
 

* Av. Fernando Correa da Costa, s/N, Bloco D – CEP 78060-900 – Cuiabá – MT – BRASIL 
Tel.: +55(065)615-8780 – E-mail:  apolonio@cpd.ufmt.br  

  
V SBQEE 

Seminário Brasileiro sobre Qualidade da Energia Elétrica 

17 a 20 de Agosto de 2003 

Aracaju – Sergipe – Brasil 

 

 

Código: AJU 03 072 
Tópico: Modelagens e Simulações 

 
FILTRO ELETROMAGNÉTICO PARA HARMÔNICOS DE SEQUÊNCIA ZERO 

 
 
 

Roberto Apolônio* - MSc        José Carlos de Oliveira - PhD            Arnulfo Barroso de Vasconcellos - MSc 
                   UFMT                                          UFU                                                           UFMT 

 
Aloísio de Oliveira – Dr                    Olívio Carlos Nascimento Souto - Dr 

                                              UFU                                                            UFU 
 

 
  

RESUMO 
 
Este artigo apresenta o princípio de 
funcionamento, modelagem e implementação 
computacional de uma proposta de filtragem 
fundamentada tão somente em arranjos 
eletromagnéticos destinada à eliminação e/ou 
redução de componentes harmônicas de corrente 
de seqüência zero. A partir dos fundamentos 
físicos e matemáticos, é definido um protótipo do 
produto, cuja avaliação de desempenho da 
proposta é feita através de duas estratégias. Uma 
primeira, computacionalmente, empregando o 
simulador SABER e outra, experimental, 
utilizando-se de medições laboratoriais e o 
protótipo de dispositivo construído para fins desta 
pesquisa.   
  
PALAVRAS-CHAVE 
 
Filtro Eletromagnético, correntes de seqüência 
zero, técnicas para mitigação de harmônicos . 
 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A questão da geração, propagação e efeitos de 
harmônicos nas redes elétricas de potência, têm, 
na atualidade, se firmado como um dos mais 
expressivos fatores responsáveis pela perda de 
qualidade da energia elétrica. O assunto cresce 
em importância à medida que os de dispositivos 
não lineares ocupam mais espaço nas 
instalações elétricas. Neste contexto, com vistas 
à preservação da qualidade do suprimento de 
forma confiável, segura e dentro de padrões,  faz-

se necessário à utilização de técnicas para 
eliminação ou redução das distorções harmônicas 
nos sistemas elétricos. Utilização de filtros e 
dispositivos de compensação harmônica constitui 
em uma das técnicas comumente aplicadas com 
vistas à redução de harmônicos. Estes, de um 
modo geral podem ser agrupados em três 
grandes conjuntos, conforme seu principio 
operacional. Neste sentido, a literatura destaca os 
seguintes tipos: 

- Filtros passivos: constituídos de elementos 
resistivos, indutivos e capacitivos, 
convenientemente arranjados e 
dimensionados para oferecer baixas ou 
altas impedâncias à circulação de uma ou 
mais freqüências harmônicas [1]; 

- Filtros ativos: fundamentados num principio 
do cancelamento das componentes através 
da geração de freqüências iguais e opostas 
àquelas produzidas pelas cargas [1], [2]; 

- Filtros eletromagnéticos: cuja concepção, 
semelhante aos passivos, está no 
oferecimento de altas (bloqueio) ou baixas 
(passa) impedâncias. A distinção está no 
fato que apenas elementos 
eletromagnéticos se fazem presentes nesta 
alternativa [3]. 

2.0 - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO 
FILTRO ELETROMAGNÉTICO [4] 
 
Na sua essência, o filtro eletromagnético 
destinado à compensação de componentes de 
seqüência zero (fundamental ou harmônicas) 
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consiste de um conjunto de três núcleos de 
material ferromagnético. Cada coluna possui dois 
enrolamentos, um denominado de bobina 
principal (BP) e o outro auxiliar (BA), com o 
mesmo número de espiras. Um terminal da BP é 
conectado a fase e o outro é ligado a um dos 
terminais da BA da fase seguinte. Na seqüência,  
o segundo terminal da BA é ligado ao condutor 
neutro, constituindo uma conexão em zigue-
zague. Esta situação pode ser visualizada na 
figura 1. Dessa maneira, a força magnetomotriz 
(FMM) de cada enrolamento produz um fluxo 
magnético no núcleo que se interage com o fluxo 
magnético produzido pela FMM da bobina da 
outra fase. Essa interação entre os fluxos, aliados 
a considerações construtivas e operacionais do 
sistema elétrico, conduz a um caminho de baixa 
impedância, que pode se tornar dominante em 
relação ao restante do circuito elétrico ao qual o 
dispositivo se encontra inserido.  
Referindo-se a  figura 1 e admitindo que: 

- Os enrolamentos sejam alimentados 
através de um sistema trifásico equilibrado; 

- As quedas de tensão nos enrolamentos 
sejam desprezadas; 

- Que a operação do dispositivo ocorra na 
região linear, e; 

- Que as indutâncias próprias LP e LA (do 
enrolamento principal e auxiliar) e a 
indutância mútua (LM) entre elas sejam 
iguais entre si (LP=LA=LM=L). 

 Tem-se que:  
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Lembrando que a indutância mútua entre dois 
enrolamentos é dada por: 

APm LLkL .=  (4) 

Garantindo-se por projeto que LP=LA (=L), tem-se: 

LkLm .=  (5) 

Fazendo k=1 a indutância mútua será igual à 
indutância principal ou auxiliar (L). Isto implica na 
necessidade de se reduzir a um mínimo a 
dispersão entre o enrolamento principal e o 
auxiliar.  
 

 
Figura 1 – Arranjo físico (elétrico + magnético) do Filtro de 

Seqüência Zero. 
 
Convertendo as equações (1)-(3) para o domínio 
da freqüência tem-se, para uma ordem harmônica 
genérica “n” as seguintes equações: 
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Impondo-se que as correntes que circulam pelo 
filtro sejam de ordem 3 chega-se as seguintes 
expressões para as tensões fase-neutro: 
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De acordo com as equações (9), (10) e (11), as 
composições fasoriais das correntes harmônicas 
de ordem 3 resultam em tensões de terceiro 
harmônico nulas. A interpretação física para o 
resultado anterior é que para a freqüência em 
questão a impedância de seqüência zero é igual 
a zero. Isto caracteriza pois a ação de um filtro 
ideal para as componentes enfocadas. 

3.0 - MODELAGEM NO SIMULADOR SABER 
 
Durante as últimas poucas décadas, diversas 
abordagens têm sido usadas para a modelagem 
de transformadores, reatores e outros dispositivos 
eletromagnéticos. Essas  podem ser classificadas 
em estratégias fundamentadas em: equações 
elétricas; equações elétricas e magnéticas; e 
alternativamente relutâncias. O simulador Saber é 
particularmente vantajoso para modelagem de 
dispositivos eletromagnéticos através deste 
último procedimento, permitindo que o dispositivo 
eletromagnético seja estudado baseado no seu 
circuito magnético equivalente.  
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Um dispositivo eletromagnético requer que o 
modelo inclua a interação entre dois elementos: 
um enrolamento (ou bobina) e um núcleo. A 
biblioteca de modelos do simulador possui 
templates denominados de wind e corenl (core 
para dispositivos lineares) que modelam o 
enrolamento e o núcleo não linear 
respectivamente. As características dos 
templates são tais que é possível construir-se 
diferentes arranjos de enrolamentos e núcleos.  
A título de ilustração, a figura 2 mostra o modelo 
físico dos enrolamentos e núcleo que serão 
utilizados para a investigação do funcionamento 
do filtro eletromagnético aqui ressaltado. 

 
 

Figura 2 – Distribuição dos fluxos magnéticos no modelo físico 
do núcleo e enrolamentos. 

 
Na figura 2: 
ΦNU Fluxo magnético no núcleo; 
ΦAR Fluxo no caminho de ar entre o núcleo e o 

enrolamento; 
ΦDISP Fluxo de dispersão de cada um dos 

enrolamentos; 
ΦEX Fluxo através do caminho de ar entre a 

culatra superior e inferior; 
 
A figura 3 mostra a redução da estrutura 
magnética da figura 2 num circuito magnético 
equivalente formado pela combinação das 
relutâncias e FMM’s [5].  

 

 
Figura 3 – Modelo magnético equivalente do núcleo e 

enrolamentos da figura 2. 
 

Onde: 
FBP; FBA Força magnetomotriz do 

enrolamento principal e auxiliar, 
respectivamente; 

RarA; RarP Relutâncias lineares associadas 
ao fluxo na via de ar entre o 
enrolamento e o núcleo; 

RdispA; RdispP Relutâncias de dispersão dos 
enrolamentos; 

RnuA; RnuP Relutâncias não lineares do 
pedaço de núcleo associada à 
altura dos enrolamentos auxiliar e 
principal; 

RnuC Relutância não-linear da culatra 
superior, inferior e coluna direita; 

Rex Relutância linear associada ao 
fluxo magnético através ar entre a 
culatra superior e inferior; 

  
Referindo-se à figura 3, constata-se a existência 
de três tipos de elementos que compõem o 
circuito magnético equivalente: FMM, relutância 
linear e relutância não-linear. Associando-se aos 
modelos do Saber [6], estes componentes são 
considerados da seguinte forma: 

- A FMM é modelada usando o template 
wind.sin; 

- A relutância linear é modelada usando o 
template core.sin; 

- A relutância não-linear é considerada 
através do template jamodel.sin; 

O template jamodel.sin representa um modelo 
em termos da combinação de equações 
diferenciais ou algébricas, linear ou não-linear [7] 
empregando a representação da histerese 
ferromagnética de Jiles-Atherton para a não 
linearidade do núcleo [8].  
A figura 4, por sua vez, mostra o modelo 
eletromagnético conforme determinado pelo 
simulador Saber. 

 
Figura 4 – Modelo eletromagnético equivalente para o 

simulador Saber. 
 
As relutâncias RarA, RarP e Rex podem ser 
desprezadas tendo em vista que elas assumem 
papel significativo somente quando o núcleo 
magnético está fortemente saturado, o que não 
acontece neste caso. Os terminais dos 
enrolamentos (templates wind) ficam acessíveis 
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para os arranjos elétricos em zigue-zague 
exigidos na montagem do filtro eletromagnético. 

4.0 - CARACTERISTICAS DO PROTÓTIPO E 
DO SISTEMA TESTE 
 
A tabela 1 dá as características elétricas e 
geométricas do arranjo eletromagnético utilizado.  

Tabela 1. Características físicas e elétricas do filtro 
eletromagnético 

Tensão da bobina principal (BP) 
e bobina auxiliar (BA) 

110 [V] 

Corrente nominal 4,54 [A] 
Número de espiras da BP e BA 136 
Área líquida do núcleo 37,0x10-4 [m2] 
Fator de empilhamento 0,95 
Altura do núcleo 0,215 [m] 
Comprimento da culatra 0,17 [m] 
Espessura do núcleo 0,06 [m] 
Altura da janela 0,085 [m] 
Espessura axial das bobinas 3,5 [cm] 
Espessura axial do intervalo 
entre as bobinas 

2 [mm] 

Comprimento radial das bobinas 1 [cm] 
ZDISPERSÃO entre BP e BA  10% 
Resistência dos enrolamentos 0,80 Ω 
Reatância de dispersão 1,82 Ω 

 
A figura 5 mostra a característica BH do núcleo 
para alguns valores da tensão de alimentação 
obtida de acordo com [9].  A curva BH-110 
corresponde à tensão nominal do dispositivo será 
escolhida para representar a característica não 
linear do núcleo. Os parâmetros do modelo de 
Jiles-Atherton que representam a curva escolhida 
são: Ms=1,56x106; a=303,0; k=58,0; α=51,5x10-5 , 
e  c=1,4.  

Figura 5 – Curvas BH do núcleo para diferentes valores de 
tensão de aplicada. 

5.0 - SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 
 
A fim de investigar o funcionamento do filtro 
eletromagnético de seqüência zero, simulações 
do modelo foram realizadas empregando-se para 
tanto o arranjo mostrado na figura 6. Para as 
finalidades de simulação, adotou-se o seguinte 
valor para a impedância do sistema de 

alimentação: ZS= 0,2 + j0,188 Ω. Esse valor foi 
estimado tendo em vista dificuldades na obtenção 
do nível de curto-circuito e ângulo da impedância 
para o barramento de instalação do filtro. A carga 
não linear é representada por um reator a núcleo 
saturado trifásico com o ponto comum ligado ao 
neutro. Essa estrutura foi implementada no 
simulador Saber utilizando-se do mesmo 
procedimento descrito na seção 3.  

 
Figura 6 – Representação monofásica do circuito utilizado nas 

simulações e testes em laboratório. 
 
A tabela 2, já expressando parte dos resultados 
obtidos, sintetiza a eficiência do filtro 
eletromagnético em termos de redução das 
harmônicas de seqüência zero para diversos 
valores da impedância de dispersão do 
compensador de harmônicos, tomando-se como 
referência inicial àquela constante na tabela 1, 
considerando-se a mesma condição de 
alimentação da carga não linear. Os valores 
mostrados reforçam a dependência da eficiência 
do filtro em relação à impedância de dispersão 
entre enrolamentos. As considerações feitas no 
desenvolvimento teórico já apontavam para a 
necessidade de minimizar a resistência elétrica e 
a reatância de dispersão das bobinas. 

Tabela 2. Percentagem de redução da corrente harmônica em 
função da impedância de dispersão. 

ZDISPERSÃO  10% 5% 2% 1% 0% 
Harmônica % de redução  

3a 9,53 17,42 34,60 51,61 100,0 
9a 9,41 17,23 34,34 51,55 100,0 

15a 9,38 17,27 34,80 52,68 100,0 
 
A figura 7 mostra as correntes no alimentador L1 
da figura 6 sem o filtro e com a inserção do filtro 
em paralelo com a carga não linear. Neste caso 
considerou-se o filtro ideal, ou seja, Zdisp=0%.  
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(b) 

Figura 7 - Resultados da simulação para Z=0%. 
(a) corrente no alimentador sem o filtro; 

(b)-corrente no alimentador com a inserção do filtro. 
 

Os espectros de freqüência das correntes do 
sistema elétrico de suprimento sem o filtro e 
com o mesmo em funcionamento encontram-
se ilustrados na figura 8. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 8 – Espectros de freqüência para Z=0%. 
(a)  Espectro de freqüência da corrente no alimentador sem o 
filtro;  (b) Espectro de freqüência da corrente drenada da fonte 

de alimentação com a inserção do filtro. 
 
A figura 9 mostra a corrente no enrolamento 
principal e auxiliar da fase (a), bem como a soma 
dessas duas correntes que resulta na corrente a 
freqüência fundamental responsável pela 
magnetização do núcleo. Essa corrente é 
aproximadamente senoidal, significando que a 
curva de magnetização do núcleo está situada na 
região linear da curva BH, como exigido no 
desenvolvimento teórico de que as indutâncias 
dos enrolamentos principal e auxiliar fossem 
lineares. Do exposto, deduz-se que as correntes 
de seqüência zero não influenciam a 
magnetização do núcleo do dispositivo. 
Comportamento análogo ocorre nos dois outros 
núcleos, somente que defasados de 120o.  
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Figura 9 – Correntes nos enrolamentos da fase (a): 
(1) – enrolamento principal;  (2) enrolamento auxiliar e 

(3) soma das duas correntes (fator de multiplicação=5). 
 

Um outro parâmetro igualmente importante é a 
impedância do sistema de alimentação. Para 
verificar o desempenho do filtro frente a alterações 
ou magnitude desse parâmetro, a impedância do 
sistema foi reduzida à metade do valor original, 
garantindo-se as mesmas condições para a 
alimentação da carga.  A tabela 3 resume os 
resultados obtidos.  

Tabela 3. Percentagem de redução da corrente harmônica em 
função da impedância do sistema. 

ZSISTEMA Z=0,2+j0,188 Z=0,1+j0,094 
Z DISPERSÃO 1% 1% 

Ordem 
harmônica % de redução 

3a 51,61 34,30 
9a 51,55 33,70 
15a 52,68 33,00 

 
A tabela evidencia que a garantia da eficiência do 
filtro eletromagnético está também vinculada com o 
local da instalação do dispositivo, pois a 
impedância de seqüência zero do mesmo deve, 
necessariamente, concorrer com a impedância do 
sistema de suprimento. 
 
6.0 - RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 
O filtro eletromagnético foi, então, testado em 
laboratório. Para tanto se utilizou o mesmo arranjo 
mostrado na figura 6, juntamente com uma carga 
não linear constituída  por um reator trifásico a 
núcleo saturado, cujo ponto comum foi ligado ao 
neutro. Reportando-se a figura 6, com a chave S 
aberta, a forma de onda da corrente de linha da 
fase (a) do alimentador L1 e seu respectivo 
espectro harmônico estão ilustrados nas figuras 10.  
A figura 11 ilustra a corrente de linha da fase (a) do 
alimentador L1, após a inserção do filtro, bem 
como o seu espectro harmônico. Na figura 11 
observa-se a redução  do harmônico de ordem 3 e 
9, que foram parcialmente absorvidos pelo filtro, 
comprovando  o que foi verificado através da 
simulação. 
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(a) (b) 

Figura 10 –  (a)  Forma de onda da corrente de linha da fase (a) 
do alimentador L1  sem o filtro;  (b) espectro harmônico. 

 

 
(a) (b) 

 Figura 11 – (a) Forma de onda da corrente de linha da fase (a) 
do alimentador L1 com o filtro, e (b) espectro harmônico. 

 
A figura 12 ilustra a forma de onda da corrente que 
é absorvida pelo filtro, juntamente com o seu 
respectivo espectro harmônico.  
 

  
(a) (b) 

Figura 12 –  (a)  Forma de onda da corrente na fase (a)  
absorvida pelo filtro; (b) Espectro harmônico. 

 
A tabela 4 resume os resultados das medições 
após a ligação do filtro junto à carga. 

Tabela 4.  Percentagem de redução da corrente harmônica 
nos testes em laboratório. 

ZDISPERSÃO  10% 
Harmônica % de redução  

3a 38,0 
9a 28,5 
15a

 - 
 
Os resultados descritos na tabela 4 revelam-se 
satisfatórios, tendo em vista que a  impedância de 
dispersão do protótipo é de 10%. 
 
7.0 - CONCLUSÕES 
 
Os resultados das simulações mostraram-se 
altamente encorajadores quanto ao uso da 

estratégia proposta para a solução de problemas 
associados com a circulação de correntes de 
seqüência zero em sistemas elétricos. Isto se faz 
particularmente relevante junto aos complexos 
elétricos com forte domínio de cargas eletrônicas 
fundamentadas em fontes chaveadas e outras. 
Este é o caso de centros de processamento de 
dados, indústrias cujas instalações possuem um 
grande número de ASDs monofásicos, escritórios 
comerciais com elevada quantidade de lâmpadas 
de descarga conectadas entre fase e neutro, etc.. 
Os princípios do dispositivo foram 
detalhadamente contemplados, quando ficou 
latente a necessidade de se projetar 
adequadamente o núcleo e enrolamentos com 
vistas a garantir uma pequena impedância de 
dispersão, aliada ao fato de que o dispositivo 
deve operar dentro da região linear da 
característica BH. Esses pré-requisitos garantirão 
a eficácia na absorção das correntes de 
seqüência zero, constituindo-se numa solução 
tecnicamente viável e econômica.  
A eficácia do protótipo ficou demonstrada através 
dos trabalhos computacionais e laboratoriais, 
indicando substancial sucesso nos objetivos 
estabelecidos para o dispositivo aqui proposto. 
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