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RESUMO 

 Esta Dissertação tem como objetivo identificar os principais parâmetros de Qualidade 

de Energia Elétrica em Turbinas Eólicas e os seus impactos quando agregados em grandes 

Centrais Eólicas. Adicionalmente, nesta Dissertação são apresentados impactos reais da 

Conexão de Centrais Eólicas sobre a Qualidade de Energia no Sistema Elétrico. Um dos 

objetivos da Dissertação é apresentar a metodologia para avaliação do impacto proposto pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS através da realização de Campanhas de 

Medição de Qualidade de Energia Elétrica, e comparar com os procedimentos propostos pela 

IEC 61400-21. A Dissertação apresenta recomendações para os procedimentos de medição 

assim como identificação de parâmetros agrupados para caracterização da Qualidade de 

Energia Elétrica em Centrais Eólicas com base nas normas atualmente em vigor. 

 

Palavras chave: Centrais Eólicas, Turbinas Eólicas, Qualidade de Energia, IEC 61400-21, 

Harmônicos, Flicker 
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ABSTRACT 

This Thesis aims to identify the main parameters of Power Quality in Wind Turbines 

and their impacts when aggregated in large wind farms. In addition, this thesis presents the 

real impacts of the connection of Wind Farms on the Power Quality of the grid. One of the 

objectives of this Thesis is to present the methodology for Power Quality assessment 

proposed by the Brazilian Interconnected Power System Operator - ONS by conducting 

Measurement Campaigns of Power Quality, and compares it with the procedures proposed by 

IEC 61400-21. The Thesis presents recommendations for the measurement procedures as well 

as identification of parameters to characterize the Power Quality in Wind Farms based on the 

national Brazilian current procedures.  

 

Keywords: Wind Farms, Wind Turbines, Power Quality, IEC 61400-21, Harmonics, 

Flicker. 

 

  



v 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 - Etapas de acesso obrigatórias para centrais eólicas (Fonte: ANEEL [3]) .............. 8 

Figura 2.1 - Efeito de suavização da potência - Smoothing Effect - de Centrais Eólicas (Fonte: 

Rosas [11]) ................................................................................................................................ 13 

Figura 3.1 - Oscilação da potência gerada por uma turbina de 750 kW, velocidade fixa com 

gerador de indução com rotor em gaiola, devido à passagem da pá pela torre. (Fonte: TANDE 

[14]) .......................................................................................................................................... 17 

Figura 3.2 - Configurações típicas de aerogeradores atualmente. Nota: GIG: Gerador de 

indução com rotor em gaiola; GIRB: Gerador de indução com rotor bobinado; GSIM: Gerador 

síncrono com ímãs permanentes; GSRB: Gerador síncrono com rotor bobinado. O tracejado 

sobre a multiplicadora na configuração do Tipo D indica que pode ou não haver 

multiplicadora. (Fonte: Ackermann [12]) ................................................................................. 19 

Figura 4.1 - Representação em séries de Fourier de uma forma de onda distorcida (Fonte: 

Dugan [17]) .............................................................................................................................. 21 

Figura 4.2 - Corrente de uma lâmpada fluorescente (a) e seu espectro harmônico (b). (Fonte: 

Dugan [17]) .............................................................................................................................. 22 

Figura 4.3 - Correntes harmônicas fluindo pela impedância do sistema resultarão em tensões 

distorcidas (Fonte: Dugan [17]) ................................................................................................ 23 

Figura 4.4 - Corrente típica de um capacitor num sistema com ressonância na 11ª harmônica 

(Fonte: Dugan [17]) .................................................................................................................. 25 

Figura 4.5 - Exemplo de flutuação de tensão e variação no fluxo luminoso de uma lâmpada – 

Flicker ....................................................................................................................................... 26 

Figura 4.6 – Exemplo de VTCD ............................................................................................... 27 

Figura 4.7 - Exemplo de parâmetros estatísticos ...................................................................... 29 

Figura 4.8 - Tensão nos terminais dos aerogeradores .............................................................. 38 

Figura 5.1 - Resposta em frequência de um TPC de 230 kV (Fonte: Souza et all [10]) .......... 44 

Figura 5.2 - Resposta em frequência de um TPI de 138 kV (Fonte: Souza et all [10]) ........... 45 

Figura 5.3 - Resposta em frequência de um DPC de 138 kV (Fonte: Souza et all [10]) .......... 45 

Figura 6.1 - Unifilar Resumido - Parque Eólico ....................................................................... 50 

Figura 6.2 - Exemplo de curva característica Torque x Velocidade (%) de um gerador 

assíncrono para diferentes valores de resistência do rotor ....................................................... 52 

Figura 6.3 - Curva Potência aerogerador (Fonte: SUZLON [23]) ........................................... 53 

Figura 6.4 - Capacidade LVRT do aerogerador ....................................................................... 54 



vi 

 

Figura 6.5 - Detalhe interno da Nacele do aerogerador (Fonte: SUZLON [23]) ..................... 54 

Figura 6.6 - Subestação Russas II ............................................................................................. 55 

Figura 6.7 - Diagrama Unifilar simplificado - SE Russas II (Fonte: CHESF [22]) ................. 56 

Figura 6.8 - Diagrama unifilar simplificado do regional onde está localizada a SE Russas II 

(Fonte: CHESF [22]) ................................................................................................................ 57 

Figura 6.9 – TPC da medição (Fonte: CHESF [22]) ................................................................ 58 

Figura 6.10 - Placa do TPC da fase C utilizado na medição (Fonte: CHESF [22]) ................. 59 

Figura 6.11 - TC da fase A (Fonte: CHESF [22]) .................................................................... 60 

Figura 6.12 - Placa TC Fase A (Fonte: CHESF [22]) .............................................................. 60 

Figura 6.13 - Potência ativa gerada pelo parque durante toda a campanha de medição (pu em 

relação à potência nominal do parque). .................................................................................... 62 

Figura 6.14 – Correlação entre a Tensão média (pu) e a Potência ativa (pu) medida em 

intervalos de 15 min. ................................................................................................................ 64 

Figura 6.15 – Correlação entre a Tensão média (pu) e a Potência ativa (pu) medida em 

intervalos de 10 min. ................................................................................................................ 64 

Figura 6.16 - Correlação entre a Tensão (pu) e a Potência Ativa (pu) medida em intervalos de 

5 min ......................................................................................................................................... 65 

Figura 6.17 – Correlação entre a Tensão (pu) e a Potência Reativa (pu) medida em intervalos 

de 15 min. ................................................................................................................................. 65 

Figura 6.18 – Correlação entre a tensão (pu) e a potência reativa (pu) medida em intervalos de 

10 min. ...................................................................................................................................... 66 

Figura 6.19 - Correlação entre a tensão (pu) e a potência reativa (pu) medida em intervalos de 

5 min. ........................................................................................................................................ 66 

Figura 6.20 – Correlação entre Potência Ativa (pu) e Potência Reativa (pu) medida em 

intervalos de 15 min. ................................................................................................................ 67 

Figura 6.21 – Correlação entre Potência Ativa (pu) e Potência Reativa (pu) medida em 

intervalos de 10 min. ................................................................................................................ 67 

Figura 6.22 – Correlação entre potência ativa (pu) e potência reativa (pu) medida em 

intervalos de 5 min. .................................................................................................................. 68 

Figura 6.23 - Gráfico de Distorção Harmônica Total de Tensão ............................................. 69 

Figura 6.24 - Histograma de DTHT fase A .............................................................................. 70 

Figura 6.25 - Histograma de DTHT fase B .............................................................................. 70 

Figura 6.26 - Histograma de DTHT fase C .............................................................................. 71 



vii 

 

Figura 6.27 - Correlação entre DTHT (%) e Potência Ativa medida em intervalos de 10 min.

 .................................................................................................................................................. 72 

Figura 6.28 - Gráfico de Pst das fases A, B e C. Foram excluídos dados do intervalo 03/fev às 

21:15 devido à ocorrência de uma VTCD. ............................................................................... 74 

Figura 6.29 - Histograma Pst fase A ........................................................................................ 75 

Figura 6.30 - Histograma Pst fase B ......................................................................................... 75 

Figura 6.31 - Histograma Pst fase C ......................................................................................... 76 

Figura 6.32 - Correlação de Potência Ativa X Flicker média .................................................. 77 

Figura 6.33 - Gráfico de Plt das fases A, B e C. Foram excluídos dados do intervalo 03/fev às 

21:15 devido à ocorrência de uma VTCD. ............................................................................... 78 

Figura 6.34 - Histograma Plt fase A ......................................................................................... 79 

Figura 6.35 - Histograma Plt fase B ......................................................................................... 79 

Figura 6.36 - Histograma Plt fase C ......................................................................................... 80 

Figura 6.37 – Tendência do indicador de Desequilíbrio de Tensão (K) .................................. 81 

Figura 6.38 - Histograma fator desequilíbrio de tensão ........................................................... 82 

Figura 6.39 - Correlação entre Desequilíbrio de tensão e potência gerada (pu) ...................... 83 

Figura 6.40 - Gráfico da Tensão eficaz em pu durante a VTCD .............................................. 84 

Figura 6.41 - Gráfico da corrente durante a VTCD .................................................................. 84 

Figura 6.42 - Gráfico da potência ativa durante a VTCD. ....................................................... 85 

Figura 6.43 - Gráfico da Frequência durante a VTCD ............................................................. 85 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1-1 - Usinas contratadas no PROINFA .......................................................................... 2 

Tabela 1-2 - Projetos inscritos no Leilão de Energia de Reserva 2009 - Fonte Eólica .............. 4 

Tabela 1-3 - Resumo da contratação de energia eólica nos leilões realizados até 2011 ............ 5 

Tabela 3-1 - Comparação das vantagens e desvantagens dos tipos de aerogeradores relativos à 

QEE .......................................................................................................................................... 18 

Tabela 4-1 – Limites Globais de Tensão em % da Tensão Fundamental – Procedimentos de 

Rede .......................................................................................................................................... 31 

Tabela 4-2 – Limites Individuais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental - ONS31 

Tabela 4-3 – Valores de Referência Globais da Distorções Harmônicas Totais - PRODIST .. 32 

Tabela 4-4 - Limites Globais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental ................. 33 

Tabela 4-5 – Limites Individuais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental .......... 33 

Tabela 4-6 - Níveis de Referência de Distorções Harmônicas Individuais de Tensão - 

PRODIST ................................................................................................................................. 34 

Tabela 4-7 – Limites de Cintilação de Curta Duração da Rede Básica .................................... 35 

Tabela 4-8 – Fatores de Transferência ..................................................................................... 35 

Tabela 4-9 – Limites de Cintilação de Curta Duração da Rede de Distribuição ...................... 36 

Tabela 4-10 – Limites de Desequilíbrio de Tensão .................................................................. 37 

Tabela 4-11 - Comparação dos procedimentos de rede do ONS com a norma IEC 61400-21 41 

Tabela 6-1 - Parque Eólico ....................................................................................................... 49 

Tabela 6-2 - Dados dos Aerogeradores (Fonte: SUZLON [23]) .............................................. 51 

Tabela 6-3 - Dados do TPC utilizado ....................................................................................... 58 

Tabela 6-4 - Dados do TC utilizado na medição ...................................................................... 59 

Tabela 6-5 – Níveis máximos registrados em intervalos de 15 minutos .................................. 63 

Tabela 6-6 – Níveis máximos registrados em intervalos de 10 minutos .................................. 63 

Tabela 6-7 - Níveis máximos registrados em intervalos de 5 minutos ..................................... 63 

Tabela 6-8 - Indicadores de Distorção de Tensão Harmônica DTHTS95% e DTHTS99% .... 71 

Tabela 6-9 - Dados do Aerogerador para cálculo da emissão de Flicker ................................. 73 

Tabela 6-10 - Indicador PstD95%, PstS95%, PstD99% e PstS99%  ....................................... 76 

Tabela 6-11 - Limites Globais de Pst ....................................................................................... 77 

Tabela 6-12 - Indicador PltS95% ............................................................................................. 80 

Tabela 6-13 - Limites Globais de Plt ........................................................................................ 80 

Tabela 6-14 - Indicador KS95% ............................................................................................... 82 



ix 

 

SUMÁRIO 

 

 

AGRADECIMENTOS ii 
RESUMO  iii 

ABSTRACT  iv 
LISTA DE FIGURAS v 
LISTA DE TABELAS viii 

SUMÁRIO  ix 
1 INTRODUÇÃO 1 

1.1 Objetivos 1 

1.2 O Mercado de Energia Eólica no Brasil 1 

1.2.1 O PROINFA 2 

1.2.2 Os Leilões de Energia 3 

1.3 Aspectos regulatórios relativos à Conexão de Agentes Eólicos 5 

1.3.1 Considerações iniciais 5 

1.3.2 Acesso aos sistemas de Distribuição e Transmissão 6 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 10 

2.1 Considerações iniciais 10 

2.2 Revisão bibliográfica 10 

3 IMPACTOS DA ENERGIA EÓLICA NO SISTEMA ELÉTRICO 14 

3.1 Considerações iniciais 14 

3.2 Introdução 14 

3.3 Tecnologias de Turbinas Eólicas 15 

3.3.1 Topologias de Turbinas Eólicas 16 

3.3.1.1 Turbinas eólicas com velocidade fixa 16 

3.3.1.2 Turbinas eólicas com velocidade variável 17 

4 INTRODUÇÃO À QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - QEE 20 

4.1 Terminologia e definições de indicadores de QEE 20 

4.2 Harmônicos 20 

4.2.1 Efeitos das correntes harmônicas no sistema 23 

4.2.1.1 Impactos nos motores 23 

4.2.1.2 Impactos nos transformadores 23 

4.2.1.3 Impactos em capacitores 24 

4.3 Flutuação ou oscilação de tensão 25 



x 

 

4.4 Desequilíbrio de Tensão 26 

4.5 Variação de tensão de curta duração - VTCD 27 

4.6 Análise do desempenho através de indicadores de QEE 27 

4.6.1 Distorção de Tensão Harmônica Total - DTHT 30 

4.6.2 Distorção Harmônica de Tensão Individual 32 

4.6.3 Flutuação de tensão - Flicker 34 

4.6.4 Desequilíbrio de tensão 36 

4.6.5 Variação de tensão de curta duração - VTCD 37 

4.6.6 Estimativa dos índices de QEE de um Parque Eólico – IEC 61400-21 38 

4.6.6.1 Estimativa de emissão de Flicker 38 

4.7 Análise comparativa dos requisitos de medição da Qualidade de Energia 41 

5 METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE MEDIÇÃO 

DE QEE 42 

5.1 Introdução 42 

5.2 Período da medição 42 

5.3 Transdutores de Tensão 43 

5.4 Transdutores de Corrente 46 

5.5 Medidores 46 

5.6 Local da medição 47 

5.7 Indicadores a serem medidos 47 

5.8 Testes mínimos recomendados 48 

5.8.1 Teste de amplitude de sinal 48 

5.8.2 Teste da sequência de fases 48 

6 ESTUDO DE CASO – MEDIÇÃO DE QEE DE CENTRAL EÓLICA 49 

6.1 Considerações Iniciais 49 

6.2 Caracterização do Parque Eólico 49 

6.2.1 Introdução 49 

6.2.2 Aerogeradores 51 

6.2.3 Subestação Russas II 55 

6.3 Medição 57 

6.3.1 Local da medição 57 

6.3.2 Transdutores de Tensão 57 

6.3.3 Transdutores de Corrente 59 

6.4 Dados da medição 61 



xi 

 

6.4.1 Período da Medição 61 

6.4.2 Regime Permanente 62 

6.4.3 Distorção Harmônica 69 

6.4.4 Flutuação de Tensão - Flicker 72 

6.4.4.1 Medições da Severidade de Flicker de curta duração Pst 74 

6.4.4.2 Severidade de Flicker de longa duração Plt 78 

6.4.5 Desequilíbrio de tensão 81 

6.4.6 Variação de Tensão de Curta Duração - VTCD 83 

6.5 Resultado da Campanha de Medição 86 

7 CONCLUSÕES 87 
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 90 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este Capítulo apresenta os objetivos deste trabalho, assim como uma breve descrição 

da história e do momento atual da Energia Eólica comercial no Brasil. Serão apresentados 

dados relativos ao Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, quando se iniciou a 

viabilização comercial desta fonte no País, e os recentes leilões de energia elétrica, 

promovidos pelo Governo Federal, que permitiram um crescimento mais expressivo da 

Energia Eólica brasileira. Também se apresenta um resumo dos procedimentos de conexão 

elétrica de Centrais Geradoras Eólicas ao Sistema Elétrico brasileiro com foco em questões de 

qualidade de energia, foco principal desta Dissertação. 

1.1 Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo apresentar as Normas e metodologias atualmente 

utilizadas para a análise do impacto da integração de Centrais Eólicas ao Sistema Elétrico 

Brasileiro através da realização de Campanhas de Medição de Qualidade de Energia. 

Para atingir este objetivo, são realizadas comparações entre normas internacionais e as 

adotadas nacionalmente pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS e pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além da realização de um estudo de caso e a 

apresentação de seus resultados. 

1.2 O Mercado de Energia Eólica no Brasil 

O Brasil encontra-se num momento de grande desenvolvimento econômico, e por 

consequência, de grande aumento da demanda por Energia Elétrica, que cresce a taxas ainda 

maiores em relação ao crescimento do Produto Interno Bruto - PIB. Apesar de possuir um 

enorme potencial hidroelétrico disponível, boa parte dele já foi aproveitado e os atuais 

disponíveis se encontram na região amazônica onde as dificuldades para a obtenção de 

licenças ambientais e as grandes distâncias para os grandes centros de consumo dificultam a 

sua viabilização econômica. 
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Neste contexto, a Energia Eólica apresenta-se como uma fonte de alta 

competitividade. A Energia Eólica pode ser implementada rapidamente, possui reduzido 

impacto ambiental e com o conhecimento crescente por parte dos agentes do setor elétrico, 

tende a ser considerada como uma fonte de energia convencional [1]. Além disso, a energia 

Eólica apresenta custos bastante atraentes para investidores privados. Atualmente, a Energia 

Eólica no Brasil apresenta uma das maiores taxas de crescimento mundiais.  

1.2.1 O PROINFA 

O Programa de Incentivo à Energia Elétrica – PROINFA foi instituído em 2002 com o 

objetivo de “aumentar a participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de 

Produtores Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólica, pequenas 

centrais hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional”, [2]. 

Seguindo os procedimentos estabelecidos pelo PROINFA, foram assinados contratos 

de compra e venda de energia – CCVE com prazo de vinte anos a partir da data planejada 

para entrada em operação comercial, viabilizando a construção de 54 Centrais Eólicas, num 

total de 1.423 MW distribuídas entre oito estados do país, conforme Tabela 1-1. 

Tabela 1-1 - Usinas contratadas no PROINFA 

Estado Nº de usinas Capacidade 

(MW) 

% MW 

SC 11 226,73 15,9% 

CE 14 500,53 35,2% 

PB 13 64,85 4,6% 

PE 5 21,25 1,5% 

PI 1 17,85 1,3% 

RJ 2 163,05 11,5% 

RN 3 201,1 14,1% 

RS 5 227,56 16,0% 

Total 54 1422,92 100,0% 

 

O preço da energia contratada neste programa foi da ordem de R$ 210,00/MWh, com 

base no ano de 2004. Os preços são ajustados anualmente pelo IGP-M, e no ano de 2012 

atingiram o patamar dos R$ 310,00/MWh,.  

Contudo, tais projetos passaram por uma grande dificuldade até que finalmente fossem 

construídos e iniciassem sua operação. Diversas barreiras econômicas, ambientais, políticas e 

fundiárias serviram como empecilho causando a lentidão na implantação destes projetos. 
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Entretanto, o PROINFA teve fundamental importância, pois, apesar do elevado custo 

pago por esta energia comparando as fontes hidroelétricas e térmicas naquele momento, foi o 

ponto de partida dessa fonte de energia limpa e renovável no país, que até então não se 

apresentava economicamente viável.  

O PROINFA fez com que diversos fabricantes da cadeia da indústria eólica se 

instalassem no país, pois previu um índice de nacionalização de equipamentos e serviços. 

Desta forma, além da contribuição para o crescimento da oferta de Energia Eólica, contribuiu 

também para o crescimento econômico, qualificação de mão de obra e geração de empregos 

no país. 

Pelo fato de ser novidade no Brasil, a Energia Eólica demandou diversos estudos e 

problemas de conexão. Algumas concessionárias, sem o devido conhecimento, 

desconsideraram a importância de estudos mais aprofundados para a conexão de Centrais 

Eólicas, e não foram exigidas a realização de Campanhas de Medição para se comparar os 

estudos e simulações da conexão com os resultados reais. 

1.2.2 Os Leilões de Energia 

Após os contratos de compra e venda de energia assinados pelo PROINFA, a fonte 

Eólica enfrentou séria dificuldade para viabilizar novos projetos, visto que o preço de sua 

energia era mais elevado que o preço de outras fontes. Dessa forma, passou a perder a 

concorrência nos Leilões de Energia promovidos pela EPE, onde os investidores em usinas de 

Pequenas Centrais Hidroelétricas – PCH e Termoelétricas movidas a Gás Natural e a 

Biomassa viabilizaram valores mais baixos. 

Entretanto, em 2009 a EPE realizou o 1º leilão de energia exclusivo para a contratação 

de energia proveniente de fonte Eólica (2º Leilão de Energia de Reserva – Leilão Aneel 

Nº03/2009), numa nova investida do Governo Federal para promover o crescimento da 

Energia Eólica no País. Este leilão teve 441 projetos inscritos, totalizando 13.341 MW 

distribuídos entre 11 estados, conforme pode ser visualizado na Tabela 1-2. Este fato 

demonstrou a clara pretensão das empresas e empreendedores em investir em projetos eólicos. 
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Tabela 1-2 - Projetos inscritos no Leilão de Energia de Reserva 2009 - Fonte Eólica 

Estado Nº de 

projetos 

% de Nº de 

projetos 

Potência 

(MW) 

% de Potência 

Bahia 51 11,6% 1.575 11,8% 

Ceará 118 26,8% 2.743 20,6% 

Espírito Santo 6 1,4% 153 1,1% 

Paraíba 1 0,2% 20 0,1% 

Paraná 23 5,2% 625 4,7% 

Piauí 16 3,6% 413 3,1% 

Rio de Janeiro 2 0,5% 45 0,3% 

Rio Grande do Norte 134 30,4% 4.745 35,6% 

Rio Grande do Sul 86 19,5% 2.894 21,7% 

Santa Catarina 2 0,5% 75 0,6% 

Sergipe 2 0,5% 54 0,4% 

Total 441 100,0% 13.341 100,0% 

 

Desse certame saíram vencedores 71 projetos eólicos, totalizando 1.806 MW de 

capacidade instalada distribuídos entre cinco estados. O destaque foi a Bahia, que não possuía 

nenhuma Central Eólica instalada.  

Este Leilão de Energia de Reserva exclusivo para a Fonte Eólica foi um novo marco 

para a Energia Eólica do Brasil. Através da concorrência e beneficiado pela crise econômica 

europeia, foi capaz de comercializar Energia Eólica ao preço médio de R$ 148,00/MWh em 

contratos de compra e venda de Energia com validade de 20 anos. Vale ressaltar que, na 

época, comentava-se entre os investidores que valores inferiores ao patamar de 

R$ 200,00/MWh seriam absurdos e inviáveis para esta fonte. 

A partir de então, foram realizados leilões anualmente, não mais exclusivos para a 

fonte eólica, mas concorrendo com hidroelétricas e termoelétricas movidas a Biomassa e a 

Gás Natural. Apresenta-se na Tabela 1-3 um resumo dos resultados obtidos nos Leilões de 

Energia realizados no país e que nos anos de 2009, 2010 e 2011 contrataram um total de 

6.758,70 MW em capacidade instalada de Energia Eólica. Tais Leilões garantiram a 

continuação da expansão desta fonte de energia no país.  

É importante ressaltar a grande redução no preço da energia eólica comercializada 

nestes leilões. Num momento onde o preço pago pelos Parques Eólicos do PROINFA estava 

no patamar dos R$ 300,00/MWh, a Energia Eólica comercializada nos leilões ocorridos em 

2011 atingiram valores inferiores a R$ 100,00/MWh. Isto comprovou o sucesso da 

metodologia de leilões adotada pelo Setor Elétrico brasileiro, o desenvolvimento da 

tecnologia e a concorrência entre os investidores. A Energia Eólica passou a ser a segunda 
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fonte de energia elétrica mais barata do País, perdendo apenas para as hidrelétricas de médio e 

grande porte ou já amortizadas. 

Tabela 1-3 - Resumo da contratação de energia eólica nos leilões realizados até 2011 

2º Leilão de Energia de Reserva (Edital nº 

003/2009 - ANEEL) 

3º Leilão de Energia de Reserva (Edital nº 

005/2010 - ANEEL) 

Ano 2009 Ano 2010 

Início de suprimento 01/07/2012 Início de suprimento 01/09/2013 

Número de projetos 71 Número de projetos 20 

Capacidade contratada (MW) 1.805,7 Capacidade contratada 528,2 

Preço médio (R$/MWh) 148,33 Preço médio (R$/MWh) 122,69 

2º Leilão de Fontes Alternativas (Edital nº 

007/2010 - ANEEL) 

4º Leilão de Energia de Reserva (Edital 

03/2011 - ANEEL) 

Ano 2010 Ano 2011 

Início de suprimento 01/01/2013 Início de suprimento 01/07/2014 

Número de projetos 50 Número de projetos 40 

Capacidade contratada (MW) 1519,6 Capacidade contratada (MW) 861,1 

Preço médio (R$/MWh) 134,46 Preço médio (R$/MWh) 99,58 

12º Leilão de Energia Nova (Edital 

02/2011 - ANEEL) 

13º Leilão de Energia Nova (Edital nº 

07/2011-ANEEL) 

Ano 2011 Ano 2011 

Início de suprimento 01/03/2014 Início de suprimento 01/01/2016 

Número de projetos 44 Número de projetos 39 

Capacidade contratada (MW) 1.067,60 Capacidade contratada (MW) 976,5 

Preço médio (R$/MWh) 99,37 Preço médio (R$/MWh) 105,53 

1.3 Aspectos regulatórios relativos à Conexão de Agentes Eólicos 

1.3.1 Considerações iniciais 

Qualquer agente ou consumidor livre tem o direito ao livre acesso de se conectar e 

fazer uso do Sistema Elétrico brasileiro mediante o ressarcimento dos custos envolvidos, 
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independentemente da comercialização de energia, conforme as Leis nº 9.074/1995 e 

9.648/1998.  

O objetivo deste item é apresentar resumidamente os procedimentos e as etapas a 

serem cumpridas para se viabilizar o acesso de novas Centrais Eólicas, com o objetivo de 

conectar-se à Rede Básica ou à Rede de Distribuição no Sistema Interligado Nacional - SIN. 

Os procedimentos aqui apresentados são o caminho comum, mas que podem vir a sofrer 

certas alterações para usinas participantes de leilões de energia, caso tais leilões publiquem 

procedimentos específicos em seus editais. 

1.3.2 Acesso aos sistemas de Distribuição e Transmissão 

Os procedimentos para a conexão de agentes no Sistema Interligado Nacional – SIN 

estão divididos entre duas normativas similares, sendo o Módulo 3 dos Procedimentos de 

Distribuição – PRODIST [3], que rege os acesso à Rede de Distribuição em tensões de até 69 

kV, e o Módulo 3 dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico - 

ONS, que rege o acesso à Rede Básica e às Demais Instalações de Transmissão - DIT, em 

tensões maiores que 69 kV. Ambos têm diretrizes similares, sendo a maior diferença o fato de 

que o gerenciamento do acesso no caso da rede de distribuição é gerenciado pelo agente 

conectado, ou seja, a Distribuidora/Concessionária, enquanto que o acesso à Rede Básica e às 

DIT é gerenciado pelo ONS. 

A primeira etapa indicada nos procedimentos supracitados é a Solicitação de 

Requerimento de Outorga à ANEEL. Entretanto, é recomendável que o empreendedor, ao 

iniciar o desenvolvimento de um projeto eólico, realize uma consulta à distribuidora acessada 

para uma análise preliminar da possibilidade de conexão da usina num determinado ponto da 

rede. Esta análise poderá nortear o empreendedor sobre a capacidade de injeção de potência 

neste determinado ponto, da necessidade de ampliação do sistema, entre outros, que terá um 

impacto fundamental na análise da viabilidade econômica do projeto.  

A seguir, estão descritas as etapas para acesso estabelecidas no PRODIST e 

Procedimentos de Rede: 

1. Solicitação de Requerimento de Outorga: Deverá ser solicitada à ANEEL em 

conformidade com a Resolução Normativa ANEEL Nº 390/2009. Esta solicitação 

resultará na emissão de um Despacho de Requerimento de Outorga emitido pela 

ANEEL. 



7 

 

2. Consulta de Acesso: Uma vez emitido o despacho de Requerimento de Outorga, 

deverá ser realizada a Consulta de Acesso junto à Distribuidora acessada, onde serão 

apresentados dados básicos do agente conectante e do empreendimento. 

3. Informação de Acesso: É a resposta formal e obrigatória a ser emitida pelo agente 

acessado ou ONS, que deverá indicar, entre outros: 

a. As características do sistema de distribuição acessado, do eventual ponto de 

conexão de interesse do acessante e do ponto de conexão indicado pela 

distribuidora, incluindo requisitos técnicos e padrões de desempenho; 

b. Tarifas de uso aplicáveis; 

c. A relação de estudos e documentos a serem apresentados pelo acessante por 

ocasião da solicitação de acesso, disponibilizando as informações e dados 

atualizados do sistema elétrico acessado, necessários à elaboração dos 

referidos estudos. Em geral, os estudos elétricos são de Fluxo de carga (regime 

permanente), análise de curto circuito, estabilidade eletromecânica e Qualidade 

de Energia (Variação/oscilação de tensão e distorções harmônicas). 

4. Solicitação de Outorga: Dispondo da Informação de Acesso, o acessante deverá 

protocolar na ANEEL a solicitação de Outorga do empreendimento. 

5. Emissão da Outorga: É a publicação em Diário Oficial do Ato Autorizativo do 

empreendimento emitido pela ANEEL. 

6. Solicitação de Acesso: Para a realização da Solicitação de Acesso, o acessante deverá 

apresentar ao agente acessado: 

a. Estudos elétricos e documentos solicitados na Informação de acesso e previstos 

nos procedimentos vigentes; 

b. Ato autorizativo do empreendimento emitido pela ANEEL (Outorga); 

c. Projeto das instalações de conexão, incluindo memorial descritivo, localização, 

arranjo físico, diagramas e Sistema de Medição para Faturamento – SMF, 

informações meteorológicas (para o caso de acesso à rede básica), entre 

diversas outras informações técnicas do projeto. 

7. Parecer de Acesso: É o documento formal obrigatório apresentado pela acessada, sem 

ônus para o acessante, num prazo de 30 dias contados a partir da solicitação de acesso, 

quando da não necessidade de obras de ampliação, ou de 120 dias quando da 

necessidade de obras de ampliação, onde são informadas as condições de acesso, 

compreendendo a conexão e o uso, e os requisitos técnicos que permitam a conexão 

das instalações do acessante, com os respectivos prazos. 
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8. Assinatura de Contratos: É a etapa onde serão assinados os Contratos de Conexão 

na Distribuição ou Transmissão – CCD ou CCT e o Contrato de Uso do Sistema de 

Distribuição ou Transmissão – CUSD ou CUST. 

Figura 1.1 - Etapas de acesso obrigatórias para centrais eólicas (Fonte: ANEEL [3]) 

 

De acordo com o Submódulo 2.8 dos Procedimentos de Rede [4], quando ocorrem 

solicitações de acesso de agentes de geração, entre outros agentes, cujas instalações não 

lineares possam comprometer o desempenho da Rede Básica, caso das Centrais Eólicas, 

devem ser realizadas análises fundamentais em indicadores de Qualidade de Energia Elétrica 

– QEE.  

Cabe aos agentes que se conectam a responsabilidade de realizar medições e estudos 

específicos relacionados ao desempenho de sua instalação quanto a QEE. As medições 

oferecem uma avaliação do impacto da nova instalação considerando as condições sistêmicas 

no momento de sua conexão. As informações obtidas pela medição permitem verificar o 

desempenho real, sem a necessidade da utilização de recursos de modelagem da rede elétrica, 

que como se sabe, retratam o efeito da instalação no PAC de forma aproximada, e tanto 

quanto possível, conservadora.  

Por outro lado, a realização dos estudos possibilita uma avaliação prospectiva do 

efeito da nova instalação no sistema. Nesses estudos devem ser consideradas diversas 

configurações sistêmicas no horizonte de operação disponível, incluindo condições de 

emergência, que poderão não ocorrer, necessariamente, durante as campanhas de medição. 

Assim sendo, ambos os procedimentos, estudo e medição, têm caráter complementar, pois se 

referem a momentos e situações diversas. 
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Os fenômenos de maior interesse a serem analisados do ponto de vista de QEE são: 

Flutuação de Tensão (Flicker), Distorção Harmônica e Desequilíbrio de Tensão. Esses três 

principais parâmetros são importantes, pois estão relacionados com o suprimento aos diversos 

consumidores conectados à rede elétrica local. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Considerações iniciais 

Este Capítulo tem como objetivo apresentar uma breve revisão bibliográfica 

relacionada à análise da Qualidade de Energia de Centrais Eólicas na Rede Elétrica. 

Adicionalmente, este Capítulo também apresenta uma revisão bibliográfica sobre a forma de 

realização de campanhas de medição para caracterizar os parâmetros de Qualidade de Energia 

de forma a isolar os efeitos preexistentes nos locais. 

2.2 Revisão bibliográfica 

O impacto da conexão de Centrais de Geração Eólica e outras cargas não lineares no 

Sistema Elétrico tem sido estudado por vários autores e pesquisadores. O Brasil possui 

procedimentos para sua análise descritos tanto nos Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST [3], quanto nos Procedimentos de Rede do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS [4]. A preocupação dos Operadores do 

Sistema em relação ao impacto da crescente penetração da Energia Eólica na Rede Elétrica é 

grande. Muito tem se comentado sobre as técnicas para a realização das campanhas de 

medição, os instrumentos utilizados e as grandezas a serem analisadas. 

Medeiros, et all em [5] realizaram uma análise dos principais impactos das Centrais 

Eólicas no Sistema Elétrico e definiram um conjunto de termos técnicos e formas de cálculo. 

Neste trabalho foi verificado que as Centrais Eólicas brasileiras apresentam características 

particulares, tais como grande potência, elevada distância dos centros de carga e uso intensivo 

do sistema de transmissão. Isto acarreta na necessidade de, além da realização de estudos de 

análise dos impactos na estabilidade do Sistema Elétrico durante a ocorrência de faltas, devem 

também ser levados em consideração estudos de impacto na Qualidade de Energia. 

O Submódulo 3.6 dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema 

Elétrico – ONS [6] estabelece os requisitos técnicos mínimos para a conexão de Centrais 

Eólicas na Rede Básica. Dentre outros requisitos, as Centrais Eólicas devem suportar 

subtensões decorrentes de faltas na rede básica “Fault Ride-Through”, além de serem capazes 

de operar em regime permanente numa larga faixa de frequência, sendo de 58,5 a 61,4 Hz, 
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sem atuação de relés de sub e sobrefrequência temporizados, geração/absorção de reativos 

com fator de potência devendo variar de 0,95 capacitivo a 0,95 indutivo, quando solicitado 

pelo ONS, e a desconexão no caso de ilhamento.  

O ONS em [7] descreve as instruções para a realização de estudos e medições de 

Qualidade de Energia Elétrica relacionados ao acesso de cargas não lineares, inclusive Usinas 

Eólicas, à Rede Básica, além de indicar os instrumentos de medição homologados pelo ONS 

para realização das campanhas de medição e faz recomendações quanto aos transdutores de 

tensão. 

Souza, et all em [8] compararam os requisitos de medição de QEE adotados pela IEC 

61400-21 e pelos Procedimentos de Rede do ONS.  Foi verificado que apesar de os 

Procedimentos de Rede referenciarem a norma em análise, ambos não podem ser diretamente 

comparados, uma vez que os Procedimentos de Rede tem por objetivo a caracterização do 

impacto da conexão do Parque Eólico sobre a Qualidade de Energia da Rede através da 

avaliação da Qualidade da Tensão da Rede Elétrica antes e após o início da operação do 

parque.  

Por outro lado, a IEC 61400-21 [9] tem por objetivo caracterizar a qualidade da 

energia gerada pelos Aerogeradores. As conclusões de Souza et all [8] estão seguindo 

exatamente as recomendações de [9] e são que as campanhas de medição recomendadas pelo 

ONS devem medir também as correntes de saída da usina, potências ativa e reativa, 

velocidade do vento e, por fim, serem realizadas durante um período com elevadas 

velocidades de vento. Desta forma poderá ser analisado também seu desempenho quando da 

Geração de Energia próximo ao seu valor nominal. 

A IEC 61400-21 [9] recomenda a medição de indicadores de Qualidade de Energia 

Elétrica com base no percentil de 99%, ou seja, o valor que não foi excedido em mais do que 

1% das medições registradas. Esta recomendação não é adotada pelos Procedimentos de Rede 

do ONS [4] nem pelo PRODIST [3]. No Brasil, os Procedimentos adotados solicitam os 

cálculos com base no percentil 95%. 

Souza et all em [10] realizaram uma série de campanhas de medição dos indicadores 

de Flutuação, Harmônicos e Desequilíbrio de Tensão em diversas subestações da Rede Básica 

do Sistema Interligado Nacional – SIN. Seu objetivo foi analisar e comparar as respostas em 

frequência dos diferentes tipos de transdutores de tensão: Transformador de Potencial 

Indutivo – TPI, Transformador de Potencial Capacitivo – TPC, Divisor de Potencial 

Capacitivo – DCP e Derivação Capacitiva de buchas de Transformadores – TAP. Foi 

verificado que cada um dos transdutores possui uma relação de transformação variável de 
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acordo com a frequência observada. Conforme os resultados, os transdutores do tipo DCP e 

TPI são os mais adequados para a medição de harmônicos. Entretanto, para a medição de 

desequilíbrio de tensão, os mais adequados são os TPI e TPC, enquanto que todos apresentam 

resultados similares para as medições de Flutuação de Tensão. Apesar das diferenças, o ONS 

[7] recomenda que se realize a campanha de Medição de Qualidade de Energia Elétrica com 

os transdutores atualmente disponíveis. Apenas quando se detectarem problemas ou 

incoerências devem ser realizadas medições mais detalhadas com transdutores mais 

adequados. 

Em se tratando da análise de estabilidade da rede, existe uma grande diferença entre os 

impactos de uma única Turbina Eólica no Sistema Elétrico e os impactos de uma Central 

Eólica. Existem diversas técnicas para levar em consideração os efeitos de cancelamentos de 

picos de potência. Além disso, estatisticamente a ocorrência de picos simultâneos de potencia 

é reduzida com a distribuição espacial de turbinas eólicas em diversas áreas geográficas. 

Rosas em [11] e Ackermann em [12] indicaram que o aumento de aerogeradores numa 

Central Eólica irá suavizar a variação da potência gerada por esta usina devido a picos de 

turbulência. Este fato se dá pois, as rajadas não atingirão todas as turbinas simultaneamente. 

Por outro lado, a distribuição de Centrais Eólicas ao longo do espaço geográfico, 

principalmente ao se espalharem entre áreas com diferentes padrões, tais como litoral, serras e 

desertos, irão suavizar as variações diurnas e sinóticas da velocidade do vento. Este efeito será 

de grande benefício para ajudar a reduzir o impacto sobre a estabilidade do Sistema Elétrico. 

Uma simulação deste efeito é apresentada na Figura 2.1. 
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Figura 2.1 - Efeito de suavização da potência - Smoothing Effect - de Centrais Eólicas (Fonte: Rosas [11]) 

 

 

 

Para Estanqueiro et all em [1], as principais preocupações dos operadores do sistema 

elétrico quanto à penetração de grandes blocos de energia eólica na rede estão relacionados 

com a confiabilidade de suprimento. A grande perturbação causada pelas Centrais Eólicas é 

pela desconexão em resposta a afundamentos de tensão, problema que pode ser resolvido 

através da implementação do sistema de suportabilidade a subtensões decorrentes de faltas – 

Low Voltage Ride Through Fault.  

A.I. Estanqueiro et all em [1] também propõe a implantação de centros de despacho de 

Centrais Eólicas, que permitiriam uma maior penetração dessa fonte de energia sem a 

necessidade de investimentos no sistema de Transmissão de mesma magnitude. Através da 

limitação ativa da potência das usinas, seria possível haver uma capacidade instalada de 

Usinas Eólicas maior que a capacidade de transmissão do sistema. Como os momentos em 

que todas elas estariam em capacidade nominal são relativamente pequenos, poderia haver 

uma limitação ativa da geração de diversas usinas pelos centros de despacho. Esta limitação 

pode ser traduzida em economia, pois a energia que as Usinas deixariam de produzir pode ser 

menor em relação à redução do investimento para o aumento da capacidade de Transmissão 

do sistema. 

Potência (p.u.) Potência (p.u.) Potência (p.u.) Potência (p.u.) 

30 Aerogeradores 150 Aerogeradores 300 Aerogeradores 
1 Aero- 

gerador 
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3 IMPACTOS DA ENERGIA EÓLICA NO SISTEMA ELÉTRICO 

3.1 Considerações iniciais 

Este Capítulo apresentará os parâmetros de Qualidade de Energia Elétrica em relação 

às Turbinas Eólicas. Os impactos serão classificados em termos de horizonte temporal e em 

termos de tecnologia de Aerogeradores.  

3.2 Introdução 

Na maior parte do mundo a Energia Eólica supre apenas uma pequena fração da 

demanda elétrica total. Entretanto, em algumas regiões, principalmente na Europa, a eólica 

representa uma fatia significativa do total da energia consumida. Como exemplo, em 2003 na 

província alemã de Schleswig-Holstein, a participação de Energia Eólica atingiu o patamar de 

31,45% de toda a energia consumida no país. Já a região da Jutlândia e Funen na Dinamarca, 

sob operação, na época, da Eltra
1
, a Energia Eólica atendeu a 18% de toda a energia 

consumida no lado oeste da Dinamarca. Na ilha de Gotland na Suécia, sob operação da 

Gotlands Energi AB, a energia eólica chegou a atingir uma participação de 22%, conforme 

Ackermann [12]. 

Já em termos de potência gerada, em alguns momentos a Energia Eólica se aproximou 

a 90% da demanda em algumas regiões da Dinamarca (Fonte: Energinet.dk). 

A elevada participação da Energia Eólica nos países europeus supracitados passará a 

ser uma realidade em outras partes do mundo, visto que esta fonte, além de ser capaz de 

reduzir as emissões de CO2, está cada vez mais se mostrando competitiva, confiável e 

atraindo diversos investidores. 

Ressalta-se que os casos citados na Europa, de grande penetração de Energia Eólica, 

são de países ou regiões que estão interligados a grandes sistemas elétricos integrados 

nacionais ou até internacionais.  

                                                 
1
 Eltra foi o operador do sistema elétrico responsável pela região oeste da Dinamarca. Em 2005, numa 

operação que fundiu os operadores Elkraft System (operador do sistema elétrico da região Leste da Dinamarca), 

Elkraft Transmission (proprietário do sistema de transmissão do lado Leste da Dinamarca) e Gastra (Operador do 

sistema de gás natural da Dinamarca), formando o Operador Nacional para a Eletricidade e Gás Natural, 

Energinet.dk. 
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É importante ressaltar, que os estados brasileiros do Rio Grande do Norte e do Ceará 

em poucos anos deverão possuir uma larga participação da energia eólica em suas matrizes 

elétricas estaduais. No caso do Ceará, seu consumo de energia em 2010 foi de 1.013 MW 

médios (EPE [13]), enquanto que em 2011 sua geração eólica foi de 147,2 MW médios 

(CCEE). Desprezando a variação do consumo entre 2010 e 2011 neste estado, a penetração de 

energia eólica no Ceará foi equivalente a 14,5 %. Considerando o estado do RN, estima-se 

que quando todas as centrais eólicas atualmente contratadas entrarem em operação, a 

produção de energia local supere o consumo estadual. Isto resultará em uma inversão de fluxo 

de potencia a partir do estado do RN. Ressalta-se que diferente dos casos internacionais, os 

casos no Brasil podem ter impactos grandes devido à fraca conectividade elétrica, em 

particular no RN. 

 O Sistema Elétrico precisa ser capaz de suprir energia a seus consumidores no 

instante em que for demandado e dentro dos padrões de qualidade especificados. Entretanto, a 

grande participação da Energia Eólica no sistema será um grande desafio à operação e à 

estabilidade, devido à dependência da fonte eólica e à flutuação da potencia produzida em 

função das variações das velocidades de vento. Os principais aspectos a serem considerados 

na análise da injeção de energia eólica no Sistema elétrico são: 

 Qualidade de Energia Elétrica – Valores de tensão dentro de níveis aceitáveis 

e reduzida distorção na forma de onda de tensão (harmônicos) para todo o 

sistema elétrico; 

 A Estabilidade do Sistema – Como garantir que a flutuação da Energia Eólica 

seja corretamente compensada por outras fontes a fim de garantir a 

continuidade de fornecimento em todo o sistema elétrico e ainda observar a 

manutenção da operação do sistema devido a grandes transitórios elétricos tais 

como faltas e perdas de grandes blocos de geração e consumo. 

3.3 Tecnologias de Turbinas Eólicas 

Esta seção descreve as tecnologias de geradores e conversores de potência atualmente 

utilizados nos aerogeradores. De maneira a facilitar o entendimento, serão inicialmente 

apresentadas as topologias para turbinas eólicas. 
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3.3.1 Topologias de Turbinas Eólicas 

As turbinas eólicas podem ser de dois tipos operacionais: 

 Velocidade fixa; 

 Velocidade variável. 

3.3.1.1 Turbinas eólicas com velocidade fixa 

Este tipo de aerogerador é caracterizado por ter a velocidade rotacional fixa 

independentemente da velocidade do vento. A velocidade é determinada pela frequência da 

rede, da razão de caixa multiplicadora de velocidade e do design do gerador.  

O Gerador utilizado é o de indução, diretamente conectado à rede elétrica, com um 

soft-starter para sua partida e bancos de capacitores para equilibrar o fator de potência através 

do fornecimento de reativos. Este tipo de aerogerador obtém a máxima eficiência numa 

determinada velocidade de vento.  

Com o objetivo de melhorar sua eficiência, alguns aerogeradores utilizam 2 geradores 

ou geradores com 2 enrolamentos, sendo um para baixas velocidades de vento e outro para 

altas velocidades de ventos, com números de polos diferentes podendo obter assim 2 

velocidades de vento de maior eficiência, sendo uma mais alta e outra mais baixa.  

Este tipo de aerogerador tem a vantagem de ser simples, robusto e confiável. 

Entretanto, não possui controle de consumo de energia reativa, tem limitado controle de 

qualidade de energia e fica submetido a altas cargas mecânicas (fadiga). Também devido à 

velocidade fixa, todas as flutuações do vento são traduzidas em flutuações no torque 

mecânico e, por sua vez, em flutuação da potência injetada na rede, podendo causar 

problemas de Flutuação de Tensão. Como exemplo, a Figura 3.1 apresenta a flutuação da 

potência injetada por um aerogerador de velocidade fixa. 
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Figura 3.1 - Oscilação da potência gerada por uma turbina de 750 kW, velocidade fixa com gerador de 

indução com rotor em gaiola, devido à passagem da pá pela torre. (Fonte: TANDE [14]) 

 

3.3.1.2 Turbinas eólicas com velocidade variável 

Nos últimos anos os aerogeradores de velocidade variável têm se tornado cada vez 

mais comuns e atualmente é o modelo mais utilizado.  

Este tipo de aerogerador tem a capacidade de aumentar sua eficiência aerodinâmica ao 

se variar continuamente a velocidade rotacional do rotor (ω) em função da velocidade do 

vento (v), mantendo assim a razão de velocidade de ponta de pá (tip speed ratio - λ) constante 

num valor pré-definido equivalente ao máximo coeficiente de potência (Cp). 

Ao contrário dos aerogeradores de velocidade fixa, as turbinas com velocidade 

variável têm a capacidade de reduzir as variações do torque elétrico absorvendo as flutuações 

da velocidade do vento através da variação da velocidade rotacional, reduzindo, portanto, seu 

impacto sobre a Qualidade de Energia relativa à Flutuação de Tensão ou cintilação. 

O sistema elétrico de um aerogerador com velocidade variável é mais complexo, 

sendo equipado tanto com geradores de indução com rotor bobinado, como gerador síncrono, 

podendo ser diretamente conectados à rede ou através de um conversor de potência. A 

variação da velocidade rotacional é obtida através da variação da resistência do rotor do 

gerador de indução e do controle de escorregamento, ou através de um conversor de potência 

eletrônico entre o gerador e a rede. Este conversor pode ser do tipo pleno (full converter), 

mais utilizado para o caso dos geradores síncronos, ou do tipo parcial, mais utilizado para os 
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geradores de indução, onde apenas o rotor é conectado à rede através de conversores. Este 

tipo de turbinas pode ter ou não caixa multiplicadora de velocidade. 

Sua vantagem é o maior controle sobre a qualidade de energia, do consumo e 

fornecimento de energia reativa, maior eficiência na captura da energia e reduzido estresse 

mecânico. Entretanto, tem a desvantagem do elevado custo com o sistema de conversão de 

potência. Uma breve comparação entre as topologias de aerogeradores relativos à QEE está 

apresentada na Tabela 3-1. 

Tabela 3-1 - Comparação das vantagens e desvantagens dos tipos de aerogeradores relativos à QEE 

Velocidade Vantagens Desvantagens 

Variável 

Redução de Flicker; 

Controle de reativos; 

Limitação de correntes de curto circuito 

Maior emissão de harmônicos 

Fixa 
Reduzido nível de distorção harmônica Flutuações na potência (Flicker); 

Reduzido controle de reativos 

 

A Figura 3.2 ilustra os modelos mais comuns de configuração dos aerogeradores. 
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Figura 3.2 - Configurações típicas de aerogeradores atualmente. Nota: GIG: Gerador de indução com 

rotor em gaiola; GIRB: Gerador de indução com rotor bobinado; GSIM: Gerador síncrono com ímãs 

permanentes; GSRB: Gerador síncrono com rotor bobinado. O tracejado sobre a multiplicadora na 

configuração do Tipo D indica que pode ou não haver multiplicadora. (Fonte: Ackermann [12]) 
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4 INTRODUÇÃO À QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA - QEE 

Segundo Sankaran [15], “Qualidade de Energia Elétrica é um conjunto de limites 

elétricos que permitem que um determinado equipamento funcione de acordo com suas 

especificações sem a perda significativa de desempenho ou da expectativa da vida útil”. 

4.1 Terminologia e definições de indicadores de QEE 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS é responsável pela coordenação e 

controle da operação das instalações de geração e transmissão de Energia Elétrica no Sistema 

Interligado Nacional - SIN, e instituiu os Procedimentos de Rede, que são as normas a serem 

seguidas por todos os agentes conectados à Rede Básica. Além destes procedimentos, existem 

também os Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – 

PRODIST, que são as normas a serem seguidas pelas distribuidoras de energia e agentes 

conectados em sua rede, sendo estes procedimentos um pouco menos exigentes quanto à 

QEE. Ambos os procedimentos aplicam-se, inclusive, aos geradores eólicos.  

As principais grandezas de QEE contidos nos procedimentos aplicáveis ao Sistema 

Elétrico Brasileiro referem-se a: 

 Distorção harmônica de tensão; 

 Flutuação de tensão (Flicker); 

 Desequilíbrio de tensão. 

4.2 Harmônicos 

Teoricamente, a onda de tensão ou corrente disponibilizada na rede elétrica deveria ser 

puramente senoidal. Entretanto, na prática isto não ocorre e a onda de tensão ou corrente 

apresenta certa distorção. Esta distorção é definida como um desvio, em regime permanente, 

da forma de onda puramente senoidal na frequência fundamental e é caracterizada 

principalmente pelo seu conteúdo espectral. 

As harmônicas são ondas senoidais de frequências múltiplas inteiras a uma frequência 

de referência, chamada de fundamental. No Brasil, uma vez que a frequência do sistema 
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elétrico é 60 Hz, a fundamental é a própria frequência de 60 Hz, sendo as harmônicas seus 

múltiplos: 120, para a 2ª harmônica, 180 para a 3ª harmônica, 240 para a 4ª harmônica, e 

assim sucessivamente. As harmônicas podem ser expressas através de expressões matemáticas 

com o objetivo de permitir a análise da distorção de uma forma de onda (tendo por base a 

série de Fourier), seja ela de tensão ou de corrente. A Figura 4.1 ilustra um exemplo de função 

senoidal distorcida e suas componentes harmônicas. Segundo Bhadane, et all [16], entre todos 

os problemas relativos à Qualidade de Energia Elétrica, os efeitos das harmônicas são os 

dominantes e os mais preocupantes.  

Figura 4.1 - Representação em séries de Fourier de uma forma de onda distorcida (Fonte: Dugan [17]) 

 

No passado, não se havia grandes preocupações com a presença de harmônicas, visto 

que não existiam equipamentos eletrônicos e as cargas não lineares eram muito pouco 

utilizadas, além da maior robustez dos equipamentos em geral. Contudo, com o 

desenvolvimento das tecnologias com maciça presença de equipamentos eletrônicos e de 

conversores de frequência, o conteúdo harmônico presente na rede tem aumentado 

consideravelmente, causando uma série de efeitos indesejáveis em diversos equipamentos, 

comprometendo a qualidade da energia fornecida pelas distribuidoras e transmissoras. 
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Os principais equipamentos responsáveis pela injeção de correntes harmônicas no 

sistema elétrico, e por sua vez pela distorção das tensões, são: 

 Lâmpadas com descarga ou eletrônicas; 

 Fornos a arco; 

 Máquinas síncronas ou de indução controladas por inversores de frequência; 

 Fornos de indução de alta frequência; 

 Cargas de aquecimento controladas por tiristores; 

 Computadores; 

 Equipamentos eletrônicos controlados com fontes chaveadas; 

 Entre outros. 

Figura 4.2 - Corrente de uma lâmpada fluorescente (a) e seu espectro harmônico (b). (Fonte: Dugan [17]) 
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4.2.1 Efeitos das correntes harmônicas no sistema 

Na prática, a distorção harmônica de tensão é causada pelas correntes harmônicas 

absorvidas da rede elétrica, ou mesmo pela injeção de correntes harmônicas na rede, uma vez 

que estas correntes irão circular pelas impedâncias do sistema, distorcendo então a forma de 

onda da tensão. A Figura 4.3 ilustra a distorção da tensão como resultado do fluxo de 

correntes distorcidas/harmônicas fluindo pela impedância do sistema. 

Figura 4.3 - Correntes harmônicas fluindo pela impedância do sistema resultarão em tensões distorcidas 

(Fonte: Dugan [17]) 

 

4.2.1.1 Impactos nos motores 

A presença de tensões com distorções harmônicas nos terminais de um motor ou 

gerador é traduzida em fluxos harmônicos. Este fluxo harmônico não contribui para o torque 

da máquina, mas tem uma rotação numa frequência distinta da frequência síncrona, induzindo 

correntes de alta frequência no rotor. Este efeito é similar ao da presença de correntes de 

sequência zero à frequência fundamental, isto é, geração de perdas adicionais. Em resumo, a 

máquina elétrica irá ter um aumento da temperatura e da vibração, resultando numa redução 

de sua vida útil. 

4.2.1.2 Impactos nos transformadores 

A presença de tensões e correntes harmônicas no transformador serão convertidas em 

calor, e por sua vez em perdas, através de dois efeitos principais: 
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 Aumento da corrente eficaz (RMS) circulando pelo transformador, visto que o 

valor eficaz da corrente é aumentado com a presença de harmônicos. 

 Aumento de correntes de Foucault (também conhecidas como correntes de 

Eddy ou correntes parasitas) no núcleo e outros corpos condutores sujeitos ao 

fluxo magnético do transformador. Esta componente de perdas no 

transformador aumenta com o quadrado da frequência da corrente causadora 

das correntes de Foucault. 

Tais efeitos resultam ambos em aumento da temperatura que, por sua vez, será 

traduzido em redução da potência nominal do transformador, visto que é a temperatura quem 

limita sua carga. 

4.2.1.3 Impactos em capacitores 

As correntes harmônicas no sistema elétrico poderão causar problemas de ressonância 

em capacitores, resultando em sobretensões que poderão ultrapassar seus valores nominais. 

Como a impedância dos capacitores é inversamente proporcional à frequência, correntes de 

alta frequência o enxergarão como um caminho de baixa impedância, que ao circular por eles, 

causarão elevação de temperatura. O resultado é que tais efeitos irão degradar o isolamento 

das unidades capacitivas e sobreaquecimento, reduzindo sua vida útil e até danificando-os. 

Além destes efeitos, consumidores conectados no mesmo ponto ficarão submetidos a tensões 

perigosas, mesmo sem possuir cargas poluidoras em sua instalação. A Figura 4.4 ilustra um 

exemplo de corrente circulando num capacitor num sistema com ressonância na 11ª 

harmônica.  
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Figura 4.4 - Corrente típica de um capacitor num sistema com ressonância na 11ª harmônica (Fonte: 

Dugan [17]) 

 

 

4.3 Flutuação ou oscilação de tensão 

Flutuações ou oscilações de tensão correspondem a variações aleatórias, repetitivas ou 

esporádicas dos valores eficazes compreendidos na tensão de suprimento, usualmente de 0,9 a 

1,1 pu. De um modo geral, as flutuações aleatórias ou repetitivas estão relacionadas com a 

operação de cargas não lineares, que apresentam consumo ou geração de potência variável no 

tempo. Já as flutuações esporádicas estão mais relacionadas com manobras de rede ou de 

carga. 

As oscilações de tensão são causadas, geralmente, por cargas não lineares, em geral 

fornos a arcos, geradores eólicos, máquinas de solda, laminadores, partida direta de grandes 

motores, entre outros. Os aerogeradores causam a flutuação de tensão ou Flicker devido à 

própria natureza do vento, que ao variar, principalmente através das rajadas de vento, causa 

variações rápidas na potência elétrica, e consequentemente nos nível de tensão, fato com 

maior influência em sistemas elétricos fracos [18]. 

Os principais efeitos nos sistemas elétricos, resultados das oscilações de tensão, são 

oscilações de potência e torque das máquinas elétricas, queda de rendimento dos 

equipamentos elétricos, interferência nos sistemas de proteção, e efeito Flicker ou cintilação 
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luminosa, que pode ser perceptível ao olho humano. A Figura 4.5 apresenta uma ilustração do 

efeito de cintilação luminosa como sendo a variação do fluxo luminoso em função da 

oscilação de tensão. 

Figura 4.5 - Exemplo de flutuação de tensão e variação no fluxo luminoso de uma lâmpada – Flicker 

 

 

4.4 Desequilíbrio de Tensão 

O Desequilíbrio de Tensão pode ser definido como o máximo desvio da média das 

correntes ou tensões trifásicas, dividido pela média das correntes ou tensões trifásicas, 

respectivamente, expressado em percentual. Tal desequilíbrio provoca a presença de tensões 

de sequência negativa no sistema. 

Tais desequilíbrios são originados principalmente nos sistemas de distribuição com 

cargas monofásicas distribuídas inadequadamente, fazendo surgir no circuito tensões de 

sequência negativa. Este problema se agrava quando consumidores alimentados de forma 

trifásica possuem uma má distribuição de carga em seus circuitos internos, impondo correntes 

desequilibradas no circuito da concessionária. Também pode surgir com a abertura de fusíveis 

de uma única fase em bancos de capacitores trifásicos. 

Vários problemas podem ser ocasionados pelo desequilíbrio de tensão, entre eles: 

Fluxo 

luminoso 

Nível de 

tensão 



27 

 

 Conjugado pulsante e sobreaquecimento de maquinas de indução, reduzindo 

sua vida útil; 

 Aumento das perdas elétricas nas máquinas síncronas; 

 Geração ou aumento da geração de harmônicos de 3ª ordem e seus múltiplos 

nos retificadores CA/CC. 

4.5 Variação de tensão de curta duração - VTCD 

A variação de tensão de curta duração – VTCD é um evento aleatório de tensão 

caracterizado por desvio significativo, por curto intervalo de tempo, do valor eficaz da tensão. 

Os valores eficazes a serem observados devem ser calculados num período mínimo de meio 

ciclo e máximo de um ciclo. 

Figura 4.6 – Exemplo de VTCD 

 

4.6 Análise do desempenho através de indicadores de QEE 

A crescente penetração de cargas não lineares, assim como de sistemas de geração não 

convencionais na rede elétrica, tais como a Eólica, e que têm impacto na Qualidade de 

Energia, fez com que os agentes de operação e regulação do sistema tomassem medidas mais 

proativas de maneira a medir e garantir níveis satisfatórios de QEE. Sistemas de monitoração 

contínuos e pontuais estão sendo cada vez mais utilizados, sendo de fundamental importância 

a estabilização de padrões de aceitação para os distúrbios na qualidade da energia provocada 

pelos agentes conectados ao sistema elétrico. 
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Como as dificuldades financeiras e logísticas impossibilitam a monitoração da 

qualidade de energia contínua em todas as subestações e barramentos do sistema elétrico, 

deve-se então se realizar ao menos campanhas de rotina de medição. Entretanto, a quantidade 

de dados armazenados pelos medidores de qualidade de energia ao longo do tempo seria 

substancialmente grande e não teriam uma maneira direta de se comparar com determinados 

padrões ou até mesmo entre medições realizadas em períodos ou locais diferentes. 

Segundo Elphic [19], um relatório de Qualidade de Energia tem como objetivo 

principal: 

1. Resumir o nível de distúrbios de Qualidade de Energia num local. 

2. Mostrar claramente quais locais e distúrbios são problemáticos para que ações 

mitigadoras possam ser tomadas. 

3. Indicar o desempenho global do agente conectado ao sistema, em comparação 

com padrões e até mesmo com outros agentes. 

Os distúrbios causados na Qualidade de Energia podem ser descritos como variações 

ou distúrbios contínuos, tais como distúrbios de tensão, Desequilíbrio de Tensão, Harmônicos 

e Flicker, e eventos ou distúrbios discretos, tais como transientes e afundamentos ou 

Variações de Tensão de Curta Duração (VTCD). 

Na IEC 61000-3-5 [20] recomenda-se que a medição das variações de Qualidade de 

Energia sejam medidas em janelas de 10 ciclos, posteriormente calculados valores médios de 

10 minutos. Tal metodologia tem sido aceita por diversos procedimentos, inclusive nos 

Procedimentos de Rede e de Distribuição brasileiros. Entretanto, apesar de se haver uma 

metodologia para medição dos parâmetros, é natural que seja criado um método estatístico 

que possa resumir os dados a um menor nível de detalhamento, tornando simples a 

apresentação dos resultados de desempenho de QEE da rede elétrica. 

Para os distúrbios contínuos, a quantificação do desempenho através do valor médio 

ou máximo podem apresentar um falso resultado. O valor médio pode ser muito otimista, já 

que o parâmetro pode ser maior que a média durante um grande período, ou muito pessimista, 

já que este valor pode ter ocorrido apenas durante poucos instantes, não se repetindo por um 

período maior.  
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Figura 4.7 - Exemplo de parâmetros estatísticos 

 

Por este motivo, é utilizado o índice chamado de 95º percentual de probabilidade 

cumulativa, que apresenta o valor que não foi excedido em 95% do período em análise. 

Entretanto, a utilização do índice de 95% num período de uma semana apresentaria um 

resultado em que durante esta semana, até 8,4 horas excederam tal valor, podendo inclusive 

ter ocorrido num intervalo contínuo. Assim, para garantir um valor satisfatório, foi adotado o 

indicador de desempenho diário de 95%, que apresenta o indicador que foi superado em 95% 

dos registros obtidos no período de 1 dia, e o indicador 95% semanal, que na verdade é o 

maior entre os 7 indicadores 95% diários calculados ao longo de 1 semana (7 dias 

consecutivos). Esta metodologia é adotada para a avaliação do desempenho dos distúrbios 

contínuos de Flutuação de Tensão (Flicker), Desequilíbrio de Tensão e Distorções 

Harmônicas. 

Este trabalho apresentará os indicadores de desempenho de QEE aplicados ao sistema 

elétrico brasileiro, constantes no PRODIST e nos Procedimentos de Rede e que devem ser 

seguidos para os agentes de geração conectados na rede de distribuição, usualmente tensões 

de até 69 kV e para os agentes conectados diretamente na Rede Básica do SIN, usualmente 

tensões maiores que 138 kV, respectivamente. 

Os Procedimentos de Rede do ONS apresentam valores limites globais inferiores e 

superiores para os indicadores e que deverão ser avaliados conforme os seguintes 

procedimentos [4]:  

a) quando o valor do indicador for menor ou igual ao limite global inferior, o 

desempenho é considerado adequado;  

b) quando o valor apurado do indicador encontra-se entre os limites globais 

inferior e superior, o desempenho é considerado em estado de observação.  
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c) quando o valor apurado for maior que o limite global superior, considera-se, a 

princípio, o desempenho inadequado.  

Os limites apresentados pelo ONS também são divididos em limites globais e limites 

individuais, sendo que os limites de desempenho individual correspondem ao valor máximo 

de perturbação que pode ser causado no sistema por um único agente. 

4.6.1 Distorção de Tensão Harmônica Total - DTHT 

De acordo com o Submódulo 2.8 dos Procedimentos de Rede do ONS [4], o indicador 

usado para avaliar o desempenho global quanto a harmônicos, em regime permanente, nos 

barramentos da rede básica e nos barramentos dos transformadores de fronteira, será a 

distorção de tensão harmônica. Esse indicador não será aplicado a fenômenos transitórios ou 

de curta duração que resultem em injeção de correntes harmônicas, como ocorre, por 

exemplo, na energização de transformadores ou em partida de unidades geradoras que 

utilizem equipamentos conversores de frequência. Assim, os intervalos em que haja a 

ocorrência de tais distúrbios transitórios deverão ser descartados das medições. Vale salientar 

que este mesmo índice também é utilizado em normas e procedimentos de rede internacionais. 

O indicador de Distorção de Tensão Harmônica Total – DTHT, definido em [4] será 

obtido da raiz quadrada do somatório quadrático das tensões harmônicas de ordens 2 a 50 

obtidas no ponto de medição. Esse indicador quantificará o conteúdo harmônico total 

existente em um determinado barramento, sendo definido pela fórmula: 
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2 100
h

h
h

v
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VDTHT  Eq.  4.1 

Onde: 

Vh = tensão harmônica de ordem h em porcentagem da tensão à frequência 

fundamental obtida durante a medição. 

vh = tensão harmônica de ordem h em volts. 

v1 = tensão à frequência fundamental obtida durante a medição em volts. 

 

Este indicador é similar ao indicador de Distorção Harmônica Total de Tensão, 

definidos no Módulo 8 do PRODIST, sobre Qualidade de Energia. Neste caso, entretanto, o 

espectro harmônico a ser considerado para fins do cálculo da distorção total deve 



31 

 

compreender uma faixa de frequências que considere desde a componente fundamental até, no 

mínimo, a 25ª ordem harmônica (hmin = 25), conforme fórmula a seguir: 

100%
1

2

2






V

V
hmáx

h

h

DTT  
Eq. 4.2 

onde Vh = tensão harmônica de ordem h. 

V1 = tensão fundamental medida, e 

 hmáx ≥ 25. 

O indicador que será utilizado (DTHTS95%) para avaliação do desempenho e 

comparado com limites estabelecidos nos Procedimentos de Rede do ONS será obtido do 

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, chegando se a sete valores obtidos, em base diária. Assim, 

o indicador DTHTS95% será o maior dos sete valores obtidos anteriormente. 

A Tabela 4-1 lista os limites globais do indicador DTHTS95% exigidos nos 

Procedimentos de Rede do ONS. 

Tabela 4-1 – Limites Globais de Tensão em % da Tensão Fundamental – Procedimentos de Rede 

 V < 69 kV V ≥ 69 kV 

Limite global Inferior DTHTS95% = 6% DTHTS95% = 3% 

Limite global Superior DTHTS95% = 8% DTHTS95% = 4% 

 

Na definição desses limites, levar-se-á em consideração que, para cada ordem 

harmônica h, a tensão harmônica resultante em qualquer ponto do sistema será obtida com a 

combinação dos efeitos provocados por diferentes agentes. 

A Tabela 4-2 lista os limites individuais inferiores correspondentes ao indicador 

DTHTS95% exigidos nos Procedimentos de Rede do ONS. 

Tabela 4-2 – Limites Individuais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental - ONS 

13,8 kV ≤ V < 69 kV V ≥ 69 kV 

DTHTS95% = 3% DTHTS95% = 1,5% 

 

Nesta tabela, caso a distorção harmônica total varie de forma intermitente e repetitiva, 

os limites especificados poderão ser ultrapassados em até o dobro, desde que a duração 
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cumulativa acima dos limites contínuos estabelecidos não ultrapasse 5% do período de 

monitoração. 

Nos Procedimentos de Distribuição – PRODIST, os valores de referência para as 

distorções harmônicas totais estão indicados na  Tabela 4-3 a seguir. Estes valores servem 

para referência do planejamento elétrico em termos de QEE. 

 

Tabela 4-3 – Valores de Referência Globais da Distorções Harmônicas Totais - PRODIST 

Tensão Nominal DTT% 

VN ≤ 1kV 10 

1kV < VN ≤ 13,8kV 8 

13,8kV < VN ≤ 69kV 6 

69kV < VN < 230kV 3 

 

4.6.2 Distorção Harmônica de Tensão Individual 

O indicador de Distorção de Tensão Harmônica Individual – DIT, é definido no 

Módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) da Aneel, sobre Qualidade de 

Energia, e no Submódulo 2.8 dos Procedimentos de Rede do ONS [4]. Esse indicador 

quantificará o conteúdo harmônico individual existente em um determinado ponto da rede 

pela expressão: 

100%
1


V

VhDIT  Eq.  4.3 

Onde 

Vh = tensão harmônica de ordem h. 

V1 = tensão fundamental medida. 

A Tabela 4-4 lista os limites globais inferiores correspondentes aos indicadores de 

tensões harmônicas individuais de ordens 2 a 50, exigidos nos Procedimentos de Rede do 

ONS. 
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Tabela 4-4 - Limites Globais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental 

V < 69 kV V ≥ 69 kV 

ÍMPARES PARES ÍMPARES PARES 

ORDEM VALOR ORDEM VALOR ORDEM VALOR ORDEM VALOR 

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

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

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

  ≥8 1%   ≥8 0,5% 

15 a 25 2%   15 a 25 1%   

≥27 1%   ≥27 0,5%   

 

Nesta tabela, os limites globais superiores serão determinados pela multiplicação dos 

limites globais inferiores correspondentes pelo fator (4/3). Na definição desses limites, levar-

se-á em consideração que, para cada ordem harmônica h, a tensão harmônica resultante em 

qualquer ponto do sistema será obtida com a combinação dos efeitos provocados por 

diferentes agentes. 

A Tabela 4-5 lista os limites globais inferiores correspondentes aos indicadores de 

tensões harmônicas individuais de ordens 2 a 50, exigidos nos Procedimentos de Rede do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Tabela 4-5 – Limites Individuais Inferiores de Tensão em % da Tensão Fundamental 

13,8 kV ≤ 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%   

  todos 0,6%   todos 0,3% 

≥27 0,7%   ≥27 0,4%   

 

Nesta tabela, caso determinadas ordens de tensão harmônica variem de forma 

intermitente e repetitiva, os limites especificados poderão ser ultrapassados em até o dobro, 

desde que a duração cumulativa acima dos limites contínuos estabelecidos não ultrapasse 5% 

do período de monitoração. 

Nos Procedimentos de Distribuição (PRODIST), os valores de referência para as 

distorções harmônicas individuais estão indicados na Tabela 4-6 a seguir: 
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Tabela 4-6 - Níveis de Referência de Distorções Harmônicas Individuais de Tensão - PRODIST 

Ordem 

Harmônica 

VN≤1kV 1kV<VN≤13,8kV 13,8kV<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 1,7 

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 

4.6.3 Flutuação de tensão - Flicker 

Nos Procedimentos de Rede do ONS e no PRODIST são avaliados apenas os 

distúrbios que causam a cintilação luminosa (Flicker). Este tipo de distúrbio é caracterizado 

pelo Indicador de Severidade de Cintilação de Curta Duração – Pst (Probability Short Term) e 

pelo Indicador de Severidade de Cintilação de Longa Duração – Plt (Probability Long Term), 

conforme descrição e recomendação da IEC 61000-4-15 [21]. O Indicador Pst quantifica a 

severidade do Flicker em períodos de 10 minutos, enquanto o Plt o faz em períodos de duas 

horas. 

Nos Procedimentos de Rede do ONS [4] adota-se a padronização do 95º percentual de 

probabilidade cumulativa para o Pst e Plt: 

1. PstD95%: Valor do indicador Pst que foi superado em apenas 5% dos registros 

obtidos no período de 1 (um) dia (24 horas); 
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2. PltS95%: Valor do indicador Plt que foi superado em apenas 5% dos registros 

obtidos no período de uma semana, ou seja, de 7 (sete) dias completos e 

consecutivos. 

Os valores dos limites globais inferior e superior, e limites individuais considerados para 

avaliar a severidade de cintilação de curta e de longa duração da tensão na rede básica, estão 

apresentados na Tabela 4-7. O limite individual de flutuação de tensão considera um nível de 

saturação igual a 80% do limite global inferior. 

 

Tabela 4-7 – Limites de Cintilação de Curta Duração da Rede Básica 

Limite PstD95% PltS95% 

Limite global inferior FT 1pu/FT 0,8pu/FT 

Limite global superior FT 2pu/FT 1,6pu/FT 

Limite individual 0,8pu/FT 0,6pu/FT 

 

Esses valores são expressos em função dos limites globais para tensão secundária de 

distribuição 220 V e da atenuação esperada quando a Flutuação de Tensão se propaga dos 

barramentos da Rede Básica e dos barramentos dos transformadores de fronteira para os 

barramentos da rede secundária de distribuição 

FT é o fator de transferência aplicável entre o barramento da rede básica ou o 

barramento dos transformadores de fronteira sob avaliação e o barramento da tensão 

secundária de distribuição eletricamente mais próximo. É calculado pela relação entre o valor 

do PltS95% do barramento sob avaliação e o valor do PltS95% do barramento da rede de 

distribuição. No caso de os FT entre os barramentos envolvidos não terem sido medidos, os 

FT apresentados na Tabela 4-8 podem, em princípio, ser aplicados para a avaliação da 

flutuação de tensão nos barramentos da rede básica e nos barramentos dos transformadores de 

fronteira, de acordo com o Submódulo 2.8 dos Procedimentos de Rede do Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS), e dos Procedimentos de Distribuição (PRODIST) da ANEEL. 

Tabela 4-8 – Fatores de Transferência 

Tensão FT 

Barramento de tensão nominal ≥ 230 kV 0,65 

69 kV ≤ Barramento de tensão nominal < 230 kV 0,8 

Barramento de tensão nominal < 69 kV 1,0 
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Os limites globais de cintilação foram estabelecidos com a premissa de que o limite 

global inferior para as tensões secundárias nos sistemas de distribuição (220 V) é 1 pu. Caso 

este limite seja alterado, por determinação do agente regulador, os valores estabelecidos 

devem ser revisados. Os limites permanecem válidos mesmo que a tensão secundária de 

distribuição preponderante seja de 127 V, desde que o medidor utilizado seja ajustado para 

este nível de tensão. 

Segundo os Procedimentos de Distribuição (PRODIST), os valores de referência a 

serem utilizados para a avaliação do desempenho do sistema de distribuição quanto às 

Flutuações de Tensão de Curta e Longa duração encontram-se representados na Tabela 4-9, 

onde pode ser observada uma delimitação de três faixas para classificação dos indicadores 

estabelecidos: valor adequado, valor precário e valor crítico. 

Tabela 4-9 – Limites de Cintilação de Curta Duração da Rede de Distribuição 

Valor de Referência PstD95% PltD95% 

Adequado < 1 pu. / FT < 0,8 pu. / FT 

Precário 1 pu. – 2 pu. / FT 0.8 – 1.6 pu. / FT 

Crítico > 2 pu. / FT > 1,6 pu. / FT 

 

4.6.4 Desequilíbrio de tensão 

Em conformidade com os Procedimentos de Rede do ONS [4], o indicador que será 

avaliado sobre o desequilíbrio de tensão nos barramentos da rede básica e nos barramentos 

dos transformadores de fronteira será o Fator de Desequilíbrio de Tensão (K), que exprime a 

relação entre as componentes de sequência negativa (V2) e sequência positiva (V1) da tensão, 

expresso em termos percentuais da componente de sequência positiva: 

 

100
V1

V2
K  Eq.  4.4 

 

Será determinado 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. O limite 
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global nos barramentos da rede básica e nos barramentos dos transformadores de fronteira, 

bem como o limite individual nos pontos de conexão à rede básica ou aos barramentos dos 

transformadores de fronteira encontram-se listados na Tabela 4-10. No caso do indicador de 

desequilíbrio de tensão, é adotado um valor comum para os limites globais inferior e superior. 

 

Tabela 4-10 – Limites de Desequilíbrio de Tensão 

Indicador Limite Global Limite Individual 

KS95% ≤ 2% ≤ 1,5% 

 

Segundo os Procedimentos de Rede do ONS [4], caso as tensões de sequência negativa 

variem de forma intermitente e repetitiva, é permitido ultrapassar os limites especificados em 

até o dobro, desde que a duração cumulativa das tensões de sequência negativa, acima dos 

limites contínuos estabelecidos, não ultrapasse 5% do período de monitoração. 

O módulo 8 dos Procedimentos de Distribuição da ANEEL preceitua que o valor de 

referência nos barramentos do sistema de distribuição, com exceção da BT, deverá ser 

também igual ou inferior a 2%. De forma a eliminar possíveis efeitos das componentes de 

sequência zero, as medições deverão ser realizadas para as tensões fase-fase, usando a 

expressão alternada: 
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 . Eq. 4.5 

4.6.5 Variação de tensão de curta duração - VTCD 

O módulo 3.6 dos Procedimentos de Rede [6] exige que Centrais Eólicas tenham 

suportabilidade a subtensões decorrentes de faltas na rede, e continuem operando caso haja 

um afundamento de tensão em uma ou mais fases em seu ponto de conexão. É o chamado 

Fault-ride-Through. Tal suportabilidade deve atender a curva indicada na Figura 4.8. 
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Figura 4.8 - Tensão nos terminais dos aerogeradores 

 

4.6.6 Estimativa dos índices de QEE de um Parque Eólico – IEC 61400-21 

A IEC 61400-21 [9] apresenta os procedimentos para estimativa dos parâmetros de 

Qualidade de Energia relativos à variação de Tensão e correntes harmônicas.  

Para a verificação teórica do desempenho de um parque Eólico quanto à QEE, deve-se 

calcular as estimativas de emissão de Flicker. Tais valores devem ser comparados com os 

limites estabelecidos nos Procedimentos de Rede [4] e PRODIST [3].  

O cálculo da estimativa de emissão de Flicker de Aerogeradores recomendado na IEC 

61400-21 [9] representa o máximo valor que não deverá ser excedido em 99% dos casos 

observados. O procedimento para a estimação da emissão de Flicker está apresentado no item 

a seguir 

4.6.6.1 Estimativa de emissão de Flicker 

O Percentil de 99% para emissão de Flicker de um aerogerador em operação contínua 

pode ser estimado a partir da equação a seguir: 
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 Eq. 4.6 

Onde, 

C( k,va) : é o coeficiente de Flicker do aerogerador para uma ângulo de fase da 

impedância equivalente –  k da rede no Ponto de Acoplamento Comum – PAC, e uma 

velocidade média va 

SK: É a potência de curto circuito Trifásico no PAC; 

SN: É a potência nominal do Aerogerador; 

 

A tabela de Coeficiente de Flicker do aerogerador em função do ângulo de fase da 

impedância equivalente e da velocidade média deve ser calculado conforme procedimento 

previsto em [9]. Este Coeficiente é, normalmente, fornecido pelos fabricantes de 

aerogeradores aos seus clientes. 

Para se calcular a emissão de Flicker de um Parque Eólico em operação contínua deve 

ser utilizada a seguinte equação: 

          
 

  
 √∑(              )

 

   

   

 

 

Eq. 4.7 

Onde, 

Ci( k,va) : é o coeficiente de Flicker do aerogerador i; 

SN,i: É a potência nominal do aerogerador i; 

Nwt: É o número de Aerogeradores do Parque Eólico; 

 

Para a estimativa da emissão de Flicker durante chaveamento de um aerogerador 

devem ser utilizadas a seguintes equações: 

           
            

  

  
 Eq. 4.8 

           
            

  

  
 

 

Eq. 4.9 

Onde, 

Kf( k) : É fator de degrau de Flicker do aerogerador para um determinado  k; 

N10m: É o número máximo de chaveamentos em 10 minutos; 

N120m: É o número máximo de chaveamentos em 120 minutos; 
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Para a estimativa da emissão de Flicker durante o chaveamento de um Parque Eólico 

devem ser utilizadas a seguintes equações: 

     
  

  
 (∑       (             )

   

   

   

)

    

 Eq. 4.10 
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Eq.  4.11 

Onde, 

Kf,i( k) : É fator de degrau de Flicker do aerogerador para um determinado  k para o 

aerogerador i; 

SN,i: É a potência nominal do aerogerador i; 

N10m: É o número máximo de chaveamentos em 10 minutos; 

N120m: É o número máximo de chaveamentos em 120 minutos; 

 

A variação de tensão devido ao chaveamento de um aerogerador pode ser estimada 

através da seguinte equação: 

 

         
  

  
 

Eq.  4.12 

 

Onde, 

D: é a variação de tensão relativa em %; 

Kf( k): É fator de variação de tensão do aerogerador para um determinado  k no PAC; 

 

Apesar de um Parque Eólico ser composto por diversos Aerogeradores, não é comum 

que mais de um Aerogerador seja chaveado simultaneamente. Dessa forma, pode ser 

considerada a variação de tensão devido ao chaveamento de apenas um aerogerador. 
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4.7 Análise comparativa dos requisitos de medição da Qualidade de Energia 

Internacionalmente, a norma IEC 61400-21 [9] é adotada para avaliar o impacto da 

conexão de Centrais Eólica à Rede elétrica. Ao compará-la com os Procedimentos de Rede 

brasileiros, são encontradas algumas diferenças. Os Procedimentos de Rede [4] têm por 

objetivo caracterizar o impacto da conexão da usina eólica na qualidade de energia da rede. Já 

a norma IEC 61400-21 tem por objetivo caracterizar a qualidade da energia gerada pelos 

aerogeradores. Os Procedimentos de Rede se preocupam em avaliar a qualidade da tensão da 

rede elétrica, enquanto a IEC 61400-21 avalia a corrente produzida pelos aerogeradores, seja 

diretamente, caso dos Harmônicos, seja indiretamente, caso das Flutuações de Tensão. Assim, 

é importante deixar claro que os documentos não são diretamente comparáveis. 

Contudo, a IEC 61400-21 objetiva a análise do desempenho da injeção de corrente a 

fim de verificar seu impacto na rede elétrica conectada, realizando estudos e simulações, 

chegando inclusive a ser referenciada nos Procedimentos de Rede. A IEC 61400-21 também é 

um pouco mais rígida ao se avaliar o desempenho dos indicadores, uma vez que recomenda a 

utilização do percentil 99% dos indicadores, ou seja, o indicador será o valor que foi superado 

em apenas 1% entre as medições realizadas, enquanto que os procedimentos de rede e 

PRODIST adotam o percentil 95% para avaliação do desempenho e estimação dos 

indicadores. A Tabela 4-11 apresenta um resumo comparativo das principais características 

dos procedimentos de rede e da IEC 61400-21. 

Tabela 4-11 - Comparação dos procedimentos de rede do ONS com a norma IEC 61400-21 

 Procedimentos de Rede IEC 61400-21 

Objetivo Qualidade da tensão na rede Impacto da corrente produzida 

Duração das 

medições 
Uma semana Variável, em função dos ventos 

Harmônicos 

Tensão até a 50ª ordem 

Corrente até a 50ª ordem 

Corrente, inter-harmônicos 

Corrente, alta frequência (até 9kHz) 

Flutuação 
Medição de Pst e Plt 

Medição de Pst 

Estimação do coeficiente de flutuação 

Protocolos IEC 61000-4-7 (harmônicos) 

IEC 61000-4-15 (Flicker) 

IEC 61000-4-7 (harmônicos) 

IEC 61000-4-15 (Flicker) 

Indicadores Percentil 95% Percentil 99% 
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5 METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE 

MEDIÇÃO DE QEE 

5.1 Introdução 

Conforme os Procedimentos de Rede do ONS [4], de maneira a verificar e garantir que 

a conexão de uma nova Central Eólica ao Sistema Interligado Nacional – SIN não produza 

impactos negativos no tocante à QEE, cabe ao agente conectante de cargas não lineares, caso 

dos geradores eólicos, realizar as medições de QEE sob a forma de campanha de medição. 

Este Capítulo detalha os procedimentos de medição utilizados na Campanha de 

Medição estabelecida em [4], e os valores e critérios de referência para avaliar a adequacidade 

dos resultados obtidos em relação aos Procedimentos de Rede do ONS, os Procedimentos de 

Distribuição da ANEEL. 

5.2 Período da medição 

A campanha de medição deve ser divida em duas etapas, sendo primeiro uma 

campanha pré-operacional e posteriormente a campanha operacional. De uma maneira geral, 

as medições deverão ser imediatamente antes e imediatamente após a entrada em operação da 

instalação.  

A medição pré-operacional deve ser realizada durante um período de sete dias 

consecutivos. É recomendado que tal período seja escolhido de modo a representar uma 

semana típica de operação do Sistema Elétrico. Portanto, devem ser evitados períodos que 

contenham feriados ou desligamentos programados, os quais poderiam tirar a 

representatividade dos dados obtidos. 

No caso da medição operacional, esta também deve ser realizada por um período 

mínimo de sete dias consecutivos e imediatamente após a entrada em operação da instalação. 

O período da medição operacional deve ser estabelecido considerando que pelo menos 

noventa por cento das unidades geradoras que compõem o complexo eólico estejam em 

operação ao longo de todo o período de medição, e que a produção do complexo eólico, 

durante o período de medição, corresponda a, no mínimo, àquela estabelecida pelo seu fator 

de capacidade anual previsto através dos estudos eólicos. 
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Contudo, o período de 7 dias recomendado pelo ONS pode não se mostrar adequado 

para realização da Campanha de Medição. Para se avaliar o impacto da conexão de Centrais 

Eólicas é fundamental que seja medida toda a faixa de geração, desde baixa geração até 

atingir valores próximos á nominal. Devido à variabilidade do vento, é possível que o período 

de 7 dias não coincida, sobretudo, com os valores de alta geração. Assim, é recomendável que 

a Campanha de Medição inclua a medição de Potência Ativa e Reativa e o período somente 

deve ser considerado válido se pelo menos 10 intervalos de 10 minutos registrem valores de 

potência acima de 90% da nominal. 

5.3 Transdutores de Tensão 

Estão disponíveis diversos tipos de transdutores de tensão para a realização das 

campanhas de medição: 

 TPI – transformador de potencial indutivo; 

 TPC – transformador de potencial capacitivo; 

 DPC – divisor de potencial capacitivo; 

 TCB – tape capacitivo de bucha; 

Cada um dos transdutores possuem diferentes vantagens e desvantagens, sendo suas 

características em relação à resposta em frequência um ponto fundamental a ser abordado. 

Os Transdutores de Tensão existentes no sistema elétrico brasileiro são projetados 

para operarem na frequência de 60 Hz. Entretanto, para a medição de harmônicos alguns deles 

não apresentam resposta satisfatória (Dugan [17]). Uma possível maneira de compensar os 

erros dos transdutores às frequências harmônicas seria obter sua função de transferência e, 

através dela, corrigir os harmônicos medidos. Observa-se, contudo, que além das dificuldades 

práticas para se realizar o teste de resposta em frequência, devido à necessidade de 

desligamento de instalações da rede básica, também existem dificuldades técnicas, dado que o 

transdutor, durante o teste, é alimentado por tensão cuja amplitude é bastante inferior ao seu 

valor nominal de operação, conforme ONS em [7]. 

Souza, et all [10] realizou ensaios em TPC, TPI e DCP considerando que os 

transdutores poderiam ser aproximados por sistemas lineares invariantes no tempo. Os ensaios 

para obtenção das respostas em frequência consistiram na aplicação ao transdutor de uma 

tensão primária de aproximadamente 1 kV, variando-se a frequência em toda a faixa 

harmônica, sendo medida a tensão secundária para cada frequência e chegando-se à relação de 
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transformação do transdutor. Foi verificado que os TPC’s não são recomendados para 

medições de harmônicos, seja utilizando-se dados brutos ou corrigidos pela resposta em 

frequência linear. A Figura 5.1 mostra a resposta em frequência de um TPC de 230 kV, que 

apresentou variações significativas na relação de transformação para frequências maiores que 

540 Hz (9º harmônico). Em outras situações, observou-se que tais variações poderiam ocorrer 

a partir dos 180 Hz. 

Figura 5.1 - Resposta em frequência de um TPC de 230 kV (Fonte: Souza et all [10]) 

 

 Já os TPI’s apresentaram uma resposta plana até a faixa de frequência entre 1 e 1,5 

kHz, conforme apresentado na Figura 5.2. Na faixa que vai até aproximadamente o 15º 

harmônico, a relação de transformação do TPI é aproximadamente constante [7]. A partir daí, 

o TPI apresenta comportamento não linear. 
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Figura 5.2 - Resposta em frequência de um TPI de 138 kV (Fonte: Souza et all [10]) 

 

Para o caso do DPC, foi verificado que este transdutor possuía resposta em frequência 

virtualmente plana para toda a faixa de harmônicos de interesse nas campanhas de medição 

(Figura 5.3). 

Figura 5.3 - Resposta em frequência de um DPC de 138 kV (Fonte: Souza et all [10]) 

 

Assim, os equipamentos mais recomendados para utilização nas campanhas de 

medição para QEE do ponto de vista de medição de harmônicos são os DCP’s, pela relação de 

transformação virtualmente constante em toda faixa de frequências de interesse. Também são 

recomendados os TPI’s, visto que os harmônicos de maior amplitude tipicamente encontrados 
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na rede são aqueles de ordem inferior à 13ª, conforme Souza et all em [10], e estes 

equipamentos possuem resposta razoavelmente constante até a 15ª ordem.  

Vale ressaltar também que, enquanto os transdutores do tipo TPC e TPI encontram-se, 

normalmente, instalados nos barramentos das subestações onde serão realizadas as medições, 

os transdutores DPC e TCB necessitam de esforços diversos de disponibilidade e logística de 

equipamentos, além da necessidade de que sejam realizados desligamentos para sua 

instalação, dificultando a realização prática da campanha de medição. 

5.4 Transdutores de Corrente 

Transformadores de Corrente convencionais (TCs) serão utilizados, pois são, 

geralmente, precisos para medições de harmônicos, apresentando resposta de frequência 

adequada para frequências até 1500 Hz. Serão utilizados enrolamentos de TCs de classe de 

medição para medições de harmônicos pelo fato de serem naturalmente mais precisos que os 

TCs de classe de transmissão, utilizados nas funções de proteção do sistema elétrico. 

5.5 Medidores 

O ONS aceita como adequados para a realização de campanhas de medição de QEE os 

equipamentos que sejam considerados de Classe A de acordo com as condições estabelecidas 

na IEC 61000-4-30 e que tenham obtido a classificação através de laboratórios credenciados 

para a realização dos ensaios necessários e emissão de atestado comprobatório. Caso contrário 

o instrumento deverá ser ensaiado em laboratório, de acordo com o caderno de ensaios 

elaborado pelo ONS. 

Atualmente, o ONS considera como aptos a participar de uma campanha de medição 

os seguintes instrumentos de medição [7]: 

 Power Sentinel fabricado pela Arbiter System; 

 ImpedoGraph fabricado pelo CTLab; 

 ION – 7600 fabricado pela Schneider Electric; 

 RQE III e RM 100 fabricado pela Reason; 

 Unilyser 902 e UP-2210 fabricado pela Unipower; 

 PQ Analyser 1760 e 435 fabricado pela Fluke; 
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 G4430 Blackbox fabricado pela Elspec TD; 

 ENCORE SERIES 61000 System, Power Visa, PowerGuide 4400, 

 PowerXplorer PX5, PowerXplorer PX5-400 fabricados pela Dranetz BMI; 

 SEL-734 fabricado pela Schweitzer Engineering Laboratories; 

 MEDCAL-ST e MEDCAL-NT fabricado pela CESINEL. 

Os instrumentos a serem utilizados na campanha de medição deve possuir certificado 

de calibração emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO tendo sido emitido num 

período em até 1 ano antes da realização da campanha de medição. 

5.6 Local da medição 

As medições deverão ser realizadas no Ponto de Acoplamento Comum (PAC), o que 

corresponde ao barramento de conexão do parque eólico à rede de transmissão ou 

distribuição.  

Adicionalmente, o ONS poderá solicitar que seja realizada a medição complementar 

para determinação do conteúdo harmônico das correntes geradas pelo Aerogerador. Neste 

caso, faz-se necessário também a realização das medições de um único aerogerador do parque 

eólico. 

5.7 Indicadores a serem medidos 

Os indicadores a serem obtidos a partir das campanhas de medição deverão ser, pelo 

menos, os seguintes: 

• Flutuação de tensão: PstD95% e PltS95%; 

• Desequilíbrio de tensão: KS95%; 

• Distorção harmônica de tensão: DTHTS95% e pelos indicadores 

correspondentes relativos aos harmônicos individuais de tensão. 

Adicionalmente, devem ser medidos os valores de potência e corrente injetados, a fim 

de se realizar estudos adicionais de correlações e também de que o período pós-operacional 

atingiu ao pré-requisito relativo à produção durante o período operacional. 



48 

 

5.8 Testes mínimos recomendados 

Além da utilização da instrumentação correta conforme indicado nos itens anteriores, 

faz-se necessária a realização de testes mínimos nos medidores com o objetivo de verificar 

que as conexões estão corretos e o sistema apto a iniciar a campanha de medição. São os 

testes de amplitude de sinal e de sequência de fases. 

5.8.1 Teste de amplitude de sinal 

Para realização deste teste, todas as fases do medidor devem ser conectadas entre uma 

única fase do transdutor de tensão e o neutro do transdutor durante um período de, pelo 

menos, 30 minutos. 

Para ser aprovado, os níveis medidos de amplitude RMS, Flutuação de Tensão e 

Distorção Harmônica de Tensão não poderão diferir em mais de 5% entre as fases nem 

apresentarem valores discrepantes. 

Este teste tem como objetivo a verificação do resultado das amplitudes de tensão nas 3 

fases do medidor. 

5.8.2 Teste da sequência de fases 

O objetivo deste teste é verificar se a sequência das fases conectadas ao medidor está 

correta. Este teste deverá ser realizado medindo-se o indicador de desequilíbrio de tensão, K, 

durante um período mínimo de 30 minutos. Para ser aprovado, este indicador não poderá 

superar o nível de 10%. 
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6 ESTUDO DE CASO – MEDIÇÃO DE QEE DE CENTRAL EÓLICA 

6.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta indicadores de Qualidade de Energia Elétrica calculados a 

partir de campanha de medição realizada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco -  

CHESF referentes a três Centrais Eólicas, totalizando 140,7 MW de capacidade instalada com 

67 Turbinas Eólicas do mesmo modelo, compartilhando a conexão. Foi realizada apenas a 

campanha de medição pós operacional, cujos dados foram cedidos pela CHESF [22]. 

6.2 Caracterização do Parque Eólico 

6.2.1 Introdução 

Localizado no estado do Ceará, o Parque Eólico a ser analisado é constituído de três 

Centrais Eólicas, conforme Tabela 6-1: 

Tabela 6-1 - Parque Eólico 

Central Eólica Aerogeradores Capacidade 

instalada (MW) 

Central Eólica 1 24 x 2,1 MW 50,4 

Central Eólica 2 15 x 2,1 MW 31,5 

Central Eólica 3 28 x 2,1 MW 58,8 

Total: 67 x 2,1 MW 140,7 

 

Sua conexão se dá através uma subestação coletora composta de dois transformadores 

elevadores de 34,5/230 kV com 80 MVA, localizada nas imediações do Parque Eólico e uma 

linha de transmissão em 230 kV com 66 km de extensão conectando-se à Subestação de 

Russas II, de propriedade da CHESF, conforme unifilar simplificado apresentado na Figura 

6.1. 
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Figura 6.1 - Unifilar Resumido - Parque Eólico 

 

  

CENTRAL EÓLICA 3 

CENTRAL EÓLICA 2 

CENTRAL EÓLICA 1 
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6.2.2 Aerogeradores 

Este Parque Eólico possui um total de 67 Turbinas Eólicas instaladas, sendo todas elas 

de modelos idênticos, cujos dados estão apresentados na Tabela 6-2. Os aerogeradores são do 

tipo B, ou seja, gerador de indução com rotor bobinado com resistência variável, 

fornecimento de reativos através de bancos de capacitores, velocidade rotacional variável e 

controle de potência aerodinâmica através de controle de Pitch. 

Tabela 6-2 - Dados dos Aerogeradores (Fonte: SUZLON [23]) 

Dados operacionais 

Potência Nominal 2,1 MW 

Velocidade de Cut-in 4 m/s 

Velocidade de vento nominal 14 m/s 

Velocidade de Cut-out 25 m/s 

Altura do Hub 79 m 

Classe IEC – IIA 

Controle de potência Pitch Ativo 

Rotação 15 a 17,6 rpm 

Diâmetro do rotor 88 m 

Gerador 

Tipo Assíncrono com rotor bobinado com 

resistência variável através do FLEXISLIP 

Máximo escorregamento 16,7% 

Polos 4 

Rotação 1.800 a 2.100 rpm 

Potência nominal 2.100 kW 

Tensão nominal 600 V 

Frequência 60 Hz 

Controle de Reativos 

Tipo Banco de Capacitores 

Capacidade 14 x 68,1 kVAr 

Faixa de operação 0,99 capacitivo a 0,99 indutivo 
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Como o estator do gerador é diretamente conectado à rede, a variação de sua 

velocidade rotacional é obtida devido ao sistema FLEXISLIP. Este sistema varia 

eletronicamente a resistência do rotor do gerador regulando seu escorregamento e 

consequentemente a potência extraída do vento, maximizando a produção de energia numa 

grande faixa de velocidades de vento. Esta variação de resistência se dá através de resistores 

externos que são conectados através de equipamentos eletrônicos e anéis coletores ao rotor do 

gerador. A Figura 6.2 apresenta um exemplo de curva característica Torque x Velocidade de 

um gerador de indução.  

Figura 6.2 - Exemplo de curva característica Torque x Velocidade (%) de um gerador assíncrono para 

diferentes valores de resistência do rotor 

 

Também é realizado o controle de ângulo das pás, fazendo o uso de motores elétricos 

que giram as pás em torno do seu eixo longitudinal de forma independente para cada pá. O 

sistema de controle deste aerogerador mantém o ângulo da pá constante para velocidades de 

vento abaixo da nominal e através do sistema FLEXISLIP a velocidade rotacional varia, de 

maneira a extrair a máxima potência para cada faixa de velocidade de vento. Quando a 

velocidade do vento atinge seu valor nominal, a velocidade rotacional passa a ser constante e 

o ângulo das pás aumenta de maneira a limitar a extração de energia do vento. 

A energia reativa absorvida pelo gerador durante sua operação é fornecida por um 

banco de capacitores localizado no interior da turbina divido em 14 estágios de 68,1 kVAr. 

R1         R2                    R3           R4                                                                                                          R5 

R1 < R2  < R3 < R4 < R5 
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Este banco é chaveado em intervalos a partir de 20 segundos de maneira a manter o fator de 

potência estipulado pelo operador. 

A seguir, na Figura 6.3, está apresentada a curva de potência do aerogerador. 

Figura 6.3 - Curva Potência aerogerador (Fonte: SUZLON [23]) 

 

Este aerogerador possui o sistema de Low Voltage Ride Through, sendo capaz de 

permanecer conectado durante a faixa operativa apresentada na Figura 6.4. 
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Figura 6.4 - Capacidade LVRT do aerogerador 

 

Uma visão geral do arranjo dos equipamentos no interior da nacele desta Turbina 

Eólica pode ser observada na Figura 6.5. 

Figura 6.5 - Detalhe interno da Nacele do aerogerador (Fonte: SUZLON [23]) 
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6.2.3 Subestação Russas II 

A subestação de Russas II faz parte do subsistema regional Norte da CHESF e está 

localizada no município de Russas/CE. Esta subestação está interligada ao restante do Sistema 

Interligado Nacional - SIN através de 2 linhas de transmissão em 230 kV com destino á 

Mossoró II e Banabuiú, além de fazer fronteira com a COELCE através de 2 transformadores 

de 69/230 kV e 100 MVA, cada. Na Figura 6.6 pode ser observada foto desta subestação. O 

diagrama unifilar simplificado da Subestação de Russas II está apresentado na Figura 6.7 e o 

sistema da Rede Básica onde está localizada esta subestação na Figura 6.8. 

Figura 6.6 - Subestação Russas II 

 

 



56 

 
Figura 6.7 - Diagrama Unifilar simplificado - SE Russas II (Fonte: CHESF [22]) 
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Figura 6.8 - Diagrama unifilar simplificado do regional onde está localizada a SE Russas II (Fonte: 

CHESF [22]) 

 

 

 

6.3 Medição 

6.3.1 Local da medição 

O local escolhido para a realização desta campanha de medição foi o Ponto de 

Acoplamento Comum - PAC do Parque Eólico: entrada da linha de transmissão da 

Subestação Coletora do Parque Eólico – Subestação Russas II, localizado na Subestação 

Russas II. 

6.3.2 Transdutores de Tensão 

Para realização desta campanha de medição foram utilizados transdutores de tensão 

atualmente instalados na entrada de linha proveniente do Parque Eólico na SE Russas II, um 

Transformador de Potencial Capacitivo – TPC. Apesar de este transdutor não ser o mais 

Eol 3 
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indicado para a medição, principalmente, de harmônicos, foi optado por sua utilização a fim 

de se evitar intervenções com ações complementares de instalação de transdutores distintos, 

que além das perdas causadas pela parada para sua energização, poderia vir a aumentar o risco 

de perturbação e ocorrência na operação do sistema decorrente de uma eventual falha neste 

equipamento. Os dados do TPC estão apresentados na Tabela 6-3 e fotos na Figura 6.9 e na 

Figura 6.10. 

Tabela 6-3 - Dados do TPC utilizado 

Fabricante AREVA 

Modelo CCV245 

Classe de exatidão 0,3 % 

Relação de transformação utilizada 230.000/√3 : 115/√3 ( 2000 : 1 ) 

Figura 6.9 – TPC da medição (Fonte: CHESF [22]) 
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Figura 6.10 - Placa do TPC da fase C utilizado na medição (Fonte: CHESF [22]) 

 

6.3.3 Transdutores de Corrente 

Para realização desta campanha de medição foram utilizados os transdutores de 

corrente atualmente instalados na entrada de linha proveniente do Parque Eólico na SE Russas 

II, um Transformador de Corrente. Seus dados estão apresentados na Tabela 6-4. 

 

Tabela 6-4 - Dados do TC utilizado na medição 

Fabricante Areva 

Modelo QDR245 

Classe de exatidão 0,3 % 

Relação de transformação utilizada 600 : 5 (120 : 1) 

 

Fotos deste TC poderão ser observadas na Figura 6.11 e na Figura 6.12. 
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Figura 6.11 - TC da fase A (Fonte: CHESF [22]) 

 

Figura 6.12 - Placa TC Fase A (Fonte: CHESF [22]) 
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6.4 Dados da medição 

Os resultados da campanha de medição na semana pós-operacional estão apresentados 

nos itens a seguir. Visto que a medição foi realizada num barramento da Rede Básica, serão 

considerados os valores limites globais para a avaliação e comparação do desempenho dos 

indicadores de QEE em atendimento aos Procedimentos de Rede [4]. Serão apresentados 

também indicadores medidos Percentil 99%, em conformidade com a norma internacional 

IEC 61400-21 [9]. 

6.4.1 Período da Medição 

O equipamento utilizado para a realização desta medição está instalado de maneira 

permanente no local da medição descrito anteriormente. Entretanto, para a realização deste 

trabalho, foi considerado o período de 1 a 7 de fevereiro de 2012 para análise dos indicadores 

de QEE.  

Durante o período de medição considerado, o Parque Eólico obteve uma produção de 

14.595 MWh, equivalente a um fator de capacidade de 61,7%. Tendo em vista que o fator de 

capacidade no período avaliado foi maior do que o fator de capacidade previsto para o Parque 

Eólico na média anual, pode-se considerar que o período escolhido para a medição atende às 

recomendações do ONS descritas em [7].  

Também foram verificados diversos intervalos com geração superior à 90% da 

capacidade nominal do Parque Eólico. Com isso, podemos concluir que o período de 

observação é adequado. 

A Figura 6.13 apresenta o gráfico de tendência de Potência Ativa gerada pelo Parque 

Eólico. 
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Figura 6.13 - Potência ativa gerada pelo parque durante toda a campanha de medição (pu em relação à 

potência nominal do parque). 

 

6.4.2 Regime Permanente 

Serão apresentadas medições e correlações de regime permanente de Tensão, 

Corrente, Potência Ativa e Reativa. Durante esta campanha, foram obtidos dados de Potência 

Ativa, Reativa, Tensão em diferentes intervalos de integração, sendo eles de 15, 10 e 5 

minutos. No caso da Corrente o valor de integralização foi apenas em períodos de 15 e 5 

minutos.  

A seguir, na Tabela 6-5, na Tabela 6-6 e na Tabela 6-7, estão apresentados os maiores 

valores registrados para cada grandeza nos diferentes intervalos de integralização. Dos 

resultados podemos verificar que o tamanho do intervalo  possui certa influência em relação à 

magnitude do valor registrado. Os valores máximos registrados não ocorreram 

necessariamente no mesmo intervalo, e os maiores valores são registrados quando se 

observam os intervalos de integralização menores. Isto demonstra que picos momentâneos das 

grandezas poderão ocorrer sem que sejam percebidos nos valores médios medidos em 

diferentes intervalos de integração. 
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Tabela 6-5 – Níveis máximos registrados em intervalos de 15 minutos 

Intervalo Potência Ativa  Intervalo Tensão 

03/02/2012  19:45 132.650 kW 02/02/2012  17:30 139.042 kV 

Intervalo Potência Reativa  Intervalo Corrente 

01/02/2012  21:45 64.345 kVAr 01/02/2012  21:45 372 A 

 

Tabela 6-6 – Níveis máximos registrados em intervalos de 10 minutos 

Intervalo Potência Ativa Intervalo Tensão  

03/02/2012  19:30 132.777 kW 02/02/2012  17:40 139.395 kV 

Intervalo Potência Reativa    

01/02/2012  23:10 64.575 kVAr   

 

Tabela 6-7 - Níveis máximos registrados em intervalos de 5 minutos 

Intervalo Potência Ativa  Intervalo Tensão 

02/02/2012  20:45 132.804 kW 02/02/2012  17:35 140.037 kV 

Intervalo Potência Reativa  Intervalo Corrente 

01/02/2012  21:40 65.900 kVAr 01/02/2012  21:40 374 A 

 

A seguir, na Figura 6.14, na Figura 6.15 e na Figura 6.16 são apresentadas as 

correlações entre nível de Tensão e a Potência Ativa gerada pelo Parque Eólico. Na Figura 

6.17, na Figura 6.18 e na Figura 6.19 estão apresentadas as correlações entre o Nível de 

Tensão e a Potência Reativa Absorvida (positivo) ou gerada (negativo) pelo Parque Eólico. 
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Figura 6.14 – Correlação entre a Tensão média (pu) e a Potência ativa (pu) medida em intervalos de 15 

min. 

 

Figura 6.15 – Correlação entre a Tensão média (pu) e a Potência ativa (pu) medida em intervalos de 10 

min. 
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Figura 6.16 - Correlação entre a Tensão (pu) e a Potência Ativa (pu) medida em intervalos de 5 min 

 

Figura 6.17 – Correlação entre a Tensão (pu) e a Potência Reativa (pu) medida em intervalos de 15 min. 
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Figura 6.18 – Correlação entre a tensão (pu) e a potência reativa (pu) medida em intervalos de 10 min. 

 

Figura 6.19 - Correlação entre a tensão (pu) e a potência reativa (pu) medida em intervalos de 5 min. 
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Parque Eólico, grandeza esta diretamente responsável pelo nível de Tensão. Este fato se da 

pois com o aumento da geração de potência ativa, se aumenta também a absorção de potência 

reativa, reduzindo o nível de tensão.  
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A Seguir, na Figura 6.20, na Figura 6.21 e na Figura 6.22 podemos observar a forte 

relação entre a geração e Potência Ativa e absorção de Potência Reativa.  

Figura 6.20 – Correlação entre Potência Ativa (pu) e Potência Reativa (pu) medida em intervalos de 15 

min. 

 

Figura 6.21 – Correlação entre Potência Ativa (pu) e Potência Reativa (pu) medida em intervalos de 10 

min. 
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Figura 6.22 – Correlação entre potência ativa (pu) e potência reativa (pu) medida em intervalos de 5 min. 

 

Com base nos gráficos de Correlação entre Potência Ativa e Reativa apresentados 

acima, é verificada uma faixa de operação dos aerogeradores, que possuem controle de 

Reativos através do chaveamento de bancos de capacitores. Isto ocorre devido ao fato de que 
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Tensão da subestação de Russas II estão dentro dos limites previstos. Entretanto, um possível 
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reativos para evitar a redução do nível de tensão a valores abaixo dos limites previstos nos 

Procedimentos de Rede [6]. Este fato poderá limitar a conexão de novos parques de Geração a 

determinadas tecnologias. 
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6.4.3 Distorção Harmônica 

Esta medição visa avaliar o desempenho do indicador de Distorção de Tensão 

Harmônica Total no Ponto de Acoplamento Comum – PAC do Parque Eólico. Foram medidos 

os indicadores previstos nos Procedimentos de Rede [4], o percentil de 95%, e os indicadores 

previstos na norma IEC 61400-21, o percentil 99%.  

O gráfico de tendência de Distorção de Tensão Harmônica Total – DTHT está 

apresentado na Figura 6.23.  

Figura 6.23 - Gráfico de Distorção Harmônica Total de Tensão 

 

A seguir, na Figura 6.24, na Figura 6.25 e na Figura 6.26 se apresenta os histogramas de 

DTHT para as fases A, B e C, respectivamente. 
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Figura 6.24 - Histograma de DTHT fase A 

 

Figura 6.25 - Histograma de DTHT fase B 
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Figura 6.26 - Histograma de DTHT fase C 

 

Com o objetivo de se realizar a avaliação do desempenho do indicador de DTHT, 

foram calculados os sete valores diários em que o nível de DTHT foi excedido em apenas 5% 

das medições para cada fase, chegando-se ao DTHTD95%. O indicador desta grandeza então 

é considerado o maior entre os 7 valores obtidos, sendo chamado de DTHTS95%. Para se 

realizar uma comparação mais rígida, foram calculados de maneira similar os indicadores 

DTHTD99% e DTHTS99%, conforme IEC 61400-21 [9]. Os indicadores estão apresentados 

na Tabela 6-8. 

 

Tabela 6-8 - Indicadores de Distorção de Tensão Harmônica DTHTS95% e DTHTS99% 

DTHTD95% DTHTD99% 

Dia Va Vb Vc Dia Va Vb Vc 

1 1,600 1,782 1,976 1 1,688 1,859 2,136 

2 1,586 1,636 1,918 2 1,749 1,720 2,084 

3 1,904 1,840 2,152 3 2,122 2,040 2,371 

4 1,918 1,811 2,115 4 1,989 2,019 2,216 

5 1,828 1,783 1,991 5 1,925 1,920 2,103 

6 1,791 2,043 2,003 6 1,826 2,104 2,082 

7 1,214 1,576 1,537 7 1,318 1,676 1,608 

DTHTS95% 1,918 2,043 2,152 DTHTD99% 2,122 2,104 2,371 

Limite DTHTS95% (ONS): 3,0% 
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Como pôde ser observado nos resultados acima, os níveis de Distorção de Tensão 

Harmônica Total no PAC do Parque Eólico estão abaixo dos limites globais de desempenho 

para este indicador, seja considerando tanto o indicador de percentil 95% como o percentil 

99%. Pode-se observar também através da correlação realizada entre a DTHT média e a 

Potência Ativa gerada pelo Parque Eólico, apresentada na Figura 6.27, que estas grandezas 

são inversamente proporcionais. Assim, quanto maior a Potência Ativa gerada pelo parque, 

melhores os níveis de DTHT no PAC. Face ao exposto, podemos concluir que a conexão 

deste Parque Eólico à rede pode ser traduzida em benefício para o Sistema Elétrico, visto que 

o mesmo foi capaz de melhorar os indicadores de Distorção Harmônica do Sistema. 

Figura 6.27 - Correlação entre DTHT (%) e Potência Ativa medida em intervalos de 10 min. 

 

6.4.4 Flutuação de Tensão - Flicker 

O objetivo desta medição é analisar as oscilações de tensão, mais especificamente as 

cintilações luminosas, através dos indicadores de Pst e Plt. 

Conforme procedimentos previstos na IEC 61400-21 [9], serão calculados a seguir a 

emissão de Flicker do Aerogerador. Como não foram disponibilizados os dados específicos 

do aerogerador utilizado nesse Parque Eólico, serão utilizados dados de um aerogerador 

similar, que estão apresentados na Tabela 6-9. 
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Tabela 6-9 - Dados do Aerogerador para cálculo da emissão de Flicker 

Dados do aerogerador 

Parâmetro Valor Descrição 

SN 2,1 MVA Potência Nominal do aerogerador 

 K 80,0 º Ângulo da Potência de curto circuito 

SK 1.563,67 MVA Potencia curto circuito Trifásico 

va 8,5 m/s Velocidade nominal média do vento 

C( k,va) 28,167 Coeficiente de Flicker  

Kf( k) 0,13667 Fator degrau de Flicker com va=cut in 

0,90667 Fator degrau de Flicker em, com va nominal  

KU( k) 0,35667 Fator de tensão face a uma variação em degrau com va=cut in 

0,38667 Fator de tensão face a uma variação em degrau com va nominal  

N10 2 Máximo chaveamento em 10 minutos 

N120 24 Máximo chaveamento em 120 minutos 

 

Para estimativa da emissão de Flicker de uma turbina e de todo o Parque Eólico 

conforme [9], foram utilizadas as equações 4.6 e 4.7 respectivamente. 

Pst=Plt=0,04107 para uma turbina e 

Pst=Plt=0,33618 para as 67 turbinas do Parque Eólico 

 

A avaliação para partida de um aerogerador foi calculada através das equações 4.8 e 

4.9. Os valores para a partida com velocidade vento mínima (“cut in”) são: 

Pst=0,00445 

Plt=0,00427 

D%=0,05201 % 

Os valores para partida de um aerogerador com velocidade de vento nominal são: 

Pst=0,02950 

Plt=0,02833 

D%=0,05638 % 

 

A avaliação para Partida do Parque Eólico foi calculada através das equações 4.10 e 

4.11. Os valores para velocidade vento mínima (“cut in”) do Parque Eólico são: 
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Pst=0,01653 

Plt=0,01587 

 

Os valores para velocidade vento nominal do Parque Eólico são: 

Pst=0,10799 

Plt=0,10369 

  

 Como mais de um aerogerador não deverá partir simultaneamente, foi a estimativa 

para variação de tensão para o Parque Eólico, D, pode ser considerado o mesmo de um 

aerogerador. 

6.4.4.1 Medições da Severidade de Flicker de curta duração Pst 

 O gráfico com a tendência do indicador de severidade de Flicker de curta duração –

 Pst medido e intervalos de 10 minutos está apresentado na Figura 6.28.  

 

Figura 6.28 - Gráfico de Pst das fases A, B e C. Foram excluídos dados do intervalo 03/fev às 21:15 devido 

à ocorrência de uma VTCD.  
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A seguir, estão apresentados na Figura 6.29, na Figura 6.30 e na Figura 6.31 os 

Histogramas do Pst para as fases A, B e C, respectivamente. Os histogramas irão auxiliar no 

cálculo dos indicadores percentil 95% e 99%. 

Figura 6.29 - Histograma Pst fase A 

 

 

Figura 6.30 - Histograma Pst fase B 
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Figura 6.31 - Histograma Pst fase C 

 

Com o objetivo de se realizar a avaliação do desempenho do indicador de Flutuação de 

Tensão de Curta Duração, foram calculados os sete valores diários em que o Pst foi excedido 

em apenas 5% das medições, chegando-se ao PstD95%. Para se realizar uma comparação 

mais rígida, foi calculado de maneira similar os indicadores PstD99% conforme IEC 61400-

21 [9]. Os indicadores estão apresentados na Tabela 6-10.  

Tabela 6-10 - Indicador PstD95%, PstS95%, PstD99% e PstS99% 
2
 

PstD95% PstD99% 

Dia Va Vb Vc Dia Va Vb Vc 

1 0,13 0,13 0,13 1 0,39 0,22 0,18 

2 0,14 0,14 0,14 2 0,20 0,16 0,19 

3 0,15 0,15 0,14 3 0,23 0,19 0,18 

4 0,14 0,16 0,14 4 0,43 0,22 0,43 

5 0,14 0,15 0,14 5 0,18 0,18 0,18 

6 0,13 0,13 0,13 6 0,26 0,17 0,19 

7 0,15 0,15 0,14 7 0,82 0,50 0,24 

Máximo PstD95% 0,15 0,16 0,14 Máximo PstS99% 0,82 0,50 0,43 

                                                 
2
 Devido à ocorrência de uma Variação de Tensão de Curta Duração VTCD em 03/02/2012 às 21:15, os 

dados de Pst durante este intervalo foram eliminados. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200
0

0
,0

2

0
,0

4

0
,0

6

0
,0

8

0
,1

0
,1

2

0
,1

4

0
,1

6

0
,1

8

0
,2

0
,2

2

0
,2

4

0
,2

6

0
,2

8

0
,3

0
,4

0
,5

0
,6

0
,7

0
,8

Fr
e

q
ü

ê
n

ci
a

Pst Vc

Histograma - Pst Vc

Freqüência

% cumulativo



77 

 

Em concordância com os Procedimentos de Rede [4], foi adotado o Fator de 

Transferência – FT com o valor de 0,65, uma vez que o nível de tensão é de 230 kV. Os 

valores limites globais para os indicadores de Pst estão apresentados na Tabela 6-11. 

Tabela 6-11 - Limites Globais de Pst 

Limite PstD95% 

Limite global inferior 1,54 pu 

Limite global superior 3,08 pu 

 

Conforme dados apresentados acima, é observado que mesmo ao se utilizar o percentil 

de 99%, os limites globais inferiores do indicador de Flutuação de Tensão, ou Flicker, de 

curta duração - Pst não foram ultrapassados. Isto indica que os níveis de Flutuação de Tensão 

na SE Russas II está dentro dos padrões exigidos nos Procedimentos de Rede [4]. 

Na Figura 6.32 é apresentada uma correlação entre a Potência Ativa do parque Eólico 

e o nível de Flicker no PAC. Pode ser verificado um impacto do Parque Eólico sobre os níveis 

de Flicker. Entretanto, a correlação é muito pequena. Verifica-se também que os níveis de 

Flicker medidos são de uma ordem de grandeza muito maior do que os níveis de Flicker para 

estimados para o Parque Eólico. 

Com isso, podemos concluir que os níveis Flicker verificados nas medições são 

ocasionados pela operação normal da rede e não estão relacionados com o Parque Eólico.  

Figura 6.32 - Correlação de Potência Ativa X Flicker média 
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6.4.4.2 Severidade de Flicker de longa duração Plt 

O gráfico com a tendência do indicador de severidade de Flicker de longa duração está 

apresentado na Figura 6.33. Como poderá ser observado, em nenhum momento o limite é 

atingido. 

Figura 6.33 - Gráfico de Plt das fases A, B e C. Foram excluídos dados do intervalo 03/fev às 21:15 devido 

à ocorrência de uma VTCD
3
. 

 

O valor de seus indicadores para avaliação do desempenho, PltD99% e PltS99% estão 

descritos na Tabela 6-12 e os Histogramas de Plt apresentados nas Figura 6.34, Figura 6.35 e 

Figura 6.36 para as fases A, B e C, respectivamente. 

                                                 
3
 Devido à ocorrência de uma Variação de Tensão de Curta Duração VTCD em 03/02/2012 às 21:15, os 

dados de Pst durante este intervalo foram eliminados. 
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Figura 6.34 - Histograma Plt fase A 

 

Figura 6.35 - Histograma Plt fase B 
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Figura 6.36 - Histograma Plt fase C 

 

Para se avaliar o desempenho do indicador de Flicker de Longa Duração – Plt e com o 

auxílio dos histogramas de Plt apresentados anteriormente, foram calculados os indicadores 

PltS95% para as três fases. Para um resultado mais exigente, foi calculado também os 

indicadores de PltS99%. Tais indicadores estão apresentados na Tabela 6-12. 

Tabela 6-12 - Indicador PltS95% 

PltS95% PltS99% 

Va Vb Vc Va Vb Vc 

0,21 0,22 0,19 0,36 0,35 0,48 

 

De maneira semelhante ao indicador de Flutuação de Tensão de Curta Duração, foi 

adotado o Fator de Transferência – FT com o valor de 0,65, para o indicador de Longa 

Duração – Plt. Os valores limites globais estão apresentados na Tabela 6-13. 

Tabela 6-13 - Limites Globais de Plt 

Limite PltS95% 

Limite global inferior FT 1,2 pu 

Limite global superior FT 2,5 pu 

 

Conforme observado nos dados acima, os valores do PltS95% e inclusive o PltS99% 

estão abaixo dos limites globais inferiores previstos em nos Procedimentos de Rede do ONS  
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[4]. Com isto, podemos concluir que a Subestação de Russas II, mesmo com a conexão do 

Parque Eólico, apresenta níveis adequados de Flutuação de Tensão. Os valores medidos para 

Flicker estão muito acima às estimativas realizadas para este Parque Eólico. Este fato deve-se 

ao fato de que a própria rede no PAC já possuía um nível de Flicker superior à estimativa dos 

aerogeradores. 

6.4.5 Desequilíbrio de tensão 

Esta medição visa avaliar o desempenho do indicador de desequilíbrio de tensão no 

PAC do Parque Eólico. Em geral, a influência de Parques Eólicos sobre o Desequilíbrio de 

Tensão é mínima. Entretanto, é importante analisá-lo, uma vez que está previsto em normas 

internacionais e, mais especificamente, nos Procedimentos de Rede [4].  

O gráfico de tendência do Fator de Desequilíbrio de tensão está apresentado na Figura 

6.37. 

Figura 6.37 – Tendência do indicador de Desequilíbrio de Tensão (K) 
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também este indicador sendo com o percentil de 99%. O histograma do Desequilíbrio de 

Tensão durante o período em análise, assim como o resultado dos indicadores para avaliação 

do desempenho estão apresentados na Figura 6.38 e na Tabela 6-14, respectivamente. 

Figura 6.38 - Histograma fator desequilíbrio de tensão 

 

Tabela 6-14 - Indicador KS95% 
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Conforme verificado nos dados acima, o indicador de desequilíbrio de tensão não 

ultrapassou o valor de 0,46% no caso do percentil 95%, estando dentro dos limites 

estabelecidos em [4]. Mesmo ao se considerar o percentil 99%, o limite não foi ultrapassado. 

Foi verificado, entretanto, que tal desequilíbrio cresce proporcionalmente à potência 

gerada pelo parque, vide Figura 6.39. De toda forma, apesar da correlação verificada, o 

aumento do Desequilíbrio de Tensão é muito suave. Podemos concluir que o impacto na QEE 

não é significativo. 

Figura 6.39 - Correlação entre Desequilíbrio de tensão e potência gerada (pu) 
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2012 às 16:05. Este evento está apresentado na Figura 6.40, na Figura 6.41, na Figura 6.42 e 

Figura 6.43 para as grandezas de Tensão, Corrente, Potência Ativa e Frequência, 

respectivamente. 

O afundamento de tensão máximo ocorreu na fase B, chegando ao valor de 0,547 pu, 

tendo o evento uma duração muito pequena, voltando a valores acima de 0,9 pu em apenas 90 

ms. Durante o evento, o Parque Eólico apresentava uma geração média de aproximadamente 

50.000 kW. 

Figura 6.40 - Gráfico da Tensão eficaz em pu durante a VTCD 

 

Figura 6.41 - Gráfico da corrente durante a VTCD 
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Figura 6.42 - Gráfico da potência ativa durante a VTCD. 

 

Figura 6.43 - Gráfico da Frequência durante a VTCD 
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ocorram num momento em que o Parque eólico esteja produzindo uma Potência próxima à 

Nominal poderão trazer problemas à estabilidade do Sistema Elétrico local. 

6.5 Resultado da Campanha de Medição 

Este Capítulo apresentou os resultados de uma Campanha de Medição de Qualidade de 

Energia num Parque Eólico composto de 67 aerogeradores. Para o caso de Regime 

Permanente, foram realizadas correlações entre potências ativas, reativas e níveis de tensão. 

Também foram analisados os níveis de Distorção Harmônica de Tensão Total, Flutuação de 

Tensão e Desequilíbrio de Tensão. Por último, foi verificado um evento de VTCD que 

ocasionou no desligamento do parque. 

Os resultados obtidos mostram que o Parque Eólico atende aos requisitos técnicos 

exigidos pelos Procedimentos de Rede descritos em [4] para todos os pontos analisados e que 

não há a presença de níveis de Qualidade de Energia indesejáveis no PAC, mesmo ao se 

considerar o Percentil de 99% para cálculo dos indicadores previstos na IEC 61400-21 [9]. 

Foi observado, inclusive, que a participação do Parque Eólico diminui os níveis de Distorção 

Harmônica do Sistema. 

A única ressalva é no tocante à estabilidade do sistema, que pode vir ser prejudicada 

quando da Ocorrência de uma VTCD em momentos que o Parque Eólico esteja gerando 

potências elevadas. Tais VTCD poderão ocasionar o desligamento do parque e 

consequentemente uma perda de geração considerável. É desejável que estudos 

complementares sejam realizados a fim de se verificar os impactos da Perda de Geração sobre 

a estabilidade do Sistema. 
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7 CONCLUSÕES 

O aumento da participação da Energia Eólica no Sistema Elétrico acarreta numa série 

de preocupações e desafios aos Operadores do Sistema e a todos os profissionais envolvidos 

no Setor Elétrico. O impacto sobre a Qualidade de Energia Elétrica deve ser amplamente 

estudado e discutido a fim de se evitarem problemas maiores no futuro  

Nesta Dissertação foi realizado um estudo abordando os problemas relacionados à 

conexão de Centrais Eólicas tanto na Qualidade de Energia do Sistema Elétrico como os 

aspectos regulatórios da conexão das mesmas. Foram usados como referência os requisitos 

técnicos exigidos pelos Procedimentos de Rede do Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS [4] e [6] e dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional – PRODIST [3]. 

Foi realizada uma breve revisão bibliográfica aplicada ao assunto foco da Dissertação, 

Qualidade de Energia de Centrais Eólicas. As tecnologias de Aerogeradores atualmente mais 

utilizados, assim como suas vantagens e desvantagens do ponto de vista do impacto na rede 

foram apresentadas. Foram introduzidos os termos e indicadores de Qualidade de Energia 

previstos nos Procedimentos de Rede [4] e na IEC 61400-21 [9], particularmente os 

relacionados à tensão, tais como Distorção Harmônica, Flutuação de Tensão e Desequilíbrio 

de Tensão. Também foram apresentados os Limites para estes indicadores [4]. 

Os Procedimentos de Rede [4] estabelecem critérios para avaliação da Qualidade de 

Energia para consumidores e geradores em geral, incluindo procedimentos para execução de 

Campanhas de Medição obrigatórias. Entretanto, devido à natureza da geração eólica, estes 

Procedimentos podem se apresentar inadequados. Momentos de altos ventos, ou seja, de 

geração nominal das Usinas podem não coincidir com os períodos da medição, o que pode 

resultar em caracterização incorreta dos impactos das Centrais Eólicas. Desse modo, 

recomendações na forma de avaliar e medir são apresentados nesse trabalho. 

A IEC 61400-21 [9] apresenta os procedimentos para medições de Qualidade de 

Energia de Aerogeradores individuais. Entretanto, estabelecem relevantes filosofias para 

medições do impacto de Centrais Eólicas sobre a Qualidade de Energia Elétrica que deveriam 

ser seguidos pelos Procedimentos de Rede do ONS. 

Foi analisada neste Trabalho a metodologia recomendada pelo ONS [7] para 

realização de Campanha de Medição de Qualidade de Energia e aplicada a uma campanha.  
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Os equipamentos usados para a campanha de medição nas Centrais Eólicas em estudo 

foram adequados. Mesmo sendo Transdutores do tipo Capacitivos, que normalmente podem 

interferir nas medições, verificou-se que os resultados mostraram poucas discrepâncias e o 

uso desse equipamento pode ser aceito. 

Foi realizado um Estudo de Caso através de uma Campanha de Medição de Qualidade 

de Energia para avaliação do desempenho de um Parque Eólico composto de três Centrais 

Eólicas com 67 Turbinas Eólicas idênticas que estão conectados diretamente à Rede Básica do 

Sistema Interligado Nacional em 230 kV. Deste estudo, as seguintes constatações foram 

destacadas: 

 O nível de Distorção Harmônica de Tensão do Ponto de Acoplamento Comum – PAC 

do Parque Eólico apresenta redução com o aumento da Geração de Energia da usina. 

 Os níveis de Flutuação de Tensão – Flicker demonstraram-se adequados. Apesar de 

terem um leve aumento com o aumento da produção Eólica, foi constatado que é os 

níveis de Flicker são provenientes da própria rede e não estão relacionados ao Parque 

Eólico. 

 Devido à absorção de Energia Reativa do Parque Eólico os níveis de Tensão no PAC 

devem ser observados. Apesar de os níveis de Tensão estarem adequados, apresentam 

valores próximos aos limites regulatórios, e a conexão de novos parques pode ser 

restrita a diferentes tecnologias. 

 

Verificou-se que apesar do aumento do número de turbinas, os impactos na qualidade 

de energia elétrica não são ampliados linearmente. Vários fatores são importantes para a 

redução proporcionada do impacto de grande quantidade de turbinas eólicas. 

Os procedimentos para calculo de Flicker do Parque Eólico levam em consideração os 

procedimentos explicitados pela IEC 61400-21 com o uso da rede fictícia, entretanto os 

valores medidos durante a campanha de medição consideraram interferência proveniente da 

própria rede elétrica e não são relacionados única e exclusiva à produção das Turbinas 

Eólicas. Desse modo, os valores encontrados estão diferentes com relação a estimativa de 

valores realizados nesta Dissertação. 

Apesar de não se utilizar os dados reais do Aerogerador usado nas Centrais Eólicas, a 

ordem de grandeza do Flicker usado nas estimativas é próxima à real, devido a tecnologia 

usada. Isto resulta em pouca diferença entre o valor estimado e o que seria estimado com base 

nos dados do fabricante real. 
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A turbina eólica usada nessa instalação apresenta-se como uma das tecnologias de 

maior impacto em Flicker, apesar de não ter sido percebido durante as medições devido ao 

ponto de conexão ser eletricamente bastante forte (com elevada potência de curto-circuito). 

Isso indica que em condições especificas, talvez critérios de qualidade de energia exigirão a 

opção por diferentes tecnologias de turbinas eólicas, sendo preterida maquinas com grande 

impacto. 

Com base nas discussões realizadas neste Trabalho, pode-se sugerir o incremento dos 

seguintes procedimentos para a realização de Campanhas de Medição de Qualidade de 

Energia Elétrica de Centrais Eólicas: 

 Medição da corrente, Distorção Harmônica Total da Corrente e as Harmônicas 

individuais de pelo menos um aerogerador da Central Eólica em análise; 

 Medição da corrente, Distorção Harmônica Total da Corrente e as Harmônicas 

individuais da Central Eólica em análise; 

 Medição dos níveis de Potência Ativa, Reativa e Tensão, em períodos de 10 minutos, 

simultaneamente à medição das Distorções de Tensão e Flutuação e Desequilíbrio de 

Tensão. 

 A Campanha de Medição deve ser realizada em períodos que a potência gerada possa 

variar por toda faixa, desde potências baixas até a potência nominal da Central Eólica. 
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