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RESUMO 

Este estudo foi motivado pelos efeitos negativos provocados pelas distorções 
harmônicas na qualidade da energia, principalmente o mau funcionamento de 
equipamentos (como motores) cujos efeitos causam o aumento de temperatura e 
diminuição da sua vida útil. O objetivo deste trabalho é analisar os efeitos das 
distorções harmônicas na qualidade da energia da subestação do IFSC, câmpus 
Florianópolis, especificamente no quarto transformador. Para tal, serão utilizados, 
como base, dados obtidos anteriormente. Após as análises, visando à correção das 
distorções harmônicas, será projetado um filtro série ressonante (em conexão shunt) 
e por meio de simulações, através do software PSIM, sua eficiência será analisada. 
Também será estudado o fluxo de harmônicas entre os transformadores da 
subestação, com intuito de verificar os efeitos da implantação dos filtros na instalação. 
Ao fim da pesquisa será examinada a viabilidade técnica de implantação dos filtros na 
instalação elétrica analisada. 

 

 
Palavras-chave: Distorções harmônicas; Qualidade da energia; Filtros passivos de 
harmônicas. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

This study was motivated by the negative effects caused by harmonic distortions in 
power quality, especially equipment malfunctions (such as motors) whose effects 
cause the elevation of temperature and reduction of the equipment’s life. The purpose 
of the study is to analyze the effects of harmonic distortions on power quality substation 
in IFSC campus Florianópolis substation, specifically in the fourth transformer. To do 
so, will be employed the data already obtained previously. After the analyzes, aiming 
at the correction of the harmonic distortions, a resonant series passive filter will be 
designed, in shunt connection, and through simulations (through the PSIM software) 
its efficiency will be analyzed. The harmonic flow between the substation transformers 
will also be studied, in order to verify the effects of the installation of the filters in the 
plant. At the end of the research will be examined the feasibility of installing the filters 
in the analyzed electrical plant. 

 
Keywords: Harmonic distortions; Power quality; Passive harmonic filters. 
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1 INTRODUÇÃO 

A finalidade desse capítulo é explanar ao leitor os conceitos macros, que 

serão base para definição dos objetivos do trabalho. 

1.1 Definição do Problema 

As correntes harmônicas geradas pelas cargas não lineares conectadas à 

rede originam inúmeros prejuízos. Para motores, transformadores e alternadores as 

perturbações harmônicas causam sobrecarga, vibrações e envelhecimento. Além 

disso, as perturbações harmônicas prejudicam os equipamentos e podem gerar 

sobrecarga nos condutores de neutro, deformação da tensão de alimentação, 

perturbação das redes de comunicação, entre outros (PROCOBRE; SCHENEIDER 

ELETRIC, 2003). 

O local escolhido para o estudo foi o Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC), câmpus Florianópolis. Por ser um instituto de tecnologia, é um ambiente 

propício para a ocorrência de problemas causados por distorções harmônicas, dada 

sua alta demanda de cargas não lineares (fontes de computadores, reatores 

eletrônicos, inversores, etc.).  

Os problemas com as perturbações harmônicas podem ser constatados 

pelo mau funcionamento de equipamentos. Esses, se não forem corrigidos, podem 

acarretar prejuízos materiais e provocar perturbações físicas em pessoas. 

Consequentemente, diminuir o rendimento produtivo tanto de máquinas quanto de 

pessoas (DECKMANN; POMILIO, 2016). 

Um dos métodos empregados para atenuar as harmônicas é a utilização 

de filtros passivos, que se caracteriza pelo uso de elementos passivos: resistores, 

capacitores e indutores (RLC). Há também filtros ativos que, para corrigir as correntes 

harmônicas, utilizam semicondutores (QUADROS, 1999). Para o desenvolvimento 

deste estudo o método utilizado será o de filtros passivos. Estes serão modelados a 

partir dos dados obtidos pelo artigo “Avaliação de Distorções Harmônicas e 

Desequilíbrios de Tensão e de Corrente na Subestação do IFSC Campus 
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Florianópolis” e pelo trabalho de conclusão do curso “Estudo Sobre a Utilização de 

Filtros Passivos para Redução de Conteúdo Harmônico nas Instalações Elétricas do 

IFSC – Câmpus Florianópolis”. 

1.2 Justificativa 

As distorções harmônicas podem ser prejudiciais para o pleno 

funcionamento de equipamentos. Sua correção torna-se necessária para que não haja 

consequências negativas aos mesmos. Assim, foram criadas normas visando diminuir 

essas distorções prejudiciais ao sistema. 

Dentre os comitês de normatização que estudam os efeitos causados pelas 

cargas não lineares no sistema elétrico, o IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) é o que atenta para distorções harmônicas por meio da norma IEEE 519-

1992 (KASSICK, 2016).  O projeto do filtro passivo levará em consideração tal norma 

para manter as distorções harmônicas dentro do limite estabelecido por ela. 

A escolha pela utilização de filtros passivos baseou-se, principalmente, pela 

sua alta confiabilidade, além de seu baixo custo de implementação e por reduzir as 

perdas (QUADROS, 1999). 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo de caso para um projeto de filtros passivos sintonizados 

nas harmônicas 3ª e 5ª ordem, no quarto transformador da subestação do IFSC, 

câmpus Florianópolis, visando sua possível implantação.  

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Examinar as respostas do sistema considerando cargas equilibradas e 

posteriormente cargas desequilibradas;  

b) Projetar filtros passivos de 3ª e 5ª ordem para atenuação das 

harmônicas; 
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c) Verificar o desempenho dos filtros; 

d) Analisar a possibilidade de implantação dos filtros. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos. O primeiro capítulo traz a 

definição do problema, a justificativa e os objetivos do trabalho.  

No segundo capítulo é apresentada a revisão bibliográfica - que descreve 

como é realizada a correção das distorções harmônicas - mostrando o que são as 

harmônicas e seus efeitos, as normas que tratam do assunto, a aplicação de filtro e o 

local escolhido.  

O terceiro capítulo descreve como foi realizada a modelagem dos filtros 

para a correção da planta elétrica do local escolhido. 

O quarto capítulo apresenta a análise e os dados obtidos através de 

simulações da planta elétrica equilibrada e real (desequilibrada), além do comparativo 

dos dados para analisar o desempenho dos filtros modelados. 

No último capítulo é apresentada a conclusão do trabalho. 
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2 CORREÇÃO DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar como são feitas as correções 

das distorções harmônicas. Para isso, foram definidos o que são as harmônicas, os 

efeitos causados por elas, as normas que as citam e, por fim, como elas são realizadas 

através da aplicação de filtros. 

2.1 Harmônicas 

Quando se trata de um sistema alimentado com corrente alternada, as variações 

de corrente e tensão, em função do tempo, tem um formato de onda diferente de uma 

senóide pura como mostra a Figura 1 (SCHENEIDER ELETRIC, 1999). 

 

Figura 1 – Forma de onda distorcida. 

 

Fonte: Schneider Electric (1999). 

 

Por meio da análise harmônica é possível representar as formas de onda de 

corrente e tensão de modo mais condizente com a realidade “através da somatória 

(série infinita) de funções sinusoidais (seno e cosseno) em frequências múltiplas 

Fundamental 

Onda deformada 

 
Harmônica 

 

I fase 
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inteiras de uma dada frequência chamada ‘frequência fundamental’ ou por concisão, 

‘fundamental’ apenas” (KASSICK, 2016, p.16). 

Conforme Kassick (2016, p.16) este procedimento está baseado na 

decomposição de Fourier de uma função periódica genérica assim definida: 

f (t + kT) = f(t)   (1) 

Onde:  

k = 0, ± 1, ± 2, ±3, ± ... 

T: período da função f(t) 

Segundo Schneider Electric (1999, p.4), pode-se definir como componente 

harmônica “qualquer um dos componentes sinusoidais (...), cuja frequência é um 

múltiplo do fundamental”. Outra definição importante é a ordem harmônica obtida 

através da relação (Equação 2) entre a frequência de uma harmônica e a fundamental 

(usualmente 60 Hz) (SCHENEIDER ELETRIC, 1999). 

 

𝑛 =  
𝑓𝑛

𝑓1
  (2) 

Onde: 

fn - frequência de uma harmônica; 

f1 - frequência fundamental. 

2.2 Efeitos das harmônicas 

Os sistemas atuais de alimentação em baixa tensão, inevitavelmente, possuem 

correntes harmônicas. Estas são geradas pelas cargas não-lineares conectadas nos 

mesmos, causando efeitos indesejados em equipamentos ligados aos sistemas, 

incluindo os próprios geradores das perturbações harmônicas (KASSICK, 2016). 

Kassick (2016, p.31) cita alguns dos possíveis efeitos indesejados das harmônicas 

em equipamentos usuais: 

Capacitores: aumento de temperatura, aumento de perdas, diminuição da 
vida útil; sobretensões e ressonância podem causar a ruptura do dielétrico. 
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Motores: aumento de temperatura, diminuição da vida útil, diminuição do 
rendimento, aumento de ruídos, danificação de mancais devido à batimentos 
de torque. 

Fusíveis/disjuntores/chaves seccionadoras: atuação indevida. 

Transformadores: aumento da temperatura, aumento das perdas no ferro e 
no cobre, diminuição da vida útil. 

Medidores: erros de medição. 

Acionamentos/UPS: anomalia de operação, usualmente causado por 
múltiplas passagens por zero das tensões e correntes, falhas nos circuitos de 
comutação. 

  

 Dos efeitos citados destaca-se a ressonância, podendo ela ser série ou 

paralela. A primeira é caracterizada por ter um caminho de baixa impedância para as 

correntes harmônicas e, a segunda, por ter um caminho de alta impedância para as 

correntes harmônicas (KASSICK,2016). 

 Segundo Kassick (2016, p.35) a ressonância série “Resulta da 

combinação série de banco de capacitores e indutâncias de linha (parasitas) ou de 

transformadores (dispersão)”, como mostra a Figura 2. O caminho de baixa 

impedância, que caracteriza a ressonância série, mantém a corrente harmônica na 

frequência sintonizada, podendo causar em capacitores e indutores uma alta distorção 

na tensão (KASSICK, 2016). 

Figura 2 – Ressonância série. 

 

Fonte: KASSICK (2016). 

Já a ressonância paralela, também segundo Kassick (2016, p.34) “ocorre 

quando a indutância e a capacitância totais conectadas no Ponto de Conexão Comum 

(PCC) excitam a corrente de uma determinada frequência coincidindo com a 

frequência de harmônica”. A Figura 3 mostra um modelo de como se comporta o fluxo 

de harmônicas diante da ressonância paralela em um sistema. 
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 Figura 3 – Fluxo de harmônicas no sistema. 

  

Fonte: KASSICK (2016). 

2.3 Normas  

Visando a proteção do sistema aos efeitos indesejados das harmônicas, e a 

qualidade da energia, os comitês de normatização começaram a estudar esses efeitos 

prejudiciais no sistema elétrico (KASSICK, 2016). 

 No Brasil, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), órgão regulador do 

assunto, normatiza as distorções na tensão. O assunto é tratado por meio da 

resolução normativa “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional – PRODIST, Módulo 8” – Qualidade da Energia Elétrica (ANEEL, 

2017). 

 A seção 8.1 do módulo 8 do PRODIST trata da qualidade do produto para 

regime permanente e transitório. Um dos seus tópicos para o regime permanente são 

as harmônicas, esse define algumas terminologias para o cálculo das distorções 

harmônicas, como mostra a Tabela 1: 
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Tabela 1 – Terminologias. 

 

Fonte: ANEEL (2017). 

Além disso, o tópico disponibiliza expressões para o cálculo das grandezas DITH%, DTT%, DTTP%, 
DTTI% e DTT3%, que foram transcritos abaixo: 

𝐷𝐼𝑇ℎ% =  
𝑉ℎ

𝑉1
× 100 

(3) 

Sendo:  

h = ordem harmônica individual. 

 

𝐷𝑇𝑇% =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ=2

𝑉1
× 100 

(4) 

Sendo: 

h = todas as ordens harmônicas de 2 até hmáx. 

hmáx = conforme a classe A ou S. 
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𝐷𝑇𝑇𝑝% =  

√∑ 𝑉ℎ
2ℎ𝑝

ℎ=2

𝑉1
× 100 

(5) 

Sendo: 

h = todas as ordens harmônicas pares, não múltiplas de 3 (h = 2, 4, 8, 10, 14, 16, 20, 

22, 26, 28, 32, 34, 38, ...).  

hp = máxima ordem harmônica par, não múltipla de 3. 

𝐷𝑇𝑇𝐼% =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ𝑖
ℎ=5

𝑉1
× 100 

(6) 

Sendo: 

h = todas as ordens harmônicas ímpares, não múltiplas de 3 (h = 5, 7, 11, 13, 17,19, 

23, 25, 29, 31, 35, 37, ...).  

hi = máxima ordem harmônica ímpar, não múltipla de 3. 

𝐷𝑇𝑇3% =  
√∑ 𝑉ℎ

2ℎ3
ℎ=3

𝑉1
× 100 

(7) 

Sendo: 

h = todas as ordens harmônicas ímpares múltiplas de 3 (h = 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 

27, 30, 33, 36, 39, ...).  

h3 = máxima ordem harmônica múltipla de 3. 

 Por fim, o módulo apresenta uma tabela mostrando os limites para distorções 

harmônicas totais, Tabela 2: 

Tabela 2 – Limites das distorções harmônicas totais (em % da tensão fundamental). 

 

Fonte: ANEEL (2017). 
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Diferente da normativa brasileira, a norma IEEE 519-1992 recomenda limites 

para a distorção de corrente, levando em consideração tensões entre 120 V e 69 kV 

(Tabela 3): 

Tabela 3 – Limites de distorção de corrente para tensões entre 120 V e 69 kV. 

 

Fonte: IEEE (1992), adaptado por KASSICK (2016). 

 

 Nota-se que os limites estão em função de 𝐼𝑆𝐶 e 𝐼𝐿, que representam a corrente 

de curto-circuito no PCC (Ponto de Conexão Comum) e a componente fundamental 

de corrente demandada, respectivamente. O indicador de Distorção da Demanda 

Total (TDD) é definido pela IEEE 519, assim como o valor de 𝐼𝐿. 

2.4 Aplicação de filtros  

Comprovada a ultrapassagem dos limites de distorção harmônica, uma das 

possibilidades para sua correção é determinar a implantação de filtros, podendo ser 

eles ativos ou passivos. 
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Para a escolha do filtro a ser implantado, é importante verificar as vantagens e 

desvantagens de cada um: 

Vantagens da Técnica Passiva: Boa confiabilidade, baixo custo de 
implementação, baixo custo de manutenção, reduzidas perdas. 

Desvantagens da Técnica Passiva: Grande volume e peso dos indutores, 
grande variação dos valores práticos dos capacitores, possibilidade de perda 
de sintonia, possibilidade de ressonâncias. 

Vantagens da Técnica Ativa: Boa qualidade de filtragem, pequeno peso e 
volume. 

Desvantagens da Técnica Ativa: Elevado custo de implementação, baixo 
rendimento, elevado custo de manutenção (QUADROS, 1999, p. 7). 

 

 Dos fatores citados, os que são mais levados em conta são os custos de 

implementação, manutenção, peso e volume (QUADROS, 1999). Levando em 

consideração os fatores mais relevantes apresentados, para instalações elétricas 

industriais e comerciais de baixa tensão, são escolhidos geralmente os projetos com 

técnica de filtragem passiva. Isso por terem um baixo custo e por suas plantas 

apresentarem, normalmente, o espaço físico que suporta os filtros (QUADROS, 1999).   

 Regularmente, a técnica de filtragem passiva tem como base apenas o projeto 

de filtros sintonizados, também conhecidos como “filtros shunt sintonizados” (Figura 

4). Estes são implantados entre a fase e o neutro do sistema (QUADROS 1999). 

Figura 4 – Filtro shunt sintonizado. 

 

     Fonte: QUADROS (1999). 

Segundo QUADROS (1999, p.8) “A sintonia é feita ajustando os valores do indutor 

(LSH) e do capacitor (CSH) de tal forma que na frequência de ressonância a impedância 

seja apenas a resistência dos enrolamentos do indutor associada à resistência interna 

do capacitor (RSH)”. 
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A frequência de ressonância (fo) do filtro shunt sintonizado pode ser definida pela 

Equação 8, que considera o modelo ideal (QUADROS, 1999): 

 

𝑓𝑜 =  
1

2𝜋√𝐿𝐻𝐶𝐻

 
(8) 

 

A técnica de filtragem passiva pode ser aplicada de outras maneiras, por 

exemplo, utilizando filtragem de bloqueio que pode apresentar duas configurações: 

Indutor e Capacitor (LC) paralelo ou LC série (QUADROS, 1999). Segundo Quadros 

(1999, p.9) “A filtragem de bloqueio pode apresentar quatro variações diferentes 

utilizáveis: bloqueio paralelo de fase, bloqueio paralelo de neutro, bloqueio série de 

fase e bloqueio série de neutro”.  

O filtro LC de bloqueio paralelo (Figura 5) é composto por um capacitor (Cbp) em 

paralelo com um indutor (Lbp), de modo que atue gerando em uma determinada 

frequência - conhecida como frequência de ressonância de bloqueio paralela (frbp) - 

uma alta impedância e nas demais frequências baixas impedâncias (QUADROS, 

1999). 

Figura 5 – Filtro de bloqueio LC paralelo real e ideal. 

   Fonte: QUADROS (1999). 

 

A frequência de ressonância de bloqueio paralela (frbp) pode ser calculada 

através da Equação 8, que leva em consideração a configuração ideal do filtro. 
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2.5 Local escolhido 

A subestação que alimenta o IFSC conta com três transformadores 

trifásicos a seco - além dos quadros gerais de baixa tensão (QGBT) - sendo que o 

QGBT-3 e o QGBT-4, que estão conectados ao terceiro e quarto transformador 

respectivamente, possuem banco de capacitor automatizado para correção do fator 

de potência, como mostra a Figura 7 (DUPCZAK et al., 2018). 

Figura 6 – Diagrama unifilar simplificado da subestação do IFSC Campus Florianópolis. 

  

Fonte: DUPCZAK et al. (2018). 

 

Os locais ondem foram realizadas as medições de tensão e corrente utilizadas 

no trabalho são representados com a letra M. As caixas com as letras GF e BC 

representam os módulos fotovoltaicos de geração de energia e os bancos de 

capacitores , respectivamente, sendo o primeiro presente apenas no QGBT-4 e o 

segundo no QGBT-3 e QGBT-4. 

Em 2018 foi analisado, através do equipamento CW500 (Power Quality 

Analyzer) do fabricante Yokogawa, a qualidade da energia na subestação do IFSC. 

Com isso, foram determinados parâmetros para determinação da TDD, definida pela 

IEEE 519 (DUPCZAK et al., 2018). 
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A Tabela 4 mostra os dados percentuais de harmônicas e da distorção total da 

demanda. Torna-se claro que a problemática se encontra entre as terceiras e décimas 

primeiras harmônicas em todos os QGBTs, mostrando valores acima dos 

recomendados pela norma IEEE 519.  

 

Tabela 4 – Percentuais de harmônicas e da distorção total da demanda de corrente, medidos 
em cada fase dos QGBTs. 

 

Fonte: DUPCZAK et al. (2018). 

 

Neste trabalho, para a análise da recomendação acima, o modelo da planta 

utilizada não levará em conta o QGBT-1, pois ele encontra-se desativado. Além do 

mais, só foram realizadas medições nos QBGT-2, QGBT-3 e QGBT-4. Fazendo uma 

breve análise dos dados da Tabela 4 fica evidente a maior TDD no QGBT-4. Por esse 

motivo o filtro shunt será considerado apenas nele.  
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3 DESCRIÇÃO DO PROJETO DO FILTRO 

Será projetado um filtro shunt sintonizado que corrija as distorções, item 

3.1, e posteriormente esse será inserido no modelo da planta elétrica equilibrada e 

real do câmpus IFSC Florianópolis, disponibilizada pelo autor Diogo Teodoro. 

Utilizando o mesmo software (PSIM) em que a planta foi modelada, serão feitas 

simulações. De início serão consideradas cargas equilibradas e depois cargas 

desequilibradas. Dessas serão obtidos os resultados que vão ser comparados com os 

já encontrados por meio de medição, disponíveis no artigo “Avaliação de Distorções 

Harmônicas e Desequilíbrios de Tensão e de Corrente na Subestação do IFSC 

Campus Florianópolis” e nos dados obtidos no trabalho de conclusão de curso “Estudo 

Sobre a Utilização de Filtros Passivos para Redução de Conteúdo Harmônico nas 

Instalações Elétricas do IFSC – Câmpus Florianópolis”. 

Ao fim das simulações, com filtros projetados e os resultados obtidos, será 

feita uma análise para verificar o fluxo de harmônicas entre os transformadores da 

subestação, visando examinar os efeitos da implantação dos filtros na instalação. 

Ademais, será verificado a viabilidade técnica deles. 

3.1 Modelagem dos filtros  

A partir da capacitância total utilizada no projeto do filtro shunt 3C1L, 

Teodoro (2019, p.34), foi realizada a distribuição da mesma com base na sequência 

proposta na Tabela 5. 

Tabela 5 – Sequência proposta pelo autor como valores iniciais de projeto. 

Ordem do filtro Presença Valor 

% 

Presença Valor 

% 

Presença Valor 

% 

Presença Valor 

% 

3ª Harmônica X 100 X 60 X 50 X 40 

5ª Harmônica   X 40 X 30 X 30 

7ª Harmônica     X 20 X 15 

11ª Harmônica       X 15 

Fonte: QUADROS (1999). 



30 

 

Em seguida, com os valores das capacitâncias associadas ao filtro (CSH), 

calculou-se os parâmetros do filtro - sendo o primeiro a indutância do filtro shunt (LSH) 

- Equação 9, considerando os valores inicialmente adotados para frequência de 

ressonância (𝑓𝑜) QUADROS (1999). 

𝐿𝑆𝐻 =  
1

(2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓𝑜)² ∙ 𝐶𝐻

 
(9) 

Por fim, calculou-se a resistência do filtro shunt (RSH) conforme a Equação 

10. 

𝑅𝑆𝐻 =  
2. 𝜋. 𝑓𝑜 . 𝐿𝑆𝐻

𝑄𝑆𝐻
 

(10) 

Onde: 

𝑄𝑆𝐻 = Fator de qualidade do indutor do filtro 

 

 O fator de qualidade é inversamente proporcional a perda de energia no filtro 

e diretamente a perda de sintonia, ou seja, quanto maior o 𝑄𝑆𝐻 menor a perda de 

energia e maior a possiblidade de perda de sintonia (Kasssick, 2016). Para a 

modelagem dos filtros foi atribuído um valor igual a 100 para o 𝑄𝑆𝐻, esse foi utilizado 

no trabalho que é base para este estudo. 
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4 ESTUDO DE CASO  

O projeto dos filtros passivos de 3ª e 5ª ordem, no quarto transformador 

localizado no QGBT-4 da subestação do IFSC câmpus Florianópolis, levou em 

consideração a modelagem descrita no item 3.1 para obtenção dos parâmetros dos 

filtros (Tabela 6). Os valores das unidades capacitivas de 45,90 uF (2,50 kVAr/380 V), 

e 91,84 uF (5,0 kVAr/380 V) foram utilizados por serem respectivos aos capacitores 

dos bancos ligados ao QGBT-3 e QGBT-4, citados no item 2.5. 

 

 Tabela 6 – Parâmetros filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Calculados os parâmetros dos filtros passivos, que foram implantados nas 

plantas modeladas, equilibrada e real; serão apresentadas análises nos itens 4.1 e 

4.2, respectivamente. 

4.1 Planta Equilibrada 

O modelo da planta equilibrada visa uma aproximação dos valores 

simulados com os obtidos nas medições realizadas pela instituição (TEODORO, 

2019).  Neste item são descritas as análises, os dados e os resultados obtidos nas 

simulações da planta equilibrada. Primeiramente serão mostrados os resultados de 

simulação considerando a planta equilibrada sem os filtros. Depois os filtros 

calculados na Tabela 6 serão inseridos na planta equilibrada e uma comparação entre 

as duas simulações será realizada. 

Ordem do filtro Unidades 

Capacitivas 

(91,84 uF)  

Unidades 

Capacitivas 

(45,94 uF) 

Capacitância 

Total (uF) 

Indutância 

filtro shunt 

(uH) 

Resistência 

filtro shunt 

(mΩ) 

3ª Harmônica 13 1 1239,82 630,57 7,13 

5ª Harmônica 9 0 826,56 340,50 6,41 
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4.1.1 Análise e dados obtidos da planta equilibrada sem os filtros 

Foi inserido um resistor de 1 MΩ em série com os filtros (Apêndice A), 

sendo equivalente a um interruptor aberto na planta elétrica modelada, exposta no 

Apêndice A. O objetivo da simulação é obter os dados necessários para calcular dos 

valores do fator de distorção de tensão (𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣)), de corrente (𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖)) e de 

deslocamento (𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙), das amplitudes das componentes harmônicas das correntes 

de fase. Por fim, foram medidas as amplitudes das componentes harmônicas de 

corrente neutro. 

 

4.1.1.1 Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs da planta equilibrada sem 
os filtros. 

Para encontrar os valores do Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl, primeiramente 

realizou-se a simulação da planta equilibrada e em seguida foram plotados os gráficos 

das tensões (Vs) e correntes (Is) vista pelo alimentador das fases A, B e C dos QGBTs, 

como mostra a Figura 7.  

 

Figura 7 – Vs e Is pelo alimentador fases A, B e C dos QGBTS da planta equilibrada sem os 
filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Mediante a simulação foi possível obter as TDHs (Taxa de Distorção Harmônica 

Total) de tensão e corrente, que representam as medidas da quantidade que as 
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formas de onda podem se afastar em relação à forma de onda senoidal pura.  Também 

foram obtidos o fator de potência (FP), a potência ativa (P), a potência aparente (S), 

a tensão eficaz (Vsef) e a corrente eficaz (Isef), de cada fase dos QGBTs da planta 

equilibrada sem os filtros, exibidos na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Valores das grandezas obtidas nas simulações da planta equilibrada sem os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9529 51,7413 54,2992 0,4826 6,2473 229,0604 237,0519 

B 0,9527 51,7284 54,2873 0,4614 6,1414 229,0268 237,0346 

C 0,9528 51,7228 54,2818 0,4544 6,1704 229,0253 237,01225 

QGBT3 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9456 34,7658 36,7677 0,7001 9,3133 229,4945 160,2118 

B 0,9455 34,7571 36,7597 0,6865 9,2130 229,4605 160,2007 

C 0,9455 34,7530 36,7557 0,6870 9,2299 229,4597 160,1838 

QGBT4 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,8370 84,7002 101,1917 1,3927 8,9714 224,4942 450,7541 

B 0,8370 84,6847 101,1802 1,3825 8,8680 224,4623 450,7668 

C 0,8369 84,6644 101,1627 1,3671 8,9145 224,4588 450,6961 

 Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Com os valores obtidos das THDs, calculou-se: 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣), 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) e 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙, 

utilizando as fórmulas (11), (12) e (13), respectivamente.  

 

𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣) =  
1

√1 + (𝑇𝐻𝐷(𝑣))²

 

 

(11) 

𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) =  
1

√1 + (𝑇𝐻𝐷(𝑖))²

 

 

(12) 
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𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙 =
𝐹𝑃

𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) ∙ 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣)
  

 

(13) 

 

A Tabela da 8 apresenta os resultados obtidos dos cálculos do Fdist(i), 

Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs. 

 

Tabela 8 – Valores Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl QGBTs da planta equilibrada sem os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99805 0,99999 0,95476 

B 0,99812 0,99999 0,95470 

C 0,99810 0,99999 0,95471 

QGBT3 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99570 0,99997 0,94967 

B 0,99578 0,99997 0,94958 

C 0,99577 0,99997 0,94959 

QGBT4 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99600 0,99990 0,84047 

B 0,99609 0,99990 0,84039 

C 0,99605 0,99991 0,84042 

         Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.1.1.2 Amplitudes das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 
equilibrada sem os filtros. 

Para obter os valores das componentes harmônicas de cada fase dos 

QGBTs, primeiramente foram plotados os gráficos das correntes das fases A, B e C 

em função da frequência dos QGBTs, mostrados na Figura 8.  
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Figura 8 – Correntes das fases A, B e C em função da frequência dos QGBTs da planta 
equilibrada sem os filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

Os dados obtidos apresentados na Tabela 9, serão também utilizados para 

verificar a eficácia dos filtros, sendo comparados com os valores das amplitudes das 

componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs com os filtros.   

 

Tabela 9 – Valores das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 

equilibrada sem os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de 
corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

R S T R S T R S T 

1ª 334,61 334,58 334,55 225,62 225,59 225,57 634,95 634,95 634,86 

3ª 19,23 19,32 19,27 16,66 16,73 16,71 53,13 53,30 53,20 

5ª 6,58 6,58 6,60 11,42 11,42 11,43 16,27 16,27 16,31 

7ª 2,04 2,04 2,04 3,40 3,40 3,40 7,44 7,44 7,45 

9ª 2,32 2,34 2,33 1,02 1,04 1,03 5,71 5,75 5,72 

11ª 1,35 1,34 1,35 2,00 2,00 2,01 3,35 3,34 3,36 

13ª 0,74 0,74 0,74 2,91 2,91 2,91 2,26 2,26 2,26 

15ª 0,68 0,69 0,68 0,36 0,36 0,36 1,54 1,55 1,53 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.1.1.3 Amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro dos QGBTs da 
planta equilibrada sem os filtros. 

Visando analisar as amplitudes das componentes harmônicas de corrente 

de neutro dos QGBTs, inicialmente foram obtidas as correntes de neutro em função 

da frequência dos QGBTs, conforme exposto na Figura 9. 

 

Figura 9 – Correntes de neutro em função da frequência dos QGBTs da planta equilibrada sem 
os filtros. 

   Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Posteriormente, depois de obtidas as Fast Fourier Transform (FFT) das 

correntes de neutro dos QGBTs, foram apurados os valores das amplitudes das 

componentes harmônicas de corrente de neutro dos QGBTs, como mostra a Tabela 

10. 
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Tabela 10 – Valores das amplitudes das componentes harmônicas da corrente de neutro dos 

QGBTs da planta equilibrada sem os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de corrente neutro (A) 

QGBT 

2 3 4 

1ª 0,0122 0,0085 0,0279 

3ª 57,8364 50,1051 159,6319 

9ª 7,0010 3,0965 17,1927 

15ª 2,0548 1,0829 4,6199 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

Foram apurados também, os valores eficazes das correntes de neutro dos 

QGBTs (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Valores eficazes da corrente de neutro dos QGBTs planta equilibrada sem os 

filtros. 

QGBT Inn,ef (A) 

2 41,061494 

3 35,488625 

4 113,45242 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Em seguida, esses valores, auferidos da simulação, irão ser comparados com os 

valores da planta equilibrada com os filtros. 

4.1.2 Análise e dados obtidos da planta equilibrada com os filtros 

Após a inserção dos filtros na planta elétrica modelada no Apêndice B, foi 

realizada a simulação dessa visando obter os dados necessários para calcular os 

valores do Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl, das amplitudes das componentes harmônicas. 

Após, foram medidas as amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro 

com os filtros. 
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4.1.2.1 Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs da planta equilibrada com 
os filtros. 

Igualmente ao item 4.1.1.1, foram obtidos os valores de tensão (Vs) e 

corrente (Is) vista pelo alimentador das fases A, B e C dos QGBTS, agora na planta 

equilibrada com os filtros, conforme a Figura 10.  

 

Figura 10 – Vs e Is vista pelo alimentador fases A, B e C dos QGBTS da planta equilibrada com 
os filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Com a simulação obteve-se as THDs, além delas foram obtidos: FP, P, S, Vsef 

e Isef, de cada fase dos QGBTs, conforme exibidos na Tabela 12. 
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Tabela 12 – Valores das grandezas obtidas QGBTs da planta equilibrada com os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9529 51,8718 54,4361 0,4578 6,2468 229,3488 237,3505 

B 0,9529 51,8589 54,4241 0,4375 6,1409 229,3152 237,3332 

C 0,9529 51,8533 54,4186 0,4272 6,1699 229,3136 237,3108 

QGBT3 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9456 34,8535 36,8586 0,6587 9,2606 229,7831 160,4059 

B 0,9456 34,8448 36,8506 0,6462 9,1601 229,7491 160,3948 

C 0,9455 34,8406 36,8465 0,6446 9,1772 229,74816 160,3779 

QGBT4 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9903 88,0100 88,8681 0,5014 1,8547 228,6310 388,6969 

B 0,9903 87,9875 88,8458 0,5187 1,8147 228,5983 388,6547 

C 0,9903 87,9804 88,8389 0,5072 1,8025 228,5955 388,6293 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Mais uma vez, calculou-se o 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣), 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) e 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙, utilizando as 

fórmulas (11), (12) e (13), respectivamente. Os resultados obtidos são apresentados 

na Tabela 13. 
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Tabela 13 – Valores Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl QGBTs da planta equilibrada com os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99805 0,99999 0,95476 

B 0,99811 0,99999 0,95470 

C 0,99810 0,99999 0,95471 

QGBT3 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99573 0,99998 0,94967 

B 0,99583 0,99998 0,94958 

C 0,99581 0,99998 0,94959 

QGBT4 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99983 0,99999 0,99053 

B 0,99983 0,99999 0,99052 

C 0,99984 0,99999 0,99052 

            Fonte: Elaboração própria (2019). 

  

4.1.2.2 Amplitudes das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 
equilibrada com os filtros. 

Foi utilizada mais uma vez a metodologia do item 4.1.1.2 para obter os 

valores das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs. Porém, na planta 

equilibrada com os filtros, como mostra a Figura 11.  
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Figura 11 – Correntes das fases A, B e C em função da frequência dos QGBTs da planta 
equilibrada com os filtros. 

      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Obteve-se os novos dados (Tabela 14), que serão utilizados posteriormente 

para verificar a eficácia dos filtros.   

 

Tabela 14 – Valores das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 

equilibrada com os filtros (Ihpico). 

Componente 
harmônica de 
corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

R S T R S T R S T 

1ª 335,028 334,998 334,968 225,899 225,878 225,855 549,610 549,550 549,513 

3ª 19,2311 19,3193 19,2860 16,6651 16,7308 16,7093 6,3437 6,3673 6,4317 

5ª 6,6480 6,6521 6,6698 11,2985 11,3031 11,3123 1,6061 1,6048 1,5551 

7ª 2,0481 2,0542 2,0532 3,3635 3,3594 3,3608 5,0479 5,0759 5,0753 

9ª 2,3221 2,3436 2,3353 1,0256 1,0384 1,0325 4,3528 4,3932 4,3837 

11ª 1,3522 1,3502 1,3578 1,9355 1,9378 1,9417 2,5231 2,5293 2,5375 

13ª 0,7475 0,7485 0,7475 2,7978 2,7937 2,7944 1,7038 1,7101 1,7094 

15ª 0,6803 0,6896 0,6849 0,3629 0,3615 0,3585 1,2169 1,2334 1,2280 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.1.2.3 Amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro dos QGBTs da 
planta equilibrada com os filtros. 

 Semelhante ao realizado no item 4.1.1.3, foram obtidas as correntes de 

neutro em função da frequência dos QGBTs na planta equilibrada com filtros, Figura 

12. 

Figura 12 – Correntes de neutro em função da frequência dos QGBTs da planta equilibrada 
com os filtros. 

      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Posteriormente, foram de novo apurados os valores das amplitudes das 

componentes harmônicas de corrente de neutro dos QGBTs, conforme exposto na 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Valores das amplitudes das componentes harmônicas de corrente de neutro dos 

QGBTs da planta equilibrada com os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de corrente neutro (A) 

QGBT 

2  3 4 

1ª 0,0122 0,0085 0,00780 

3ª 57,8364 50,10515 19,14186 

9ª 7,0009 3,09654 13,12969 

15ª 2,0548 1,08288 3,67828 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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 Foram apurados ainda os valores eficazes das correntes de neutro dos QGBTs, 

de acordo com a Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Valores eficazes da corrente de neutro dos QGBTs da planta equilibrada com os 

filtros. 

QGBT Inn,ef (A) 

2 41,221371 

3 35,506135 

4 16,619301 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A partir dos valores obtidos nos itens 4.1.1 e 4.1.2, foi realizada uma análise 

comparativa dos dados no item 4.1.3. 

4.1.3 Análise comparativa dos dados obtidos da planta equilibrada com e sem os 
filtros. 

Para facilitar a análise comparativa dos dados obtidos, foram criados gráficos que 

comparam o valor das THD(i), THD(v) e FP, representados pelas Figuras 13, 14 e 15, 

respectivamente, de cada fase dos QGBTs das plantas com e sem os filtros.  

Figura 13 – Comparação das THD(i) de cada fase dos QGBTs das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Analisando a Figura 13, é possível verificar que, em todas as fases dos QGBT2 

e QGBT3, não há uma mudança significativa nos valores de THD(i) da planta com e 

sem o filtro. Já o QGBT4, onde foram inseridos os filtros, confirmou-se uma diminuição 

significativa da THD(i) da planta com os filtros comparada com a planta sem os filtros. 

 

Figura 14 – Comparação das THD(v) de cada fase dos QGBTs das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Em cada fase de todos os QGBTs das plantas com os filtros, é notável uma 

diminuição da THD(v) se comparadas a sem filtro, como mostra a Figura 14. Contudo, 

apesar de todas as THD(v) reduzirem, o gráfico mostra que no QGBT4 (onde foram 

implantados os filtros) a redução é mais significativa. 
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Figura 15 – Comparação dos FP de cada fase dos QGBTs das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Por fim, o gráfico da Figura 15 mostra que em todas as fases do QGBT4 da 

planta com os filtros, se comparada a sem filtro, houve um aumento no fator de 

potência, aproximando-se do valor unitário. Nos outros QGBTs, não houve mudança 

significativa nos valores do FP. Tal comportamento era esperado, devido a inserção 

dos filtros no QGBT4.  

 

Foram comparados também os valores das amplitudes das componentes 

harmônicas nas Figuras de 16 a 18, amplitudes das componentes harmônicas de 

corrente de neutro nas Figuras 19 a 21, e valores eficazes das correntes de neutro 

nas Figuras de 22 a 25, dos QGBTs das plantas com e sem os filtros. 
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 Figura 16 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT2 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Figura 17 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT3 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 18 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT4 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Os gráficos comparativos, das figuras anteriores, mostram que após a inserção 

dos filtros no QGBT4 os valores das amplitudes das componentes harmônicas no 

mesmo diminuíram. Já nos QGBT2 e QBT3 os valores permaneceram praticamente 

os mesmos.  
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Figura 19 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT2 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Figura 20 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT3 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 21 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT4 das plantas com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Os três gráficos das Figuras 19, 20 e 21 mostram o comportamento das 

amplitudes das componentes harmônicas de corrente de neutro, que semelhante a 

análise anterior, nos QGBT2 e QGBT3, não sofreram mudanças significativas. Já no 

QGBT4 fica clara a redução dos valores das amplitudes após a inserção dos filtros.  

 

 Enfim, foram comparados os valores eficazes das correntes de neutro, Figura 

22, obtendo o mesmo resultado das análises anteriores: nos QGBT2 e QGBT3 não 

variaram, mas no QGBT4 o valor diminuiu. Tal comportamento será abordado no item 

4.3. 
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Figura 22 – Comparação dos valores eficazes das correntes de neutro dos QGBTs. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

4.2 Planta Real 

A planta real teve como base os dados obtidos por medição do sistema 

elétrico fornecidos pelo IFSC. A seguir são descritas as análises, os dados e os 

resultados obtidos nas simulações do modelo da planta real. Inicialmente serão 

mostrados os resultados de simulação considerando a planta real sem os filtros. Em 

seguida a planta real com os filtros calculados na Tabela 6 e uma comparação entre 

as duas simulações será realizada. 

4.2.1 Análise e dados obtidos da planta real sem os filtros 

Análogo ao que foi simulado na planta equilibrada, inseriu-se um resistor 

de 1 MΩ em série com os filtros, sendo equivalente a um interruptor aberto na planta 

elétrica modelada conforme apresentado no Apêndice C. Depois foi realizada a 
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simulação dessa, visando obter os dados necessários para obtenção dos valores do 

Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl, das amplitudes das componentes harmônicas das correntes 

de fase e, por fim, das amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro. 

4.2.1.1 Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs da planta real sem os filtros. 

Do mesmo modo que na planta equilibrada, para encontrar os valores do 

Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl, primeiramente realizou-se a simulação, agora da planta real. 

A Figura 23 mostra os gráficos plotados das tensões (Vs) e correntes (Is) vista pelo 

alimentador das fases A, B e C dos QGBTs.  

 

Figura 23 – Vs e Is pelo alimentador fases A, B e C dos QGBTS da planta equilibrada sem os 
filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A Tabela 17 apresenta valores obtidos por meio da simulação das TDHs, além 

dos valores das grandezas: FP, P, S, Vsef e Isef, de cada fase dos QGBTs. 
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Tabela 17 – Valores das grandezas obtidas QGBTs da planta real sem os filtros. 

QGBT2 REAL SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9493 51,8344 54,6007 0,4730 5,66258 229,0760 238,3520 

B 0,9737 54,9311 56,4142 0,5376 7,31027 226,7911 229,1910 

C 0,9428 48,8903 51,8536 0,04240 5,60240 229,0053 226,4296 

QGBT3 REAL SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,9397 36,4943 38,8370 1,7211 11,2102 229,4644 169,2509 

B 0,9576 30,0880 31,4208 0,7163 10,5044 229,7681 136,7502 

C 0,9361 37,4008 39,9537 1,9894 11,3101 229,5638 174,2614 

QGBT4 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fase FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

A 0,8365 77,4419 92,5791 1,38412 9,6566 225,1658 411,1599 

B 0,8382 104,7025 124,9105 1,3989 7,0054 222,7268 560,8237 

C 0,8354 73,2378 87,66201 1,3691 10,6928 225,3891 388,9366 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Com os valores obtidos das THDs, calculou-se o 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣), 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) e 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙, 

utilizando as fórmulas (11), (12) e (13), respectivamente. A Tabela 18 apresenta os 

resultados obtidos dos cálculos do Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs. 
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Tabela 18 – Valores Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl QGBTs da planta real sem os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99840 0,99999 0,95087 

B 0,99734 0,99999 0,95188 

C 0,99843 1,00000 0,95082 

QGBT3 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99377 0,99985 0,94570 

B 0,99452 0,99997 0,94487 

C 0,99366 0,99980 0,94586 

QGBT4 EQUILIBRADA SEM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99537 0,99990 0,84047 

B 0,99755 0,99990 0,83863 

C 0,99433 0,99991 0,84134 

        Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

4.2.1.2 Amplitudes das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 
real sem os filtros. 

Similar ao que foi efetuado na planta equilibrada - para obter os valores das 

componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs – foram plotados, primeiramente, 

os gráficos das correntes das fases A, B e C em função da frequência dos QGBTs, 

conforme a Figura 24.  
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Figura 24 – Correntes das fases A, B e C em função da frequência dos QGBTs da planta real 
sem os  filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Os dados obtidos na Tabela 19 serão também utilizados para verificar a 

eficácia dos filtros, sendo comparados com os valores amplitudes das componentes 

harmônicas de cada fase dos QGBTs sem os filtros.   

 

Tabela 19 – Valores das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs real os sem filtros 

(Ihpico). 

Componente harmônica de 
corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

R S T R S T R S T 

1ª 336,56 347,16 319,71 237,88 192,33 244,88 578,81 791,15 546,92 

3ª 16,69 24,32 16,84 17,94 16,16 16,01 51,90 51,90 55,80 

5ª 8,17 6,48 5,08 10,76 11,08 12,44 16,56 17,46 14,76 

7ª 1,14 2,63 2,33 3,31 2,84 4,04 7,21 8,37 6,70 

9ª 1,93 2,69 2,34 1,64 1,16 3,08 6,09 5,59 5,51 

11ª 1,16 1,94 0,92 2,38 1,95 1,74 3,74 3,15 3,15 

13ª 0,74 0,71 0,78 3,38 2,62 2,69 2,43 2,13 2,20 

15ª 0,65 1,05 0,35 15,28 2,67 18,17 1,83 1,31 1,49 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.2.1.3 Amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro dos QGBTs da 
planta real sem os filtros. 

Obteve-se, preliminarmente, as correntes de neutro em função da 

frequência dos QGBTs na Figura 25, visando analisar as amplitudes das componentes 

harmônicas de corrente de neutro dos QGBTs.  

 

Figura 25 – Correntes de neutro em função da frequência dos QGBTs da planta real sem os 
filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A Tabela 20 mostra os valores apurados das amplitudes das componentes 

harmônicas de corrente de neutro dos QGBTs. Para obtenção dos valores adotou-se 

como base as FFT das correntes de neutro dos QGBTs obtidas na Figura 25. 

 

Tabela 20 – Valores das amplitudes das componentes harmônicas de corrente de neutro dos 

QGBTs planta real sem os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

1ª 52,23 51,96 229,88 

3ª 57,75 50,08 159,59 

9ª 6,95 3,10 17,19 

15ª 2,04 1,08 4,62 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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A Tabela 21 apresenta os valores eficazes das correntes de neutro dos QGBTs 

que foram apurados. 

 

Tabela 21 – Valores eficazes da corrente de neutro dos QGBTs planta real sem os filtros. 

QGBT Inn,ef (A) 

2 55,3734 

3 51,0956 

4 198,2928 

  Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Logo, esses valores, auferidos da simulação, irão ser comparados com os valores 

da planta equilibrada com os filtros. 

4.2.2 Análise e dados obtidos da planta real com os filtros 

O Apêndice D apresenta a planta elétrica real modelada após a inserção 

dos filtros. Realizou-se a simulação dela com intuito de obter os dados necessários 

para calcular os valores do Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl, das amplitudes das componentes 

harmônicas das correntes de fase. Por fim, foram medidas as amplitudes das 

componentes harmônicas de corrente neutro, agora com os filtros. 

 

4.2.2.1 Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl de cada fase dos QGBTs da planta real com os filtros. 

A Figura 26 mostra os valores obtidos de tensão (Vs) e corrente (Is) vista 

pelo alimentador das fases A, B e C dos QGBTs, agora na planta real com os filtros, 

do mesmo modo que o item 4.2.1.1.  
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Figura 26 – Vs e Is vista pelo alimentador fases A, B e C dos QGBTs da planta real com os 
filtros. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Com a simulação obteve-se as THDs, de tensão e corrente, além das 

grandezas: FP, P, S, Vsef e Isef, de cada fase dos QGBTs da planta equilibrada com 

os filtros, como mostra a Tabela 22. 

 

Tabela 22 – Valores das grandezas obtidas QGBTs da planta real com os filtros. 

QGBT2 REAL COM FILTROS 

FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

0,9493 51,9662 54,7395 0,4464 5,6643 229,3666 238,6549 

0,9737 55,0681 56,5548 0,5172 7,3079 229,4763 246,4514 

0,9428 49,0138 51,9846 0,3976 5,6027 229,2943 226,7156 

QGBT3 REAL COM FILTROS 

FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

0,9397 36,5871 38,9348 1,7107 11,1890 229,7553 169,4619 

0,9576 30,1631 31,4977 0,6908 10,4617 230,0540 136,9146 

0,9361 37,4953 40,0565 1,9998 11,3480 229,5644 174,4890 

QGBT4 EQUILIBRADA COM FILTROS 

FP P (kW) S (kVA) THDv (%) THDi (%) Vsef (V) Isef (A) 

0,99592595 80,4920 80,8212 0,5220 2,0602 229,3307 352,4223 

0,97190756 108,7136 111,8559 0,5263 1,4524 226,7911 493,2111 

0,99825887 76,1419 76,2747 0,4965 2,0737 229,5638 332,2592 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Mais uma vez, calculou-se o 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑣), 𝐹𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑖) e 𝐹𝑑𝑒𝑠𝑙, utilizando as 

fórmulas (11), (12) e (13), respectivamente. Os resultados obtidos são apresentados 

nas Tabela 23. 

 

Tabela 23 – Valores Fdist(i), Fdist(v) e Fdesl QGBTs da planta real com os filtros. 

QGBT2 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99840 0,99999 0,95087 

B 0,99734 0,99999 0,95188 

C 0,99843 0,99999 0,95083 

QGBT3 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99380 0,99985 0,94570 

B 0,99457 0,99998 0,94485 

C 0,99362 0,99980 0,94592 

QGBT4 EQUILIBRADA COM FILTROS 

Fases Fdisti Fdistv Fdesl 

A 0,99979 0,99999 0,99615 

B 0,99989 0,99999 0,99604 

C 0,99978 0,99999 0,99615 

      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

  

4.2.2.2 Amplitudes das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta 
real com os filtros. 

Utilizou-se novamente a metodologia do item 4.2.1.2 para obter os valores 

das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs, porém na planta equilibrada 

com os filtros, conforme a Figura 27.  
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Figura 27 – Correntes das fases A, B e C em função da frequência dos QGBTs da planta real 
com os filtros. 

      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Obteve-se os novos dados, apresentados na Tabela 24, que serão 

utilizados posteriormente para verificar a eficácia dos filtros.   

 

Tabela 24 – Valores das componentes harmônicas de cada fase dos QGBTs da planta real com 

os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de 
corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

R S T R S T R S T 

1ª 336,98 347,59 320,12 238,19 192,57 245,19 498,30 697,43 469,78 

3ª 16,69 24,32 16,85 17,94 16,16 16,01 6,21 6,15 6,81 

5ª 8,25 6,56 5,14 10,65 10,95 12,34 1,63 1,69 1,49 

7ª 1,16 2,64 2,34 3,26 2,80 4,0 4,88 5,77 4,52 

9ª 1,93 2,69 2,34 1,64 1,16 0,31 4,62 4,28 4,22 

11ª 1,16 1,94 0,92 2,32 1,88 1,67 2,82 2,39 2,37 

13ª 0,75 0,71 0,78 3,26 2,51 2,58 1,82 1,63 1,66 

15ª 0,64 1,05 0,36 15,38 2,94 18,47 1,53 1,07 1,14 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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4.2.2.3 Amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro dos QGBTs da 
planta real com os filtros. 

A Figura 28 mostra as correntes de neutro em função da frequência dos 

QGBTs na planta equilibrada com filtros, obtidas de modo similar ao realizado no item 

4.2.1.3. 

Figura 28 – Correntes de neutro em função da frequência dos QGBTs da planta real com os 
filtros. 

      Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A Tabela 25 apresenta os valores das amplitudes das componentes 

harmônicas de corrente de neutro dos QGBTs, tal como foi feito anteriormente para a 

planta com os filtros. 
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Tabela 25 – Valores das amplitudes das componentes harmônicas de corrente de neutro dos 

QGBTs da planta real com os filtros (Ihpico). 

Componente harmônica de corrente (A) 

QGBT 

2 3 4 

1ª 52,2966 52,0210 238,1714 

3ª 57,7519 50,0857 19,1584 

9ª 6,9532 3,1039 13,1321 

15ª 2,0371 1,0794 3,6810 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 A Tabela 26 apresenta os valores eficazes das correntes de neutro dos QGBTs, 

igualmente ao realizado na planta sem os filtros. 

 

Tabela 26 – Valores eficazes da corrente de neutro dos QGBTs da planta real com os filtros. 

QGBT Inn,ef (A) 

2 55,4040 

3 51,1287 

4 169,2346 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

A partir dos valores obtidos nos itens 4.2.1 e 4.2.2, foi realizada uma análise 

comparativa dos dados no item 4.2.3. 

4.2.3 Análise comparativa dos dados obtidos da planta real com e sem os filtros 

Tal como foi efetuado na planta equilibrada, analisou-se comparativamente os 

dados obtidos, por meio de gráficos que comparam os seguintes valores: THD(i), 

THD(v) e FP de cada fase dos QGBTs das plantas com e sem os filtros, Figura 29, 

Figura 30, na Figura 31, respectivamente. 
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Figura 29 – Comparação das THD(i) de cada fase dos QGBTs das plantas reais com e sem os 
filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Analisando a Figura 29, é possível verificar que, assim como nas plantas 

equilibradas, em todas as fases dos QGBT2 e QGBT3, não há uma mudança 

significativa nos valores de THD(i) da planta com e sem o filtro. Já, o QGBT4, onde 

foram inseridos os filtros, confirmou-se uma diminuição significativa da THD(i) da 

planta com os filtros comparada com a planta sem os filtros. 
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Figura 30 – Comparação das THD(v) de cada fase dos QGBTs das plantas reais com e sem os 
filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Em cada fase de todos os QGBTs das plantas com os filtros - similar ao 

comportamento das plantas equilibradas - é visível uma diminuição da THD(v), se 

comparadas a sem filtro, conforme mostra a Figura 30. Todavia, apesar de todas as 

THD(v) reduzirem, o gráfico mostra que no QGBT4 (onde foram implantados os filtros) 

a redução é mais significativa. 
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Figura 31 – Comparação dos FP de cada fase dos QGBTs das plantas reais com e sem os 
filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Finalmente, o gráfico da Figura 31 mostra que em todas as fases do QGBT4 

da planta com os filtros houve um aumento no fator de potência - e comparada a sem 

filtro - aproximando-se do valor unitário (semelhante ao ocorrido nas plantas 

equilibradas). Nos outros QGBTs, não houve mudança significativa nos valores do FP. 

Tal comportamento era esperado, devido a inserção dos filtros no QGBT4.  

 

Foram comparados também os valores das amplitudes das componentes 

harmônicas nas Figuras de 32 a 34, amplitudes das componentes harmônicas de 

corrente de neutro nas Figuras 35 a 37 e valores eficazes das correntes de neutro nas 

Figuras de 38 a 40, dos QGBTs das plantas reais com e sem os filtros. 
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Figura 32 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT2 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Figura 33 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT3 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 34 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas das correntes de fase do 
QGBT4 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Os gráficos comparativos, das figuras 32, 33 e 34, mostram que após a inserção 

dos filtros no QGBT4 os valores das amplitudes das componentes harmônicas desse 

diminuíram. Já nos QGBT2 e QGBT3 os valores permaneceram praticamente os 

mesmos.  
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Figura 35 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT2 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Figura 36 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT3 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 
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Figura 37 – Comparação amplitudes das componentes harmônicas de corrente neutro do 
QGBT4 das plantas reais com e sem os filtros. 

 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 Os três gráficos acima mostram o comportamento das amplitudes das 

componentes harmônicas de corrente de neutro que, similar a análise anterior, nos 

QGBT2 e QGBT3, não sofreram mudanças significativas. Já, no QGBT4, fica clara a 

redução dos valores das amplitudes após a inserção dos filtros com exceção da 

primeira harmônica (fundamental) que sofreu um aumento. 

 

 Na Figura 38 foram comparados os valores eficazes das correntes de neutro, 

obtendo o mesmo resultado das análises anteriores, nos QGBT2 e QGBT3 não 

variaram, mas no QGBT4 o valor diminuiu. Como já comentado, tal comportamento 

será abordado com mais detalhes no item 4.3. 
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Figura 38 – Comparação dos valores eficazes das correntes de neutro dos QGBTs planta real. 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

4.3 Análise do fluxo de harmônicas nos transformadores entre os QGBTs após 
inserção dos filtros  

Com as comparações das Figuras 22 e Figura 38, constatou-se que os 

valores eficazes das correntes de neutro nos QGBT2 e QGBT3 (onde não houve 

inserção de filtros), não tiveram uma variação significativa, se comparados com os 

mesmos valores nas plantas sem os filtros. Esse efeito pode justificado pois os 

transformadores, que foram utilizados nas simulações, contém impedâncias em sua 

saída, gerando um efeito de “isolamento” de harmônicas.   

Para fornecer indícios dessa “barreira” de harmônicas, foram realizadas 

simulações da planta real com os filtros (Apêndice E e Apêndice F), nas quais as 

impedâncias das saídas dos transformadores foram divididas por um milhão. Esse 

artifício foi utilizado para simular um transformador próximo do ideal.  

A Tabela 27 apresenta os valores eficazes das correntes de neutro nos 

QGBTs, obtidos através das simulações das plantas real com os filtros (considerando 

um transformador próximo do ideal). Para efeito de comparação, elaborou a Tabela 

28 com os valores já obtidos anteriormente da planta real sem os filtros. 
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Tabela 27 – Valores eficazes das correntes de neutro nos QGBTs das plantas real com os 

filtros (considerando um transformador próximo do ideal). 

Planta Real 

QGBT Inn,ef (A) 

2 56,755605 

3 52,210919 

4 169,15827 

 

Tabela 28 – Valores eficazes das correntes de neutro nos QGBTs das plantas real com os 

filtros. 

Planta Real 

QGBT Inn,ef (A) 

2 55,404046 

3 51,12872 

4 169,23464 

 

Comparando os resultados da Tabela 27 e Tabela 28, nota-se um pequeno 

aumento nos valores das Inn,ef da planta considerando um transformador próximo do 

ideal com a planta com o transformador próximo do real.   

 

4.4 Desempenho dos filtros 

Para verificar o desempenho dos filtros foram comparados os valores 

obtidos com os valores da recomendação IEEE Std 519-2014. Para isso, 

primeiramente calculou-se o valor da Isc, utilizando as equações (14), (15) e (16), com 

os dados do diagrama da Figura 6.  Após, os valores calculados são apresentados na 

Tabela 29. 

 

𝑍𝐵 =
(𝑉𝐿)2

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(14) 

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑍𝑝𝑢. 𝑍𝐵 (15) 
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𝐼𝑆𝐶 =
𝑉𝐹

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 

(16) 

  

Onde: 

𝐼𝑆𝐶 = Corrente de curto-circuito 

𝑉𝐹 = Tensão de fase 

𝑉𝐿 = Tensão de linha 

𝑆𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = Potência trifásica nominal do transformador 

𝑍𝐵 = Impedância de base 

𝑍𝑝𝑢 = Impedância percentual do transformador 

𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = Valor da impedância do transformador 

 

Tabela 29 – Parâmetro ISC/IL após a inserção dos filtros na planta real. 

QGBT 𝑍𝐵 (𝑚𝛺) 𝑍𝑝𝑢 (%) 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 (mΩ) 𝐼𝑆𝐶  (kA) 𝐼𝐿  (A) 𝐼𝑆𝐶/𝐼𝐿 

2 288,80 5,83 16,84 13,06 

238,65491 54,7233660

5 
246,45144 52,9921837

7 
226,71563 57,6052034

9 

3 288,80 7,30 21,08 10,44 

169,46186 61,6067827

9 
136,91464 76,2518895 

174,48901 59,8318484

4 

4 288,80 7,30 21,08 10,44 

352,42231 29,6235502

2 
493,21114 21,1674051 

332,25921 31,4212509 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

 

Utilizando os dados da Tabela 27, foram calculados o maior valor percentual 

medido entre harmônicas de cada faixa, destacados na Tabela 30. 
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Tabela 30 – Maior valor percentil medido entre harmônicas de cada faixa. 

Planta Real 

QGBT 

2 3 4 

R S T R S T R S T 

3ª<h<11ª 

4,95% 7,00% 5,26% 7,94% 8,39% 6,53% 1,25% 0,88% 1,45% 

2,45% 1,89% 1,61% 4,71% 5,69% 5,03% 0,33% 0,24% 0,32% 

0,34% 0,76% 0,73% 1,45% 1,45% 1,63% 0,98% 0,83% 0,96% 

0,57% 0,77% 0,73% 0,73% 0,60% 0,13% 0,93% 0,61% 0,90% 

11ª<h<15ª 

0,35% 0,56% 0,29% 1,03% 0,98% 0,68% 0,57% 0,34% 0,50% 

0,22% 0,20% 0,25% 1,44% 1,30% 1,05% 0,37% 0,23% 0,35% 

0,19% 0,30% 0,11% 6,81% 1,53% 7,54% 0,31% 0,15% 0,24% 

    Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Compilando os dados da Tabela 27 e 28, além dos valores das TDD, foi elaborada 

a Tabela 31. 

 

Tabela 31 – Valores percentuais das componentes harmônicas das correntes e da TDD após a 

inserção dos filtros planta real. 

QGBT 3 ≤ h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 

23 

23 ≤ h < 

35 

35 ≤ h < 

50 

TDD 

2 

4,95% 0,35% 0% 0% 0% 5,6642662% 

7,00% 0,56% 0% 0% 0% 7,3078776% 

5,26% 0,29% 0% 0% 0% 5,6026673% 

3 

7,94% 1,03% 0% 0% 0% 11,18904% 

8,39% 0,98% 0% 0% 0% 10,461864% 

6,53% 0,68% 0% 0% 0% 11,348034% 

4 

1,25% 0,57% 0% 0% 0% 2,0602371% 

0,88% 0,34% 0% 0% 0% 1,4523727% 

1,45% 0,50% 0% 0% 0% 2,0736903% 

Fonte: Elaboração própria (2019). 

 

Analisando os dados obtidos, verificou-se que em todos os QGBTs os 

limites recomendados pela IEEE Std 519-2014 são respeitados. Logo, pode-se afirmar 

que os filtros alcançaram o desempenho necessário para atender a recomendação.  
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5 CONCLUSÃO 

Por intermédio de análises realizadas ao longo do estudo, assim como as 

comparações dos dados obtidos, pode-se afirmar que os filtros modelados para as 

harmônicas de ordem três e cinco apresentaram um bom desempenho, tanto na planta 

equilibrada quanto na planta real. 

Na planta equilibrada com os filtros, em todas as fases do QGBT4 (onde foram 

inseridos os filtros), houve um aumento no fator de potência, aproximando-o do valor 

unitário. Nos QGBT2 e QBGT3 não houve mudanças significativas, o que era 

esperado, pois não foram inseridos filtros nos mesmos.  

Similar ao ocorrido na planta equilibrada, a planta real após a inserção dos 

filtros, apresentou um aumento no valor do FP em todas as fases do QGBT4 (onde 

foram inseridos os filtros), deixando o FP próximo do valor unitário. Novamente 

observou-se que QGBT2 e QGBT3, não houve mudança significativa nos valores do 

FP, o que também era esperado.  

Após inserção dos filtros, como já observado, na planta onde a simulação 

utilizava um transformador próximo do real, se comparada planta considerando um 

transformador próximo do ideal, nota-se um pequeno decremento nos valores das 

Inn,ef. 

 A eficiência do filtro pode ser provada ao comparar os resultados obtidos 

com os limites recomendados pela IEEE Std. 519-2014, mostrando que o filtro 

modelado atende aos limites dos valores percentuais das componentes harmônicas 

das correntes e da TDD. 

Com isso, o trabalho atinge o seu objetivo principal do estudo de caso: 

projetar um filtro passivo com o desempenho desejado. 

5.1 Sugestão para trabalhos futuros 

Uma análise interessante a ser feita é a viabilidade financeira da 

implantação dos filtros (com base na viabilidade técnica apresentada), respondendo 

as seguintes questões: 
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• Haverá uma diferença significativa no valor da conta de energia paga 

pelo IFSC caso implante-se os filtros? 

• Além do valor da conta de energia, quais outras contas serão 

afetadas pela implantação? 
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APÊNDICE A – MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA EQUILIBRADA 
SEM OS FILTROS 
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APÊNDICE B –MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA EQUILIBRADA 
COM OS FILTROS 
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APÊNDICE C –MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA REAL SEM OS 
FILTROS 
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APÊNDICE D –MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA REAL COM OS 
FILTROS 
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APÊNDICE E – MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA EQUILIBRADA 
COM OS FILTROS CONSIDERANDO UM TRANFORMADOR 

PRÓXIMO DO IDEAL 
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APÊNDICE F – MODELAGEM DA PLANTA ELÉTRICA REAL COM 
OS FILTROS CONSIDERANDO UM TRANFORMADOR PRÓXIMO DO 

IDEAL 
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