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Abstract—Nowadays, harmonics in all type of power system 

circuits are inevitable. However, its mitigation is a necessity and 

this mitigation must be made as close as possible to its generator 

source. This paper presents a harmonic attenuator set, which 

consists of phase-shifting distribution transformers and a 

hybrid active filter, which together mitigate harmonics in the 

auxiliary system of a thermoelectric plant. The transformer has 

the function to mitigate the standard harmonics, it means, 

certain harmonic currents, and the hybrid active filter 

eliminates non-conventional harmonic components. The 

proposed set has been developed for SUAPE Thermoelectric 

Power Plant, in Brazil. 

 

Index Terms— Eficiência Energética, Filtro Ativo Híbrido, 

Gerador, Harmônicos, Transformador Atenuador de 

Harmônicos. 

I.  INTRODUÇÃO 

 conteúdo harmônico de qualquer instalação produz 

diversos problemas operativos, desde redução da 

capacidade de transporte de energia útil até a grandes 

interferências nos sistemas de controle de processos [1-3]. 

Desta forma, ele deve ser mitigado o mais rápido e perto 

possível de sua fonte de geração [4-6]. 

A compensação do conteúdo harmônico pode ser realizada 

por: filtros passivos sintonizados, filtros ativos de potência 

série ou paralelo e filtros ativos híbridos. Já a solução 

proposta nesta pesquisa faz uso de transformadores 

atenuadores de harmônicos em conjunto com um filtro ativo 

híbrido. Neste conjunto, basicamente a redução dos 

harmônicos circulantes por meio de transformadores é obtida 

via a impedância proporcionada pela fonte (transformador) ou 

por meio da recombinação das ondas senoidais. A 

recombinação das ondas senoidais ocorre dentro do próprio
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transformador nos pontos de ligação dos enrolamentos, ou por 

meio de defasagens feitas através da associação de 

transformadores em cascata. 

Após simulações e ensaios em escala reduzida, foi definido 

que os arranjos de transformadores que geram defasagem de 

30º entre a tensão de alimentação de duas cargas iguais são os 

que apresentam melhor atenuação harmônica. Estas 

configurações podem ser obtidas com dois transformadores 

independentes ou com um transformador com três 

enrolamentos, um primário e dois secundários. 

A topologia de filtros ativos híbridos é tradicionalmente 

definida pelo trabalho em conjunto de uma parte passiva 

(indutores e capacitores) e uma parte ativa (conversor 

eletrônico de potência). Na topologia de filtro híbrido, 

utilizada neste projeto, não há mais uma célula L-C 

sintonizada [7, 8]. O filtro passivo sintonizado é substituído 

por um simples banco de capacitores e a sintonia do ramo 

híbrido é feita eletronicamente pelo filtro ativo a partir do 

conceito da impedância ativa [9]. Esta topologia apresenta 

ótimas características de compensação e isolação harmônica. 

Este artigo apresenta um conjunto atenuador de 

harmônicos, que é constituído de transformadores de 

distribuição defasadores e um filtro ativo híbrido, que está 

mitigando harmônicos em uma usina termelétrica. O 

transformador tem a função de mitigar, a níveis 

normalizados, determinadas correntes harmônicas e o filtro 

híbrido de eliminar as componentes harmônicas não 

reduzidas pelos enrolamentos do transformador. A proposta 

caracteriza uma nova tecnologia, por se tratar de um 

equipamento híbrido com os enrolamentos do transformador e 

com os elementos passivos e ativos do filtro híbrido. 

Desta maneira, a compensação do conteúdo harmônico 

presente na corrente da carga possibilita o aumento da 

potência disponível pelo gerador que agora passa a alimentar 

uma carga com corrente puramente senoidal. Para tanto, o 

conjunto atenuador implementado na UTE SUAPE II 

contribui de forma efetiva com a melhoria da eficiência dos 

geradores. A carga selecionada para a instalação do sistema 

foram os motores do sistema de exaustão em função de seus 

retificadores, que constituem uma das principais cargas não-

lineares da planta. O resultado após a eliminação dos 

harmônicos é um menor consumo de óleo diesel na usina 

termelétrica. 
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II.  CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO DO FILTRO ATIVO HÍBRIDO 

O conjunto atenuador de harmônicos é composto de duas 

partes, o transformador atenuador e o filtro ativo híbrido. Esta 

seção retrata as etapas de montagem do filtro ativo híbrido. A 

Figura 1 apresenta o diagrama unifilar do circuito de potência 

do filtro ativo híbrido. 

 
Fig. 1. Diagrama equivalente monofásico do filtro ativo híbrido. 

 

Além do circuito de potência, o equipamento também 

conta com os circuitos de controle, de comando e sinalização, 

além de medidores e uma tela para supervisão local da 

operação do equipamento.  

Para a montagem do equipamento foi utilizada uma 

topologia trifásica modular, sendo que o filtro trifásico é 

composto por três filtros monofásicos acondicionados no 

mesmo armário. Esta proposta tem a intenção de facilitar a 

manutenção do equipamento uma vez que, no caso de falha 

de uma das fases, é possível efetuar rapidamente a 

substituição somente do módulo defeituoso. Além do mais, o 

controle individual por fase possibilita a compensação de 

pequenos desequilíbrios que possam existir entre as fases. 

Primeiramente foi feita uma análise para posicionamento 

dos componentes dentro do frame. Optou-se por colocar os 

componentes do circuito de potência (Ponte H, contatores de 

manobra, transformador de acoplamento e banco de 

capacitores) na parte de trás do frame e os circuitos 

eletrônicos e de controle na parte da frente. As botoeiras para 

comando e as luzes de sinalização foram acondicionadas na 

porta do armário. Uma tela para monitoramento das correntes 

do sistema também foi posteriormente adicionada à porta do 

equipamento. 

A.  Montagem do Circuito de Potência 

Esta seção descreve algumas etapas da montagem dos 

componentes do circuito de potência do filtro híbrido no 

armário elétrico. 

A Figura 2 mostra o módulo conversor de frequência que 

foi utilizado na construção do protótipo. Estão indicados na 

figura os semicondutores de potência IGBTs, os drivers para 

disparo dos IGBTs e o ventilador para refrigeração.  

Deve-se levar em conta, no posicionamento dos 

conversores de frequência no painel, a necessidade de 

exaustão da ventilação forçada utilizada para o resfriamento 

dos IGBTs. Deste modo, as pontes foram posicionadas na 

parte traseira da placa na região superior para que o ar quente 

seja eliminado pelo ventilador de exaustão localizado na 

tampa do frame. Seu posicionamento também é tal que se 

torne fácil sua retirada para manutenção ou transporte, 

garantindo que não serão danificados por vibrações ou 

possíveis impactos ocorridos no equipamento durante o 

transporte. 

 

 
Fig. 2. Módulo conversor de frequência em ponte H monofásico. 

 

Outros componentes do circuito de potência são os 

transformadores de acoplamento, que fazem a interface entre 

os conversores de frequência e o banco de capacitores do filtro 

híbrido. Os transformadores de acoplamento são componentes 

pesados, dificultando o manuseio e transporte do armário 

quando estão posicionados dentro do equipamento. Assim, 

para facilitar o transporte e também o acesso à algumas partes 

do painel optou-se por montar uma estrutura de aço com 

gavetas removíveis para acomodar os transformadores de 

acoplamento. A Figura 4 mostra a estrutura da gaveta com 

um transformador de acoplamento, seu respectivo filtro LC 

para redução dos ruídos de chaveamento e os bornes de 

conexão com o restante do sistema. Como o filtro trifásico é 

constituído de três monofásicos, são necessários três 

transformadores de acoplamento que são acomodados em três 

gavetas como a da Figura 3.  

 

 
Fig. 3. Gaveta com transformador de acoplamento e filtro LC. 

 

A Figura 4 mostra a vista traseira do protótipo com os três 

conversores posicionados na parte de cima do painel. À frente 
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da placa laranja de montagem, na região inferior, está 

posicionada a estrutura de aço que receberá as gavetas com os 

transformadores e o banco de capacitores. Na região central, 

ao lado esquerdo do conversor da fase C, está instalado 

também um transformador isolador que adequa a tensão de 

entrada do sistema (480 V) para a tensão de alimentação dos 

circuitos eletrônicos e de comando (220 V). Os contatores 

auxiliares estão posicionados na região central da placa de 

montagem e os contatores principais, juntamente com fusíveis 

de proteção e sensores hall de tensão, estão posicionados na 

parte inferior da placa de montagem. Também pode-se 

observar o ventilador de exaustão na parte superior. 

Apesar do circuito de potência ficar localizado na parte 

traseira do equipamento, a alimentação é feita pela frente, de 

modo a facilitar o acesso aos pontos de conexão e facilitar a 

instalação do equipamento. Foi então confeccionado um 

barramento para conexão do protótipo com a rede elétrica. 
 

 
Fig. 4. Vista traseira do equipamento com os transformadores de acoplamento e 

banco de capacitores devidamente acomodados. 

B.  Montagem dos Circuitos de Controle e Comando 

Na parte frontal da placa de montagem ficam localizados 

os circuitos eletrônicos de controle e comando do 

equipamento. Como o protótipo trifásico é constituído por três 

sistemas de controle independentes, um para cada fase, os 

mesmos foram posicionados em três placas de montagem 

independentes, facilitando a visualização de cada parte do 

sistema. Além do mais, em caso de manutenção, essa 

estrutura possibilita a troca de toda a eletrônica de uma fase 

rapidamente, sendo possível a localização da avaria pontual 

posteriormente fora do equipamento. 

A Figura 5 mostra o equipamento com todos os circuitos 

eletrônicos das três fases devidamente posicionados; enquanto 

a Figura 6 mostra detalhes dos circuitos de uma das fases. 

 

 
Fig. 5. Vista frontal do equipamento com todos os circuitos de controle 

instalados. 

 

 
Fig. 6. Detalhe dos circuitos eletrônicos de controle e comando de uma fase. 
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C.  Montagem da Porta, Comandos e Sinalizações 

Além dos circuitos de potência e de controle devem ser ainda 

instaladas as botoeiras de comando, as luzes de sinalização e 

os medidores de tensão na porta do equipamento. Também 

está sendo desenvolvido um sistema delfr supervisão local que 

possibilita a visualização das formas de onda de corrente e 

distorção harmônica no sistema, antes e depois da 

compensação harmônica efetuada pelo conjunto atenuador de 

harmônicos.  

A Figura 7 mostra o painel frontal do equipamento com a 

tela destinada ao sistema de supervisão na parte superior, os 

três medidores da tensão do Link DC de cada fase além das 

botoeiras de comando e luzes de sinalização do estado do 

equipamento. A Figura 8 mostra o sistema de aquisição de 

dados que realiza as medições das correntes do sistema para 

que sejam mostradas no monitor na porta do equipamento. O 

computador industrial processa os dados adquiridos pelo 

sistema de medição, calcula as distorções harmônicas e as 

mostra na tela de supervisão. Este computador também faz o 

registro dos dados medidos. 

 

 
Fig. 7. Vista da porta do equipamento e dos comandos e sinalizações. 

III.  O TRANSFORMADOR DEFASADOR 

O transformador defasador foi construído com 2 

enrolamentos primários (em delta), a seco, com enrolamentos  

 
Fig. 8. Detalhe do sistema de aquisição de dados do sistema de supervisão. 

 

secundários tipo zigzags e defasagem de 30°, para tensões 

480+480/480+480 Volts e potência em torno de 200 kVA, 

para ser instalado provisoriamente dentro da sala de baixa 

tensão da casa de força 1 e 2. Isto fez com que as fiações dos 

circuitos que alimentam cada grupo de controladores de 

velocidade com 18 motores cada não fossem alteradas, e cada 

um deles passasse a alimentar um enrolamento primário do 

transformador a seco.  

Os transformadores foram instalados em armários em aço 

com tampas laterais removíveis, com termômetros que 

medem as temperaturas entre os enrolamentos primários e 

secundários em cada uma das colunas, têm rodas para 

facilitar seu translado, seus enrolamentos são confeccionados 

em alumínio e os bornes de entrada ficam na parte superior, 

com entrada do cabeamento por baixo, via canaletas 

existentes. As Figuras 9 a 11 mostram detalhes do 

transformador defasador. 

 

 
Fig. 9. Visão geral do transformador defasador com porta de acesso aos terminais 

com parafusos 

 

 
Fig. 10. Enrolamentos do transformador defasador 
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Fig. 11. Termômetro usado na medição das temperaturas internas do 

transformador 

IV.  TESTES NOS SISTEMA TRANSFORMADOR ATENUADOR DE 

HARMÔNICOS 

Para garantir o correto funcionamento do sistema protótipo 

transformador atenuador de harmônico no local de instalação 

na SUAPE II, diversos testes devem ser realizados em 

laboratório. A seguir são detalhadas as etapas de testes e 

ensaios realizados. 

A.  Sistema para Testes 

O protótipo do conjunto redutor de harmônicos foi 

produzido para ser instalado no circuito que alimenta os 

reguladores de velocidade dos ventiladores de refrigeração 

dos conjuntos geradores. Este circuito trabalha em baixa 

tensão com tensões de 480 V fase-fase / 277 V fase neutro. 

Nesse sentido, criou-se em laboratório um circuito próprio em 

480V para realizar os testes no filtro híbrido. Este circuito 

conta com um disjuntor de proteção próprio e um 

autotransformador elevador 220V:480V. 

Após montagem do circuito para alimentação do filtro 

híbrido na tensão adequada iniciaram-se os testes seguindo a 

seguinte ordem: (a) energização dos circuitos eletrônicos de 

controle, comando e medição, e verificação do seu correto 

funcionamento; (b) gravação dos algoritmos de controle nos 

DSPs (Digital Signal Processors), (c) energização do circuito 

de potência, (d) testes do sistema sem carga, e (e) testes do 

sistema completo com carga. 

B.  Energização dos Circuitos Eletrônicos 

Por questões de segurança, o protótipo do conjunto redutor 

de harmônicos não foi totalmente energizado de uma vez. 

Foram desabilitados os circuitos de comando que inserem os 

componentes de potência (contatores e conversores de 

frequência) e realizada a energização dos demais circuitos 

eletrônicos. Foram então conferidas todas as tensões de 

alimentação das placas e o correto funcionamento de todas 

elas. 

C.  Gravação dos Algoritmos de Controle nos DSPs 

Uma vez que os circuitos eletrônicos estavam com perfeito 

funcionamento, iniciou-se a etapa de gravação dos algoritmos 

de controle, descritos em [1], nos DSPs (Digital Signal 

Processors). Esse processo deve ser feito fase por fase já que o 

controle do equipamento é individual por fase. Após a 

gravação e ajuste dos parâmetros utilizando o PC, o DSP 

passa a operar em modo stand-alone e realiza o controle do 

equipamento todo sozinho. 

D.  Energização do Circuito de Potência do Filtro 

Para o correto funcionamento das malhas de controle 

envolvidas na regulação da tensão do Link DC e na 

compensação dos harmônicos é necessário calibrar os 

sensores de tensão e corrente do filtro.  Para isso foi 

adicionada ao processo de inicialização do filtro uma “chave 

de manutenção”, mostrada na Figura 12, que interrompe o 

ciclo de inicialização do equipamento. A Figura 13 apresenta 

o esquemático com a ligação dos contatores do filtro híbrido. 

O procedimento de inicialização segue os passos descritos a 

seguir: 

1) Pressiona-se o botão Inserir Filtro no painel principal. 

2) O contator K2 fecha e insere o banco de capacitores em 

paralelo com a rede elétrica. Neste estado o transformador 

de acoplamento tem o secundário em curto, realizado pelo 

contator K3.  

3) Após uma temporização de 1 segundo o contator K1 fecha 

e insere o conversor de frequência no sistema. 

4) Após uma temporização de 0,1 segundo o contator K3 

abre, retirando o curto do transformador e fazendo com que 

a corrente do secundário flua pelo conversor de frequência. 

5) O conversor de frequência realiza uma pré-carga lenta da 

tensão do capacitor do link DC. 

6) Atingido o valor de 550 V no link DC o algoritmo de 

controle da tensão DC entra em ação e passa a regulá-la 

neste valor. 

7) Após uma temporização de 1 segundo para estabilização da 

tensão do link DC o controlador harmônico passa a atuar 

compensando as correntes harmônicas do sistema. 

 

 
Fig. 12. Chaves de manutenção do filtro híbrido 

 

 
Fig. 13. Diagrama equivalente monofásico do filtro ativo híbrido 
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A “chave de manutenção” interrompe o ciclo de 

inicialização do filtro híbrido entre os pontos 3) e 4). Com a 

chave posicionada para cima o contator K2 fecha, inserindo o 

capacitor na rede, no entanto o contator K1 permanece aberto 

não conectando o conversor de frequência no sistema e o 

contator K3 permanece fechado mantendo o secundário do 

transformador em curto. 

Neste modo de operação é possível obter a leitura dos 

sensores do equipamento sem que a parte ativa do filtro 

(conversor de frequência) esteja inserida no sistema, 

auxiliando na realização de manutenções. O filtro se 

comporta como um simples banco de capacitores com o 

transformador de acoplamento conectado em série. 

E.  Testes no Sistema sem Carga 

Os primeiros testes nos algoritmos de controle foram 

realizados sem carga no sistema, apenas com o filtro híbrido 

ligado. Primeiro foi testado o controle da tensão do link DC, 

que deve ficar regulada em torno de 550 V. A Figura 14 

mostra a tensão da fase A (amarelo) e as correntes das três 

fases do filtro híbrido apenas com o controle do link DC 

ativado. As correntes do banco utilizado nesse teste são de 20 

A por fase, que fica em torno de um quarto da corrente 

máxima que deve ser utilizada na SUAPE. 

Pequenas diferenças podem ocorrer entre as fases devido 

às diferenças entre os componentes de cada fase (capacitores, 

transformador, etc.) e pequenas diferenças nos ajustes dos 

sensores. No entanto, como as malhas de controle são 

independentes isso é automaticamente compensado pelo 

algoritmo de controle e não afeta a compensação final dos 

harmônicos em cada fase. 

O próximo passo é a verificação do algoritmo de controle 

da compensação harmônica [10]. Antes de conectar a carga 

ao sistema, o algoritmo de compensação pode ser testado 

realizando a compensação apenas dos harmônicos da própria 

corrente do banco de capacitores. Pode ser observado na 

Figura 14 que a corrente drenada pelo banco de capacitores 

não é perfeitamente senoidal, devido a harmônicos presentes 

na tensão da rede e às não linearidades do chaveamento do 

conversor de frequência durante a carga do link DC [11]. 

Estes harmônicos podem ser eliminados pela ação do filtro 

híbrido. Acionando o algoritmo de compensação pela chave 

localizada no painel frontal, o filtro é capaz mitigar os 

harmônicos do banco deixando as correntes perfeitamente 

senoidais. Esse processo é chamado de isolação harmônica [1] 

e pode ser observado na Figura 15. 

A Figura 16 mostra o transitório de entrada do filtro 

quando o contator K2 é ligado. Em amarelo está a tensão de 

uma fase, em azul a corrente do banco de capacitores e em 

lilás a corrente no secundário do transformador de 

acoplamento. Há uma corrente de inrush relativamente 

elevada, o que é comum em bancos de capacitores. No entanto 

esse transitório é bem rápido e não apresentou problemas para 

o sistema testado. Destaca-se que para melhorias futuras no 

protótipo um sistema de soft-start pode ser desenvolvido, para 

evitar esse tipo de transitório. 

 

 
Fig. 14. Formas de onda de tensão e corrente no filtro sem compensação 

 

 
Fig. 15. Formas de onda de tensão e corrente no filtro durante “isolação 

harmônica” 

 

 
Fig. 16. Transitório de entrada do filtro. 

 

A Figura 17 mostra o transitório da etapa 4) de 

inicialização do equipamento, que consiste na abertura do 

secundário do transformador de acoplamento e inserção do 

conversor de frequência no sistema. Em amarelo está a tensão 

de uma das fases, em azul a corrente do banco de capacitores 

(primário do transformador de acoplamento), em lilás a 

corrente no conversor de frequência e em verde a tensão do 

conversor. Observa-se que não há inrush de corrente nem 

sobretensão no momento da abertura de K3, uma vez que a 

corrente passa a circular por K1 e pelo conversor. 
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Fig. 17. Entrada do conversor de frequência no sistema 

F.  Testes no Sistema com Carga 

Após a verificação do funcionamento básico do 

equipamento, efetuou-se os testes com carga. Considerando o 

banco de capacitores de 15 kVar, a carga máxima que seria 

ainda suportada pelo transformador ficaria em torno de 12 

kW. Com base nesse valor foi montada uma carga resistiva 

alimentada por um retificador trifásico para geração de 

harmônicos de corrente. 

A carga para testes é composta por uma parte com 

resistências e um ventilador para refrigeração, um retificador, 

uma indutância de alisamento e mais algumas resistências 

montadas fora da caixa. A Figura 18 e a Tabela I mostram 

esta carga com suas especificações. 

 

 
Fig. 18. Carga de testes 

 
TABELA I 

ESPECIFICAÇÕES DA CARGA DE TESTES 

 

Potência Aparente 12,72 kVA 

Potência Ativa 12,07 kW 

Distorção Harmônica Total (THD) 30% 

Tensão de Entrada (CA) 480 V 

Corrente de entrada 15,5 A 

Tensão de saída (CC) 648 V 

Resistência 33 Ω 

Indutância de alisamento 70 mH 

 

A Figura 19 mostra o conteúdo harmônico dessas 

correntes, com um THD de aproximadamente 30%. Os 

principais harmônicos dessa carga são os de 5ª e 7ª ordem, 

com amplitudes de 20% e 14%, respectivamente. A Figura 20 

mostra as correntes da fonte quando o conjunto é inserido no 

sistema, mas sem o acionamento dos algoritmos de 

compensação ativa. 

 

 
Fig. 19. Conteúdo harmônico da carga de testes 

 

 
Fig. 20. Forma de onda das correntes na fonte sem compensação ativa. 

 

A Figura 21 mostra o conteúdo harmônico da corrente da 

fonte sem compensação ativa. Como o filtro híbrido tem um 

banco de capacitores associado, o THD percentual cai para 

20% devido à adição da corrente fundamental do banco no 

sistema. 

 

 
Fig. 21. Espectro harmônico das correntes na fonte sem compensação ativa. 

 

A Figura 22 mostra a forma de onda das tensões da fonte 

antes da compensação e a Figura 23 mostra o conteúdo 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 8 

harmônico dessas tensões. O THD fica em torno de 3,7% com 

pequenas componentes de 5º e 7º harmônico. 

 

 
Fig. 22. Forma de onda das tensões na fonte sem compensação ativa. 

 

 
Fig. 23. Espectro harmônico das tensões na fonte sem compensação ativa. 

 

A Figura 24 mostra as formas de onda das correntes na 

fonte quando a compensação ativa é acionada. É possível 

notar que as correntes se tornam praticamente senoidais, 

inclusive ocorrendo uma pequena redução no valor RMS das 

correntes em relação à Figura 20, uma vez que as correntes 

harmônicas passam a circular pelo ramo do filtro e não mais 

pela fonte. 

 

 
Fig. 24. Forma de onda das correntes na fonte com compensação ativa. 

 

A Figura 25 apresenta o conteúdo harmônico da corrente 

da fonte com compensação ativa, note que as componentes 

harmônicas são praticamente eliminadas resultando em um 

THD de 1,4%. 

 

 
Fig. 25. Espectro harmônico das correntes na fonte com compensação ativa. 

V.  SISTEMA DE SUPERVISÃO DO CONJUNTO TRANSFORMADOR 

ATENUADOR DE HARMÔNICOS 

Foi desenvolvido um sistema de supervisão para esta 

versão do filtro ativo de potência que tem como finalidade 

demonstrar para o usuário como se dá a operação do filtro e 

quais são seus benefícios, quantificando seus ganhos. 

A seguir são apresentadas as telas do sistema de supervisão 

e um breve descritivo da sua funcionalidade. 

O sistema de supervisão é composto por seis visualizações 

(ou painéis), que destacam diferentes aspectos da operação do 

filtro. São elas: Supervisão, Parâmetros, Forma de Onda, 

Harmônicos, Tendência e Economia. 

A primeira visualização, chamada de Supervisão, está 

ilustrada na Figura 26. Ela apresenta o diagrama do circuito 

onde o filtro está instalado, destacando valores de corrente e 

THD para a fonte e as cargas. 

 

 
Fig.26. Tela do sistema de supervisão, com a visualização de “Supervisão” 

selecionada. 

 

Os principais parâmetros monitorados na fonte e nas 

cargas são apresentados em forma de tabela. Os parâmetros 

disponíveis são: THD, corrente RMS, frequência de 
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alimentação e a amplitude do 5º, 7º, 11º e 13º harmônicos. 

Na Figura 27, tem-se a ilustração da visualização 

Harmônicos, onde as amplitudes do 1º ao 20º harmônicos são 

apresentadas em forma de um gráfico de barras. Novamente, 

tem-se uma apresentação comparativa entre a carga (acima) e 

a fonte (abaixo). O usuário pode ocultar os harmônicos pares, 

através do botão “Ocultar Pares” e alterar a escala de 

amplitude para percentual ou linear, através do botão “%”. 

Assim como na visualização anterior, tem-se opções para 

ajuste de escala e interação do usuário com o gráfico. 

Para visualizar o histórico dos parâmetros monitorados, a 

visualização chamada Tendência permite que os parâmetros 

sejam carregados em uma escala de tempo. Para carregar, o 

usuário define o parâmetro e a origem (fonte ou da carga) 

desejada. Mais de um parâmetro pode ser carregado de forma 

sobreposta, para fins de comparação. 

 

 
Fig. 27. Tela do sistema de supervisão, com a visualização de “Harmônicos” 

selecionada 

 

A última visualização, chamada Economia, apresenta o 

valor de economia computado pelo sistema durante o tempo 

que o mesmo esteve ligado. O usuário pode definir os 

intervalos e os parâmetros utilizados no cálculo. 

 

 
Fig. 28. Tela do sistema de supervisão, com o painel de “Configuração” 

carregado na lateral direita. 

Por fim, através do painel de Configuração carregado a 

partir do botão no canto superior direito (engrenagem), o 

usuário pode definir e alterar os parâmetros de medição e as 

características do circuito (carga) onde o filtro está instalado. 

A Figura 28 ilustra este painel carregado na lateral direita da 

tela do sistema. 

VI.  CONCLUSÃO 

Este artigo apresentou os resultados iniciais do conjunto 

atenuador de harmônicos que foi desenvolvido para os 

serviços auxiliares da UTE SUAPE II. Os resultados dos 

testes realizados foram apresentados e discutidos mostrando a 

eficácia do filtro na compensação harmônica de cargas não-

lineares, tanto em regime permanente como transitório. 

Os benefícios obtidos pela aplicação do conjunto atenuador 

de harmônicos podem ser estendidos para melhoria de 

qualquer instalação que possua cargas não lineares. Isto 

devido à redução de perdas em cabos e transformadores e 

aumento da vida útil desses equipamentos. A característica 

híbrida da solução para mitigação harmônica reduz o custo de 

implementação, quando comparada com soluções puramente 

ativas, sendo uma tecnologia interessante para aplicação em 

diversos setores industriais e do setor elétrico. 
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