
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

 

Abstract--A methodology for optimal allocation of passive 

filters in an electrical distribution system is proposed in this 

study. Harmonic distortions are reduced using filters, however 

their location in the system requires attention. Depending on the 

choice of the installation’s place(s) of filter(s) there is the 

possibility of worsening the Power Quality by increasing 

harmonic distortion at other points. Thus, this research aims to 

find the optimal installation place using a minimum number of 

filters. Cases were simulated to observe the behavior of harmonic 

distortions according to the filters allocation. Initially filters were 

designed for certain buses and allocated in the proposed buses, so 

also at different points. It was observed that the best results to 

mitigate system average harmonic distortion did not occur with 

the installation of the filter for which proposed buses but in 

another which is more distant. The harmonic distortion 

mitigation was observed not only in the nearby buses, but also in 

the distant ones, while the initially proposed allocation was only 

good in mitigating harmonic distortion of nearby buses. This 

occurred as a consequence of the change of the harmonic current 

flow, and this highlighted the need for attention in choosing the 

buses for filters installation. 

 
Palavras-chave—Distorção harmônica, Filtros, Modelagem de 

sistemas elétricos, Qualidade de energia, Sistemas elétricos de 

potência. 

I.  INTRODUÇÃO 

istorção harmônica tem sido assunto relevante quando se 

trata de Qualidade de Energia Elétrica (QEE), isto é por 

causa do aumento do uso de cargas não lineares, nas últimas 

décadas. Portanto, foram estipulados limites para a distorção 

harmônica permitida no sistema, de acordo com o nível de 

tensão. Através dos indicadores e dos limites de distorção 

harmônica são feitos cálculos das taxas de distorções 

harmônicas e verificada a necessidade de mitigação. Os 

valores limites destes indicadores são definidos em diversas 

normas, tais como: Institute of Electrical and Electronics 
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Engineers (IEEE) Std. 519/2014 e, no Brasil, o Procedimentos 

de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST) Módulo 8/2016.  

Para que se atinjam os limites adequados de distorções 

harmônicas num Sistema Elétrico de Potência (SEP), 

normalmente é proposto, como ferramenta de mitigação, o uso 

de filtros de harmônicas. Contudo, a localização desses filtros 

no sistema requer atenção, pois, dependendo da escolha do 

local para instalação deles, existe a possibilidade de 

deterioração da QEE do sistema, que ocorre através do 

aumento de distorção harmônica em outros pontos por causa 

da modificação do fluxo de corrente no sistema. 

Existem pesquisas relacionadas ao tema, que propõem 

métodos de escolha de locais para instalação de filtros em 

sistemas elétricos, em [1] o objetivo foi minimizar o somatório 

de THD verificado numa determinada barra, ao mesmo tempo 

em que cada barra do sistema mantenha o nível de THD 

abaixo dos valores limite – este ultimo é vital para o sucesso 

da metodologia, pois há grande risco em minimizar uma 

combinação de índices de QEE sem observar cada barra. A 

otimização é feita com o método da secção áurea para 

alocação de filtros passivos em sistemas de distribuição.  

Em [2] foi proposta uma metodologia de antecipação de 

distorção harmônica. Com diferentes combinações busca-se o 

somatório de THD das barras do sistema, e quando o pior 

valor desta variável é encontrado, analisa-se cada barra deste 

caso, alocando-se o filtro na barra de pior caso. No estudo, são 

assumidas somente a 5ª e a 7ª harmônicas sendo geradas no 

sistema. Os autores usam o Algoritmo Genético (AG) para 

fazer a busca pelo local de instalação dos filtros passivos num 

sistema de distribuição. É importante salientar que em estudos 

que envolvem simulação de um sistema elétrico, quanto mais 

detalhados e realistas forem os dados de entrada dos 

componentes do sistema modelado, melhor. Portanto, assumir 

poucas ordens harmônicas presentes no sistema, muitas vezes 

não remete à realidade de fato. 

No trabalho de [3] determinam-se possíveis barras 

candidatas a alocação do filtro de acordo com o procedimento 

de localização, o problema é formulado com restrição e é 

resolvido para encontrar o valor ótimo de cada componente de 

filtro de forma a minimizar a THD de cada barra do sistema de 

distribuição, considerando limites de distorção harmônica total 

e individual em cada barra. Este estudo é bastante completo, 
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uma vez que a preocupação com cada distorção individual e a 

total de cada barramento é levada em consideração. 

Em [4] a alocação do filtro é dada com duas possibilidades: 

na barra com a máxima THD do sistema ou na barra onde pode 

ocorrer a maior redução da média de THD do sistema. O 

método utilizado pelos autores é de sensibilidade. As cargas 

não lineares são modeladas como fontes de correntes 

harmônicas em cada barra do sistema e com simulação é 

mensurada a THD em cada uma das barras. Um estudo que 

traz duas sugestões para a solução do problema é interessante 

do ponto de vista de que na realidade, muitas vezes uma 

concessionária ou um consumidor pode ter também dois 

caminhos a seguir. Testando virtualmente um e outro, através 

da comparação entre ambos, pode ser obtida a melhor escolha. 

No estudo [5] faz-se a utilização de AG para determinar 

parâmetros e local de instalação de filtro passivo em um 

sistema de distribuição, sendo a instalação em consumidores 

residenciais. A função de minimização é composta pelos 

valores dos componentes do filtro, e as restrições são baseadas 

nos limites de THD e IHD do IEEE Std. 519, portanto o 

objetivo é minimizar o custo dos filtros e ao mesmo tempo 

atender os limites de THD nas barras do sistema elétrico.  

Em [6] o objetivo é minimizar o custo do filtro passivo, a 

sua perda de potência, a distorção total de correntes 

harmônicas e distorção harmônica total de tensão em cada 

barra, simultaneamente. São atribuídos pesos (w) para cada 

parte que compõe a formulação desenvolvida pelos autores, é 

utilizado o AG para encontrar a solução. Esta pesquisa leva em 

conta pontos diferentes e importantes para a alocação do filtro, 

tendo ainda o auxílio dos pesos, resultando em diferentes 

soluções, dependendo da prioridade, ou seja, a mesma função 

objetivo pode ser utilizada independente de mudanças de 

mercado ou mesmo do cenário do sistema durante o período 

do planejamento do filtro. 

Conforme o artigo de [7] uma análise da configuração do 

sistema inteiro com o filtro alocado é necessária, simulando 

todas as possibilidades de alocação de filtro. Porém para 

sistemas maiores e com elevado número de filtros disponíveis 

essa alternativa passa a não ser viável, portanto, utiliza-se o 

AG. Nesse artigo o objetivo é a minimização da THD média 

do sistema, e, segundo os autores, apesar de ser possível um 

bom resultado para a THD média no sistema estudado 

(obtendo porcentagens menores com a alocação dos filtros nos 

locais sugerido pelo algoritmo) as THD em algumas barras 

podem continuar altas, podendo até ultrapassar os limites 

máximos. 

No estudo de [8] sugere-se os locais de filtro que melhor 

preservam a QEE. Se reduz a THD para o nível aceitável em 

uma barra, de forma a obter o maior impacto no sistema em 

geral. A metodologia utilizada é denominada Harmonic 

Similarity (HS), que estabelece uma relação entre os distúrbios 

nas barras do sistema. No estudo de caso assumem-se as 

harmônicas de 5ª, 7ª, 11ª, 13ª e 17ª ordem para a modelagem e 

simulação, que é feita no software PSCAD. Esta pesquisa traz 

a preocupação do limite de distorção total em cada barra, 

porém, não com cada distorção individual. As ordens 

harmônicas consideradas no estudo são tradicionais em 

sistemas elétricos, sendo mais fiel à realidade. 

Em [9] é elaborado um algoritmo para alocação de filtro 

visando minimizar a máxima THD no sistema, ou seja, 

minimizar a THD que apresentou o valor mais alto entre as 

barras do sistema. São considerados o tipo de filtro, fator de 

qualidade e a ordem harmônica sintonizada do filtro. Há duas 

possibilidades de filtros a serem implementadas no sistema 

analisado: o sintonizado de 5ª e 7ª harmônica ou passa alta. O 

método utilizado é o Particle Swarm Optimization (PSO), 

método pouco utilizado, uma vez que a grande parte dos 

estudos nessa área utilizam AG.  

É observado que muitas vezes a solução é simular cada 

cenário de alocação de filtros, verificando o resultado, em 

sistemas elétricos pequenos é possível esta metodologia. Mas 

o problema se torna proporcionalmente mais complexo com o 

aumento de barras do sistema elétrico a ser analisado, sendo 

assim, é necessário o uso de uma ferramenta que busque a 

solução ótima de forma automatizada e que seja robusto para 

cumprir tal tarefa.  

Quanto ao filtro, foi observado que o usual para mitigação 

de distorções harmônicas são os filtros trifásicos. Mas na 

presente pesquisa a proposta é dada com instalação de filtros 

monofásicos de forma a contemplar sistemas monofásicos, 

bifásicos e sistemas trifásicos com alto grau de desequilíbrio 

os quais necessitam de uma abordagem independente para 

cada fase.  

Nestes termos, o objetivo desta pesquisa é desenvolver uma 

metodologia que aponte os locais para instalação de filtros 

passivos com o intuito de obter uma redução sistêmica da 

distorção harmônica, utilizando filtros em ramos monofásicos. 

 A proposta tem serventia também quando há um filtro 

disponível a ser alocado num sistema elétrico, no intuito de 

verificar em qual ponto ele melhor se adequa. 

II.  DISTORÇÕES HARMÔNICAS 

A.  Definição da Distorção Harmônica 

Distorções harmônicas são tensões ou correntes senoidais 

com frequências que são múltiplos inteiros da frequência 

fundamental, a frequência com que o sistema de abastecimento 

foi projetado para funcionar. Isto é, se o suprimento de energia 

é dado com a frequência 60 Hz, como é o caso do Brasil, seus 

múltiplos serão 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz e assim por diante. A 

frequência múltipla dividida pela frequência fundamental dará 

a ordem da harmônica (h), 1, 2, 3,..., n. 

Segundo o teorema de Fourier qualquer sinal ou função 

periódica pode ser representado como a soma de senóides. 

Quando uma forma de onda é idêntica de um ciclo para o 

outro, ela pode ser representada como a soma de ondas 

senoidais puras em que a frequência de cada senóide é um 

múltiplo inteiro da frequência fundamental da onda distorcida. 

 Encontrar a resposta do sistema para cada senóide 

individual, ou seja, de cada harmônica, é muito mais simples 

do que encontrar a resposta para o sinal completo. Portanto, a 

série de Fourier é universalmente aplicada na análise de 
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problemas de harmônica [10]. 

B.  Cálculo da Distorção Harmônica 

Para calcular a distorção harmônica total, THD, de tensão 

ou de corrente, é necessário utilizar as equações (1) e (2), 

respectivamente, conforme IEEE Std. 519/1992 [11]. 
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Onde Vh é a tensão harmônica de ordem h, V1 é a tensão 

fundamental. Analogamente, Ih é a corrente harmônica de 

ordem h e I1 é a corrente fundamental.  

No PRODIST Módulo 8/2016 [12] é apresentada a mesma 

fórmula dada na equação (1) para cálculo de distorção 

harmônica total de tensão, porém com o termo utilizado em 

português, que é Distorção Harmônica Total de Tensão 

(DTT).  

A fórmula para o cálculo da distorção harmônica individual, 

IHD, é dada pela equação (3), já conforme o PRODIST: 

Distorção Harmônica Individual de Tensão de ordem h (DITh). 
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C.  Limites de Distorção Harmônica 

As normas que regem os limites de distorção harmônica 

mais conhecidas no Brasil são o IEEE 519/2014 e o PRODIST 

Módulo8/2016.  

A norma IEEE 519/1992 foi atualizada em 2014 e são os 

limites dessa nova versão que estão vigentes para regulação da 

QEE [13]. 

Os limites da norma do IEEE/2014 são apresentados nas 

tabelas I e II. 

 
TABELA I 

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE TENSÃO 

 

Tensão da barra no PAC 

(Ponto de Acoplamento 

Comum) 

Distorção 

Individual de 

Tensão (%) 

Distorção Total de 

Tensão (%) - THD 

V ≤ 1.0 kV 5.0 8.0 

1001V < V ≤ 69 kV 3.0 5.0 

69 kV < V < 161 kV 1.5 2.5 

161 kV < V 1.0 1.5 

 

TABELA II  

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE CORRENTE PARA SISTEMAS 

CLASSIFICADOS ENTRE 120 V E 69 KV 

 

Máxima Distorção Harmônica de Corrente em porcentagem de IL 

Ordem Harmônica Individual (harmônicas ímpares)a,b 

Isc/IL 
3≤h< 

11 

11≤h<

17 

17≤h<

23 

23≤h<

35 

35≤h≤

50 
TDD 

< 20 c 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

25 < 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50 < 100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

> 1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

 
a Harmônicas pares estão limitadas a 25% dos limites das 

harmônicas ímpares. 
b Distorções de corrente que resultam em um deslocamento 

cc, por exemplo, conversores de meia onda, não são 

permitidos. 
c Todos os equipamentos de geração de energia estão 

limitados a estes valores de distorção de corrente, 

independentemente da corrente Isc/IL. Isc é a corrente máxima 

de curto-circuito no PAC. IL: corrente máxima de demanda de 

carga (componente de frequência fundamental) no PAC. 

 O PRODIST, atualmente, está dividido em nove módulos, 

sendo o módulo 8 o que trata do assunto de QEE, incluindo a 

distorção harmônica. O PRODIST apresenta valores limites da 

distorção harmônica total e individual somente de tensão. A 

tabela III mostra os limites definidos pelo Módulo 8/2016 para 

a distorção harmônica total de tensão. 

 
TABELA III 

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DE TENSÃO (PRODIST) 

 
Tensão Nominal do Barramento Distorção Harmônica Total 

Tensão (%) 

Vn ≤ 1kV 10 

1kV < Vn ≤ 13,8 kV 8 

13,8 kV < Vn ≤ 69 kV 6 

69 kV < Vn < 230 kV 3 
Vn  = Tensão nominal 

 

As tabelas IV, V e VI mostram os limites definidos pelo 

PRODIST para as distorções harmônicas individuais de 

tensão. 

 
TABELA IV 

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA INDIVIDUAL DE TENSÃO (PRODIST) 

ÍMPARES NÃO MÚLTIPLAS DE 3 

 
 Ordem 

Harmônic

a 

Vn≤1 

kV 

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 1,5 

17 2,5 2 1,5 1 

19 2 1,5 1,5 1 

23 2 1,5 1,5 1 

25 2 1,5 1,5 1 

>25 1,5 1 1 0,5 
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TABELA V 

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA INDIVIDUAL DE TENSÃO (PRODIST) 

ÍMPARES MÚLTIPLAS DE 3 

 

 

Ordem 

Harmônic

a 

Vn≤1 

kV 

1kV<Vn 

≤13,8kV 

13,8kV

<Vn 

≤69kV 

69kV<Vn 

<230kV 

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 

 

TABELA VI 

 LIMITES DE DISTORÇÃO HARMÔNICA INDIVIDUAL DE TENSÃO (PRODIST) 

PARES 

 

 

Ordem 

Harmônic

a 

Vn≤1 

kV 

1kV<Vn 

≤13,8kV 

13,8kV

<Vn 

≤69kV 

69kV<Vn 

<230kV 

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 

III.  METODOLOGIA DE ALOCAÇÃO DE FILTROS 

Uma forma efetiva de estudar a geração, propagação e 

mitigação de distorções harmônicas em sistemas elétricos de 

potência, é através de modelagem e simulação [14]. Para tanto, 

serão utilizadas duas ferramentas de auxílio muito pertinentes 

para esses estudos: o programa Alternative Transients 

Program (ATP), que é um programa do tipo Electro Magnetic 

Transients Program (EMTP), e o Matrix Laboratory 

(MatLab), para desenvolver a rotina de otimização.   

Dessa forma, neste trabalho são feitas modelagem e 

simulação de um SEP no ATP, que simula o fluxo harmônico 

do sistema, e em interação com o MatLab, são verificados os 

índices de QEE referentes à distorções harmônicas.  

A.  Modelagem 

A modelagem é feita no software ATP. Qualquer sistema 

elétrico que tenha suas características disponíveis pode ser 

modelado, através da entrada de dados nos modelos pré-

prontos do ATPDraw [15].  

Com o uso do ATPDraw é ainda possível obter fluxos em 

diferentes cenários, e assim, coleta-se os dados necessários 

para dar seguimento à metodologia, através da utilização do 

MatLab, como o THD e IHD. 

Os principais componentes de um SEP são fonte geradora, 

linhas, transformadores, cargas lineares e cargas não lineares, 

cada um desses elementos foram modelados no programa 

ATPDraw no intuito de que sua representação fosse o mais 

próximo possível da realidade. 

Dessa forma, os componentes do sistema foram modelados 

conforme as seguintes condições: a fonte geradora de energia 

foi modelada como uma fonte de tensão trifásica com uma 

reatância série, os transformadores foram modelados como 

transformadores ideais, as linhas foram modeladas com o 

modelo pi, as cargas lineares como cargas RL as cargas não 

lineares como fontes de corrente com a frequência múltipla 

relativa a cada ordem harmônica intrínseca a ela e os banco de 

capacitores como uma carga capacitiva, tosos os componentes 

são apresentados na tabela VII, com seu respectivo ícone 

conforme apresentado na plataforma do ATPDraw. 

 
TABELA VII 

COMPONENTES DO ATPDRAW UTILIZADOS NA MODELAGEM DO SISTEMA 

ELÉTRICO 

 

Componente do SEP Modelo no ATPDraw 

Fonte 
 

Transformador 

 

Linhas 
 

Cargas lineares 
 

Cargas não lineares 

 

Banco de capacitores 

 

Filtros 

 

B.  Simulação 

Rodando o ATP são obtidos os dados necessários para 

cálculo dos índices de distorção harmônica para cada cenário 

de instalação de filtros. Esses cenários são gerados no MatLab 

e simulados no ATP, através de um simulador automático, 

programado no MatLab. Assim, são calculados os indicadores 

de distorção harmônica em cada barra de análise, para cada 

cenário.  

E os filtros disponíveis são conforme opções dadas em 

módulos monofásicos com valores de resistência, indutância e 

capacitância pré-estipulados, que correspondem à ordens 

harmônicas típicas em sistemas de distribuição (3ª, 5ª, 7ª, 11ª e 

13ª). 

Foi implementada no MatLab uma rotina para gerar 

automaticamente diferentes cenários de alocação dos filtros em 

módulos e rodá-los no ATP, para trabalhar em conjunto com o 

método de otimização.  

Como típico em problemas com multiobjetivo, os objetivos 

são conflitantes, normalmente em estudos de distorções 

harmônicas são duas as funções objetivos (F.O.) básicas para o 

problema: uma visa diminuir os indicadores de distorção 

harmônica e a outra visa diminuir o número, e 

consequentemente, o custo dos filtros a serem alocados. A 

solução deve atender ainda os limites de distorção harmônica 

em todas as barras.  
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C.  Fluxograma da Metodologia 

A metodologia proposta está dividida por etapas. Além de 

ter uma parte desenvolvida no software ATP e outra no 

MatLab. Cada etapa, e em que ambiente está ocorrendo, pode 

ser verificada na figura 1, os procedimentos no ATPDraw 

estão em pontilhado e no MatLab são vistos em tracejado. 

 

 
 

Fig. 1.  Fluxograma da metodologia. 

 

Primeiramente o sistema elétrico que deve ser analisado é 

modelado e simulado seu caso base, ou seja, ainda sem 

qualquer filtro instalado. Dessa forma são calculados THD e 

IHD de cada barramento do sistema, por fase, seja 

monofásico, bifásico ou trifásico. 

 Então, o algoritmo genético seleciona uma população 

inicial (conjunto de filtros alocados) e o ATP simula o caso de 

alocação de filtros, e assim, consecutivamente.  

Deve-se simular cada cenário de alocação de filtros, 

verificando o resultado obtido. Quanto maior o sistema, mais 

complexa se torna a solução, devido ao aumento de barras do 

sistema elétrico a ser analisado. 

O próximo passo é a avaliação das funções objetivos, e, se 

atendido o critério de parada, a solução obtida é dada como 

satisfatória, em caso contrário, são feitos novos cenários, que 

passam pelas etapas básicas do algoritmo, são simulados no 

ambiente do ATPDraw, e finalmente avalia-se as F.O. 

novamente. Segue essa iteração, até obter um resultado que 

satisfaça os limites. 

IV.  ESTUDO DE CASO 

Um sistema com características pertinentes ao estudo de 

distorções harmônicas foi modelado no ATPDraw, e assim, 

procedeu-se na obtenção do fluxo harmônico através da 

simulação de tal sistema modelado.  

O sistema teste escolhido é o Test System 2 Unbalanced 

Utility Distribution System, recomendado no artigo elaborado 

pela Task Force on Harmonics Modeling and Simulation 

(1999) [16], baseado no IEEE 13 barras mas adaptado para 

estudos com distorções harmônicas, este sistema elétrico 

representa de um sistema de distribuição. O diagrama unifilar 

do sistema IEEE 13 barras é apresentado na figura 2. 

 
Fig. 2.  Diagrama do Sistema de Distribuição IEEE 13 barras. 

 

As THD de tensão de algumas das barras desse sistema, são 

disponibilizadas no artigo do Task Force on Harmonics 

Modeling and Simulation, porém, comparando com as normas 

atuais, esses valores não estavam ultrapassando 

relevantemente os limites. Observando-se isso, as THD foram 

incrementadas, no intuito de provocar maiores distorções 

harmônicas no sistema. 

Dessa forma, as fontes de corrente, utilizadas para 

representar as cargas não lineares, que representavam ordens 

harmonicas ímpares, tiveram suas magnitudes multiplicadas 

por 5 na modelagem. Assim, foi gerado o caso base para início 

do teste da metodologia proposta. As THD resultantes desse 

caso base são as apresentadas na tabela VIII. 

 
TABELA VIII 

 THD DE TENSÃO DO SISTEMA POR FASE E BARRA 

 

Nó (barra) Fase A Fase B Fase C 

32 8,87% 8,52% 8,35% 

33 8,75% 9,15% 8,37% 

34 4,23% 4,88% 4,50% 

71 14,50% 13,51% 14,04% 

75 14,97% 13,82% 14,34% 

52 14,57%   

911   14,60% 

A.  Formulação e Algoritmo 

Para este caso de estudo, foi formulada a seguinte função 

multiobjetivo, conforme equação (4), e restrições, conforme 

(5), no intuito de satisfazer o necessário de limitações e a 

minimização de quantidade de módulos de filtros. 

 

    

 
filtros

nF

F

FFOF







2

1 b

21

THD

),min_(..

                           (4) 
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Com THD sendo a distorção harmonica total de tensão na 

barra b, e b é determinada barra do sistema, sendo elas 

31,32,33,34,45,46,75,92,71,84,911,150,52. E nfiltros é o número 

de módulos de filtros a ser instalados no Sistema elétrico 

analisado. 

hbh

b

IHDIHD

THDTHD

lim,

lim




                          (5) 

Foi realizada a simulação de cenários utilizando, neste caso, 

um filtro com módulos monofásicos com valores de 

resistência, indutância e capacitância pré-estipulados, 

correspondendo à uma determinada ordem harmônica típica. O 

filtro no caso é o de terceira harmônica, que foi previamente 

calculado para ser alocado na barra 32. 

B.  Resultados 

Surpreendentemente, o melhor local da alocação dos 

módulos do filtro projetado para a 3ª harmônica da barra 32, 

não ocorreu, - numa visão geral do sistema - quando este foi 

alocado na barra 32, mas sim quando os 3 módulos foram 

alocados na barra 75, as tabelas a seguir mostram alguns dos 

resultados obtidos a partir dos diferentes cenários modelados 

no ATPDraw e calculados no MatLab. Pelo fato de serem 

muitos os resultados, e consequentemente tabelas de 

resultados, somente são apresentadas aqui as mais relevantes, a 

tabela IX traz o caso base com medições em todas as barras do 

sistema, a tabela X é com módulos de filtros instalados na 

barra 32, e a tabela XI com filtros na 75. 

 
TABELA IX 

 CASO BASE - SEM FILTROS 

 

Barra Fase A Fase B Fase C 

31 3,37% 3,23% 3,18% 

32 8,87% 8.52% 8.35% 

33 8.75% 9.15% 8.37% 

34 4.23% 4.88% 4.50% 

45  8.77%  

46  8.82%  

71 14.50% 13.51% 14.04% 

92 14.51% 13.52% 14.05% 

75 14.97% 13.82% 14.34% 

150 14.50% 13.52% 14.04% 

52 14.57%   

911   14.60% 

 
TABELA X 

 CASO 2 – FILTROS NA BARRA 32 

 

Barra Fase A Fase B Fase C 

31 2.95% 2.21% 2.48% 

32 6.30% 4.15% 5.21% 

33 6.30% 4.15% 5.21% 

34 4.02% 4.52% 3.81% 

45  4.19%  

46  4.22%  

71 10.70% 8.01% 9.84% 

92 10.71% 8.02% 9.84% 

75 11.08% 8.26% 10.08% 

150 10.70% 8.01% 9.84% 

52 10.76%   

911   10.32% 

TABELA XI 

 CASO 9 – FILTROS NA BARRA 75 

 

Barra Fase A Fase B Fase C 

31 2.73% 1.96% 2.11% 

32 5.51% 3.70% 4.24% 

33 5.76% 3.88% 4.53% 

34 3.80% 4.23% 2.91% 

45  3.72%  

46  3.76%  

71 7.92% 5.61% 6.51% 

92 7.92% 5.62% 6.52% 

75 8.09% 5.69% 6.65% 

150 7.92% 5.61% 6.51% 

52 7.95%   

911   6.97% 

 

Em todas as tabelas, as células hachuradas são aquelas em 

que os valores continuam ultrapassando os limites. 

C.  Análise 

Cada um dos casos analisados mostrou comportamento 

majoritariamente similar: a barra que recebia o filtro tinha suas 

distorções harmônicas reduzidas, e algumas barras vizinhas 

levemente reduzidas. 

Observa-se no comportamento dos 3 casos principais o 

seguinte: 

- Caso base: Várias barras com distorção harmônica acima 

dos níveis permitidos pelas normas. 

- Caso 2: Cerca de metade das distorções ainda 

permanecem acima dos limites permitidos. O filtro 

cumpriu sua função para a barra 32 e sua vizinhança, o 

uso destes módulos de filtro não mostrou um 

comportamento de mitigação quando observada de 

forma sistêmica.  

- Caso 9: o melhor caso, além de mitigar as distorções 

harmônicas da barra em que foram alocados os 

módulos, também cumpriu a função para as barras 

próximas, com exceção de uma. 

V.  CONCLUSÃO 

Pelo exposto, percebe-se que os melhores resultados de 

diminuição de THD de forma sistêmica no SEP do caso 

estudado não ocorreu com a instalação do filtro na barra para o 

qual ele foi projetado, na barra 32 mas em outra barra, a 75, a 

qual é mais distante e mostrou um efeito de mitigação de 

distorção harmônica não somente em barras próximas a ela, 

como também nas distantes.  

Dessa forma se percebe o quanto são necessários estudos 

que englobem a análise do sistema todo, e o quanto mitigações 

pontuais de distorções harmônicas são perigosas quando 

verificamos que pode haver modificações nos fluxos do 

sistema, onde podem surgir novos comportamentos 

decorrentes da instalação de filtros harmônicos de 

determinadas ordens e em determinados locais. 
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