
metodologia da IEC 61400-21 para cada ordem harmônica individual. Os valores de corrente harmônica são 
apresentados em percentual da corrente nominal de cada máquina. 

A Figura 2 apresenta as correntes harmônicas equivalentes para os CGEs com aerogeradores de topologia do 
tipo DFIG. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Ih
 (

%
)

Ordem Harmônica

CGE 1 CGE 2 CGE 3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Ih
 (

%
)

Ordem Harmônica  
Figura 2 – Correntes harmônicas monitoradas nos AEGs do tipo DFIG 

 

Através de uma análise comparativa dos resultados apresentados na Figura 2 é possível verificar que, de 
acordo com o esperado, os AEGs do tipo DFIG apresentaram em geral um comportamento harmônico 



   

 

semelhante. Verifica-se também que os maiores desvios entre os resultados ocorreram nas baixas frequências, 
próximo à 5ª harmônica. Este comportamento será melhor analisado na sequência deste trabalho. 

A Figura 3 apresenta as correntes harmônicas equivalentes para os CGEs com AEG de topologia “Full 
Converter”. 
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Figura 3 - Correntes harmônicas monitoradas nos AEGs do tipo Full Converter 

 

Através da análise dos resultados apresentados na Figura 3 verifica-se que, apesar dos valores para os dois 
CGEs apresentarem mesma ordem de grandeza, o desvio entre os valores de correntes harmônicas é maior 
do que quando comparado com os AEG do tipo DFIG. Isto se deve principalmente ao fato de todos os AEG 
do tipo DFIG serem de um mesmo fabricante, ao passo que, os AEG do tipo Full Converter possuem dois 
fabricantes distintos. Ou seja, não é possível atribuir todo o comportamento harmônico de um AEG somente 
à sua topologia, ou da rede em que o mesmo está conectado, e sim, existe um conjunto de fatores que 
impactam diretamente nas correntes harmônicas geradas por cada máquina. Adicionalmente verifica-se neste 
caso que os maiores desvios entre os valores de corrente harmônicas para os AEG do tipo “Full Converter” 
acontecem nas baixas frequências, neste caso próximo à 7º ordem harmônica, e para as altas frequências de 
ordem 37º, 39º, 43º e 45º.  

Até o momento, a geração de correntes harmônicas pelas duas principais topologias de AEG utilizadas no 
Brasil foram comparadas individualmente, ou seja, os resultados de uma topologia foram comparados 
somente com os resultados de AEGs de mesma topologia. Não é o objetivo do presente trabalho realizar 
uma análise qualitativa do desempenho harmônico entre as duas topologias avaliadas, uma vez que não seria 
uma comparação válida devido ao fato de existirem diversos outros fatores externos que influenciam na 
geração das correntes harmônicas por parte destes AEGs.  

  

5 ANÁLISES  
 

De acordo com os resultados apresentados no item anterior, verificou-se um comportamento distinto entre 
AEGs de uma mesma topologia nas baixas frequências. A fim de aprofundar o entendimento deste 
comportamento serão utilizados os AEG do tipo DFIG, uma vez que são todos do mesmo fabricante, e 
sendo assim, permitem focar a análise em outras características das redes em que os complexos estão 
conectados.  



   

 

A fim de verificar uma possível relação entre o ponto de conexão dos CGES avaliados com o perfil das 
correntes harmônicas monitoradas foram utilizados os resultados das medições de QEE no PAC – Pós 
conexão dos CGEs. Através desta monitoração é possível observar o perfil das distorções harmônicas de 
tensão na barra em que o complexo eólico está conectado. 

A fim de comparar a relação entre as distorções harmônicas de tensão no PAC com as correntes harmônicas 
geradas pelo AEG foi utilizado o indicador estatístico da correlação linear simples. A correlação tem por 
objetivo verificar se existe relação entre duas variáveis, ou seja, se alterações impostas em uma variável 
impactam na outra variável. Para mensurar o grau desta correlação comumente faz-se uso do coeficiente de 
correlação de “Pearson”, o qual consiste em uma variável adimensional (ρ) que varia de -1 à 1 e pode ser 
interpretado de acordo com: ρ < 0,4 – correlação fraca, 0,4 < ρ < 0,7 – correlação moderada e 0,7< ρ < 1 
correlação forte.  

Desta forma, as Figuras 4, 5 e 6 apresentam os valores das distorções harmônicas de tensão no PAC e de 
correntes harmônicas nos AEGs, bem como a correlação entre estas duas grandezas ao longo das faixas de 
frequência, para os três CGEs com AEGs do tipo DFIG. Ressalta-se que os valores de correlação (ρ) foram 
calculados utilizando uma população de 10 ordens harmônicas, uma vez que se pretende destacar a variação 
desta correlação com a frequência. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

ρ

D
is

to
rç

ã
o

 H
a

rm
ô

n
ic

a
 (

%
)

Ordem Harmônica

I(%) V(%) ρ

 
Figura 4 – Comparativo entre as distorções harmônicas dos AEGs e no PAC do CGE 1 
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Figura 5 - Comparativo entre as distorções harmônicas dos AEGs e no PAC do CGE 2 
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Figura 6 - Comparativo entre as distorções harmônicas dos AEGs e no PAC do CGE 3 

 

De acordo com a análise gráfica, é possível verificar que a correlação, ou seja, a dependência entre as 
distorções harmônicas de tensão no PAC e as correntes harmônicas dos AEGs, é do tipo forte para as 
menores frequências. Esta correlação enfraquece com o aumento da frequência a partir de uma determinada 
ordem harmônica. No entanto, para as mais altas frequências verifica-se que esta torna a aumentar a partir de 
uma determinada frequência. A fim de aprofundar o entendimento deste desempenho, o comportamento da 
correlação ao longo das ordens harmônicas avaliadas foi comparado com a impedância equivalente do 
modelo computacional dos CGEs ao longo da frequência. Para tanto, foi necessário modelar os CGEs 1 e 2 
no software HarmZs, propriedade do CEPEL, modelo este que considera os parâmetros elétricos de todo o 
sistema coletor como condutores, distâncias, dados de transformadores, entre outros. A Figura 7 apresenta o 
comparativo entre o comportamento da correlação e a impedância equivalente dos CGEs 1 e 2 
respectivamente. 
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(a) – CGE 1 
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(b) – CGE 2 

Figura 7 – Comparativo entre a correlação das tensões e correntes harmônicas monitoradas no PAC com as impedâncias 
equivalentes do sistema dos CGEs 1 e 2 

 

Analisando o comportamento da correlação e a impedância equivalente verifica-se que a correlação entre a 
distorção harmônica de tensão no PAC e as correntes harmônicas geradas pelos AEGs está diretamente 
ligada à impedância equivalente do CGE. Observa-se que a correlação altera seu sentido, descendente para 
ascendente próximo à frequência de ressonância do respectivo CGE avaliado. 

Muito embora estes resultados careçam de melhores análises, à primeira vista, pode-se observar que a 
distorção harmônica de tensão atribuída à cada parque eólico, é função de sua interação com a rede elétrica, 
sendo que as características de geração harmônica e a topologia do AEG teriam impactos secundários. 

 
 
 
 
 



   

 

6 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho tem como principal enfoque a análise comparativa de um grande número de dados 
relacionados às campanhas de medições de QEE em complexos de geração eólica de grande porte. Para 
tanto foram apresentados os principais conceitos relacionados aos principais distúrbios na qualidade de 
energia relacionados à geração eólica, enfatizando a geração de harmônicos que atualmente representa uma 
das maiores preocupações do ONS neste âmbito. Desta forma foi possível verificar o desempenho 
harmônico das duas principais topologias de AEGs difundidas no Brasil, DFIG e Full Converter. Esta 
análise não é apresentada de forma qualitativa, uma vez que, por se tratarem de resultados de medições em 
campo, os resultados apresentados possuem contribuição de diversos outros fatores externos à máquina 
utilizada, principalmente das distorções harmônicas de tensão na barra do SIN em que o complexo está 
conectado e a impedância equivalente do CGE. 

Dentro deste contexto foram investigadas detalhadamente estas relações entre as distorções harmônicas de 
tensão e corrente no PAC e nos AEGs, bem como da impedância equivalente do CGE. Verificou-se que a 
correlação das correntes harmônicas geradas nas máquinas do CGE e as distorções harmônicas de tensão no 
PAC são diretamente dependentes do valor da impedância equivalente do complexo eólico naquela faixa de 
frequência especifica. Esta análise permite avaliar com maior precisão os dados comparativos apresentados 
entre as topologias de AEGs, os quais apresentaram maiores desvios nos valores das correntes harmônicas 
para baixas frequências, fato este que se deve a maior relação com a rede para estas ordens harmônicas. 
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