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1. Resumo 

A geração de energia solar está crescendo cada vez mais no Brasil e diversos 

motivos podem explicar o aumento da presença dessa tecnologia, tais como: incentivos 

fiscais, políticas de bonificação, além da preocupação com geração de energia de forma 

limpa e sustentável. Por outro lado, a eficiência energética também é um tema em alta 

nos dias de hoje, pois cada vez mais é necessária a busca pela utilização de 

equipamentos mais eficientes para a redução do gasto na conta de energia elétrica. Uma 

solução muito aceita atualmente é trocar as lâmpadas incandescentes e vapor de sódio 

e de mercúrio por lâmpadas fluorescentes e/ou LED, tanto em áreas externas quanto em 

áreas internas. Neste cenário, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens), através 

do Smart Campus, desenvolve diversos projetos acadêmicos visando acompanhar a 

tendência do setor energético e o desenvolvimento dos seus alunos através do uso de 

novas tecnologias. No campus da faculdade está instalado um sistema fotovoltaico que 

permite o estudo desta tecnologia através da configuração on grid e off grid. Portanto, 

mediante a este cenário, surge à oportunidade de desenvolver os estudos sobre a 

qualidade da energia elétrica (através da análise dos harmônicos injetados na rede 

elétrica pelo sistema fotovoltaico e pelo sistema de iluminação) e impactos dos 

harmônicos na rede elétrica.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Existe uma tendência no Brasil que está fazendo com que cada vez mais as pessoas 

se preocupem em investir em soluções energéticas para as suas residências. Como 

principal fonte alternativa de geração distribuída surge a geração de energia elétrica 

baseada no sistema fotovoltaico. Em uma instalação com um sistema fotovoltaico, é 

comum a utilização de inversores de frequência que possibilitam a utilização da energia 

elétrica gerada pelos módulos fotovoltaicos nas instalações elétricas, pois seu papel é 

converter a tensão gerada contínua em alternada.  

Sabendo desta tendência, a Faculdade de Engenharia de Sorocaba adquiriu um 

sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica e visa desenvolver novos estudos na 

área, para possibilitar que seus alunos tenham acesso à esta tecnologia.  



3. OBJETIVOS 

O principal foco deste trabalho é analisar a qualidade da energia elétrica no sistema 

de iluminação, sistema com lâmpadas fluorescente e LED, e também verificar a qualidade 

da energia elétrica que o sistema fotovoltaico entrega à instalação. A análise é elaborada 

por meio de um medidor que coleta os níveis de harmônicas no sistema. 

4. METODOLOGIA 

Utilizou-se um analisador de energia para medições em cada tipo de luminária 

instalada no campus, e no sistema solar fotovoltaico. Após as coletas, os resultados serão 

comparados para verificar o impacto no sistema. 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Este trabalho foi desenvolvido através de medições com analisador em diversos 

tipos de lâmpada LED’s e fluorescentes instaladas na faculdade. O medidor corresponde 

ao RE6000 da Embrasul, e é ligado conforme o circuito elétrico representado pela Figura 

1. 

 

Figura 1 - Esquema elétrico do circuito de medição 

 

 

O medidor possui diversos tipos montagem que permitem analisar diversos tipos de 

sistemas. No caso das lâmpadas estudadas, é necessário utilizar dois probes de tensão 

e um probe de corrente, podendo assim aferir os diversos aspectos de qualidade da 

energia elétrica necessários para o estudo. Os aspectos são: harmônicas, Sag/Swell, 



transientes, e desequilíbrio de tensão. Foi possível visualizar a forma de onda da corrente 

no sistema, demonstrando os efeitos das cargas na rede. 

Através de pesquisas em artigos [1], observou-se que a conexão de um sistema 

solar fotovoltaico pode causar alterações na qualidade da rede elétrica de onde o sistema 

estiver instalado. Da mesma forma, através de artigos e palestras, verificou-se que as 

lâmpadas LED, assim como as fluorescentes [2], são também potenciais geradoras de 

harmônicas. 

6. RESULTADOS  

Foram realizados testes nas lâmpadas LED’s instaladas na faculdade. Na Figura 2 

observa-se os harmônicos de corrente em uma lâmpada LED 40W com fator de potência 

0,95.  

 

Figura 2 - Forma de onda da corrente em uma lâmpada LED 40W, FP 0,95 

 

 

Após as medições nas lâmpadas, foi possível verificar a presença de harmônicos, 

em sua maioria de 5º, 7º e 13º ordem conforme mostrado na figura 3. 

 

Figura 3 - Amostra de ordem harmônica da medição na lâmpada LED 40W, FP 0,95 

 

 



Utilizando o mesmo esquema de ligação (Figura 1) analisou-se a lâmpada de LED 

de 9W e fator de potência 0,92 que também é utilizada na faculdade. A forma de onda da 

corrente oriunda desta lâmpada está representada pela figura 4. 

 

Figura 4 - Forma de onda da corrente em uma lâmpada LED 9W, FP 0,92 

 

 

Entretanto, em relação aos níveis e ordens harmônicas, o resultado obtido foi muito 

semelhante (mesmas ordens harmônicas), como pode ser observado pela Figura 5. 

 

Figura 5 - Amostra de ordem harmônica da medição na lâmpada LED 9W, FP 0,92 

 



No caso das lâmpadas fluorescentes, a corrente já demonstra uma grande influência 

das harmônicas na sua forma de onda da corrente. Também foi possível notar o fator de 

potência consideravelmente baixo devido ao uso do reator (FP 0,59). A figura 6 ilustra a 

forma de onda da corrente para a lâmpada fluorescente em estudo. 

 

Figura 6 - Forma de onda da corrente em uma lâmpada Fluorescente 16W, FP 0,59 

 

O esquema de ligação utilizado para o teste, com a presença do reator, esta 

representado na Figura 7.  

 

Figura 7 - Esquema elétrico do circuito de medição 

 

Em comparação às lâmpadas LED’s, verificou-se que nas lâmpadas fluorescentes 

houve a presença da 11º harmônica, como mostra a Figura 8, além das já apresentadas 

nas LED’s.   

 

 

 

 



Figura 8 - Amostra de ordem harmônica da medição na lâmpada LED 16W, FP 0,59 

 

 

Para efeito de comparação, a Tabela 1 mostra os valores de distorção harmônica 

total para corrente devido as lâmpadas LED 40W, LED 9W e fluorescente 16W 

 

Tabela 1 - Tabela de comparação de distorção harmônica de corrente nas lâmpadas 

 
Lâmpada 

 

Fluorescente 

16W  

LED 

40W 

LED 

9W 

Distorção 

Harmônica Total 

de Corrente 

80% 6% 13% 

 

Com relação ao sistema fotovoltaico, utilizou-se um circuito de lâmpadas 

incandescentes para permitir a realização da medição. Por serem cargas resistivas, não 

injetam harmônicas no sistema testado. O esquema de ligação foi o mesmo utilizado na 

Figura 1. 

Através da medição da lâmpada incandescente alimentada pelo sistema 

fotovoltaico, obteve-se a forma de onda da corrente descrita pela Figura 9. 

 



Figura 9 - Forma de onda da corrente alimentado pelo inversor de frequência

 

 

A figura 10 mostra as principais ordens harmônicas encontradas na análise do 

circuito alimentado pelo inversor de frequência.  

 

Figura 10 - Amostra de ordem harmônica do circuito alimentado pelo inversor de 

frequência 

 

 

Pelo fato de incluir um inversor de frequência no sistema, esperava-se que o sistema 

fotovoltaico fornecesse um alto nível de harmônicas ao circuito [3], porém devido a 

tecnologia empregada no inversor, verificou-se que seu conteúdo harmônico é baixo. 

Após a medição com o inversor, foi realizada uma medição com o mesmo circuito 

incluindo as lâmpadas incandescentes, alimentadas pela rede elétrica da faculdade. A 

Figura 11 representa a forma de onda da corrente. 



Figura 11 - Forma de onda da corrente alimentado pela rede geral da faculdade

 

 

A figura 12 mostra as ordens harmônicas presentes na rede elétrica. 

 

Figura 12 - Amostra de ordem harmônica do circuito alimentado pela rede geral da 

faculdade 

 

 

8. Considerações Finais 

Verificou-se que após a troca de lâmpadas (fluorescente por LED’s), que houve 

uma redução do consumo de energia, uma vez que as potências das lâmpadas LED são 

menores do que as fluorescentes anteriores, e um ganho considerável com relação à 

qualidade de energia. Através dos dispositivos testados, verificou-se que os níveis de 

harmônicos de corrente nas lâmpadas fluorescentes são superiores quando comparados 

aos das lâmpadas LED testadas.  

Com relação ao inversor de frequência no sistema elétrico da faculdade, verificou-

se que é possível haver uma pequena influência do equipamento, como pode ser 

observado através da comparação dos níveis de harmônicos oriundos do inversor e da 

rede elétrica. Os níveis DHT do inversor foram menores do que os níveis apresentados 



pela rede elétrica. No entanto, existe uma particularidade com relação às ordens 

harmônicas, verificando a presença de ordens harmônicas mais altas, como por 

exemplo,13º, 15º, 17º e 19º, e no caso da rede elétrica, praticamente todas as ordens 

harmônicas ímpares podem ser encontradas, desde a 3º até a 15º. Isso demonstra que 

o poder de influência na qualidade de energia do sistema fotovoltaico sobre a rede elétrica 

é muito pequeno. 

De forma geral, as instalações de lâmpadas LED e sistema Fotovoltaico trouxeram 

grandes vantagens para o consumo de energia e na melhora na qualidade de energia do 

circuito de iluminação.  
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