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Capítulo 1 
 

 

Introdução 
 

 

1.1 Motivações do Trabalho 

 

 A utilização cada vez mais intensa, tanto a nível industrial como comercial, 

como a nível doméstico, de equipamentos electrónicos dos mais variados tipos e 

potências, iluminação recorrendo a lâmpadas de descarga e outros tipos de cargas de 

natureza não linear, tem vindo a criar problemas de qualidade da energia eléctrica cada 

vez maiores, relacionados com a distorção de correntes e tensões dos sistemas 

eléctricos. Estes problemas devem ser resolvidos, pois os harmónicos causam 

problemas a curto e a longo prazo, tais como funcionamento incorrecto de alguns 

equipamentos mais sensíveis e diminuição do tempo de vida útil de grande parte dos 

equipamentos devido ao aquecimento excessivo provocado pelos harmónicos. 

 Os filtros activos de potência são equipamentos electrónicos capazes de minorar 

alguns dos problemas de qualidade de energia eléctrica clássicos (correcção de factor de 

potência, por exemplo) bem como alguns dos problemas identificados mais 

recentemente (distorção, por exemplo). 

 Existem duas configurações básicas para os filtros activos de potência: a 

configuração paralela e a configuração série. A primeira destina-se essencialmente a 

resolver problemas de qualidade de energia relacionados com as correntes do sistema de 

energia, enquanto que a segunda se destina a resolver problemas relacionados com as 

tensões. O estudo e desenvolvimento da configuração série encontra-se numa fase 

bastante mais embrionária, quando comparada com a configuração paralela, como se 

pode constatar pela diferença do número de publicações científicas sobre cada uma 

delas e pela existência de vários equipamentos comerciais apenas do tipo paralelo. É 

também possível combinar as duas topologias básicas [1-18]. 
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O Departamento de Electrónica Industrial da Universidade do Minho tem vindo 

a desenvolver trabalho de investigação e desenvolvimento na área de filtros activos de 

potência, tendo sido já implementado, no âmbito de uma tese de doutoramento, um 

filtro activo paralelo para sistemas trifásicos sem neutro, com um sistema de controlo 

baseado na teoria p-q, implementado num microcontrolador i80296 [6]. Pretende-se 

continuar esta linha de investigação e desenvolvimento, tendo como objectivos expandir 

a aplicação do filtro paralelo a sistemas trifásicos com neutro, desenvolver e 

implementar um filtro activo de potência do tipo série, e por fim, combinar as duas 

configurações, de forma a possibilitar a compensação simultânea das correntes e das 

tensões de um sistema eléctrico de energia [19]. Sendo assim, optou-se pela 

configuração série, pois abre a possibilidade da integração das duas configurações num 

futuro próximo. 

 O sistema de controlo dos filtros activos de potência é bastante complexo, sendo 

habitual o uso de placas munidas de um microcontrolador ou um processador de sinal 

digital (DSP – Digital Signal Processor). Estas placas são normalmente dispendiosas e 

com um campo de aplicação bastante específico. A implementação do sistema de 

controlo num computador pessoal revela-se assim tentadora, pois trata-se de uma 

máquina de custo reduzido, muito versátil e de elevado desempenho. 

 O filtro activo série é um dispositivo electrónico construído de forma a 

compensar a distorção das tensões da rede, de modo que uma carga situada a jusante 

possua a tensão aos seus terminais isenta de distorção e com uma amplitude de valor 

correcto. No caso de se tratar de um sistema polifásico, os ângulos de desfasamento 

entre as tensões devem ser também compensados de forma a serem todos iguais entre 

duas tensões consecutivas. 

 Na implementação de sistemas de controlo de filtros activos de potência, é 

muitas vezes necessário fazer a sincronização com a rede eléctrica, podendo esta 

apresentar tensões ou correntes bastante distorcidas, onde a simples detecção de 

passagens por zero se torna impraticável. Além disso, é também muitas vezes necessário 

determinar as componentes directas fundamentais dessas tensões ou correntes. 

Pretende-se nesta tese encontrar soluções capazes de resolver estas dificuldades.  

 Nesta tese propõe-se uma solução alternativa ao controlo dos filtros activos de 

potência recorrendo a cartas munidas de um microcontrolador ou de um processador de 

sinal digital, baseando o circuito de controlo num computador pessoal (PC) de uso 

genérico, com um sistema operativo standard e munido de uma carta de aquisição de 
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dados também de uso genérico. No entanto, o hardware dos computadores pessoais não 

foi desenvolvido para desempenhar tarefas deste tipo. Além disso, existe uma grande 

dificuldade a vencer: os sistemas operativos standard também não foram concebidos 

para executar este tipo de aplicação. Pretende-se assim avaliar o desempenho de um 

computador pessoal a controlar um sistema electrónico de potência em tempo real [20]. 

 A topologia proposta apresenta as seguintes vantagens: o custo relativamente 

baixo do equipamento; a elevada capacidade de processamento, permitindo cálculos 

complexos em tempos muito curtos; a versatilidade do uso de um computador pessoal, 

permitindo implementar facilmente outras tarefas, tais como armazenamento e 

monitorização dos dados; a possibilidade de acesso e monitorização remotos; a 

facilidade de integração com outros sistemas e todo um vasto leque de possibilidades 

inerente ao uso de um computador pessoal. 

 Existem no entanto grandes dificuldades a ultrapassar. O sistema de controlo do 

filtro activo série necessita de um controlador rápido, que não tenha perda de amostras 

dos sinais de entrada e que forneça os sinais de saída a intervalos regulares e sem falhas. 

Estas características implicam que o controlador funcione em tempo real (hard 

real-time). Enquanto que os processadores dos computadores pessoais têm elevada 

capacidade de processamento, possuem no entanto latências relativamente longas e 

altamente variáveis. Tal não se passa com os microcontroladores e DSP’s. Os sistemas 

operativos standard dos computadores pessoais não são vocacionados para tarefas deste 

tipo, obrigando à utilização de controladores de dispositivo (device drivers) 

desenvolvidos especificamente para a aplicação em causa ou à utilização de módulos de 

software adicionados ao sistema operativo de forma a operar em tempo real. 

 A entrada e saída de dados para o computador pessoal também é problemática, 

sendo necessário usar cartas de aquisição de dados ligadas a um barramento que 

funciona a velocidades muito inferiores à do processador central. As cartas de aquisição 

de uso geral comerciais também apresentam diversas limitações, nomeadamente, 

entradas analógicas multiplexadas, usando apenas um conversor analógico/digital para 

todas, o que causa grande demora no processo de aquisição de dados. 

 No entanto, a maior limitação continua ao nível do software: os fabricantes ainda 

não disponibilizam controladores de dispositivo adequados para funcionamento numa 

base de estímulo/resposta, indispensáveis para aplicações onde se pretende um controlo 

rápido. Existem sistemas operativos de tempo real para funcionar em computadores 
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pessoais, mas o seu custo é de tal forma elevado que inviabiliza a ideia de um sistema 

de controlo económico. 

Os equipamentos comerciais dedicados para fazer controlo em tempo real são 

normalmente de preço muito elevado e as placas de aquisição que utilizam, possuem 

muitas vezes um processador próprio, que funciona independente do computador 

pessoal, servindo este apenas como meio de comunicação com a placa de controlo ou 

como monitorizador. 

 

 

1.2 Objectivos da Tese 

 

 Esta tese incide particularmente sobre os problemas relacionados com a 

distorção das tensões e sobre algumas formas de os solucionar, nomeadamente pela 

utilização do filtro activo de potência do tipo série. Os objectivos fundamentais a atingir 

são os seguintes: 

• Implementação de um sistema de controlo aplicável a filtros activos de potência, 

em computador pessoal com um sistema operativo standard. 

• Estudo de métodos de obtenção da sequência positiva fundamental de tensões ou 

correntes em sistemas trifásicos. 

• Implementação e teste de um filtro activo do tipo série para compensação de 

tensão, controlado por computador, tal como o apresentado na figura 1.1. 

 

 
Fig. 1.1 – Esquema eléctrico do filtro série a controlar por computador pessoal 
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1.3 Qualidade de Energia Eléctrica  

 

 A qualidade da energia eléctrica entregue aos consumidores pelas empresas 

distribuidoras sempre foi objecto de interesse, porém, essa qualidade estava restrita 

principalmente à continuidade dos serviços, ou seja, que não houvesse interrupções de 

energia, e a que as tensões e frequência fossem mantidas dentro de certos limites 

aceitáveis. Nos últimos anos, contudo, a proliferação da utilização de equipamentos 

electrónicos, que funcionam como cargas não lineares provocando distorções das 

correntes e tensões dos sistemas eléctricos, associado ao facto de muitos desses mesmos 

equipamentos serem extremamente sensíveis a essas distorções e a outros possíveis 

distúrbios dos sistemas eléctricos, tem tornado a qualidade de energia um tópico de 

fundamental importância. 

 É possível identificar vários tipos de problemas de qualidade de energia 

relacionados com as tensões de um sistema eléctrico de energia. Apresentam-se aqui os 

problemas que as tensões de um sistema eléctrico podem exibir, as origens desses 

problemas e enumeram-se os equipamentos capazes de reduzir, ou mesmo eliminar, os 

referidos problemas [12, 21]: 

• Falhas de longa duração – devem-se essencialmente a avarias ou à actuação de 

dispositivos de protecção, causadas, por exemplo, por descargas atmosféricas. 

Os equipamentos a utilizar para solucionar este tipo de falhas são as fontes de 

alimentação sem interrupção (UPS – Uninterruptible Power Supply), que entram 

imediatamente em funcionamento, e os geradores de emergência, que demoram 

algum tempo a arrancar, mas possuem uma autonomia bastante superior. 

• Falhas momentâneas – são falhas de curta duração (apenas alguns ciclos da rede) 

frequentemente causadas por dispositivos de descarga de sobretensões 

associados à protecção contra descargas atmosféricas dos sistemas eléctricos e 

pela ligação de disjuntores de rearmamento automático. Podem ser solucionadas 

com fontes sem interrupção ou por filtros activos de potência série. 

• Distorção provocado por harmónicos – deve-se essencialmente à presença de 

cargas de natureza não linear nas proximidades ou a harmónicos gerados por 

alguns componentes dos sistemas eléctricos de energia, tais como a saturação de 

núcleos ferromagnéticos (distorção provocada por 3º harmónico), fontes de 

energias alternativas e geradores de pequena potência. O filtro activo série é 
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indicado para compensar este tipo de distorção. Podem ser usados também 

filtros passivos. 

• Surtos de tensão – são picos não repetitivos, devidos à comutação de circuitos 

indutivos e a descargas atmosféricas. A filtragem destes picos deve ser feita com 

supressores de transitórios de tensão (TVSS – Transient Voltage Surge 

Supressor). 

• Desequilíbrio das tensões das fases – nos sistemas polifásicos, quando as cargas 

são fortemente desequilibradas, podem ocorrer desequilíbrios nas tensões. O 

filtro activo série é um dispositivo capaz de resolver este problema. 

• Flutuação da tensão (flicker) – é a variação cíclica da amplitude da tensão a uma 

frequência inferior à frequência fundamental. É normalmente causada por 

sistemas de aquecimento por indução, fundições de arco eléctrico, soldadores 

por pontos [22] e também cicloconversores. O filtro activo série também é capaz 

de eliminar este problema. 

• Ruído – por vezes aparece ruído de alta frequência, aleatório ou não sobreposto 

à tensão. É um ruído electromagnético, produzido pelas comutações rápidas dos 

conversores de potência. Para o diminuir é necessário utilizar filtros passivos de 

alta frequência. 

• Sobretensões e subtensões momentâneas – a amplitude da tensão aumenta ou 

diminui durante alguns ciclos. Isto deve-se respectivamente à comutação de 

aparelhos eléctricos de potência elevada ou a curto-circuitos em sistemas 

eléctricos nas proximidades. O problema pode ser resolvido com uma fonte sem 

interrupção ou com um filtro activo série. 

 

 

1.3.1 Cargas Não Lineares 

 

 As cargas não lineares consomem uma corrente que não é sinusoidal, mesmo 

que a tensão que lhes está aplicada o seja. A corrente que consomem é constituída por 

uma componente fundamental e por harmónicos cujas amplitudes e frequências 

dependem da própria carga. 
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Fig. 1.1 – Exemplos de cargas não lineares 

 

 As cargas deste tipo têm vindo a aumentar nos últimos tempos. As lâmpadas de 

descarga têm um rendimento energético muito superior às de incandescência, sendo por 

isso cada vez mais utilizadas, são de natureza não linear; os balastros electrónicos, que 

permitem variar a intensidade luminosa de lâmpadas fluorescentes, também. Os 

equipamentos electrónicos são também cada vez mais utilizados e consomem, em geral, 

diversos harmónicos de corrente, como por exemplo os variadores de velocidade para 

motores de indução, os televisores, os computadores pessoais, e todo um infindável 

conjunto de equipamentos de escritório e industriais. 

 A maioria dos equipamentos electrónicos funcionam com corrente contínua e 

destinam-se a ser alimentados em corrente alternada. Consequentemente, o circuito de 

entrada desses equipamentos é habitualmente constituído por um rectificador com 

condensador de filtragem, podendo ou não existir um transformador para adaptar as 

tensões da rede eléctrica e do receptor. Equipamentos deste tipo consomem uma 

corrente altamente distorcida, possuindo harmónicos de elevada amplitude a frequências 

próximas da fundamental. A figura 1.2 mostra um exemplo da tensão e corrente 

consumidas por este tipo de equipamento bem como o conteúdo harmónico da corrente. 

 O consumo de corrente distorcida reflecte-se também numa distorção da tensão, 

tal como o exemplificado na figura 1.3. Partindo do princípio que o gerador fornece 

uma tensão sem distorção (situação habitual) e introduzindo uma carga não linear, esta 

consume uma corrente não sinusoidal. As linhas eléctricas possuem impedância, logo, a 

corrente distorcida vai provocar uma queda de tensão também distorcida nas linhas. Ao 

ligar-se uma carga linear nas proximidades, esta vai ser alimentada com uma tensão que 

não é sinusoidal, se a carga não linear for de potência considerável. 
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Fig. 1.2 – Rectificador monofásico com filtro capacitivo: tensão, corrente e seus harmónicos  

 

 
Fig. 1.3 – Carga não linear ligada nas proximidades de uma linear 

 

 Os equipamentos existentes na rede eléctrica da Universidade do Minho, 

tratando-se na sua maioria de lâmpadas fluorescentes e equipamentos electrónicos com 

fontes de alimentação não lineares, são em número suficiente para provocar uma 

distorção apreciável da tensão, apesar da relativa pouca potência de cada unidade. A 

figura 1.4 apresenta uma fotografia de um osciloscópio a medir a tensão numa das fases 

do Departamento de Electrónica Industrial da Universidade do Minho, onde facilmente 

se observa a distorção da tensão. A distorção da tensão varia ao longo das horas do dia, 

em função do tipo e número de cargas ligadas ao sistema eléctrico. 

 

 
Fig. 1.4 – Distorção da tensão da rede eléctrica da Universidade 
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1.3.2 Efeitos dos Harmónicos 

 

 Actualmente, devido ao agravamento das perturbações provocadas pelos 

harmónicos na rede eléctrica, a compreensão da sua natureza e dos seus efeitos tornou-

se um assunto de grande importância técnica e económica. A distorção da tensão dos 

sistemas eléctricos devido à presença de harmónicos tem vindo a agravar-se nos últimos 

tempos, pelas razões já apontadas. Este problema deve ser resolvido e não simplesmente 

ignorado, pois os harmónicos introduzem graves problemas nos equipamentos 

eléctricos, tanto a nível imediato como a longo prazo [12]. 

Normas internacionais relativas ao consumo de energia eléctrica, tais como 

IEEE 519, IEC 61000 e EN 50160, limitam o nível de distorção harmónica nas tensões 

com os quais os sistemas eléctricos podem operar, e impõem que os novos 

equipamentos não introduzam na rede harmónicos de corrente de amplitude superior a 

determinados valores. É dessa forma evidenciada a importância em resolver os 

problemas dos harmónicos, quer para os novos equipamentos a serem produzidos, quer 

para os equipamentos já instalados. 

 Os efeitos nocivos dos harmónicos nos equipamentos e componentes dos 

sistemas eléctricos, são os seguintes: 

• Avarias, falhas e mau funcionamento de aparelhos mais sensíveis ligados à rede, 

nomeadamente computadores, controladores lógicos programáveis (PLCs), 

sistemas de controlo comandados por microcontroladores, etc.. 

• Correntes no neutro, mesmo em sistemas com tensões equilibradas. 

• Disparos intempestivos de alguns dispositivos de corte e protecção. 

• Vibrações mecânicas nas máquinas eléctricas. 

• Aumento das perdas, saturação, ressonâncias, vibrações nos enrolamentos e 

redução da vida útil dos transformadores. 

• Aquecimento, binários pulsantes, ruído audível, fadiga mecânica e consequente 

redução da vida útil das máquinas eléctricas rotativas e órgãos mecânicos a elas 

acoplados. 

• Redução da vida útil das lâmpadas e flutuação da intensidade luminosa (flicker) 

no caso da ocorrência de subharmónicos. 

• Aumento considerável na dissipação térmica dos condensadores, levando à 

deterioração do dieléctrico. 
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• Disparo indevido dos semicondutores de potência em rectificadores controlados 

e reguladores de tensão. 

• Interferência electromagnética com equipamentos de comunicações. 

 

 

1.3.3 Limitações dos Filtros Passivos 

 

 Os filtros passivos, baseados em bobinas e condensadores, têm vindo a ser 

utilizados para solucionar vários problemas de qualidade de energia, tanto a nível de 

tensão como de corrente. 

 Este tipo de filtros possui no entanto algumas limitações, das quais se podem 

salientar: 

• Os filtros passivos apenas filtram as frequências para que foram sintonizados. 

• A sua influência não pode ser limitada a uma determinada zona do sistema 

eléctrico. 

• Podem ocorrer fenómenos de ressonância, difíceis de prever devido à sua vasta 

zona de influência, podendo até causar a avaria de muitos equipamentos. 

• No caso de dispositivos de compensação de factor de potência, o sistema 

eléctrico pode passar a operar com um factor de potência capacitivo. 

 

 

1.3.4 Vantagens dos Filtros Activos de Potência 

 

 Os equipamentos electrónicos causam alguns dos problemas relacionados com a 

qualidade da energia eléctrica. No entanto, também é possível conceber equipamentos 

electrónicos capazes de os solucionar ou minorar. Os filtros activos de potência são 

equipamentos electrónicos de potência destinados a eliminar ou minimizar problemas de 

qualidade de energia eléctrica. 

 Os filtros activos são bastante complexos, tanto ao nível da implementação do 

seu andar de potência como ao nível do seu sistema de controlo. No entanto possuem 

diversas vantagens em relação aos filtros passivos, tais como: 

• Proporcionam uma acção de compensação automática e com bom desempenho. 
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• Não existe risco de ressonâncias e a sua acção pode ser limitada a uma zona 

específica do sistema eléctrico. 

• Têm a possibilidade de ajustar o factor de potência do sistema e podem corrigir 

desequilíbrios entre as fases. 

• É também possível recorrer a topologias híbridas – filtros activos combinados 

com filtros passivos – de forma a diminuir a potência dos filtros activos ou para 

permitir a sua coabitação com filtros passivos já instalados, não sendo 

necessário eliminar equipamentos de filtragem previamente existentes [23].  

 

 

1.4 Organização da Tese 

 

 A tese está organizada da seguinte forma: 

 No capítulo introdutório é feita uma descrição dos vários problemas de 

qualidade de energia relacionados com a tensão, as suas causas e quais os dispositivos a 

utilizar para resolver cada problema em particular. Pretende-se assim definir os campos 

de aplicação dos filtros activos de potência do tipo série. 

 No segundo capítulo é feito um resumo sobre filtros activos de potência, 

algumas teorias aplicáveis ao controlo de filtros activos, e uma pequena descrição do 

estado da arte no tocante à implementação de filtros activos, realçando a configuração 

série. 

 Seguidamente, no capítulo três, são apresentadas diversas simulações 

computacionais de filtros série trifásicos e monofásicos em situações de funcionamento 

particulares. 

 No capítulo quatro apresenta-se um estudo sobre a implementação de um 

sistema de controlo baseado em computador pessoal, aplicável ao controlo em tempo 

real, de filtros activos de potência. 

 No quinto capítulo são feitas algumas considerações de ordem prática sobre a 

implementação de filtros activos de potência, destacando particularmente a 

configuração série. 

 No capítulo seis são apresentados resultados experimentais que demonstram o 

funcionamento e desempenho dos circuitos de controlo que foram implementados com 

base no computador pessoal, e do circuito de potência que constitui o filtro activo 

propriamente dito. 
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 Finalmente, no sétimo capítulo são sumariadas as contribuições científicas de 

maior relevo desta tese e apresenta-se um conjunto de propostas de trabalho a 

desenvolver futuramente. 

 

Nota do Autor 

 

 Apesar desta tese versar essencialmente a área de Electrónica de Potência, são 

abordados temas de várias áreas de conhecimento, levando a uma abordagem menos 

profunda de alguns dos temas envolvidos. É importante realçar que, dada a sua 

complexidade, a implementação do sistema de controlo em computador pessoal ocupou 

cerca de 75 % do tempo total despendido na elaboração desta tese, enquanto que a área 

de Electrónica de Potência foi contemplada apenas com cerca de 25 % desse tempo. 


