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Abstract – This work aims to analyze and compare the
conventional and modular topologies, so that a software
with the same modular and modular topology module
model is developed 25W modules. They will be
denominated modules of components of the modules of
25W and 50W, taking into consideration the constructive
aspects and the characteristics of the components.
Keywords - Converters CC-DC, Public lighting, Driver
topologies, Technical feasibility.

datasheet). Contudo, o LED não pode ser conectado
diretamente na rede elétrica, sendo preciso um sistema de
conversão e controle dessa energia (circuito de acionamento)
e mantenha dentro dos padrões de tensão e corrente
aceitáveis desses componentes. Esses circuitos de
acionamento são denominados drivers [4], [5].
Para a construção dos drivers, existem duas topologias a
serem empregadas: ativa e passiva. Cada topologia possui
seus prós e contras, que justificam a escolha para cada caso.
A topologia passiva, não possui nenhum dispositivo
semicondutor controlando de maneira ativa, a tensão e a
corrente e consequentemente a carga, o que apresenta uma
corrente de saída constante, evitando assim o flicker visível
da ondulação de baixa frequência [6].
Já a topologia ativa, possui um interruptor controlado e
um circuito de controle de corrente da carga, sua grande
vantagem é a possibilidade de ter uma malha de controle, se
corretamente projetada garante que a corrente no LED vai
estar dentro do limite estipulado pelo datasheet deste
componente, além da redução do volume dos componentes
[6]. A topologia escolhida para ser abordada pelo trabalho
será a ativa, assim como será feito o estudo do conversor
convencional e o conversor modular.
O presente trabalho tem como base de estudo a dissertação
de mestrado de Ithalo Hespanhol de Souza, apresentada na
Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, em
2017.

I. INTRODUÇÃO

II. TOPOLOGIAS DE DRIVERS PARA LED

Com o crescimento econômico global e a necessidade de
desenvolver dispositivos de iluminação mais eficientes, e
com menor impacto ambiental possível, acelerou-se o
crescimento dos sistemas no sentido de reduzir o consumo
energético, buscando potencializar a sua eficiência, uma vez
que 20% da energia produzida no mundo é consumida pela
iluminação [1].
Atualmente, o uso do LED (Light Emitting Diodes) de
potência está aplicado em sistemas que anteriormente
utilizavam lâmpadas fluorescentes, incandescentes e demais
fontes de luz. Com isso, os sistemas de iluminação têm
alcançado uma maior eficiência e vida útil, quando
comparados com as lâmpadas convencionais [2], [3].
Com a popularidade do LED necessitou-se encontrar
soluções eficientes e de baixo custo financeiro no projeto de
circuitos de acionamento, pois, diferentemente das lâmpadas
convencionais, o LED não necessita de um controle de
tensão e sim de corrente. Ou seja, quanto maior a corrente
drenada pelo LED, maior vai ser sua luminância (respeitando
o valor máximo do componente, apresentado em seu

Na utilização do driver para acionamento de LEDs os
circuitos podem ser acionados através de alimentação CC
(corrente contínua) ou CA (corrente alternada). Em ambas
formas de alimentação pode-se utilizar os reguladores
lineares ou conversores estáticos (conversores chaveados).
Em alimentação CC o circuito necessita atender algumas
características importantes como: elevado rendimento,
corrente e tensão aplicada à carga sem ondulações, menor
volume e peso. Para que o sistema seja considerado eficiente,
o circuito de acionamento dos LEDs, quando conectado
diretamente à rede elétrica, deve realizar a Correção do Fator
de Potência (CFP) [7].
Para os circuitos de acionamento dos LEDs, serão
utilizados os conversores estáticos, que processam a energia
fornecida pela fonte de alimentação em elevadas frequências.
Estes, apresentam algumas vantagens em relação aos
reguladores lineares, como correção própria do fator de
potência quando na operação em Modo de Condução
Descontínua (MCD), peso e volume reduzido. Os
conversores clássicos como, por exemplo, buck, boost e

Resumo - Este trabalho visa analisar e comparar o
funcionamento das topologias convencional e modular,
para isso será desenvolvido a simulação em software para
comprovar a veracidade dos módulos onde ambos
atenderão com carga de 50W, sendo um deles com
módulo de 50W e outro com topologia modular sendo
dois módulos de 25W. Será denotado a cotação de
valores comerciais dos componentes dos módulos de 25W
e 50W, levando em consideração os aspectos construtivos
e as características dos componentes.
Palavras-Chave – Conversores CC-CC, Iluminação
pública, Topologias de drivers, Viabilidade técnica.
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buck-boost apresentam elevada ondulação na tensão de saída
CC e, quando conectados diretamente a carga, essa
ondulação naturalmente é refletida na mesma. Nestas
condições, quando a carga conectada é o LED, pode haver
redução no fluxo luminoso, bem como em redução da vida
útil do mesmo. Porém, para a redução da ondulação de
tensão na saída a solução mais adequada é o aumento do
valor da capacitância no barramento CC [7].
Os capacitores eletrolíticos normalmente são utilizados
nesse caso, por possuírem elevadas capacitâncias com
tamanhos reduzidos. O grande problema é que esses
capacitores acabam operando com correntes eficazes mais
elevadas reduzindo a sua vida útil. Quanto maior for a
capacitância, a tensão de operação e a temperatura de
operação de um capacitor eletrolítico, menor será a sua vida
útil, assim reduzindo a vida útil do driver também e
consequentemente da luminária, e isso não é o que se deseja.
Uma solução possível é utilizar capacitores de filme
metalizados, porém a medida que o valor das suas
capacitâncias e a tensão de operação aumentam, aumenta-se
também o seu volume, peso e custo. No entanto, sua vida útil
é muito maior que a vida útil dos capacitores eletrolíticos,
aproximando-se da vida útil dos LEDs, o que torna sua
utilização viável em aplicações para drivers para LEDs [8],
[9].
A. Estrutura das Topologias Ativas
A estrutura da topologia ativa para drivers se divide de
acordo com a quantidade de vezes que a energia é
processada, entre elas estão a de estágio único, estágio duplo
e estágio integrado [10].
A1. Estágio único
As topologias de estágio único são caracterizadas pelo
processamento da energia em uma única vez, pois só um
conversor é utilizado para interligar a fonte de alimentação
aos LEDs. Como existe apenas um conversor, este deverá ser
responsável por manter a Distorção Harmônica Total (DHT)
e o Fator de Potência (FP) dentro das normas. Por isso, o
conversor é chamado de Corretor de Fator de Potência
(CFP).
A estrutura desta topologia de estágio único é
demonstrada na Figura 1 [11].

Fig. 1. Estrutura da topologia ativa de estágio único.
Fonte: Adaptado de [11].

O conversor CFP, nesta topologia, necessita de uma
grande capacitância na saída para manter a corrente nos
LEDs com uma pequena ondulação de baixa frequência.
Com isso faz com que capacitores eletrolíticos sejam
utilizados, o que é indesejado nas aplicações com LEDs
devido ao seu curto tempo de vida útil [10].
A2. Estágio duplo
As topologias de estágio duplo caracterizam-se pela
inserção de um segundo conversor o qual é o responsável por

fazer o processamento de toda a energia entregue a carga.
Então, o primeiro conversor CFP funciona como préregulador para conexão com a rede objetivando realizar a
correção do fator de potência e disponibilizando um
barramento CC na sua saída. O segundo conversor é o
responsável pelo Controle de Potência (CP) tendo uma maior
liberdade de atuação, visto que sua operação não causa
distorções na corrente de entrada. Com uma ação de controle
mais rápida é possível aumentar a ondulação de baixa
frequência na saída do primeiro conversor, diminuindo o
capacitor utilizado. Esta topologia de estágio duplo pode ser
observada na Figura 2 [12].

Fig. 2. Driver em topologia em estágio duplo.
Fonte: Adaptado de [11].

A inserção de mais um estágio implica em mais um
processamento de energia, o que influencia diretamente na
eficiência total do driver. A eficiência total é calculada pelo
produto da eficiência individual de cada conversor, como
mostra (1).
total

Em que

total

cfp . cp

é a eficiência total do driver,

eficiência do estágio CFP e o

cp

(1)
cfp

é a

é a eficiência do estágio

CP.
Com o controle de corrente média entregue à carga e a
compensação ativa da ondulação da tensão de barramento
CC, tem-se um bom controle do fluxo luminoso dos LEDs,
além de mais flexibilidade ao controle da luminosidade [13].
A3. Estágio integrado
A integração consiste em utilizar uma chave
semicondutora para ambos os estágios de processamento de
energia elétrica. Com isso, consegue-se diminuir o volume
dos conversores CFP-CP, reduzir o número de chaves
semicondutoras e seus dispositivos de acionamento, como
demonstrado na Figura 3 abaixo.

Fig. 3. Driver com estágio integrado CFP e CP.
Fonte: Adaptado de [11].

Quando a integração é aplicada aos conversores de CFPCP, acontece uma redução nas componentes harmônicas da
corrente de entrada agilizando, assim, a regulação dos
parâmetros de saída e aumentando o fator de potência. Isso
se dá ao fato de o processamento de energia reduzir-se a um
único estágio. A integração dos conversores se dá quando as
chaves estiverem conectadas em um ponto comum entre elas
(dreno ou fonte), além de operarem com a mesma razão
cíclica e a mesma frequência de chaveamento [14].
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Com a redução no número das chaves semicondutoras e
dos circuitos de acionamento, os novos componentes terão de
ser mais robustos, já que estarão expostos a esforços maiores
de corrente ou de tensão. Além disso, após a integração, o
controle é limitado já que apenas uma razão cíclica poderá
ser corrigida [15].
Dependendo do ponto que os conversores têm em comum
os resultados são diferentes. No presente estudo será
utilizada a integração T-invertido e isso se dá quando o ponto
em comum é o terminal dreno de ambos os conversores.
Nessa integração o interruptor está exposto às correntes que
circulam em ambas chaves semicondutoras, essa
configuração é denominada por integração por sobrecorrente
(SC) [11]. A Figura 4 a seguir demonstra essa conexão.

Fig. 4. Configuração das etapas CFP e CP integradas em Tinvertido.
Fonte: Adaptado de [11].

A estrutura da topologia ativa escolhida para o trabalho
será a topologia integrada, assim como a conexão entre as
chaves semicondutoras será a T-invertido. Na sequência será
abordada a comparação das topologias convencional e
modular que serão utilizados no trabalho.
B. Topologia Convencional versus Topologia Modular
A topologia convencional é utilizada, comumente, nos
mais variados estudos de acionamentos de LEDs. Isto ocorre,
dentre outros motivos, pela praticidade na implementação do
circuito, onde um único módulo de driver está conectado à
carga. A Figura 5 demonstra tal topologia.

Fig. 5. Topologia convencional ligada a carga.
Fonte: Adaptado de [11].

Como mostrado anteriormente na Figura 3, o driver
consiste na junção do circuito de retificação, do CFP e do CP
ligados a uma carga com valor fixo de potência nominal.
Nos casos em que se necessita de uma potência nominal
elevada, a corrente que circula no CP e, consequentemente,
nos LEDs torna-se alta. Isto faz com que resultem em
componentes de maior capacidade, para suportar os esforços
provenientes desta elevada corrente. Outro fator a se analisar

é que, no caso de falha deste módulo único, o conjunto dos
LEDs se desligam, resultando na perda da luminária.
Em SOUZA (2017) são explanados os principais motivos
para os estudos da topologia modular, onde dois ou mais
módulos estão conectados a carga para atender a mesma
potência nominal da luminária. Com esta configuração, à
corrente total que circularia pelos LEDs é dividida, fazendo
assim com que os componentes sofram menos esforços. Com
menos esforços nos componentes, eles tendem a ser menos
robustos e, consequentemente o módulo torna-se menos
volumoso e mais leve.
Com a divisão da carga em diversos módulos o circuito
torna-se mais confiável. Isso porque, na falta de um módulo
os outros permanecem ligados, por mais que a luminária
perca parte de sua luminosidade total, continuará acesa.
Outro ponto pertinente é que o projeto do driver é igual para
todos os que estão ligados a carga. A configuração dos
módulos em paralelo pode ser observada na Figura 6 [11].

Fig. 6. Configuração da topologia modular ligada em paralelo
conectada a carga.
Fonte: Adaptado de [11].

III. ANÁLISE DOS CONVERSORES ESTÁTICOS
A análise dos conversores estáticos será direcionada ao
buck-boost utilizado para CFP e buck utilizado para CP.
A. Conversor buck-boost para CFP
O conversor CFP tem a função de manter o FP maior que
0,92 de acordo com a norma NBR 16026:2012 e a amplitude
das componentes harmônicas da corrente de entrada abaixo
do máximo permitido pela norma IEC 61000-3-2. Por este
motivo, as componentes harmônicas e correntes estão
defasadas quanto a tensão. Estas causam danos e
interferências nos equipamentos ligados ao sistema [11].
Verificou-se a possibilidade de escolha do conversor
buck-boost pelo fato de possuir o fator de potência
aproximado de um, independentemente do valor de tensão de
saída, desde que este opere em MCD. Neste tipo de
operação, o conversor mostra baixo potencial das harmônicas
quando comparado aos demais conversores elevadores de
tensão [15].
Utiliza-se o conversor em MCD por não precisar de uma
malha de controle, já que o mesmo corrige o FP em malha
aberta. Assim sendo, as harmônicas presentes só serão nas
múltiplas frequências da comutação, e isso se dá devido a
corrente de entrada seguir o envoltório senoidal
naturalmente. Nesta operação os semicondutores têm grandes
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picos de corrente quanto ao modo de condução contínua
(MCC) [16].
A Figura 7 representa o circuito equivalente do conversor
buck-boost operando para CFP.

desempenhará a função de uma fonte de potência. Então, se a
carga for modificada, a potência ativa não sofre alteração
[18].
A equação que representa o comportamento do indutor
Lcfp em função da fonte que depende da corrente ib ( t ) é
dada por (6). A corrente que circula na carga ibm , neste caso
o conversor CFP, é obtida por (7).

ib ( t )
Fig. 7. Circuito equivalente do conversor buck-boost para CFP.
Fonte: Adaptado de [11].

Em que Vret é a tensão retificada da rede elétrica, Rbb é a
resistência equivalente, Cbar é o capacitor de barramento,

ibm

1
2

P( t )
Vbar

V pk ² sen( t )² Dcfp ²Ts
2 LcfpVbar

2

(6)

V pk ² Dcfp ²Ts

ib ( t )d ( t )

(7)

4 LcfpVbar

0

é a frequência angular na rede elétrica, Rcc é a resistência
equivalente do conversor CC-CC para alimentar a carga,
ib ( t ) é a corrente proveniente da fonte, icbar ( t ) é a

Através da potência ativa de entrada Pentrada , definida por
(8) pode-se determinar a potência de saída do conversor, por
meio de (9). Essa potência entregue no barramento Pbar ,

corrente que circula no capacitor, ibm é a corrente que circula
na carga e Vbar a tensão de saída.
Como a frequência de chaveamento é superior a
frequência da rede de energia elétrica de entrada, a corrente
média em qualquer período de comutação é definida
considerando a corrente de entrada constante. Com isso, a
corrente média de entrada pode ser expressa por (2) [17].

pode-se considerar o rendimento

im (t )

Vrede (t )
Dcfp ²Ts
2 Lcfp

Pentrada

O valor da resistência equivalente do conversor é fixa e
não depende da tensão de entrada Vrede (t ) . Através de (3) e
(4) isto pode ser observado.

Rbb

2Lcfp

Dcfp ²TsVrede (t )

Dcfp ²Ts

P( t ) d ( t )

V pk ² Dcfp ²Ts

cfp

Pbar

(8)

4 Lcfp

0

V pk ² Dcfp ²Ts
4 Lcfp

cfp

(9)

Lcfp é projetado em função da potência consumida, da tensão
de pico de entrada, da razão cíclica e da frequência
operação operando em modo MCD.
Analisando a Figura 8, pode-se determinar o valor
razão cíclica (10) no ponto crítico que é quando o tempo
armazenamento de energia no indutor ( DcfpTs ) é igual

(4)

de
da
de
ao

tempo de entrega dessa energia do conversor ( Dcfp1Ts ) [11].

(3)

2 LcfpVrede (t )

2

.

Assim como apresentado em (9) o indutor equivalente

cíclica e Ts é o período de chaveamento.

Vrede (t )
im (t )

1
2

(2)

Em que Lcfp é o indutor do conversor CFP, Dcfp é a razão

Rbb

Pentrada

cfp

Vbar
V pk

Dcfp

Dcfp

Dcfp1

(1 Dcfp )

(10)

Onde, Dcfp1 é a razão cíclica no período de descarga do
mesmo indutor e Dcfp é a razão cíclica no período de carga

Com isso a potência instantânea de entrada P

t , é

expressa por (5).
P

t

V pk ² sen( t )²

V pk ² sen( t )² Dcfp ²Ts

Rbb

2 Lcfp

do indutor Dcfp .

(5)

Em que V pk é o valor de pico da tensão de entrada.
A potência consumida não necessita da carga Rcc .
Conforme o circuito opera em MCD, a potência consumida

Fig. 8. Ponto crítico de operação do conversor buck-boost em MCD.
Fonte: Adaptado de [11].
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Para determinar a razão cíclica crítica do conversor, é
necessário analisar o ponto crítico de operação e considerar o
pico da tensão de entrada V pk conforme (11).
Vbar
V pk Vbar

(11)

Dcfp

Para a determinação do capacitor do barramento CC
(Cbar ) , é necessário analisar a corrente que passa através
dele, com isso analisa-se o circuito equivalente do conversor.
A corrente que circula no capacitor pode ser expressa por
(12a) - (12c).
(12a)

icbar ( t ) ib ( t ) ibm

icbar ( t )
1
Cbar

Cbar

dvc ( t )
d t

Fig. 9. Conversor buck utilizando os LEDs como carga.
Fonte: Adaptado de [11].

A Figura 10 representa o modelo elétrico mostrado na
Figura a cima.

(12b)

t

icbar ( t )d ( t )

Vbar

(12c)

0

Utiliza-se a função módulo para omitir a possibilidade de
erro no ângulo de variação da carga do capacitor, pois a
carga ocorre durante 90° mas não necessariamente de 0° a
90° [18].
Por fim, substituindo (12c) em (13), define-se a expressão
do capacitor de barramento, mostrada em (14).
2

Qcfp

ib ( t ) ibm d ( t )

(13)

0

Fig. 10. Modelo elétrico do LED.
Fonte: Adaptado de [11].

Onde i f é a corrente que circula pelo LED; V f é a tensão
entre os terminais ânodo e cátodo do LED; D é o diodo
ideal; Rm é a resistência dinâmica do LED e Vm é a tensão de
joelho do LED.
Como o LED é representado por um diodo o seu
comportamento distingue-se dos demais diodos retificadores,
por isso o LED é comumente representado por um diodo
ideal ( D ) para permitir a circulação de corrente em um único

(14)

sentido, um resistor ( Rm ) que representa a relação da
corrente aplicada ao LED e a tensão. A tensão mínima
necessária para que seja polarizado diretamente é
representado por uma fonte (Vm ) [19].

Pela análise feita em (9), compreende-se que a potência do
conversor é inversamente proporcional a indutância, então
diminuindo a potência do conversor e fixando o valor das
outras variáveis tem-se um aumento no valor da indutância, e
consequentemente uma redução no valor do capacitor [11].

de carga e descarga de energia é possível calcular o ganho
estático do conversor buck através de (15).

Cbar

Qcfp
Vbar

V pk ² Dcfp ²Ts
4 LcfpVbar

1
Vbar

B. Conversor buck para CP
Com o intuito de fornecer uma tensão de saída (Vout )
menor do que a tensão de entrada (Vbar ) , a escolha pelo
conversor buck se justifica e, ainda assim possui maior
facilidade em sua construção do que outros conversores
abaixadores de tensão. A escolha pela operação em MCD é
pelo fato da ordem dinâmica do conversor ser reduzida, a
energia armazenada no indutor é zero no início e no fim de
cada período [16].
Analisando a Figura 9, do conversor buck onde a tensão
de entrada é a tensão do barramento e a tensão de saída é a
tensão sobre a carga. Também é possível observar o modelo
elétrico dos LEDs para o trabalho.

Analisando a tensão do indutor ( Lcp ) a partir dos períodos

Ts

1
1
VLcp (t )d (t )
Vbar Vout DcpTs Vout Dcp1Ts
Ts
Ts

0 (15)

0

Em que Dcp1 é a razão cíclica no período de descarga do
indutor Lcp e Dcp é a razão cíclica no período de carga.
Isolando os termos de interesse é possível estabelecer a
relação de tensão de saída pela tensão de entrada do
conversor, como mostrado em (16).
Vout
Vbar

Dcp
Dcp

Dcp1

(16)
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Através da corrente média (iLcp ) no indutor que será a
própria corrente média na saída já que a corrente média no
capacitor de saída deve ser zero, pode-se determinar ( Dcp1 ) ,

Pela Figura 11 é possível constatar que enquanto a
corrente que circula no capacitor durante a sua carga for
positiva, significa que está sendo carregado.

com isso determina-se o ganho estático do conversor [20].
A corrente média no indutor (iLcp ) pode ser determinada
através de (17).
iLcp

1 Vout Dcp1Ts
( Dcp
Ts
Lcp

Dcp1 )

Ts
2

Ileds

(17)

A corrente que circula nos LEDs ( I leds ) é determinada por
(18).

Vout Vleds
Rleds

I leds

(18)

Rleds é o número total de LEDs utilizados
multiplicado por Rm e Vleds é o número total de LEDs
utilizados multiplicado por Vm .
Para encontrar o ganho estático do conversor, como
mostrado em (19), basta isolar ( Dcp1 ) em (17) e substituir em
Em que

(18).

2 Dcp

Vout
Vbar

Dcp

Dcp ²

8 Lcp I leds

(19)
cp

Onde,

Vbar ,min é

a

mínima

Q

(20)

Dcp

tensão

de

(21)

Em que icout é a corrente que circula pelo capacitor durante a
sua carga.

iLcp

Ts iLcp

2

8

(22)

A expressão do capacitor de saída (Cout ) pode ser
estabelecida pela capacitância, que é razão entre a variação
de carga e a variação de tensão e é dada por (23).

Onde

Ts iLcp
8 Vout

(23)

iLcp é dado por [17]:
iLpc

Vbar ,min Vout D pcTs
2 L pc

(24)

Dessa forma, o capacitor Cout relaciona-se com
ondulação em alta frequência e é expresso por (25).

barramento,

em (20) já que os demais parâmetros da expressão são
determinados por projeto. Para definição do capacitor (Cout )
é necessário analisar a carga e descarga do capacitor,
analisando assim a sua forma de onda [20].
Através da relação tensão-corrente no capacitor é possível
obter a ondulação de tensão na saída a partir de (21).

iLcp Ileds

1 Ts
2 2

Cout

considerando sua ondulação.
Para precisar o valor do indutor ( Lcp ) basta isolar o termo

icout

Então a variação da carga pode ser obtida analisando a
área do triângulo acima do eixo do tempo e expressa por
(22).

Vout Ts

O conversor CP é aplicado para compensar a ondulação
em baixa frequência, com isso o projeto será incrementado
para o pior caso de operação, ou seja, quando a tensão de
barramento é mínima [11]. A determinação do máximo
ganho estático que garanta a operação do conversor em MCD
é expressa por:
Vout
Vbar ,min

Fig. 11. Ondulação da tensão de saída e balanço de carga no
capacitor.
Fonte: Adaptado de [11].

Cout

(Vbar ,min Vout ) DcpTs ²
16 Vout Lcp

a

(25)

C. Filtro LC de entrada
A principal finalidade do filtro LC de entrada é de atenuar
as harmônicas da corrente de entrada presente nas
frequências de chaveamento do conversor para obter um
fator de potência elevado [11].
O filtro LC de entrada é inserido para elevar o fator de
potência reduzindo a Distorção Harmônica Total (DHT),
tornando assim a forma de onda da corrente de entrada mais
próxima de uma senoidal. Nas expressões (26) e (27) é
possível observar a dependência do FP em relação ao DHT
[17].

6

9

transferência do conversor. Através destas informações
encontrou-se as expressões (30) e (31) [11].

In ²
DHT

FP

P
S

n 2

I1

cos( )
1 DHT 2

(26)
C filtro

(27)
L filtro

Onde I n é o valor eficaz da enésima componente
harmônica da corrente de entrada; I1 é o valor eficaz da
componente fundamental da corrente de entrada; P é a
potência ativa da rede fornecida ao circuito; S é a potência
aparente e é o ângulo de defasagem entre as formas de
onda da tensão e corrente fundamentais de entrada. Como é
possível verificar na equação (27), o DHT e o FP são
inversamente proporcionais, pois quanto maior for o valor da
distorção harmônica total, menor será o meu valor de fator de
potência [11].
Analisando o pior caso de pico de corrente de entrada em
que o filtro LC pode atuar, é utilizado a equação (28) que
representa a relação entre o pico da tensão de entrada V pk
e a corrente de pico I pk absorvida pelo conversor.
R filtro

V pk
I pk

(28)

Em seguida em (29), é representado a equação do R filtro
para o conversor buck-boost.
R filtro

Lcfp
DcfpTs

(29)

1
2

c R filtro

1
²
C
c
filtro

(30)

(31)

No cálculo da capacitância, o valor do coeficiente de
amortecimento ε deve ser ≥0,707 para não haver pico de
ressonância na frequência de corte [17].
D. Integração dos conversores CP e CFP
A escolha da integração dos conversores foi escolhida
para proporcionar uma redução do tamanho da luminária,
assim como a redução das chaves e seus dispositivos de
acionamento, bem como a melhoria do rendimento através
dessa redução. A integração será realizada com o método Tinvertido, devido ao ponto comum entre os drenos dos
conversores [11].
A Figura 12 mostra essa conexão, nota-se que o conversor
buck-boost foi invertido para estabelecer um ponto comum
com o conversor buck.
Através da análise da Figura 12, pode-se notar que os
conversores estão conectados em cascata e os drenos das
chaves compartilham o mesmo ponto de conexão, dessa
forma a integração acontece substituído os interruptores Sbb e

Sb por Sint e adicionando-se os diodos D1int e D2int , como
mostrado na Figura 13.

Para a determinação da capacitância e da indutância do
conversor buck-boost são necessárias as equações
características de um filtro de segunda ordem e a função de

Fig. 12. Ligação em T-invertido dos conversores CFP-CP.
Fonte: Adaptado de [11].

Fig. 13. Circuito dos conversores usando o método de integração T-invertido.
Fonte: Adaptado de [11].
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IV. METODOLOGIA PARA A DETERMINAÇÃO DOS
PARÂMETROS DO CIRCUITO
Com o intuito de comparar as topologias convencional e
modular será desenvolvido dois módulos alimentando cargas
de 25W e 50W. Cada módulo é constituído pelos conversores
buck-boost e buck integrados, desempenhando as funções de
CFP e CP, operando em MCD.
A frequência de chaveamento escolhida foi de 60kHz,
pois atende as características de projeto desejadas, já que o
valor da frequência de chaveamento interfere no valor das
capacitâncias. A capacitância é inversamente proporcional à
frequência de chaveamento, ou seja, quanto maior a
frequência de chaveamento menor a capacitância. No
entanto, quanto maior a frequência de chaveamento maiores
são os problemas de perdas por chaveamento nos MOSFETs,
interferências eletromagnéticas e maior dificuldade para a
atuação do controle [11].
Na sequência será apresentado o equacionamento para
ambas as topologias e os parâmetros iniciais do projeto.
A. Topologia modular com dois módulos de 25W para
atender uma carga de 50W
Inicialmente será desenvolvido um módulo alimentando a
carga de 25W com os parâmetros apresentados na Tabela I.
TABELA I
Parâmetros do módulo de 25W.
Símbolo
Vrede
fr
Pout
Ileds
Vbar
Vout
ΔVbar
ΔVout
ΔIleds
fs
ncfp
ncp

Especificação
Tensão de entrada
(RMS)
Frequência da rede
elétrica
Potência de saída
(cada módulo)
Corrente de saída
(valor médio)
Tensão de barramento
(valor médio)
Tensão de saída CP
(valor médio)
Ondulação da tensão
de barramento
Ondulação da tensão
de saída
Ondulação da
corrente nos LEDs
Frequência de
chaveamento
Eficiência do
conversor CFP
Eficiência do
conversor CP

Valor
127 V

Dcfp

0, 48

Vout
Vbar ,min

(33)

Dcp

51
127, 5

0, 4

Com o objetivo de os conversores operarem em MCD
deve-se escolher uma razão cíclica com o menor valor entre
as razões cíclicas críticas dos conversores. De acordo com os
valores obtidos, esse valor deverá ser de 0,4, no entanto
escolheu-se uma razão de 0,34 para garantir que os
conversores operem em MCD.
Com a razão cíclica definida é possível determinar o
indutor do conversor CFP expresso por (34).
Lcfp25

Vpk ² Dcfp ²

179,6.0,342.0,95

cfp

4.60.103.25

4 f s Pbar

590, 4 H

(34)

Com o valor do indutor definido, será apresentado o valor
da capacitância do capacitor de barramento (35), que foi
calculado com uma ondulação de 50% conforme apresentado
na Tabela I.

Cbar25

V pk ² Dcfp ²Ts
4 LcfpVbar

1
Vbar

179,62.0,342. 1

60000
4,831 F
4.590,4.10 6.170.377.85

(35)

60 Hz

De forma análoga ao conversor CFP o valor da indutância
do indutor Lcp25 utilizado no conversor CP, pode ser

25 W
500 mA

determinado a seguir em (36).

170 V
51 V

2 DcpVbar ,min

85 V – 50%

Vout

Lcp25

1,02 V – 2%

2

Dcp

.VoutTs Dcp 2VoutTs

8I leds

cp

(36)

100 mA – 20%
2

60 kHz

Lcp25

0,95

2.0,34.127,5
0,34 . 51. 1
60000
51
8.0,5.0,9

0,342.51. 1

60000

0,9

Lcp25

Com a análise dos conversores realizados no Item III e os
parâmetros apresentados na Tabela I é possível projetar os
componentes dos conversores. Ambos os conversores
operaram com a mesma razão cíclica, que será o valor crítico
entre os dois conversores, com isso é utilizado um único
MOSFET. As razões cíclicas máximas dos conversores, para
operação em MCD, são apresentadas por (32) e (33).
Vbar
V pk Vbar

170
179, 6 170

393,9 H

Com a determinação do valor da indutância do indutor,
calcula-se o valor da capacitância do capacitor de saída Cout25
através de (37).

Cout25

(Vbar ,min Vout ) DcpTs ²
16 Vout Lcp25

127,5 51 .0,34. 1

60000
16.1,02.393,9.10 6

(37)

(32)

Cout25

1,123 F
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elétrica
Potência de saída
(cada módulo)
Corrente de saída
(valor médio)
Tensão de barramento
(valor médio)
Tensão de saída CP
(valor médio)
Ondulação da tensão
de barramento
Ondulação da tensão
de saída
Ondulação da
corrente nos LEDs
Frequência de
chaveamento
Eficiência do
conversor CFP
Eficiência do
conversor CP

Pout

Na sequência do desenvolvimento do módulo será
determinar os valores dos componentes do filtro de entrada
seguindo o equacionamento do Item III. A resistência do
filtro R filtro25 é demonstrado por (38).

Ileds
Vbar
Vout

Lcfp25

R filtro25

DcfpTs

590.4.10 6
0,34. 1
60000

104.19

ΔVbar

(38)

ΔVout
ΔIleds

Para determinar a capacitância do capacitor do filtro
C filtro25 (39), será considerado o coeficiente de

fs

amortecimento do filtro de 0,707 e a frequência angular c
uma década abaixo da frequência de chaveamento, ou seja,
6kHz.
1

C filtro25

2

c R filtro25

1
180nF (39)
2.0,707. 2. .6000 .104,19

ncfp
ncp

1
c

2

1

C filtro25

2

2. .6000 .180.10

9

3,9mH

Vbar
V pk Vbar

Vout
Vbar ,min

Através da Tabela II será demonstrado os componentes
que serão utilizados na simulação com seus valores
comerciais.

102
127,5

Símbolo
Dr1 – Dr4
Dbb
Sint
Dint1
Dint2
Lcfp25
Cbar25
Lcp25
Cout25
Lfiltro25
Cfiltro25
Db

Especificação
Diodo UF4007
Diodo UF5408
MOSFET IRF840
Diodo UF5408
Diodo UF5408
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Diodo UF5408

Valor
700V / 1A
1000V / 3A
500V / 8 A / Rds(on)=0,85Ω
1000V / 3A
1000V / 3A
590,4 µH / RLcfp25=2,21Ω
4,7 µF
393,9 µH / RLcp25=1,23Ω
2,2 µF
3,9 mH / RLfiltro25=13,17Ω
180nF
1000V / 3A

B. Módulo de 50W para a carga de 50W
O desenvolvimento matemático do módulo para carga de
50W segue o equacionamento anterior do Item A. A Tabela
III demonstra os parâmetros iniciais para o módulo de 50W.
TABELA III
Parâmetros do módulo de 50W.
Símbolo
Vrede
fr

Especificação
Tensão de entrada
(RMS)
Frequência da rede

Valor
127 V

170 V
102 V
85 V – 50%
4,04 V – 4%
100 mA – 20%
60 kHz
0,95
0,9

(41)

Dcfp

170
179, 6 170

(40)

TABELA II
Valores comerciais dos componentes do módulo de 25W.

500 mA

As razões cíclicas máximas dos conversores são
apresentadas através de (41) e (42).

Com o valor de capacitância do capacitor pode-se
determinar o valor do indutor do filtro L filtro25 através de (40).
L filtro25

50 W

0, 48

(42)

Dcp

0,80

A razão cíclica utilizada deverá ser menor que os valores
obtidos através dos cálculos, com isso a razão cíclica é fixada
em 0,4.
Com a razão cíclica definida é possível determinar o
indutor do conversor CFP expresso por (43).
V pk ² Dcfp ²

Lcfp50

179,6.0, 42.0,95

cfp

4.60.103.50

4 f s Pbar

408,60 H

(43)

O valor da capacitância do capacitor é denotado por (44).

Cbar50

V pk ² Dcfp ²Ts
4 LcfpVbar

1
Vbar

179,62.0,402. 1

60000
9,66 F
4.408,60.10 6.170.377.85

(44)

A indutância do indutor Lcp50 será apresentado por (45).
2 DcpVbar ,min
Lcp50

Vout

2

Dcp

.Vout Ts

8Ileds

cp

Dcp 2Vout Ts

(45)

60 Hz
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2

2.0, 40.127,5
0, 40 . 102. 1
60000
102
8.0,5.0,9

Lcp50

Lcp50

0, 402.102. 1

60000

145,66 H

Fig. 14. Circuito para o módulo de 25W.
Fonte: Autoria própria.

Com a determinação do valor da indutância do indutor,
agora calcula-se o valor da capacitância do capacitor de saída
Cout50 através de (46).
(Vbar ,min Vout ) DcpTs ²

Cout50

16 Vout Lcp50

Cout50

127,5 102 .0, 40. 1

60000
16.4,04.145,66.10 6

(46)

297,98nF

Os valores dos componentes do filtro LC de entrada será
apresentado na sequência. A resistência do filtro R filtro50 pode
ser observada em (47).

Lcfp50

R filtro50

DcfpTs

145, 66.10 6
0, 40. 1
60000

61, 29

(47)

Para determinar a capacitância do capacitor do filtro
C filtro50 (48), será considerado o coeficiente de
amortecimento do filtro de 0,707 e a frequência angular c
uma década abaixo da frequência de chaveamento, ou seja,
6kHz.
C filtro50

1
2

c R filtro50

1
306,08nF
2.0,707. 2. .6000 .61, 29

(48)

Através da Tabela IV será demonstrado os componentes que
serão utilizados na simulação com seus valores comerciais.
TABELA IV
Valores comerciais dos componentes do módulo de 50W.
Símbolo
Dr1 – Dr4
Dbb
Sint
Dint1
Dint2
Lcfp50
Cbar50
Lcp50
Cout50
Lfiltro50
Cfiltro50
Db

Especificação
Diodo UF4007
Diodo UF5408
MOSFET IRF840
Diodo UF5408
Diodo UF5408
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Núcleo E 30/15/7
Poliéster
Diodo UF5408

Valor
700V / 1A
1000V / 3A
500V / 8 A / Rds(on)=0,85Ω
1000V / 3A
1000V / 3A
408,60 µH / RLcfp50=1,53Ω
10 µF
145,66 µH / RLcp50=0,55Ω
330nF
2,3 mH / RLfiltro50=8,61Ω
330nF
1000V / 3A

V. SIMULAÇÃO DOS TOPOLOGIAS
A simulação dos módulos será direcionada para o módulo
de 25W e para o módulo de 50W.
A. Simulação do módulo de 25W
Com os parâmetros iniciais da Tabela I e os componentes
apresentados na Tabela II será montado o circuito em
simulação para comprovação do seu correto funcionamento
do módulo de 25W. A simulação do circuito da Figura 14 foi
realizada com o software PSim® em malha aberta e está
apresentado acima.
A Figura 15 representa a forma de onda da tensão de
entrada do módulo.

Com o valor de capacitância do capacitor pode-se
determinar o valor do indutor do filtro L filtro50 através de (49).

L filtro50

1
c

2

C filtro50

1
2

2. .6000 .306,08.10

9

2,3mH (49)
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Fig. 15. Forma de onda da tensão de entrada de 127Vrms do
módulo de 25W.

Fig. 18. Forma de onda da corrente do indutor Lcfp do módulo de

A Figura 16 representa a forma de onda da corrente de
entrada do módulo onde se tem 0,19A de corrente RMS e
0,29A de corrente de pico.

modo de operação em MCD no indutor Lcp , onde seu valor

25W.

Similar a análise do Lcfp , também é importante verificar o
de corrente RMS é de 0,654A e de pico 1,69A. A forma de
onda pode ser observada através da Figura 19.

Fig. 16. Forma de onda da corrente de entrada do módulo de 25W.

Na sequência, a Figura 17 denota a potência de entrada.
Onde têm-se uma potência de 25,04W.

Fig. 19. Forma de onda da corrente no indutor Lcp do módulo de
25W.

Como existe apenas uma chave semicondutora
responsável pelo chaveamento dos conversores CFP e CP é
necessário analisar a corrente na chave (Sint ). Seu valor RMS
é de 0,969A e seu pico atinge 3,4A, e é possível observar a
forma de onda pela Figura 20.

Fig. 17. Forma de onda da potência de entrada do módulo de 25W.

Com o intuito de verificar a operação do módulo em
MCD, analisa-se a forma de onda do indutor Lcfp onde
observa-se o momento em que a corrente é zero. Este
instante é observado na Figura 18 e seu valor RMS é de
0,806A e seu pico 1,58A.

Fig. 20. Forma de onda da corrente na chave Sint do módulo de
25W.
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Na sequência, a Figura 21 é demonstrada a forma de onda
da corrente na carga, onde o seu valor médio é 0,414A e seu
valor de pico é de 0,815A, assim com o RMS de 0,471A.

Fig. 23. Forma de onda da ondulação de tensão na saída Vout do
módulo de 25W.

A potência de saída é de 23,83W e sua forma de onda
pode ser observada na Figura 24 a seguir.

Fig. 21. Forma de onda da corrente na carga do módulo de 25W.

A tensão na carga pode ser observada na Figura 22, onde
o valor médio é de 49,24V e o valor RMS é 49,26V. O
projeto é para uma tensão de 51V, e essa queda de tensão é
devido as não idealidades do circuito.

Fig. 24. Forma de onda da potência de saída do módulo de 25W.

A distorção harmônica total (DHT) do módulo de 25W,
pode ser observa pela Figura 25, onde as múltiplas
frequências da corrente de entrada estão dentro do limite
estipulado pela norma IEC 61000-3-2 para a Classe C de
equipamentos.

Fig. 22. Forma de onda da tensão na carga do módulo de 25W.

A ondulação de tensão na saída Vout é apresentada na
Figura 23, onde seu valor é de 1,23V. O projeto é de 2% de
ondulação ou 1,02V.

Fig. 25. Forma de onda da DHT da corrente de entrada do módulo
de 25W.

B. Simulação do módulo de 50W
Semelhante ao módulo de 25W, a simulação segue com os
parâmetros inicias da Tabela III e os componentes comercias
da Tabela IV. O circuito no software Psim está apresentado
na Figura 26 a seguir.
Na sequência é demonstrada a tensão de entrada na Figura
27.
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Fig. 26. Circuito do módulo de 50W.
Fonte: Autoria própria.

Fig. 27. Forma de onda da tensão de entrada 127 Vrms do módulo
de 50W.

A corrente de entrada tem seu valor RMS de 0,415A e seu
pico atinge 0,602A. A forma de onda pode ser observada na
Figura 28.

Fig. 29. Forma de onda da potência de entrada do módulo de 50W.

Como o módulo de 50W também opera em MCD, a
Figura 30 apresenta esta operação e pode ser observada a
corrente no indutor do CFP passando por zero, o que
caracteriza a operação em MCD. Seu valor médio é de 1,09A
e seu valor de pico atinge 2,87A.

Fig. 28. Forma de onda da corrente de entrada do módulo de 50W.

A potência de entrada é obtida com os parâmetros da
tensão e corrente de entrada, e tem seu valor de 52,25W. Sua
forma de onda está apresentada na Figura 29 a seguir.

Fig. 30. Forma de onda da corrente no indutor Lcfp do módulo de
50W.

A corrente no indutor do CP também é importante, e sua
forma de onda e observada na Figura 31. O MCD ocorre
quando a corrente no indutor tem seu valor zerado. Seu valor
médio é de 0,705A e o valor RMS de 0,937A.
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Fig. 31. Forma de onda da corrente no indutor Lcp do módulo de
50W.

Com o chaveamento ocorrendo apenas em uma chave
semicondutora, a corrente que passa por ela torna-se
importante. A sua forma de onda está apresentada na Figura
32 e seu valor médio é de 0,903A, o valor RMS de 1,63A e o
valor de pico é de 4,5A.

Fig. 32. Forma de onda da corrente na chave Sint do módulo de
50W.

A corrente na carga tem seu valor médio de 0,458A e seu
valor RMS de 0,507A e sua forma de onda está na Figura 33.

Fig. 34. Forma de onda da tensão na carga do módulo de 50W.

A ondulação de tensão na carga Vout foi de 6,67V, onde o
projeto é de 4%, ou seja, 4,08V. Essa ondulação em alta
frequência acontece no pico da tensão e é sugerido ter uma
malha de controle para reduzir essa ondulação para os níveis
projetados.

Fig. 35. Forma de onda da ondulação de tensão na carga Vout do
módulo de 50W.

A potência no conversor é de 53,13W e a forma de onda
está apresentado na Figura 36.

Fig. 36. Forma de onda da potência na carga do módulo de 50W.
Fig. 33. Forma de onda da corrente na carga do módulo de 50W.

O módulo de 50W foi projetado para um valor médio de
tensão de 102V, e sua forma de onda está explícito na Figura
34. Na simulação o valor médio foi de 101,98V.

Por fim, a DHT da corrente de entrada do módulo de 50W
é apresentado na Figura 37, onde é possível identificar que
não há ultrapassagem do limite permitido pela norma IEC
61000-3-2 para a Classe C.
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direto. Porém a escolha da topologia é dependente da
aplicação em que se quer trabalhar.
Para trabalhos futuros, pretende-se realizar um estudo de
controle em malha fechada, para controlar a corrente
entregue a luminária, assim como um microcontrolador
acionando a chave semicondutora e a realização da
implementação das duas topologias alimentando uma carga
de 50W.
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Fig. 37. Forma de onda da DHT da corrente de entrada do módulo
de 50W.
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VII. CONCLUSÕES
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ANEXO A – TABELAS DOS VALORES DOS COMPONENTES DOS MÓDULOS
A Tabela A.I apresenta os valores dos componentes do módulo de 25W.
TABELA A.I
Valores dos componentes de 25W
Símbolo

Componentes

Squib

Karimex

Mouser Electronics

DigiKey Electronics

Dr1 – Dr4

Diodo UF4007/ 700V

R$ 0,049

R$ 0,047

$ 0,063

$ 0,070

Dbb

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,110

R$ 0,117

$ 0,303

$ 0,347

Sint

MOSFET IRF840/ 500V

R$ 1,960

R$ 1,820

$ 0,719

$ 0,812

Dint1

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,052

$ 0,303

$ 0,347

Dint2

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,052

$ 0,303

$ 0,347

Lcfp25

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cbar25

Poliéster 4,7 µF/ 250V

R$ 0,350

R$ 0,350

$ 0,970

$ 0,025

Lcp25

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cout25

Poliéster 2,2 µF/ 250V

R$ 0,256

R$ 0,270

$ 0,712

$ 0,065

Lfiltro25

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cfiltro25

Poliéster 180nf/ 250V

R$ 0,330

R$ 0,350

$ 0,990

$0,950

Db

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,117

$ 0,303

$ 0,347

R$ 8,452

R$ 8,845

$ 5,590

$ 4,354

Total:

A Tabela A.II apresenta os valores dos componentes do módulo de 50W.
TABELA A.II

Valores dos componentes de 50W
Símbolo

Componentes

Squib

Karimex

Mouser Electronics

DigiKey Electronics

Dr1 – Dr4

Diodo UF4007/ 700V

R$ 0,049

R$ 0,047

$ 0,063

$ 0,070

Dbb

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,110

R$ 0,117

$ 0,303

$ 0,347

Sint

MOSFET IRF840/ 500V

R$ 1,960

R$ 1,820

$ 0,719

$ 0,812

Dint1

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,052

$ 0,303

$ 0,347

Dint2

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,052

$ 0,303

$ 0,347

Lcfp50

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cbar50

Poliéster 10 µF/ 250V

R$ 0,233

R$ 0,265

$ 0,992

$ 0,045

Lcp50

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cout50

Poliéster 330nF/ 400V

R$ 0,380

R$ 0,396

$ 1,237

$ 1,263

Lfiltro50

Núcleo E 30/15/7

R$ 1,750

R$ 1,890

$ 0,308

$ 0,348

Cfiltro50

Poliéster 330nF/ 400V

R$ 0,380

R$ 0,396

$ 1,237

$ 1,263

Db

Diodo UF5408/ 1000V

R$ 0,049

R$ 0,117

$ 0,303

$ 0,347

R$ 8,509

R$ 8,932

$ 6,384

$ 5,885

Total:

Como as tabelas A.I e A.II trazem dados suficientes para precisar qual topologia é mais viável economicamente
e dependendo do uso e aplicação, a topologia convencional fica mais barata. Para atender a carga de 50W, a topologia modular
tem seu custo maior, visto que precisa de dois módulos de 25W para atender a esta carga.
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CONDICIONAMENTO DE UM SINAL ELETROMIOGRÁFICO OBTIDO DE
FORMA NÃO-INVASIVA A SER FORNECIDO PARA CONTROLE DE
PRÓTESE MIOELÉTRICA
Anderson dos Santos de Medeira; Cleber Altair Fernandes da Silva
FADEP Faculdade de Pato Branco
Pato Branco - PR
e-mail: andermedeira@hotmail.com; cleberfernandes09@hotmail.com
Orientador: Prof. Msc. Ithalo Hespanhol de Souza
Resumo – O objetivo desse trabalho é desenvolver um
estudo referente ao condicionamento de um sinal
eletromiográfico (EMG), evidenciando quais as etapas
envolvidas para elaboração desse projeto, mostrando o
processo desde a aquisição do sinal, até o valor
condicionado. Estudar a melhor técnica para captura do
sinal da atividade muscular, levando em consideração o
tipo de eletrodo a ser utilizado, e o musculo para aquisição
do sinal. Para implementação do circuito, utilizar
componentes específicos para elaboração do projeto, com
o circuito implementado, analisar a resposta do mesmo,
englobando o comparativo da resposta do circuito para
movimentos distintos do antebraço (com peso e sem peso,
para pessoas do sexo masculino e feminino), ou seja,
verificar se há variação do sinal elétrico gerado pelo
circuito e com isso validar a utilização da placa para ser
usada na etapa de condicionamento de um circuito que
realizará o processamento e controle de prótese
mioelétrica. Será avaliado a relação entre o estímulo
fisiológico e a resposta do sinal elétrico condicionado,
verificando se para cada movimento distinto há uma
variação no sinal elétrico resultante, também analisar a
resposta desse circuito para outro músculo.
Palavras-Chave – Eletromiografia, Condicionamento de
sinal, Amplificação.

CONDITIONING OF AN ELECTROGRAPHIC SIGN OBTAINED OF NONINVASIVE FORM FOR THE PURPOSE OF
CONTROL OF MYOELETRIC PROSTHESIS
Abstract – The objective of this work is to develop a study
on the conditioning of an electromyographic signal
(EMG), showing the steps involved in the elaboration of
this project, showing the process from the acquisition of
the signal to the conditioned value. To study the best
technique to capture the signal of muscular activity, taking
into consideration the type of electrode to be used, and the
muscle to acquire the signal. To implement the circuit, use
specific components to design the project, with the circuit
implemented, analyze the response of the same,
encompassing the comparative of the response of the
circuit for distinct movements of the forearm (weight and
weight, for males and females), ie, to verify if there is
variation of the electric signal generated by the circuit and
with this to validate the use of the plate to be used in the
conditioning stage of a circuit that will perform the

processing and control of myoelectric prosthesis. The
relationship between the physiological stimulus and the
conditioned electric signal response will be evaluated,
verifying if for each distinct movement there is a variation
in the resulting electric signal, also to analyze the response
of this circuit to another muscle.
Keywords - Electromyography, Signal conditioning,
Amplification.
NOMENCLATURA
EMG
CMRR
SE
EMGS
Av
BW
Q0
Rg
CI
CC
Vpp
ECG
F
FC
Fc1
Fc2
F0

ω
C
R
IMC

Eletromiografia
Relação de rejeição em modo comum
Sinal Elétrico
Eletromiografia de superfície
Ganho
Largura de faixa
Fator de qualidade
Resistor de ganho
Circuito integrado
Corrente contínua
Tensão de pico a pico
Eletrocardiograma
Frequência
Frequência de corte
Frequência de corte inferior
Frequência de corte superior
Frequência central
Frequência angular
Capacitor
Resistor
Índice de massa corporal
I. INTRODUÇÃO

O avanço da tecnologia causou grande impacto nos estudos
relacionados ao comportamento do corpo humano, com
relação às reações do mesmo de acordo com os estímulos
enviados pelo cérebro. Há várias décadas, pesquisadores
estudam estes estímulos, a fim de compreender seu
funcionamento, para poder desenvolver equipamentos
capazes de transformar estes estímulos em variáveis
mensuráveis que poderão ser usadas para estudos futuros,
como próteses de membros, estudos do comportamento de
músculos lesados, e até mesmo monitoramento desses
músculos [1].
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Um dos sinais que tem grande importância nos estudos é o
EMG, que trata das informações em forma de sinais elétricos
enviados pelo cérebro, quando um músculo se movimenta.
Estes sinais elétricos possuem baixa amplitude. Para que estas
informações possam ser tratadas, há necessidade de um
processamento deste sinal, o qual melhora a visualização e
estudo do sinal desejado [1],[2].
Segundo [1], os sinais EMG têm valores que variam,
geralmente, entre -90mV a +35mV, mas para [3] pode haver
variação entre -80mV e +30mV, dependendo da forma como
é feita a medição, para fibras lentas uma frequência que varia
de 70 a 125Hz, e para fibras rápidas frequências de 125 a
250Hz [9].
Uma das ferramentas utilizadas para transformar este sinal,
de baixa amplitude em um sinal que possa ser mensurado, é o
condicionamento de sinais. As etapas que envolvem o
condicionamento de um sinal EMG são aquisição,
amplificação e filtragem [3].
Inicialmente o estudo do sinal EMG, teve finalidade
estritamente clínica, pois os profissionais de anatomia,
fisioterapia, medicina dentre outros utilizavam estas
informações para diagnosticar alguma anomalia existente num
determinado conjunto muscular. O presente trabalho ficará
estritamente voltado ao condicionamento do sinal até a
mensuração [3].
Com o EMG pode-se obter um melhor entendimento
relacionado ao comportamento do sinal gerado pelo
movimento muscular. Atualmente, existem várias técnicas
usadas para obtenção de sinais EMG. A partir destas, são
realizados estudos do comportamento do músculo, podendo,
assim, ser utilizado para o desenvolvimento de determinada
prótese [4].
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
A EMG é uma técnica utilizada para registrar/monitorar a
atividade elétrica de um conjunto muscular ou de um
determinado músculo, podendo através destes resultados
poder realizar diagnósticos ou estudos.
A. Aquisição e amplificação do sinal EMG
A aquisição do sinal EMG pode ser feita através da conexão
de eletrodos no músculo em que se deseja obter a medição. Os
eletrodos para a captação do sinal EMG, podem estar
dispostos nas configurações monopolares, bipolares e
multipolares. Na configuração monopolar, utiliza-se dois
eletrodos em dois pontos distintos, sendo um deles como
referência e outro capta a diferença de potencial. Na
configuração bipolar utiliza-se três pontos distintos
conectados, sendo um de referência e dois pontos de leitura. A
configuração multipolar utiliza vários eletrodos conectados ao
músculo que se deseja medir, sendo que um dos eletrodos é o
de referência [5].
O eletrodo, para a obtenção do SE, pode ser de forma
invasiva ou não invasiva. Para a forma invasiva os eletrodos
são fios-agulhas, que são conectados ao fluido corpóreo e
possuem a vantagem de captar o sinal com maior amplitude
de uma única unidade motora. A desvantagem da forma
invasiva está na necessidade de uma excelente esterilização, e
também no risco de quebra de uma das agulhas dentro do

músculo. Na forma não invasiva, utiliza-se eletrodos de
superfície, os quais captam a atividade muscular de um grupo
de músculos, sendo menos preciso, porém mais higiênico [6].
A captura de sinais musculares através da EMGS, fornece
informações importantes para pesquisas de engenharia e
medicina, utilizadas, em muitos casos, para reabilitação
muscular. Com esta finalidade de usos clínicos, a EGMS pode
ser usada também, para diagnosticar determinadas patologias
referentes ao conjunto muscular em análise e também
distúrbios de controle motor [7],[3].
Para efetuar o condicionamento do sinal captado (que é de
baixa amplitude) é necessário dispor de circuitos que elevam
o nível deste sinal, sendo necessário também utilizar circuitos
de filtragem dos ruídos existentes no mesmo.
Um circuito típico que pode ser utilizado para esses
pequenos sinais, é o circuito amplificador de instrumentação,
que pode elevar a amplitude do sinal n vezes, de acordo com
o seu projeto. A Figura 1 ilustra um modelo de circuito
amplificador de instrumentação.

Fig. 1. Circuito amplificador de instrumentação.
Fonte: Adaptado de [8].

O ganho deste circuito pode ser calculado por (1) [8].
Av = 1 +

2 R1
Rg

(1)

Um sinal de baixa amplitude está sujeito a ruídos oriundos
de diversos fatores, podendo ser pelo mau contato dos
eletrodos, indução de ruídos da rede elétrica, entre outros.
Com isso há necessidade da inserção de circuitos que filtrem
este sinal, e garantam a integridade do mesmo. Os circuitos
comumente utilizados para filtro destes sinais, são o passafaixa e o rejeita faixa.
A Figura 2 demonstra o nível do sinal para cada ponto
distinto do músculo.
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projetado para atenuar uma banda de frequência, ou seja,
atenuar frequências fora dessa faixa, sendo delimitado a faixa
de frequência superior e inferior conforme projetado. Podem
ser construídos com elementos passivos (apenas capacitores e
indutores), ou ativos (elementos passivos e amplificadores
realimentados). O circuito da Figura 3 mostra um modelo de
filtro passa faixa [8][10].

Fig. 2. Diferença de potencial para diferentes locais captados do
bíceps.
Fonte: [9].

B. Filtragem do sinal
Um filtro é um circuito capaz de atenuar as frequências
desejadas de um determinado espectro de um sinal, e permitir
a passagem das demais frequências, conforme necessário. As
três tecnologias fundamentais que classificam os filtros podem
ser: filtros passivos, ativos e digitais [8].
Os filtros passivos são formados por elementos passivos,
que podem ser resistores, capacitores e indutores. Essas
configurações de filtros são ideais para circuitos de alta
frequência, mas para filtros que trabalham em baixa
frequência se tornam inviáveis, pelo fato de utilizar indutores
muito grandes para o funcionamento [8],[10].
Os filtros ativos, que tiveram três gerações para que seu
funcionamento se tornasse viável, são filtros que utilizam
elementos passivos e elementos ativos. Sua primeira geração
surgiu, a partir da construção com o uso de válvulas, como
elementos ativos. Essa geração além de ter um alto consumo,
tinha um ganho muito baixo e sua margem de ruído alta.
Assim apareceu a segunda geração, utilizava transistores, teve
uma melhora em relação a primeira geração, porém,
apresentou falhas e tornou-se inviável [10]. A partir das outras
gerações, surgiram os amplificadores operacionais como uso
de elementos ativos, que possuem uma alta impedância de
entrada e baixa de saída. Com o uso dos amplificadores,
tornou-se possível criar filtros de boa qualidade, em relação às
outras gerações, sendo possível projetar um ganho elevado
[8],[10].
Os filtros digitais utilizam componentes digitais para seu
funcionamento. É um filtro que capta um sinal analógico, e
converte em um sinal digital, utilizando um sistema de
conversão analógico-digital, transformando esse sinal
analógico em um sinal representativo binário. Após essa
conversão, são eliminados os ruídos por um filtro digital, e
após isso reconvertido em sinal analógico novamente. Muito
utilizado quando se tem muitos canais de transmissão de
dados, que precisam ser filtrados pelo mesmo filtro [8],[10].
Em sinais que contenham ruídos, pode haver distorção na
resposta do circuito. Com isso a aplicação dos filtros é de
extrema importância para que se possa obter um sinal
“limpo’’, dentre eles, um dos filtros que pode ser empregado
para tal função, é o filtro passa faixa, que é um circuito linear

Fig. 3. Filtro passa faixa.
Fonte: Adaptado de [8].

As equações para o dimensionamento do filtro passa-faixa,
estão descritas de (2)-(7).

R3
2 R1

(2)

F C1 F C 2

(3)

10
F0

F

(4)

Q0
C AV

(5)

AV =
F 0=

C=

R1 =
0

R2 =
o

(

Qo

C 2 Qo 2 − AV

R3 =

Qo
o

C

)

(6)

(7)

Os sinais de EMG, geralmente estão sujeitos a sofrer ruídos
da rede elétrica, de frequência de 60Hz, provenientes do
sistema de distribuição de energia. O nível de ruído para
alguns casos pode interferir no limite de ganho do circuito
amplificador, interferindo na resposta do circuito [12].
O filtro notch é um tipo de circuito capaz de atenuar a
frequência desejada, conforme projetado. A Figura 4 ilustra o
respectivo circuito.

3

23

III. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
A etapa inicial do estudo consiste na aquisição do sinal,
logo depois a amplificação, seguida da filtragem e, por fim,
medição do sinal condicionado. A Figura 6 demonstra a
sequência de etapas do projeto.
Aquisição

Amplificação

Medição

Filtro

Fig. 6. Fluxograma inicial do projeto.
Fonte: Autoria própria.
Fig. 4. Filtro notch.
Fonte: Adaptado de [10].

As equações do filtro notch, estão descritas de (8)-(10).
FC =

2

1
R C1

C3 = 2 C 1

R3 =

R1
2

(8)
(9)
(10)

Um fator importante para o cálculo desse circuito, é o fator
de qualidade (Q0), onde esse fator será a margem de frequência
que o filtro estará atenuando, que está relacionado com valor
dos componentes passivos do circuito. Quanto maior Q0,
maior seletividade, com isso menor será a BW. Quanto menor
Q0, maior BW. Dois aspectos importantes devem ser
considerados no projeto deste filtro, o circuito só possibilita
ganho unitário e o fator Q0 não deve ser superior a 10, pois
valores superiores pode acarretar em oscilações [8].
A implementação do filtro notch é fundamental para
atenuar a frequência desejada, a qual pode trazer interferências
junto ao circuito de condicionamento do sinal EMG [8]. A
Figura 5 demonstra diferentes comportamentos da resposta do
filtro, para diferentes fatores de qualidade Q0 [8].

Na etapa de aquisição do sinal EMG é realizada a conexão
dos eletrodos na superfície do músculo bíceps, sendo que a
configuração dos eletrodos será bipolar. Posteriormente, na
etapa de amplificação, o sinal obtido a partir dos eletrodos será
conectado aos pinos de entrada do circuito. No processo de
filtragem pretende-se eliminar os ruídos existentes no sinal.
Finalizando o condicionamento do sinal, tem-se a etapa de
medição, onde pode-se visualizar o sinal da atividade
muscular em uma amplitude n vezes maior à original.
Todo sinal que possui baixa amplitude pode sofrer
interferências (eletromagnéticas, por exemplo) do meio
externo que também podem vir dos próprios cabos conectados
aos eletrodos ou até mesmo do próprio volume condutor. Para
isso tem-se a necessidade da utilização de filtros, com o
objetivo de eliminar a interferência causada pelo meio. Tendo
em vista a característica do sinal captado e amplificado
necessita-se de um filtro passa faixa e outro notch, garantido
assim um sinal adequado e com menos ruído.
A.Desenvolvimento e simulações do protótipo
No desenvolvimento do projeto, estudou-se a
implementação de circuitos de instrumentação como forma de
elevar o nível do sinal EMG, devido a sua ampla aplicação na
amplificação de pequenos sinais, e também circuitos de filtro,
para eliminação dos ruídos existentes. Na Figura 7 ilustra a
sequência em que foi implementado o projeto.
Aquisição

Amplificação

Filtro

Amplificação

Medição

Filtro

Fig. 7. Fluxograma do projeto final.
Fonte: Autoria própria.

Fig. 5. Resposta do filtro em função do Q0.
Fonte: Adaptado de [10].

Conforme pesquisas e estudos realizados, verificou-se que
o CI INA128P, é idealmente utilizado para a amplificação de
pequenos sinais, devido às suas características e sua facilidade
de cálculos do ganho. Com isso utilizou-se este componente
para as duas etapas de amplificação, com a diferença entre
ambas, apenas o Rg, pelo fato de cada etapa de amplificação
ser diferente. Uma característica que o torna viável para tal
implementação é a sua Relação de Rejeição de Modo Comum
(Common Mode Rejection Ratio - CMRR), que tem a
finalidade de efetuar a amplificação dos sinais de entrada que
tem sinais opostos, e os sinais comuns às entradas sofrem
atenuações. Na Figura 8 mostra-se o esquemático do circuito
do INA128P [13],[18]. O ganho para este circuito pode ser
calculado por:
4
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AV = 1+

50 kOhm
Rg

(11)

Fig. 9. Sinal de entrada multiplicado por 10 (azul) e sinal de saída
(vermelho) do amplificador da primeira etapa de amplificação.

Fig. 8. Circuito INA128P.
Fonte: [13].

Após todas etapas de estudos e cálculos, realizou-se a
montagem do circuito para simulação no software PSIM ®.
Cada etapa do circuito foi montada, simulada e analisada
individualmente, seguindo a ordem descrito no fluxograma da
Figura 7. O circuito proposto é apresentado no Anexo A.
Na etapa 1 de amplificação do sinal EMG, elava-se o nível
do sinal em pouco mais de cem vezes e inverte-se o sinal da
saída desta etapa em relação ao sinal de entrada, utilizando em
(11) Rg com um valor de 440Ω. O sinal de saída invertido em
relação ao de entrada, se deve pela característica do circuito
de amplificação. Neste primeiro circuito amplificador, houve
o cuidado de se realizar uma realimentação através do eletrodo
de referência com a finalidade de remover ao máximo
eventuais níveis CC. O circuito utilizado consiste na conexão
de um amplificador inversor de ganho unitário no divisor
resistivo (R8 e R9), referente ao ganho do primeiro estágio
amplificador (IC2). Quando seu potencial é diferente de zero,
induz no eletrodo de referência um potencial oposto que reage
de modo a condicionar o potencial do divisor novamente a
zero.
A resposta natural do circuito responsável pelo eletrodo de
referência, conhecido em algumas citações como terra ativo,
precisou ser composta, em sua saída, por um filtro passa baixa
ajustado para uma frequência de corte de 590Hz. Isto se fez
necessário devido a oscilações observadas nos primeiros
testes, devido ao fato do circuito trabalhar até 500Hz. Outro
quesito necessário, foi definir um valor mínimo de resistência
em série com o eletrodo de referência, limitando a corrente e
garantindo que o eletrodo não esteja conectado diretamente ao
terra do circuito elétrico proposto, isso com a finalidade de
fornecer maior segurança ao paciente em relação à rede
elétrica. Também foi constituído, junto ao pino de referência
de cada CI INA 128P, um circuito para remoção do sinal CC,
eventualmente captado no sinal. A Figura 9 demonstra o sinal
de entrada com amplitude de 10mVpp e a saída, desta etapa de
amplificação, com, aproximadamente, de 1Vpp [18].

Para a primeira etapa de filtragem do sinal, utiliza-se um
filtro passa faixa com o objetivo de atenuar frequências que
não são de interesse do projeto. Nesta etapa define-se a
frequência de corte inferior e superior, sendo elas 20Hz e
500Hz, respectivamente. A Figura 10 demonstra a banda
passante para este filtro.
Magnitude (Db)
0

[19.6234 , -3.05985]
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-10
-20
-30
-40
-50
10

100
Frequency (Hz)

1000

Fig. 10. Banda passante para filtro passa faixa.

Na sequência, implementa-se uma nova etapa de
amplificação, sendo a terceira etapa do circuito, responsável
por elevar a amplitude do sinal em n vezes e inverter
novamente o sinal de saída. Nesta etapa é interessante ter um
ganho de dez vezes. Para isto, utiliza-se, em (11), um resistor
Rg de 2700Ω. Com isso, tem-se um sinal com amplitude
suficiente para uma etapa de processamento, sem que haja a
necessidade de utilizar outro circuito para condicionar o sinal
a um limite adequado para processamento. A Figura 11 mostra
o sinal com a segunda etapa de amplificação e a primeira etapa
de filtro.

Fig. 11. Sinal de entrada vezes 10 (azul) versus sinal de saída
(vermelho).

Devido aos possíveis ruídos provenientes da rede elétrica
de 60Hz, houve a necessidade da inserção do filtro notch,
eliminando uma banda de frequência em torno da frequência
de 60Hz, como mostra a Figura 12.
5
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Para elaboração do projeto, o circuito proposto teve um
custo total de R$285,00, além do valor de R$98,00 dos
eletrodos do tipo adesivo.
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Fig. 12. Banda de rejeição do filtro.

V. RESULTADOS PRÁTICOS

A.Teste e aferição do protótipo
Para comprovação prática dos resultados calculados e
simulados, realizou-se testes de cada etapa do circuito para
comprovação da funcionalidade à qual se destinava. As etapas
envolvidas nos testes seguem a sequência da seção 3, descrita
no fluxograma da Figura 7.
A Figura 14 demonstra a resposta do circuito para o
primeiro estágio de ganho. Foi aplicado 100mVpp em sua
entrada, e obteve-se aproximadamente em sua saída 10Vpp,
operando de forma satisfatória em relação ao desejado.

Após as simulações do circuito e resultados obtidos em
software, foi desenvolvido o protótipo para realização de
testes práticos. A Figura 13 apresenta a placa do projeto
proposto.

Fig. 14. Sinal de saída do primeiro estágio de amplificação (entrada
do sinal de 100mVpp, saída 10Vpp 60Hz).
Fig. 13. Placa do Protótipo.

A Tabela I demonstra os componentes utilizados para
elaboração do circuito proposto, com informações de custo de
cada componente.

Na segunda etapa, destinada à eliminação dos ruídos
existentes no sinal, inseriu-se um sinal com baixa amplitude e
com ruídos na entrada do circuito de filtro passa faixa, com
amplitude de 1mVpp e frequência de 20Hz, com a finalidade
de comprovar a efetividade do filtro. A Figura 15 demonstra
ambos os sinais de entrada (azul) e saída (amarelo).

TABELA I
Componentes para o Protótipo
Quantidade
1
2
2
2
2
2
1
5
1
1
3
2
1
1
1
2
2
3
13
1
1
1
50

Descrição
TL072
OPA2234P
INA128P
Resistor 470KΩ
Resistor 56KΩ
Resistor 220Ω
Resistor 22KΩ
Resistor 10KΩ
Resistor 4K7Ω
Resistor 2K7Ω
Resistor 2,7KΩ
Resistor 1,2MΩ
Resistor 27KΩ
Capacitor 1uF
Capacitor 22nF
Capacitor 22pF
Capacitor 47uF
Capacitor 47nF
Capacitor 100nF
Capacitor 220nF
Barra pino
Placa de Fenolite 10x10cm
Eletrodo do tipo adesivo

Custo(R$)
0,60
141,00
125,00
0,10
0,30
0,05
0,40
0,70
0,50
0,60
0,65
0,60
0,10
0,30
0,20
0,60
0,70
0,90
1,30
0,30
0,56
9,45
98,00

Fig. 15. Sinal de entrada e saída do filtro passa faixa.

Para a análise do funcionamento do filtro inseriu-se um
sinal com uma frequência de 200Hz, a qual está situada uma
década acima da frequência de corte inferior A Figura 16
ilustra o sinal de entrada (azul) e saída (amarelo) do filtro,
mostrando a efetividade do filtro.
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Fig. 16. Resposta do filtro passa faixa para frequência de 200Hz.

Fig. 19. Resposta do filtro notch para uma frequência de 60Hz.

A Figura 17 mostra o sinal de entrada (azul) e saída
(amarelo), para uma frequência de 500Hz, a qual situa-se na
frequência de corte superior do filtro.

Como o filtro notch foi projetado para atenuar a faixa de
frequência próximo a de 60Hz, foi aplicado um sinal de
entrada (azul) com frequência de 200Hz para a validação de
seu funcionamento para frequências diferentes de 60Hz, onde
se obteve o sinal de saída (amarelo) semelhante a entrada. A
Figura 20 demonstra a efetividade do filtro.

Fig. 17. Resposta do filtro passa faixa para frequência de 500Hz.

Logo após a primeira etapa de filtragem do sinal, aplicouse uma nova etapa de ganho, com o intuito de elevar o nível
do sinal em aproximadamente dez vezes. Na Figura 18 é
apresentado o sinal de saída deste estágio para uma entrada de
130mVpp e frequência de 60Hz, obtendo uma saída em torno
de 1,33Vpp.

Fig. 20. Resposta do filtro notch para um sinal com frequência de
200Hz.

Com o intuito de validar a funcionalidade do circuito,
inseriu-se um sinal com baixa amplitude, em torno de 10mVpp
e 250Hz, para comprovar a etapa de ganho e filtro do sinal A
Figura 21 demonstra o sinal de entrada (azul) do circuito e
saída (amarelo) em que há inversão do sinal, devido a
característica do primeiro estágio de amplificação. Nesta etapa
mostra-se novamente a efetividade do filtro e da amplificação.

Fig. 18. Sinal de saída da segunda etapa de amplificação.

Com o propósito de comprovar a efetividade do filtro notch
para frequência de 60Hz, inseriu-se na entrada (azul) do
circuito um sinal com esta frequência, e o sinal de saída
(amarelo) obtido sofreu uma atenuação de 92,7%, conforme
mostra a Figura 19.

Fig. 21. Resposta do circuito para uma etapa de ganho e filtro.
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Após testadas todas as etapas do protótipo e verificada a
funcionalidade com sinais de entrada fornecidos através de
equipamentos, partiu-se então para a etapa de testes do
protótipo, onde o sinal de entrada do circuito era proveniente
de uma atividade muscular.
Inicialmente foi testado o circuito para um sinal da
atividade do músculo cardíaco de um determinado voluntário.
Este voluntário havia realizado recentemente um ECG. Com
base no resultado do ECG foi feito um comparativo com o
sinal condicionado pelo circuito proposto. Na Figura 22
demonstra partes do exame do voluntário.

Fig. 24. Eletrodo banhado a ouro.

Fig. 22. ECG do voluntário obtido de equipamento comercial.

A Figura 23 mostra a resposta do circuito proposto, para
um sinal de entrada proveniente da atividade muscular do
músculo cardíaco. Nela, demonstra-se coerência entre um
resultado adquirido de um equipamento profissional que tem
um sinal já processado e o protótipo, com apenas a diferença
do tratamento do sinal.

Fig. 25. Eletrodo tipo adesivo.

O que melhor obteve resultado foi o eletrodo adesivo, pelo
fato de ter um melhor contato com a pele. Sendo assim, foi
utilizado para todos os demais testes. Na Figura 26 e 27 temse os sinais obtidos com diferentes tipos de eletrodos.

Fig. 23. Sinal condicionado da atividade cardíaca do voluntário.

B.Resultados das atividades musculares medidas
Com todas as comprovações da funcionalidade do
protótipo, tanto em simulações, quanto na prática, partiu-se
para os testes da resposta do circuito para atividade muscular
do musculo bíceps.
Inicialmente utilizou-se eletrodos de superfície banhados a
ouro, como mostra a Figura 24. Posteriormente, utilizou-se
eletrodos adesivos para captura do sinal elétrico da atividade
muscular, mostrados na Figura 25.

Fig. 26. Sinal captado com eletrodo banhado a ouro.
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Fig. 28. Sinal da atividade muscular do voluntário A com flexão do
antebraço sem peso.

Fig. 27. Sinal captado com eletrodo adesivo.

Assim foram realizados os demais testes para os diferentes
tipos de pessoas.
Os requisitos que foram estipulados para validação da
resposta do circuito, foram os seguintes:
• Pessoas com estatura diferentes e do sexo masculino e
feminino;
• Primeira etapa: Contração sem peso: Onde o indivíduo
inicia o movimento com o músculo bíceps relaxado e
realiza a contração (flexão do antebraço) e mantém;
• Segunda etapa: Relaxamento sem peso: Onde o indivíduo
parte do músculo bíceps contraído e realiza seu
relaxamento e mantém;
• Terceira etapa: Flexão repetitiva sem peso: Onde o
indivíduo realiza a flexão de forma cadenciada;
• Quarta etapa: Flexão com peso 1 kg;
• Quinta etapa: Flexão com peso 3 kg;
• Sexta etapa: Relaxamento com peso 3 kg;
• Sétima etapa: Flexão repetitiva com peso 3 kg.

Fig. 29. Sinal da atividade muscular do voluntário B com flexão do
antebraço sem peso.

A Tabela 2 mostra os dados de cada voluntário que
participou da etapa de validação do circuito proposto.
TABELA II
Dados de cada voluntário
Voluntário

Sexo

A
B
C
D

Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

Idade
(anos)
27
27
22
23

Peso
(kg)
82
105
63
60

Altura(m)

IMC

1,82
1,90
1,72
1,54

24,8
29,1
21,3
25,3

Fig. 30. Sinal da atividade muscular do voluntário C com flexão do
antebraço sem peso.

Os dados coletados dos voluntários seguem criteriosamente
o contextualizado no item anterior, sendo uma sequência de
resultados contidos em imagens para uma mesma atividade
nos diferentes tipos de voluntários.
O primeiro teste do protótipo junto ao músculo em que foi
destinada a elaboração do projeto, concentrou-se na flexão do
antebraço sem peso, no qual o voluntário iniciava o
movimento estando com o braço em repouso e flexionando.
As Figuras 28, 29, 30 e 31 demonstram as respostas de cada
voluntário.

Fig. 31. Sinal da atividade muscular do voluntário D com flexão do
antebraço sem peso.
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Observou-se que para o movimento estabelecido no
primeiro teste, mostrou-se coerência em 75% dos resultados,
notando a diferença no resultado de 25% em relação aos
demais, isso devido ao movimento realizado de forma
diferente dos demais.
O segundo teste realizado foi com o relaxamento do
músculo sem peso, onde o indivíduo, parte com o músculo
bíceps contraído e realiza seu relaxamento e mantém. Como
demonstra as Figuras 32, 33, 34 e 35.

Fig. 35.

Sinal da atividade muscular do voluntário D com

relaxamento do músculo sem peso.
Nesta etapa de teste notou coerência entre os voluntários do
sexo masculino, e divergência para os demais. Isto se deve
pela velocidade com que o músculo foi relaxado.
O terceiro teste concentrou-se em flexões repetitivas sem
peso. Nessa etapa o indivíduo realiza várias flexões de forma
cadenciada (+-20 repetições por minuto). Os resultados estão
dispostos nas Figuras 36, 37, 38 e 39.
Fig. 32.

Sinal da atividade muscular do voluntário A com

relaxamento do músculo sem peso.

Fig. 33.

Sinal da atividade muscular do voluntário B com

Fig. 36. Sinal da atividade muscular do voluntário A com flexões
repetitivas sem peso.

relaxamento do músculo sem peso.

Fig. 34.

Sinal da atividade muscular do voluntário C com
relaxamento do músculo sem peso.

Fig. 37. Sinal da atividade muscular do voluntário B com flexões
repetitivas sem peso.
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Fig. 38. Sinal da atividade muscular do voluntário C com flexões
repetitivas sem peso.

Fig. 41. Sinal da atividade muscular do voluntário B para flexão do
antebraço com peso 1kg.

Fig. 39. Sinal da atividade muscular do voluntário D com flexões
repetitivas sem peso.

Fig. 42. Sinal da atividade muscular do voluntário C para flexão do
antebraço com peso 1kg.

Os resultados obtidos para cada voluntário, mostrou uma
resposta coincidente entre voluntários do mesmo sexo, sendo
que o masculino apresentou maior distinção de amplitude do
sinal, para o músculo relaxado e contraído, por causa da
velocidade com que foram feitos os movimentos.
Analisando a efetividade das respostas do circuito, percebese que se tem uma reposta conforme o movimento e força
aplicada. Para o quarto teste foi realizado o movimento de
flexão do antebraço com peso 1kg, partindo do repouso e
mantendo flexionado. Os resultados obtidos estão dispostos
nas Figuras 40, 41, 42 e 43.
Fig. 43. Sinal da atividade muscular do voluntário D para flexão do
antebraço com peso 1kg.

Fig. 40. Sinal da atividade muscular do voluntário A para flexão do
antebraço com peso 1kg.

Os resultados obtidos para a quarta etapa de testes
demonstra semelhança entre as respostas do circuito para os
diferentes tipos de pessoas, com uma pequena diferença do
período do sinal condicionado. Isso se deve pelo fato da
velocidade do movimento.
Com peso de 1kg o nível do sinal aumentou
significativamente em relação ao teste sem peso. Foi realizada
então a quinta etapa de teste, na qual é feito a flexão do
antebraço com peso de 3kg, onde o indivíduo parte com o
músculo em repouso, flexiona e mantém flexionado. As
Figuras 44, 45, 46 e 47 mostramos resultados obtidos para esse
teste.
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A resposta do circuito para esta etapa de teste, mostrou que
conforme a força que os voluntários realizam para o
movimento, tem-se um nível de sinal muito maior em relação
aos sem peso.
A sexta etapa foi realiza com o braço contraído e fazendo o
relaxamento, usando peso 3 kg, a resposta para esta etapa está
mostrada nas Figuras 48, 49, 50 e 51.

Fig. 44. Sinal da atividade muscular do voluntário A para a flexão
do antebraço com peso de 3kg.

Fig. 48. Sinal da atividade muscular do voluntário A para
relaxamento do braço com peso de 3kg.

Fig. 45. Sinal da atividade muscular do voluntário B A para a flexão
do antebraço com peso de 3kg.

Fig. 49. Sinal da atividade muscular do voluntário B para
relaxamento do braço com peso de 3kg.

Fig. 46. Sinal da atividade muscular do voluntário C A para a flexão
do antebraço com peso de 3kg.

Fig. 50. Sinal da atividade muscular do voluntário C para
relaxamento do braço com peso de 3kg.

Fig. 47. Sinal da atividade muscular do voluntário D A para a flexão
do antebraço com peso de 3kg.
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Fig. 51. Sinal da atividade muscular do voluntário D para
relaxamento do braço com peso de 3kg.

Fig. 54. Sinal da atividade muscular do voluntário C para uma
sequência de flexões do braço com 3kg.

Para esta etapa, mostrou-se que a resposta do circuito é
inversamente proporcional ao IMC do voluntário, conforme
apresentado na Tabela II. Porém não se pode afirmar que o
comportamento do circuito terá sempre esta resposta, visto
que foram apenas quatro voluntários.
Com o mesmo peso de 3 kg, foi realizado a sétima etapa,
em que o voluntário realizou uma sequência de flexões. Os
resultados para este teste estão mostrados nas Figuras 52, 53,
54 e 55.

Fig. 55. Sinal da atividade muscular do voluntário D para uma
sequência de flexões do braço com 3kg.

Fig. 52. Sinal da atividade muscular do voluntário A para uma
sequência de flexões do braço com 3kg.

A sétima etapa, foi a que solicitou maior esforço realizado
dos indivíduos, pelo fato de ser uma repetição de movimentos
adicionado a um peso considerável. Os resultados obtidos
mostram que o circuito responde gradativamente ao esforço
solicitado, ou seja, quanto maior o esforço, maior a contração
do músculo, maior será o sinal gerado.
A partir de cada atividade muscular do antebraço usando
diferentes tipos de peso, obteve os resultados para cada
voluntário, descritos na Tabela 3 os níveis de tensão de cada
voluntário.
TABELA III
Resultados de cada voluntário
Atividades
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
6ª Etapa
7ª Etapa

A
440mV
160mV
600mV
1,02V
1,32V
1,10V
2,20V

Voluntários (Vpp)
B
C
320mV
480mV
300mV
840mV
1,34V
760mV
560mV
1,10V
2,18V
2,04V
560mV
2,40V
1,90V
3,36V

D
1,20V
800mV
1,04V
680mV
940mV
420mV
1,84V

IV. CONCLUSÕES
Fig. 53. Sinal da atividade muscular do voluntário B para uma
sequência de flexões do braço com 3kg.

Se tratando de pequenos sinais de atividades musculares, é
de grande importância escolher o melhor tipo de eletrodo para
conexão ao músculo no qual se deseja medir o sinal elétrico,
pois o mau contato entre os eletrodos e a pele auxilia para o
aumento de ruídos. Também é de extrema importância que se
tenha um ganho elevado sobre o sinal, bem como filtros
13
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eficientes, pois amplificando sinais de baixa amplitude, podese medi-los e utilizá-los para alguma finalidade como, por
exemplo, o uso em próteses de membros.
O resultado obtido através da atividade do músculo
cardíaco, teve uma resposta muito semelhante a um resultado
de exame de um equipamento profissional (ECG), o que
demonstra que o circuito de condicionamento de sinal
apresenta resultados relevantes para distintos tipos de
músculos.
Um fator que se mostrou de grande importância para a
resposta do circuito, foi a força exigida para realizar o
movimento de flexão do antebraço. Conforme a força exigida
no momento de flexão, o músculo tinha uma contração maior,
assim a resposta do circuito foi proporcional à força exigida.
Analisando a seção de resultados, percebe-se que a
performance dos voluntários do sexo masculino, teve uma
resposta mais definida em relação a resposta dos voluntários
do sexo feminino, isso se deve ao fato da estrutura muscular
ser diferente. Referindo-se a questão de musculatura, a mulher
possui tanto de forma relativa quanto absoluta, uma menor
massa muscular em relação a do homem. Como a força
muscular está relacionada com o tamanho do músculo, a
mulher, devido à sua menor massa muscular, também
apresenta uma menor força máxima que o homem.
De forma geral, os resultados obtidos para as diferentes
etapas de testes, mostraram o bom funcionamento do circuito
condicionador de sinal, onde conforme o movimento
executado, havia uma resposta significativa. Este circuito
contém informações relevantes para uma próxima etapa de
processamento.
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Resumo – Este estudo tem como foco, analisar e comparar
a potência dissipada em filtros LC aplicados em
conversores de tensão CC-CA, operando em malha aberta
com uma modulação unipolar senoidal, sendo eles
construídos baseados em duas metodologias distintas.
Também será relatado como foram determinados os
valores de capacitância e indutância em cada uma das
metodologias analisadas.
Palavras-Chave – Conversores CC-CA, filtro, capacitor,
indutor, metodologias.

COMPARATIVE
STUDY
BETWEEN
DIFFERENT METHODOLOGIES FOR THE
DEVELOPMENT OF LC FILTERS FOR DCAC
VOLTAGE
CONVERTERS
NOT
CONNECTED TO NETWORK
Abstract – This study focuses on analyzing and comparing
the dissipated power in LC filters applied to DC-AC
voltage converters, operating without feedback with a
sinusoidal unipolar modulation, being constructed based
on two different methodologies. It will also be reported
how the capacitance and inductance values were
determined in each of the analyzed methodologies
Keywords - DC-AC converters, filter, capacitor, inductor,
methodologies.
NOMENCLATURA
𝐷
𝑇𝑜𝑛
𝑇
𝑉𝑖𝑛
𝑉0
𝑉0𝑒𝑓
𝐿0
ζ
𝑅0
𝐶𝑓
𝑚𝑎
𝑉𝑐𝑐
𝑉0𝑝
𝐹0
𝐹𝑐

razão ciclica.
Tempo de chave ligada.
Tempo do ciclo.
Tensão de entrada.
Tensão de saída.
Valor eficaz da tensão de saída
Indutância.
Fator de amortecimento.
Resistencia (carga).
Capacitância.
Índice de modulação.
Tensão continua de barramento.
Tensão de pico na saída.
Frequência de chaveamento.
Frequência de corte.

𝑍
𝜔𝑐
𝜔0

Impedância
Frequência angular de corte
Frequência angular de comutação
I. INTRODUÇÃO

A evolução da sociedade humana veio atrelada com a
obtenção energia elétrica. Durante esta evolução ficou
evidente a importância do uso da energia elétrica em todos os
pontos de convivência humana, com isso desenvolveu-se
várias formas de geração de energia elétrica [1].
Dentre as diversas formas de geração as chamadas fontes
alternativas de energia têm sido desenvolvidas e estão
começando a ganhar espaço na matriz energética brasileira,
principalmente pela redução das fontes não renováveis. Outro
fator a ser considerado é o aumento da preocupação com as
questões ambientais que interferem diretamente sobre o efeito
estufa, promovendo uma mobilização mundial a fim de
reduzir a emissão de gases poluentes, como o CO2, pelas
usinas voltadas ao carvão, contribuindo para tornar o setor
energético menos poluente e sustentável [1].
Recentemente, o reconhecimento destas fontes renováveis,
não mais como fontes de energia alternativas, mas como
fontes de energia primária, cujas principais representantes são:
Energia hidrelétrica, biomassa, energia eólica e energia solar,
sendo ainda, a geração de energia hidrelétrica predominante
na estrutura da OIEE (Oferta Interna de Energia Elétrica) [1].
A geração de energia solar fotovoltaica se dá através
conversão direta da luz do Sol em eletricidade. A geração solar
fotovoltaica é subdividida em três blocos, que constituem os
componentes básicos deste sistema, sendo eles: Um bloco
gerador, um bloco de condicionamento de potência e,
opcionalmente, um bloco de armazenamento. O bloco gerador
contém os arranjos fotovoltaicos constituídos por módulos
fotovoltaicos, o cabeamento que os interliga e os suportes. O
bloco de condicionamento de potência pode ter conversores
CC-CC, inversores, controladores de carga e outros
dispositivos de proteção, supervisão e controle. E por fim, o
bloco de armazenamento conta com acumuladores elétricos
(baterias) [3].
Os sistemas fotovoltaicos podem ser conectados à rede de
distribuição de energia, dispensando o uso de acumuladores
elétricos de energia, pois a energia que é produzida pode ser
consumida pela carga, ou injetada diretamente à rede de
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distribuição convencional de energia elétrica, que só se torna
possível através do sistema inversor [3].
Os conversores CC-CA são comumente denominados de
“inversores”. Sua função básica é partir de uma fonte de
energia contínua conectada à entrada e transformá-la em uma
fonte alternada com amplitude simétrica e frequência
constante. Os sinais de saída geralmente não são senoidais
apresentando um grau elevado de componentes harmônicos.
Neste trabalho são abordadas duas metodologias distintas
para o dimensionamento de filtros LC para um conversor
monofásico operando em malha aberta e não conectado à rede
de distribuição de energia elétrica [4].
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
Os equipamentos eletroeletrônicos residenciais, comerciais
ou industriais, na sua grande maioria, são alimentados
diretamente por uma fonte de tensão alternada simétrica.
Porém existem fontes geradoras que fornecem em sua saída
tensão continua [5].
Pode-se obter uma tensão alternada senoidal a partir de
corrente contínua através de conversores CC-CA.
Um inversor de tensão é de um conversor que fornece uma
tensão de saída CA dependente da sua tensão de entrada CC
[4].
Esta conversão é feita a partir de semicondutores que
operam em modo saturado ou bloqueado (basicamente operam
como chaves) devido a um circuito de controle responsável
por tais comutações [6].
As configurações comumente utilizadas em inversores
monofásicos são conhecidas como “ponte completa” e “meia
ponte”, conforme mostra a Figura 1.

𝐷=

𝑇𝑜𝑛
𝑇

(1)

Essa modulação proporciona um modo de diminuir a
Distorção Harmônica Total (DHT) da corrente na carga.
Filtrando corretamente o sinal de saída do conversor, pode-se
geralmente adequar a DHT necessária de maneira mais fácil
do que um esquema de chaveamento de onda quadrada devido
ao fato de que a saída de um PWM sem filtragem terá uma
DHT relativamente alta, porém serão harmônicas em
frequências muito mais altas do que para uma onda quadrada,
podendo ser atenuado por um filtro passa baixas [8].
O controle das chaves para a saída de um PWM requer um
sinal de referência, também chamado de modulação ou sinal
de controle, que seria o espelho da onda de saída, neste caso
uma senoide e um sinal portador (ou transmissor) que é uma
onda triangular que controla a frequência de chaveamento [9].
Existem dois tipos de esquemas para gerar um PWM
senoidal, bipolar e unipolar, que serão apresentados a seguir.
Neste trabalho optou- se por utilizar a modulação a três níveis,
unipolar.
IV. MODULAÇÃO UNIPOLAR
Em um esquema de chaveamento unipolar para modulação
por largura de pulso, a saída é chaveada em ambos de valor
alto para zero ou de valor baixo para zero, em vez de ser entre
valor alto para valor baixo como num chaveamento bipolar
[8].
Na modulação unipolar, há duas possibilidades de gerar da
modulação. Em uma delas se tem a frequência de comutação
das chaves duplicada, este metodo não será avaliado, sendo
que para se realizar modulação unipolar não foi duplicada a
frequência de comutação das chaves do conversor. Para
maiores informações sobre este método de modulação, podese consultar [9].
Outro esquema de chaveamento unipolar tem apenas um
par de chaves funcionando em alta frequência, tendo assim
duas chaves em alta frequência e duas chaves em baixa
frequência [8].
Um braços do conversor comutando na frequência da rede
apresenta a vantagem, diminui as perdas na comutação, desta
forma aumenta a eficiência do conversor. A modulação
unipolar considerada está representada na Figura 2 [9].

Fig. 1. Configurações de conversores mais utilizados: meia ponte e ponte
completa (Fonte autoria própria).

III. MODULAÇÃO POR LARGURA DE PULSOS
A modulação por largura de pulso, do inglês, Pulse Width
Modulation (PWM) faz a comparação de um sinal de controle,
que será o espelho do sinal esperado na saída do conversor
com um sinal portador geralmente uma onda triangular ou
dente de serra, para efetuar a modulação na largura dos pulsos
de saída [7].
Os ciclos variam dependendo diretamente do tempo no qual
o sinal fica em nível lógico alto [7].
A razão cíclica, se trata da razão entre o tempo de chave
acionada pelo tempo total, como pode ser visualizada em (1)
[7].

Fig. 2. Modulação por largura de pulso unipolar: a) Sinais de controle e
referência; b) Sinal de saída.
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Para este esquema de modulação, as chaves superiores S1
e S2 comutam na frequência da portadora, uma recebendo o
complemento da outra, enquanto S2 e S4 comutam em baixa
frequência.
Neste metodo de modulação, diferente da modulação
bipolar, podem haver duas possibilidades de obtenção de
tensão na carga igual a 0 V. Este valor de tensão na saída é
obtido quando aplicando-se a tensão mínima do barramento
aos dois terminais de saída do conversor, isso resulta em uma
diferença de potencial igual a zero, isso ocorre no segundo
estado de comutação conforme mostra Figura 3(b).
Novamente há possibilidade de obter tensão zero na saída do
conversor, aplicando aos dois terminais de saída a maior
tensão do barramento e isto ocorre no quarto estado de
comutação das chaves, conforme pode ser visualizado na
Figura 3(d) [7].

para os para os componentes LC que compõem o sistema
filtrante [4].
Outra metodologia para desenvolvimento deste mesmo
tipo de filtro é apresentada em [11], onde se relaciona também
a função de transferência do filtro LC com o valor do ganho
de tensão, considerando o valor da DHTv (Distorção
Harmônica Total de tensão) de saída do filtro, para tornar-se
possível a determinação dos valores de capacitância e
indutância.
Estes métodos, entretanto, não consideram as perdas sobre
o circuito filtrante, sendo um requisito importante
influenciando na qualidade do filtro e no rendimento do
conversor. Devido a isso se faz importante o objetivo deste
estudo.
VI. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS
O estudo e as abordagens efetuadas neste trabalho foram
baseados em livros, documentários, trabalhos acadêmicos e
pesquisas já efetuadas anteriormente.
Através de métodos estudados pretende-se implementar na
pratica filtros para conversores CC-CA baseando-se em
metodologias distintas, e a partir dos modelos desenvolvidos,
obter informações com intenção de comparar as metodologias
a fim de mapear qual deles é o mais eficaz.
Primeiramente, em ambos os filtros desenvolvidos através
das diferentes metodologias, será analisado a potência ativa na
entrada do circuito filtrante e, por fim, a potência absorvida
pela carga. A coleta destes dados será realizada através de um
osciloscópio com as ponteiras de corrente e tensão e
modelados matematicamente através do software Microsoft
Excel.

Fig. 3. Estados de comutação das chaves: a) Primeiro estado de comutação;
b) Segundo estado de comutação; c) Terceiro estado de comutação; d) Quarto
estado de comutação.

V. FILTRO LC
Em inúmeras aplicações faz-se necessário variar a
amplitude das componentes de frequência em um sinal ou
anular por completo outras determinadas frequências. O
processo de filtragem é encarregado desta função [10].
Os filtros seletores de frequência foram desenvolvidos para
operar em certa frequência e anular as demais. Os filtros
passa-baixa (FPB) operam com frequências baixas e anulam
as frequências altas [7].
Para desenvolver o filtro LC, utilizado em conversores,
uma metodologia de dimensionamento simples e eficiente,
relaciona a função de transferência do próprio filtro LC
comparando com a equação característica de um sistema de
segunda ordem. A partir disso são determinados os valores

VII. METODOLOGIA 1, FILTROS LC PARA SAÍDA DE
CONVERSORES SEM LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A
DHT’V
Conforme já mencionado, o objetivo do sistema de
filtragem é remover os ruídos otimizando a forma de onda da
tensão alternada na saída dos conversores CC-CA, reduzindo
a valores aceitáveis os níveis de harmônicos presentes. O
procedimento natural consiste em colocar um ramo paralelo
de baixa impedância, para desvio das harmônicas de corrente
em conjunto com uma impedância série sobre a qual surgem
as harmônicas de tensão. A atenuação de componentes
harmônicas depende da relação entre a impedância série e a
combinação paralela da carga com o elemento paralelo [4].

Fig. 4. Configuração básica do circuito de filtragem.
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𝑍𝑒𝑞
𝑉0
=
𝑉𝑖𝑛 𝑍1 + 𝑍𝑒𝑞

(2)

O elemento filtrante está sujeito a algumas exigências, para
proporcionar uma atenuação adequada dos harmônicos.
Algumas dessas exigências são:
Minimização da potência requerida pelo inversor;
Minimização da variação de tensão na carga;
Minimização dos custos do circuito de filtragem;
Minimização do peso e volume do filtro.
A função de transferência é obtida através de um divisor de
tensão, conforme é possível ver em (4) considerando a carga
puramente resistiva e aplicando a transformação de Laplace
encontra-se:
𝑍1 = 𝑠𝐿𝑓; 𝑍2 =

1
; 𝑍0 = 𝑅0
𝑠𝐶𝑓

(4)

Substituindo-se (3) em (2) obtém-se:

𝑅0
1 + 𝑠. 𝐶𝑓 . 𝑅0
𝑉0
(𝑠) =
𝑠. 𝐿𝑓 + 𝑅0
𝑉𝑖𝑛
1 + 𝑠. 𝐶𝑓 . 𝑅0

(5)

Ou seja:

𝑉0
𝑅0
(𝑠) = 2
𝑉𝑖𝑛
𝑠 . 𝐿𝑓 . 𝐶𝑓 + 𝑠𝐿𝑓 + 𝑅0

(3)

𝑉0
𝜔𝑐 2
(𝑠) = 2
𝑉𝑖𝑛
𝑆 + 2. 𝜁. 𝜔𝑐 . 𝑆 + 𝜔𝑐 2

Comparando-se (7) e (8) obtém-se (9) e (10);
𝜔𝑐 =

𝜁=

1

𝐿𝑓
1
.√
2𝑅 𝐶𝑓

(7)

0

(11)

Como demonstram [10] alguns critérios devem ser
observados para a definição do projeto do filtro LC de saída
do conversor, como:
O fator de amortecimento ζ deve ser maior que
0,707 para evitar amplificações de harmônicos em
baixa frequência, sendo mais preciso na
frequência de corte fc.
A frequência de corte fc deve estar posicionada
uma década abaixo da frequência de chaveamento
mínima, para se ter uma boa atenuação e/ou
eliminação dos harmônicos de alta amplitude, que
se encontram na frequência de chaveamento e, ser
pelo menos trinta vezes maior do que a frequência
da componente fundamental da tensão, para
garantir que o deslocamento de fase seja nulo.
Para se projetar o filtro de saída, leva-se em consideração
que a carga seja puramente resistiva.
O procedimento para cálculo do filtro LC de saída do
conversor segundo [4] se dá início com a determinação do
resistor através de (11):
𝑅0 = |𝑍0 | =

𝑉0
1
(𝑠) =
𝐿𝑓
𝑉𝑖𝑛
𝑠2 . 𝐿𝑓 . 𝐶𝑓 + 𝑠.
𝑅 +1

(10)

√𝐿𝑓 . 𝐶𝑓

(6)

Podendo ser escrita como:

2
𝑉0𝑒𝑓
. 𝑐𝑜𝑠𝛷
𝑃0

1
𝐿𝑓 . 𝐶𝑓
𝑉0
(𝑠) =
𝑠
1
𝑉𝑖𝑛
𝑠2 +
+
𝑅0. 𝐶𝑓 𝐿𝑓 . 𝐶𝑓

(12)

Onde 𝑉0𝑒𝑓 é o valor eficaz da componente fundamental da
tensão de saída.
Em seguida é escolhido um valor para o fator de
amortecimento, na faixa 0,707 ≤ ζ ≤ 1.
Partindo de (11) obtém-se a expressão do indutor 𝐿𝑓 em
função do capacitor 𝐶𝑓 .
𝐿𝑓 = 4𝑅02 . 𝜁 2 . 𝐶𝑓

Retrabalhando a equação tem-se:

(9)

(13)

A frequência de corte é determinada através de (9) ou seja:

(8)

𝜔𝑐 =

1
√𝐿𝑓 . 𝐶𝑓

=> 𝑓𝑐 =

1
2. 𝜋. √𝐿𝑓 . 𝐶𝑓

(14)

Substituindo (13) em (12) resulta em:
Como apresentado em [13] a função de transferência
característica para o sistema mostrado na Figura 4 é descrita
por (8) como sendo:

𝐶𝑓 =

1
4. 𝜋. 𝜁. 𝑓𝑐 . 𝑅0

(15)

𝐿𝐹 =

1
(2. 𝜋. 𝑓𝑐 )2 . 𝐶𝑓

(16)
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Analisando (14) e (15) pode se determinar os parâmetros LC
do filtro de saída do conversor [9].

VIII. METODOLOGIA 2 - FILTRO DE SAÍDA LC PARA
CONVERSORES CC-CA LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO A DHT’V
Agora será analisada uma metodologia para
dimensionamento de filtro LC para conversores CC-CA não
conectados à rede alimentando uma carga puramente resistiva.
Neste procedimento o que se busca é obter parâmetros para os
elementos passivos que componham o elemento filtrante na
saída do conversor, que atendam DHTv e coeficiente de
amortecimento pré definidos para o projeto [9].
No procedimento utiliza-se do ganho da função de
transferência do filtro, representada por (7) e também de (9) e
(10), que definem o fator de amortecimento e a frequência
natural para o filtro LC [9].
Ainda, considerando um fator de amortecimento ζ entre
0,707 ≤ ζ ≤ 1, obtém-se a frequência de ressonância do
sistema:
𝜔𝑟𝑒𝑠 = 𝜔0 . √1 − 2. 𝜁 2

(17)

Para obtenção dos valores dos elementos passivos se dá
início definindo o fator de amortecimento. Retrabalhando (9),
encontra-se um valor de indutância em função da capacitância
como mostra (17):
𝐿𝑓 = (2. 𝜁. 𝑅0)2 . 𝐶𝑓

(18)

Onde podemos obter R0 com a relação entre o mínimo de
potência fornecida à carga especificada em projeto e a tensão
nominal na carga.
Fazendo uso do ganho da função de transferência
amostrada pela equação (7), substituindo 𝐿𝑓 pelo valor obtido
com (17) e substituindo 𝑠 por 𝑗𝜔𝑠, onde 𝜔0 é a frequência
angular de comutação, pode-se determinar o valor de
capacitância do sistema filtrante [9].
Porém, para utilização do ganho de (7), deve-se obter
primeiramente o valor do ganho de tensão para esta equação,
que é determinado com as componentes fundamentais de
𝑉0 (𝑠) e𝑉𝑖𝑛 (𝑠) na frequência de comutação das chaves [9].
O valor da componente fundamental de 𝑉𝑖𝑛 (𝑠) na
frequência de comutação é mostrado através de (18), sendo
aplicada análise de Fourier ao sinal da tensão de saída do
inversor [9].
𝑉𝑖𝑛 = 2 ∗ |𝑐𝑣𝑘| =

2𝑉𝑐𝑐
. 𝑠𝑒𝑛(2. 𝜋. 𝑚𝑎)
𝜋

(19)

Segundo [7] define-se 𝑚𝑎 como sendo a razão entre o valor
de pico do sinal de saída 𝑉0𝑝 e a tensão do barramento CC
𝑉𝑐𝑐.

𝑚𝑎 =

𝑉0𝑝
𝑉𝑐𝑐

(20)

Para obter o valor da componente fundamental de 𝑉0 (𝑠) na
frequência de comutação considerando-se que esta
componente na saída do filtro tem um sinal aproximadamente
senoidal [13].
O valor de pico da senoide pode ser considerado como o
valor da componente fundamental do sinal senoidal. Assim,
conforme [13], pode-se obter o valor de pico da componente
DHTv no capacitor na frequência de comutação (𝑉𝑐ℎ𝑝 ), a
partir da DHTv permitida sobre a carga sendo 𝑉0 a tensão
RMS sobre a carga, na frequência fundamental da rede [12].
Sendo assim:
𝑉𝑐ℎ𝑝 = √2. 𝑉0 . DHTv

(21)

Agora com os valores de 𝑉𝑖𝑛 determinado por (18) e 𝑉𝑐ℎ𝑝
determinado por (20), e utilizando o ganho de (7) é possível
obter o valor de capacitância do filtro LC, com o valor da
capacitância encontrado, retorna-se em (17) para determinar o
valor de indutor utilizado no filtro, com isso os valores dos
elementos que compõem o filtro são encontrados [9].
IX. RESULTADOS OBTIDOS COM A METODOLOGIA 1
A. Introdução
A metodologia seguida para dimensionar o filtro LC para o
conversor monofásico permite obter os parâmetros para os
componentes do filtro. Para verificar a eficácia deste método
realizou-se a implementação para a obtenção de resultados
experimentais práticos.
A verificação dos valores e formas de onda de tensão e
corrente foram obtidas com o auxílio do osciloscópio
Tektronix TPS 2024B, para que assim pudesse se tornar
possível a análise da potência dissipada sobre o circuito
filtrante.
Os resultados obtidos são referentes ao conversor operando
em malha aberta, isso torna-se possivel devido ao valor da
carga ser conhecido e não estar conectado à rede de
distribuição.
B. Resultados experimentais para a metodologia 1
Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos com
o conversor monofásico com filtro Indutivo-Capacitivo
alimentando uma carga resistiva.
Serão apresentados para esta configuração de conversor e
filtro, resultados para modulação PWM senoidal.
Os parâmetros necessários para cálculo da indutância e da
capacitância do filtro como resistência da carga 𝑅0 , fator de
amortecimento ζ e frequência de corte 𝑓𝑐 foram definidos e
são representados na Tabela 1.
Tabela 1
Valor da carga, fator de amortecimento e frequência de corte.
𝑅0 (Ω)
𝜻
𝑓𝑐 (Hz)
16
0,707
2160
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Utilizando os valores da Tabela 1 e os cálculos descritos na
seção VII desenvolveu-se os filtros com os valores dispostos
na Tabela 2.
Tabela 2
Valores de indutância e capacitância.
𝐿𝑓 (mH)
𝐶𝑓 (uF)
1,667
3,25

Como não é possível encontrar valores comerciais para essa
capacitância utilizou-se um capacitor 𝐶𝑓 = 3 𝜇𝐹.
Para que se torne possível encontrar o valor de potência
dissipada sobre o circuito filtrante se faz necessário a medição
de tensão e corrente na entrada deste circuito e em sua saída
no mesmo instante de tempo para que não ocorra nenhuma
variação dinâmica no circuito entre as medições interferindo
no resultado final.
Por não dispor de duas ponteiras de corrente para realizar
esta medição, realizou-se então, 10 medições de corrente e
tensão da entrada e da saída do circuito filtrante
respectivamente tornando possível encontrar os valores de
potência de entrada e saída para cada medição, e em seguida
calculou-se a média aritmética com o objetivo de compensar
variações dinâmicas no circuito entre uma medição e outra.
Os resultados experimentais obtidos na medição 1 para esta
metodologia estão representados nas Figuras 5 e 6.

Fig. 6. Tensões e corrente na saída do filtro para a metodologia 1 na medição
1.

Percebe-se que a velocidade de processamento do
osciloscópio não é alta o suficiente para processar e informar
o valor RMS exato da forma de onda da tensão na entrada do
filtro, pois são ondas quadradas e em alta frequência. Já para
as formas de onda de saída têm-se valores mais assertivos.
Devido ao fato de não dispor dos valores exatos amostrados
no osciloscópio surgiu à necessidade de calcular os mesmos
para obter mais assertividade nos resultados.
Então através destas formas de onda amostrados em
formato numérico pelo osciloscópio tornou-se possível recrialas e calcular valores de tensão e corrente RMS muito
próximos aos valores dispostos pelo osciloscópio por meio do
software Microsoft Excel baseando-se em (21), onde diz que
para qualquer função periódica em geral, o seu valor RMS
pode ser representado por [21].
1 𝑇
𝑋𝑟𝑚𝑠 = √ . ∫ 𝑥 2 𝑑𝑡
𝑇 0

(22)

Através das Figuras 7 e 8, pode-se analisar os resultados
colhidos com o software Microsoft Excel.

Fig. 5. Tensões e corrente na entrada do filtro para a metodologia 1 na
medição 1.

Fig. 7. Tensões e corrente na entrada do filtro para a metodologia 1 na
medição 1 amostrado no Microsoft Excel.
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Pode-se verificar que em torno de 3,05% da potência
fornecida pelo conversor é consumida pelo filtro.

Fig. 8. Tensões e corrente na saída do filtro para a metodologia 1 na medição
1 amostrado no Microsoft Excel.

Os valores calculados para tensão e corrente para as
amostras da medição 1 estão descritos na Tabela 3.
Tabela 3
Valores de tensão e corrente calculados.
Entrada
Saída
Tensão
(RMS)
8,1032

Corrente
(RMS)
0,4433

Tensão
(RMS)
7,2104

Corrente
(RMS)
0,4431

Constata-se uma grande semelhança entre as formas de
onda reais amostradas pelo osciloscópio e as formas de onda
recriadas através de amostras. De mesma forma percebe-se a
semelhança entre os valores calculados e os valores
amostrados pelo osciloscópio, principalmente para as formas
de onda senoidais.
Tendo coletados os dados de todas as medições realizadas
determina-se o valor de potência ativa para cada uma delas, na
entrada e saída do circuito de filtro.
A potência média, em Watts, é a média da potência instantânea
ao longo de um período e pode ser representada segundo a
Equação 22 [8].

X. RESULTADOS OBTIDOS COM A METODOLOGIA 2
A. Introdução
Esta metodologia foi seguida também para que se torne
possível estabelecer os valores os elementos dos filtros de
forma analítica e ainda, utilizando a DHTV como parâmetro de
projeto. Para que se possa analisar a eficácia deste método
realizou-se a implementação para a obtenção de resultados
experimentais e comparados com a primeira metodologia.
Também se fez uso do osciloscópio Tektronix TPS 2024B
para verificar as formas de onda da tensão e corrente para que
assim pudesse se tornar possível a análise da potência
dissipada sobre o circuito filtrante.
Os resultados obtidos também são para o conversor
operando em malha aberta, devido ao valor da carga ser
conhecido e não estar conectado à rede de distribuição.
B. Resultados experimentais para a metodologia 2
Nesta etapa estão apresentados os resultados experimentais
obtidos com o conversor monofásico com filtro IndutivoCapacitivo alimentando uma carga resistiva.
Serão apresentados para esta configuração de conversor e
filtro, resultados para modulação PWM senoidal.
Os parâmetros necessários para cálculo dos valores de
indutância e capacitância como resistência da carga, 𝑅0, fator
de amortecimento ζ, frequência de comutação das chaves 𝑓0,
distorção harmônica total de tensão DHT V, índice de
modulação 𝑚𝑎 e a tensão de barramento CC 𝑉𝑐𝑐 estão
dispostos na Tabela 5.
Tabela 5
𝑅0 (Ω)
16

𝑃=

1 𝑇
. ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡
𝑇 0

(23)

Os valores de potência calculados estão demonstrados na
Tabela 4.
Tabela 4
Valores de potência calculados.
Potência aparente (W)
Entrada
Saída

Consumo
(W)

Medição 1

3,2441

3,1721

0,0719

Medição 2

3,2725

3,1742

0,0983

Medição 3

3,2722

3,1609

0,1114

Medição 4

3,2707

3,1724

0,0983

Medição 5
Medição 6

3,2718

3,1837

0,0881

Medição 7

3,2987
3,2832

3,1796
3,1728

0,1190
0,1105

Medição 8

3,2791

3,1664

0,1127

Medição 9

3,2718

3,1752

0,0966

Medição 10

3,2707

3,1797

0,0910

Média

3,2735

3,1737

0,0998

Parâmetros utilizados para cálculo do filtro.
ζ
DHTV (%)
𝒎𝒂
𝑓𝑐
(Hz)
0,707
21600
5
0,7

𝑉𝑐𝑐

(V)
15

Com os valores descritos na Tabela 5 e fazendo o uso dos
cálculos descritos na seção VIII tornou-se possível
desenvolver os filtros com os valores descritos na Tabela 6.
Tabela 5
Valores de indutância e capacitância do filtro.
𝐿𝑓 (uH)
𝐶𝑓 (uF)
713
1,6

Como não é possível encontrar valores comerciais para essa
capacitância utilizou-se um capacitor 𝐶𝑓 = 2 𝑢𝐹.
Para esta metodologia também se fez necessário realizar 10
medições de corrente e tensão da entrada e da saída do circuito
filtrante respectivamente tornando possível encontrar os
valores de potência de entrada e saída para cada medição, e
em seguida calculou-se a média aritmética com o objetivo de
compensar variações dinâmicas no circuito entre uma medição
e outra.
Os resultados experimentais obtidos na medição 1 para esta
metodologia estão representados nas Figuras 9 e 10.
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Fig. 11. Tensões e corrente na entrada do filtro para a metodologia 2 na
medição 1 amostrado no Microsoft Excel.

Fig. 9. Tensões e corrente na entrada do filtro para a metodologia 2 na
medição 1.

Fig. 12. Tensões e corrente na saída do filtro para a metodologia 2 na medição
1 amostrado no Microsoft Excel.

Os valores calculados para tensão e corrente para as
amostras da medição 1 estão descritos na Tabela 7.
Tabela 6
Fig. 10. Tensões e corrente na saída do filtro para a metodologia 2 na medição
1.

Percebe-se também, o mesmo que ocorre na seção IX,
devido à baixa velocidade de processamento do osciloscópio
os valores RMS da forma de onda da tensão de entrada do
circuito filtrante não são amostrados corretamente, diante
disso calcularam-se os valores de todas as formas de onda de
tensão e corrente da entrada e saída do filtro para que exista
uma maior assertividade nos resultados finais e representandoas novamente através do software Microsoft Excel também se
baseando na Equação 21.
Os valores das componentes de tensão e corrente
amostrados e fornecidos pelo osciloscópio foram tratados e
calculados através do software Microsoft Excel baseado em
(22) apresentada na seção IX.
Os resultados colhidos através do Microsoft Excel para a
medição 1 desta metodologia podem ser visualizados abaixo.

Valores calculados para tensão e corrente obtidos através das amostras.
Entrada
Saída
Tensão
(RMS)
8,0775

Corrente
(RMS)
0,4452

Tensão
(RMS)
7,2748

Corrente
(RMS)
0,4463

Percebe-se também uma grande semelhança entre as
formas de ondas reais amostradas pelo osciloscópio e as
formas de ondas recriadas através de amostras, assim como
nos valores calculados em comparação aos valores amostrados
pelo osciloscópio, principalmente para as formas de onda
senoidais.
Coletados os dados de todas as medições realizadas
determina-se o valor de potência ativa para cada uma delas na
entrada e saída do circuito de filtro conforme Tabela 8.
Tabela 7
Dados coletados através das medições.
Potência aparente (W)
Entrada
Saída

Consumo
(W)

Medição 1

3,2418

3,2263

0,0155

Medição 2

3,2541

3,2200

0,0341

Medição 3

3,2582

3,2240

0,0342

Medição 4

3,2669

3,2279

0,0390

Medição 5

3,2462

3,2343

0,0119
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Medição 6

3,2547

3,2268

0,0279

Medição 7

3,2461

3,2268

0,0192

Medição 8

3,2597

3,2288

0,0309

Medição 9
Medição 10

3,2251
3,2414

3,2107
3,2248

0,0143
0,0166

Média

3,2494

3,2250

0,0244

Verifica-se que em torno de 0,75% da potência fornecida
pelo conversor é consumida pelo filtro.
XI. CONCLUSÃO
Na realização deste trabalho buscou-se atender a todos os
objetivos propostos, realizando uma análise mais aprofundada
sobre o tema de metodologias de desenvolvimento de filtros
passivos para compensação de harmônicos advindos de
conversores de tensão CC-CA e realizou a comparação de
duas configurações disponíveis na literatura.
Através de cálculos realizados com base em dados
experimentais foi possível constatar que o filtro desenvolvido
através da metodologia 2 que leva em consideração a DHT v
possui o menor consumo de energia dissipado sobre os
elementos passivos indutivos e capacitivos, melhorando a
qualidade do filtro e aumentando a eficiência do conversor
CC-CA.
A utilização dos filtros passivos calculados tanto através da
metodologia 1 quanto da metodologia 2 também se provaram
como um meio eficaz na redução da DHT V melhorando a
forma de onda da tensão alternada entregue em sua saída.
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Resumo – O estudo de caso tem por objetivo esclarecer
parâmetros para interligação de uma microgeradora de
energia elétrica através de biomassa oriunda de dejetos
animais. O foco é especificar equipamentos e definir um
sistema de conexão adequado para uma unidade de
produção de energia. Revisa-se o estado da arte dos
equipamentos comerciais e a tecnologia de conversão
eletromecânica
de
energia.
As
orientação
e
esclarecimento são buscados através de estudos das
normas da ANEEL e das concessionárias.
Com o propósito de esclarecer dificuldades teóricas e de
aplicação são relatados os documentos exigidos pela
companhia no ato da legalização do sistema. Os
diagramas e unifilares das formas de interligação,
medição, e do sistema de proteção, são apresentados em
última seção alguns cálculos de curto circuito aplicáveis
na proteção no ponto de conexão. Toda análise é
condicionada e voltada à categoria de microgeração.
Palavras-Chave – Biomassa, Estudo de Microgeração,
Sistema de interligação de Microgeração.

INTERACTION
OF
MICROGENERATION.

A

BIOMASS

Abstract – The purpose of the case study was to clarify the
parameters for the interconnection of an electric energy
microgeneration through biomass from animal waste.
Focusing is a matter of tools and a proper connection
system for a power plant. The state of the art of
commercial equipment and an electromechanical energy
conversion technology are reviewed. Guidelines and
explorations are sought through studies of ANEEL
standards and concessionaires.
In order to clarify the difficulties and the research efforts,
these documents are required by the company in the act
of legalizing the system. The diagrams and unifilar of the
forms of interconnection, measurement, and the
protection system are those that are at the center line of
some short-circuit shortcuts, protection and connection
point. All analysis is conditioned and focused on the
microgeneration category.
Keywords
Biomass,
Microgeneration
Study,
Microgeneration Interconnection System.
I. INTRODUÇÃO
Na organização mundial atual a energia pode ser
considerada como um bem básico para a integração do ser
humano ao desenvolvimento. A energia viabiliza a

comunicação e disponibiliza diversos acessos como educação,
saneamento e saúde [1].
A matriz energética do Brasil é caracterizada por geração
concentrada em grandes usinas hidrelétricas, transmitida
através de um sistema interligado de grandes dimensões para
permitir seu consumo nos grandes centros urbanos e
industriais [2].
O esgotamento das grandes usinas hidrelétricas tem
apresentado dificuldade para atender o aumento da demanda
e a procura por energia. Essa dificuldade na geração de
energia nas hidrelétricas é devido à falta de água isso tem
motivado o avanço das tecnologias com o foco na expansão
de geração através de fontes renováveis de energia [2]. Podese citar alguns exemplos como PCH (pequenas centrais
hidrelétricas), usinas eólicas e a biomassa. Uma característica
marcante destas fontes é possuírem grande potencial, e serem
geograficamente distribuídas próximos aos centros
consumidores, oferecendo assim a oportunidade de
crescimento para o que foi denominado de geração
distribuída através de fontes renováveis [2].
Com base nessas reflexões a presente pesquisa tem como
foco analisar as questões pertinentes à conexão de uma
unidade de produção de energia elétrica, que tem como
matriz energética biodigestor de dejetos suínos.
Neste contexto o trabalho foca especificamente para
questões técnicas dos sistemas necessários para a interligação
de sistema com a concessionária de energia elétrica, e do
sistema de compensação tarifário. O intuito é demonstrar o
procedimento para efetuar interligações de geração
distribuída e o funcionamento das máquinas síncronas
atuando como gerador conectadas ao sistema.
São abordados os testes de proteção que devem ser feitos
para interligar um sistema de Geração Distribuída, são
especificados e detalhados os tipos de teste e as funções de
cada um, aponta-se também questões teóricas, indiciando
informações sobre os documentos legais para regularizar este
procedimento junto a concessionária.
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
Ao fazer uma revisão histórica da utilização dos meios
energéticos verifica-se que, apenas há 200 anos, as principais
fontes de energia eram mecânicas, sendo elas: de tração
animal, hidráulicas com rodas da água, eólicas e moinhos de
vento. Atualmente, existem várias tecnologias que abrangem
esta área e o crescimento vem de acordo com a necessidade
populacional e econômica [2].
Atualmente presencia-se um balanço energético muito
diferente do passado. Segundo o relatório feito pelo
Ministério Minas Energia (MME) em 2014 o Brasil dispunha
de uma matriz energética de origem predominante renovável
1
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sendo de 79,3% vindas de fontes renováveis, onde 64,9%
eram hidráulicas. Em outra pesquisa feita na contrapartida do
crescimento do consumo foi identificado, um crescimento no
uso de fontes renováveis de 6,2% no setor residencial, no
setor industrial crescimento de 0,2% e os demais setores
identificados foi, o agropecuário, setor público, o comercial e
transporte, que apresentarão um crescimento de 4,8%, tendo
um total de 12,6% no período do ano de 2012 até 2014 [2].
Com base nisso será apresentado no subsequente tópico A
algo mais relevante e explicativo referente a fonte de energia
renovável biomassa.
A. Biomassa
No início do século XXI o sistema energético foi
fortemente atendido por combustíveis fosseis como carvão,
petróleo e gás. Em 2014, 81% do consumo de energia à
combustão em geral originou-se dessas fontes segundo [2].
A utilização de biomassa vem sendo cada vez mais
comum e viável como fonte para produção de energia
elétrica. Está sendo usado também como combustível
conhecido como Biogás, e como Metano, ou Gobar Gás, que
são formados por uma mistura de gases que provêm de
fermentação anaeróbica de decomposição de matérias
orgânicas, com essas características pode é denominado
Biomassa segundo [3]. De acordo com o mesmo autor, todo e
qualquer tipo de material orgânico tem seu poder calorifico e
a própria característica de fermentação.
A geração distribuída através de fontes de energia
renovável tem um contexto com várias vantagens sendo elas
ambientais, sociais, econômicas e estratégicas, incluindo
geração de emprego. Com essas características a bioenergia
apresenta um papel especial, mas ainda tem uma participação
reduzida na matriz energética nacional [2].
A produção do biogás passa pelo processo de fermentação
através de um biodigestor, sendo este um reservatório
construído com base na quantidade de dejeto injetada
diariamente. O biodigestor tem várias características e
modelos. Podem ser do tipo Indiano, canadense, ou do tipo
Redondo. Essa escolha tem como base o tempo de retenção
de dejeto, que deve ser no mínimo 45 e no máximo 60 dias, e
leva-se em consideração as caraterísticas do ambiente
disponível para sua implantação. O resultado do biodigestor
é a geração de metano com as características incolor e
inodoro. É um combustível com desempenho altíssimo de
queima, tendo uma tonalidade em sua chama azul-lilás e
pequenas manchas vermelhas onde não deixa fuligem e
diminui a poluição, que de certa forma se torna uma grande
vantagem sobre a sua utilização [3].
Na Figura 1 é mostrado um biodigestor em funcionamento
que se encontra instalado na cidade de Clevelândia, no estado
do Paraná.

Figura 1: Biodigestor em Clevelândia.

B. Geração distribuída
Considera-se como Geração Distribuída (GD) qualquer
fonte geradora com produção destinada em sua maior parte
as cargas locais e próximas. As mesmas são alimentadas sem
necessidade de transporte da energia através de grandes redes
de transmissão. Pode se definir também como GD, a
cogeração, e a produção simultânea de energia térmica, que é
específica para fornecer calor em processos da indústria e
energia elétrica a partir de combustíveis. Fontes energéticas
mecânicas, são muito utilizadas como geradores de
emergência, que disponibiliza energia por um pequeno
período sem conexão em paralelo com a rede. Serve para uso
de controle e redução de demanda em horários de ponta com
valores elevados e diferenciados [4].
A tendência e o incentivo para geração distribuída
surgiram nos EUA com as mudanças na legislação pelo
Public Utilities Regulatory Policies Act (PURPA) em 1978 e
foram ampliadas em 1992 pelo Energy Policy Act (Lei da
Política Energética), com a regulamentação da geração de
energia elétrica. Sendo assim outros países também
começaram a alterar sua legislação referente ao setor elétrico
e a difusão da geração distribuída [4].
A geração distribuída pode trazer vantagens e
desvantagens. Suas vantagens decorrem da proximidade do
local de consumo, da implantação ágil e fácil, sem a
necessidade de reforços de redes de transmissão. Aumenta a
confiabilidade com o suprimento a ser instalado próximo à
sua carga, tendo assim um sistema paralelo com o da
companhia, para segurança do sistema local uma geração de
energia para bkap e uso emergencial, sem a preocupação com
as perdas de transmissão. Contando com isso a redução de
custos e investimentos para implantação em linhas de
distribuição [4].
Analisa-se as vantagens da concessionária, pode se citar o
aumento da eficiência energética, a colocação dos excedentes
gerados no mercado a preço competitivo, o adiamento de
ampliações da rede de distribuição [4].
Analisando as vantagens para o Brasil é possível citar em
benefícios econômicos, redução de impactos ambientais pelo
uso de combustíveis menos poluentes, melhor utilização dos
combustíveis tradicionais, e em certos tipos de cogeração
obtém-se, eliminação de resíduos industriais poluidores [4].
Em contrapartida têm-se as desvantagens que também
estão presentes neste tipo de investimento, que são: Elas a
complexibilidade do planejamento e operação do sistema,
maior dificuldade na realização da manutenção, inclusive nas
2
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medidas de segurança a serem tomadas, maior burocracia
administrativa contratual e comercial [4].
Tratando-se do custo de implantação do sistema de
geração, o investimento é do proprietário. A concessionária
recebe a conexão de um produtor independente e será apenas
transportadora remota do sistema, e não compradora de
energia, desta forma ela rompe o vínculo de intercâmbio
comercial com ambos, consumidor e gerador [4].
Os sistemas de geração distribuída podem ser inseridos no
conceito de Smart Grids, as redes inteligentes. Nestas redes
ocorrem uma convergência de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC). As redes carregam além de energia
elétrica, informações que permitem monitorar, supervisionar,
controlar, proteger e atuar numa melhor gestão do sistema [2].
Essas redes incorporam funcionalidades como, medição
inteligente, qualidade de energia, auto restabelecimento e
auto estabilização do sistema, armazenamento de energia,
gestão eficiente da energia e outras tecnologias que estão
evoluindo de forma rápida [2].
C. Motor a combustão de biogás
As tecnologias para conversão a biogás na atualidade são
turbinas a gás e motores a combustão (de ciclos Otto). Os
motores são iguais aos utilizados a Diesel que na atualidade
são adaptados para o uso com Gás. Essa aplicação serve para
pequenas e médias gerações com potência até 5MW, está
opção tem o menor preço de aquisição e mais eficiência.
Quando a geração de energia elétrica é de maior porte pode
ser utilizada turbinas a gás [5].
Os motores a combustão interna do tipo Otto possuem
uma boa eficiência na faixa de operação. Quando utilizados
na combustão a Diesel eles possuem uma taxa de compressão
mais elevada por conta disso a parte de cabeçote, comando e
admissão são modificados e adaptados para o uso eficiente
do gás. Sendo considerado uma máquina de combustão
interna e térmica na qual o combustível, fluido o gás se
consiste em se misturar com ar para uma boa precisão na
queima. Devido a sua simplicidade, e robustez estes
acionadores são empregados em larga escala como elementos
de propulsão para geração de eletricidade com regime de
fornecimento continuo, emergência ou de ponta de carga [5].
Os motores de ciclo Otto dominam o mercado com
potência até 5 MW, para uso de sistemas de emergência
devido ao custo-benefício. Uma desvantagem é a questão de
sensibilidade às condições ambientais locais, sendo
temperatura, pressão e umidade. Requerem a manutenção
frequente, porém são modulares e flexíveis. Com isto o
tempo de construção é curto e a entrada em operação (startup)
é rápida. Além de serem apropriados para condições de
partidas e paradas diárias, e possuem melhor relação
potência/peso. Na atualidade os motores adaptados já
possuem características para queima de biogás de alta
eficiência de metano, mas juntamente com esse gás existem
resíduos de dióxido de carbono, hidrogênio, entre outros
gases que influenciam na combustão [5].
Na Figura 2, observa-se as dimensões de um gerador
80kVA a combustão a Gás, fabricado e montado no Brasil
pela empresa Leão Geradores.
A máquina referente se trata de um motor Otto MWM,
4.12T (motor com 4 tempos de trabalho), tendo 4 cilindros

em linha com consumo de gás de 29 Nm³/h (Normal Metro
Cúbico por Hora). O sistema de refrigeração é a água e ar
turbo alimentado, ventilação forçada e sistema de
refrigeração via radiador [6].
O alternador é um gerador síncrono com acoplamento do
tipo SAE-3 11,5 de 4 polos marca WEG com sistema aberto
e sua ventilação é conectada no eixo [6].
A máquina trabalha com fator de potência de 0,8, e com
sistema de excitação (auto excitador) sem escovas. A
propriedade de isolamento para sobreaquecimento é de classe
180ºC, contém um sistema de proteção IP21 que suporta
conatos com objetos sólidos até 12mm. O gerador tem o
esquema de ligação trifásico de acordo com a norma NBR
5117 e ISO 8528 com a potência máxima de 80kVA/64kW
[6]. Este estudo se limitará ao revisar o funcionamento dos
motores a combustão, pois o foco do trabalho é na aplicação
conexão e legalização do sistema. Para se ter uma noção de
tamanho a Figura 2 representará as dimensões da máquina.

Figura 2: Gerador de 80 kVA.
Fonte: [6].

A Figura 3 ilustra um gerador de 80 kVA, fixado em um
chassi robusto e com seu quadro de comando. O quadro de
sistema automático é responsável pelo monitoramento e
atuação do controle do gerador com a rede. Os controladores
têm como característica comunicação profibus e modbus
para monitoramento online, controle de partida e parada
automática com programações diferenciadas. Tem como
função monitorar o seccionamento da rede e do gerador
intercalando o funcionamento evitando que feche fora de
condições de sincronismo com o sistema.

Figura 3: Gerador e Quadro de Comando.
Fonte: [6].
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A tecnologia está sempre inovando os motores a gás com
objetivo de reduzir custo na forma construtiva. Esses motores
têm como característica a ingestão e combustão de gás
natural para completar o seu ciclo de trabalho. O gás natural
é uma substância composta por hidrocarbonetos metano
(CH4), com teores acima de 70%, com percentual de etano
(C2H6) e com menos proporção ao propano (C3H3)
usualmente com teor a baixo de 2%. A condução do gás até
as maquinas geradoras são elaboradas com gasodutos, com
diâmetros elevados e alta pressão. Após todo o procedimento
de transporte é tratado e processado o gás, retirando o
máximo da umidade e impurezas para que não prejudique o
processo de combustão e os componentes mecânicos do
motor [6].

VII – Geração compartilhada: caracterizada pela
reunião de consumidores, dentro da mesma área de
concessão ou permissão, por meio de consórcio ou
cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que
possua unidade consumidora com microgeração ou
minigeração distribuída em local diferente das unidades
consumidoras nas quais a energia excedente será
compensada;
VIII – Autoconsumo remoto: caracterizado por
unidades consumidoras de titularidade de uma mesma
Pessoa Jurídica, incluídas matriz e filial, ou Pessoa
Física que possua unidade consumidora com
microgeração ou minigeração distribuída em local
diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma
área de concessão ou permissão, nas quais a energia
excedente será compensada”.

D. Sistema de compensação de energia
A possiblidade do consumidor produzir sua própria
energia elétrica local e satisfazer a necessidade de consumo
já é um fato. E agora no Brasil, seguindo a resolução da
Aneel (482/2012) o consumidor pode exportar a energia
excedente, e abater nas contas de mesma titularidade em
diferentes unidades consumidoras. Dependendo do
enquadramento com a concessionária também pode
comercializar a energia excedente [2].
Os consumidores de energia elétrica no Brasil são
classificados conforme o nível de tensão com que é
alimentado, e a potência instalada e da energia consumida.
Baseado nisso tem-se duas formas, a classe B que está
associada somente ao consumo de energia em kWh ou MWh,
e a classe A que além do consumo de energia tem outra
parcela que leva em conta demanda contratada em kW. Mas
se tratando de uma microgeração de energia onde contempla
a potência igual ou inferior a 75kW a mesma se enquadra no
sistema de faturamento do tipo B [2].
As classificações do tipo B tem as categorias de
enquadramento de trabalho, sendo B1 residencial e
residencial baixa renda com medição em baixa tensão. A
categoria B2 linha rural, cooperativa de eletrificação rural
serviço, público de irrigação. O sistema B3 e as demais
classes de baixa tensão e por fim B4 iluminação pública [2].
Na resolução normativa Nº482 de 17 de abril de 2012, da
Aneel define-se a microgeração distribuída como central
geradora de energia elétrica, com potência instalada inferior
a 75kW, e que utiliza a cogeração qualificada. A Resolução
normativa Nº 687 de 24 de novembro de 2015 retificou e
redefiniu alguns procedimentos, os quais são apresentados
nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no
Sistema Elétrico Nacional (PRODIST). Esses métodos são
documentos elaborados pela ANEEL que normatizam e
padronizam
atividades
técnicas
relacionadas
ao
funcionamento e desempenho dos sistemas de distribuição de
energia elétrica. O PRODIST define alguns conceitos
relacionados com o sistema de compensação de energia [7]:

Na normativa Nº 687 de 24 de novembro de 2015, no Art.
6º no inciso 3º, declara-se que para fins de compensação, a
energia ativa injetada no sistema de distribuição pela unidade
consumidora será cedida a título de empréstimo gratuito para
a distribuidora passando a unidade consumidora a ter um
credito em quantidade de energia ativa a ser consumida por
um prazo de 60 (sessenta) meses resultante em 5 anos [7].
No sistema de compensação deverá existir o faturamento
do consumo deve-se seguir alguns onde os principais
procedimentos da normativa Nº 482 de 17 de abril de 2012
que passa a vigorar com a seguinte resolução serão descritos
a seguir [7]:

“III - sistema de compensação de energia elétrica:
sistema no qual a energia ativa injetada por unidade
consumidora com microgeração ou minigeração
distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à
distribuidora local e posteriormente compensada com o
consumo de energia elétrica ativa;

“I - Deve ser cobrado, no mínimo, o valor referente ao
custo de disponibilidade para o consumidor do grupo B,
ou da demanda contratada para o consumidor do grupo
A, conforme o caso;
II – Para o caso de unidade consumidora com
microgeração ou minigeração distribuída, exceto para
aquelas de que trata o inciso II do art. 6º, o faturamento
deve considerar a energia consumida, deduzidos a
energia injetada e eventual crédito de energia
acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por
posto tarifário, quando for o caso, sobre os quais
deverão incidir todas as componentes da tarifa em
R$/MWh;
III – Para o caso de unidade consumidora com
microgeração ou minigeração distribuída a que se refere
o inciso II do art. 6º, o faturamento deve considerar a
energia consumida, deduzidos o percentual de energia
excedente alocado a essa unidade consumidora e
eventual crédito de energia acumulado em ciclos de
faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for
o caso, sobre os quais deverão incidir todas as
componentes da tarifa em R$/MWh;
IV – O excedente de energia é a diferença positiva entre
a energia injetada e a consumida, exceto para o caso de
empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras,
em que o excedente é igual à energia injetada;
VI - O excedente de energia que não tenha sido
compensado na própria unidade consumidora pode ser
utilizado para compensar o consumo de outras unidades
consumidoras, observando o enquadramento como
empreendimento com múltiplas unidades consumidoras,
geração compartilhada ou autoconsumo remoto;
VII – para o caso de unidade consumidora em local
diferente da geração, o faturamento deve considerar a
energia consumida, deduzidos o percentual de energia
excedente alocado a essa unidade consumidora e
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eventual crédito de energia acumulado em ciclos de
faturamentos anteriores, por posto tarifário, quando for
o caso, sobre os quais deverão incidir todas as
componentes da tarifa em R$/MWh;
XII - os créditos de energia ativa expiram em 60
(sessenta) meses após a data do faturamento e serão
revertidos em prol da modicidade tarifária sem que o
consumidor faça jus a qualquer forma de compensação
após esse prazo;”

Observa-se a partir da resolução 482 que a
comercialização da energia existe algumas exigências
segundo [7]. Para interligação em geração distribuída o
cliente interligado deve ter um ponto de consumo, onde será
cobrado o mínimo de sua categoria. A definição da categoria
é estabelecida pela mesma potência de geração interligada,
mesmo que o consumo local seja menor deverá atender este
requisito. A injeção de energia na rede em kWh pode ser
maior que a quantidade consumida no local, desta forma o
cliente terá um credito remanescente que ficará disponível
para compensação em até 5 anos. Essa compensação pode ser
em faturas de meses subsequente ou em unidades
consumidoras da mesma companhia de energia e deverá ser
da mesma posse e titularidade da unidade de geração ou que
atenda aos requisitos de compensação de energia
compartilhada [7].
E. Requisitos técnicos para interligação
No sistema de geração estão presentes dispositivos de
proteção, com o intuito de manter o melhor funcionamento
possível no sistema. Geradores são máquinas complexas e
importantes para o sistema elétrico como um todo. Uma falha
ou a saída de um gerador do sistema pode causar sérias
consequências e até um blecaute completo. Neste contexto a
correta atuação dos dispositivos de proteção previne contra
perturbações elétricas no sistema causadas por falhas
construtivas, externas ou internas na máquina, e em
componentes periféricos ao gerador e do sistema elétrico. A
correta especificação e dimensionamento do subsistema de
proteção é essencial para a confiabilidade do sistema de
geração [8].
A definição como microgeração ou minigeração baseia-se
na potência instalada. Na microgeração, enquadram-se
máquinas até 75 kW, e entre 75 kW e 5 MW classifica-se
como minigeração. Ambos os sistemas podem ser
interligados em 13,8 kV ou 34,5 kV utilizando-se de
transformador elevador. O qual tem a responsabilidade de
receber a conexão de até 1kV na baixa tensão, e injetar
13,8kV ou 34,5 kV no secundário. A Tabela I mostra os
requisitos mínimos a serem atendidos pelo sistema de
proteção em função da potência instalada, definidos pelos
Procedimentos de Distribuição de Energia no Sistema
Elétrico Nacional [7].

Tabela I
Requisitos Mínimos em Função da potência Instalada
S ≤ 75kW

Potência Instalada
75 kW≤
S ≤500kW

500 kW ≤ S
≤ 5MW

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim
Bidirecional

Sim
4 Quadrantes

Sim
4 Quadrantes

Equipamento
Elemento de
desconexão
Elemento de
Interrupção
Transformador
de acoplamento
Proteção de sub e
sobretensão
Proteção de sub e
Sobrefrequência
Proteção contra
desequilíbrio de
corrente
Proteção contra
desbalanço de
tensão
Sobrecorrente
direcional
Sobrecorrente
com restrição de
tensão
Relé de
sincronismo
Anti-ilhamento
Medição

Fonte: [9].

Com base nisso, as concessionárias de distribuição
especificam os seus requisitos mínimos necessários a serem
seguidos, normatizando os dispositivos de proteção que
devem ser empregados a cada tipo de interligação de uma
geração distribuída. O sistema deverá ter um elemento de
desconexão visível e acessível para a distribuidora. As
conexões dependem das tensões que serão ligadas, cada qual
com uma forma específica conforme determina o PRODIST
encontrado no site da ANEEL. Para a Copel Distribuição S.A.
a Norma Técnica Copel (NTC) 905200, mostra os unifilares
e as tensões de atendimento [10].
As exigências de conexão para um sistema convencional
com ligação primária na tensão 13,8kV, sem o uso de
inversores, são as ligações diretas com proteções mecânicas e
a relé. São evidenciadas no Anexo B Tabela II.B segundo a
classificação de geração que é evidenciada na potência
instalada. O sistema pode conter uma máquina individual ou
ligações com mais de uma máquina geradora [10].
Observa-se no Anexo B Tabela II.B, que a potência de
75kW tem as premissas de proteção. A exigência de um
atuador manual chave seccionadora, um disjuntor de baixa
tensão, e um relé que atuará em qualquer distúrbio na rede
desconectando o gerador do sistema [10].
Conforme a potência aumenta os detalhes de proteção
também têm mais exigência, nas potencias 76kW a 300kW
acrescenta-se um transformador de isolação (1:1). Esse
transformador serve como proteção, isolação contra tensões
flutuantes, isolação harmônica e correntes parasitas que
podem afetar o sincronismo do sistema. O regulamento tem
por obrigatoriedade a proteção de linha viva barra morta, que
prevê um sistema de comando no religador no ponto de
conexão [10].
5
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Para definição dos arranjos e conexões na seção seguinte,
a base das proteções está descrita no Anexo B.
F. Arranjos e conexão
Se tratando de geração distribuída diz-se que a máquina
síncrona trabalha operando no sistema elétrico interligada a
um barramento infinito. Esta conexão com a rede requer um
procedimento de sincronismo ou paralelismo, onde os
valores de tensão e frequência devem ser idênticos aos da
rede. Para que a conexão desta máquina síncrona ao sistema
seja possível são feitos alguns ajustes, para incremento ou
decremento da rotação da máquina, atuando-se na malha de
controle de velocidade para minimizar as diferenças entre as
fases da rede e do gerador.
Nessas condições a máquina se conecta na rede num
estado de flutuação, desta forma não se tem troca de potência
e nem transmissão de corrente entre a rede e a máquina.
Após a malha de controle de tensão ajustar a corrente de
excitação do gerador inicia-se a tomada de carga fornecendo
corrente para o sistema através da inserção de torque no eixo
através da máquina primária, com os parâmetros iguais aos
do sistema interligado. A Figura 4 mostra na forma de
diagrama as partes do sistema de geração completo [2].

numéricos. Os códigos são padronizados através da tabela
ANSI (American National Standards Institute), que
determina a descrição e a função da proteção de cada código
[11].
Na Figura 5, é mostrada, através de diagrama unifilar a
medição e proteção, de uma possibilidade de ligação do
sistema de microgeração.

Figura 5: Diagrama Unifilar de Microgeração. Proteção que atua
sobre o EI desconectando o gerador.
Fonte: [10]

Figura 4: Máquina síncrona interligada ao barramento infinito.
Fonte: [2].

As proteções abrangentes na máquina são pertinentes para
o total cuidado com as conexões e interligação no sistema.
Além deste procedimento, segue a hipótese que nenhuma
máquina pode operar ilhada, ou seja, alimentando cargas da
concessionaria. Para isso deve se tomar todas as medidas
técnicas para que se possa restringir esta possibilidade, então
se considera que o gerador pode trabalhar interligado sempre
mantendo a frequência de 60Hz, e sempre visando alimentar
a carga consumidora. Os ajustes das malhas de controle do
gerador devem atuar em sua operação com fator de potência
entre 0,92 e 1, tanto indutivo ou capacitivo, considerando
isso no ponto de conexão. Quando alguma proteção atuar a
instalação deverá desconectar a geração do sistema [10].
O sistema de proteção é composto por dois dispositivos
básicos são eles os fusíveis e os relés. No caso do sistema de
proteção para microgeração distribuída sem uso de
inversores utiliza-se sistema a relé. As características dos
relés de proteção têm as funções distribuídas por códigos

Em que:
EI = Elemento de interrupção – (Disjuntor padrão curva C
até 200 A, com bobina de disparo para controle de sistema
remoto);
DGE = Disjuntor do gerador (Elemento de Desconexão);
DG = Disjuntor Geral;
ES = Elemento de seccionamento e Desconexão Manual
(chave seccionadora tripolar sem elementos fusíveis);
DC = Disjuntor para circuito da Carga
M = Medidor de Energia Elétrica Bidirecional (para entradas
de serviços superior a 100 A á medição será de forma
indireta.
O arranjo unifilar na Figura 5 tem como objetivo
demonstrar um modelo de proteção e conexão. Segundo [10]
è uma base informativa para colaborar na implantação do
sistema. Na descrição numérica das funções do relé de
proteção cada função específica tem a sua atuação no sistema.
Essas funções brevemente descritas a seguir [10].
•
Relé de Sobre e Sub frequência (81 O/U):
responsável pelo monitoramento da frequência no
local, tendo um percentual de variação que atua em
desligamento instantâneo.
6
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•

Relé de Sub e Sobretensão (27/59): atua no sistema
desconectando-o da rede em caso de sub ou
sobretensão sustentada.
•
Relé de oscilação de potência (78): relé que indica
deslocamento de fase (graus elétricos) de tensão,
onde o mesmo deve possuir bloqueio por mínima
tensão de operação quando a tensão e inferior ao
valor ajustado.
•
Relé derivada de Frequência (81 Df/dt): ROCOF
taxa de transferência de variação de frequência do
(Rate of Change of Frequency) consiste em uma
função de variação da frequência no tempo. Uma
técnica sensível para detectar ilhamento quando essa
variação é relativamente rápida. Normalmente
ocorre quando o desbalanceamento de potência ativa
entre a geração e carga é pequena. Em alguns casos
para evitar a atuação indevida pode ser colocado
uma temporização.
Se tratando de um sistema com potências superiores
classificado como minigeração de energia, pode se ter
proteções mais rígidas e com mais complexidade. Porém as
exigências básicas comentadas até o momento prevalecem. A
seguir, na Figura 6 onde está demonstrado exemplo de
conexão para sistema de geração distribuída classificado
como minigeração [10].
No sistema de minigeração a concessionária exige
relatórios dos ensaios de comissionamento, Plano de
Inspeção e Testes (PIT) e, documento padrão que pode ser
obtido no departamento de engenharia da operação e
proteção da Copel Distribuição S. A. Esse documento deve
ser preenchido e enviado para a companhia. Este relatório
será a base do planejamento do teste de comissionamento do
sistema no dia do Startup [10]. Observa-se a complexidade
das proteções e do arranjo de conexão do exemplo de um
sistema de minigeração de energia evidenciado na Figura 6.

Na conexão do sistema conforme o método da Figura 6,
quando atuar a proteção da rede e das conexões, o sistema
tira a geração de sincronismo com a rede, mas mantém a
carga em constante alimentação pela concessionária. Caso a
companhia de energia venha apresentar falhas, o gerador
assume a carga em sistema isolado sem contato com a rede
da companhia alimentando somente a carga [10].
No unifilar da Figura 6, é representado um sistema de
geração maior que 75kW e menor que 300kW. E classificado
como minigeração em conexão sem o uso de inversores. O
sistema de proteção similar ao da Figura 5 de microgeração.
Porém com proteções mais complexas onde inclui-se LV/BM
um sistema denominado (Linha Viva e Barra Morta). Neste
caso Considera-se o ponto de conexão da unidade
consumidora como a “LINHA” e no lado da Copel como
“BARRA”. O sistema deverá monitorar a presença de tensão
na parte interna na “LINHA” no instante do fechamento do
disjuntor/religador do ponto de conexão, não poderá haver
presença de tensão na unidade consumidora, pois poderá
ocorrer o fechamento de dois sistemas fora de sincronismo,
acarretando prejuízos para o acessante (danos ao gerador) e
também para a Copel (abertura indevida das proteções) [10].
Neste arranjo de conexão o transformador de potência
equivalente que recebe a geração, é instalado dentro da
propriedade, sendo de uso particular do proprietário, onde
não fica mais por responsabilidade da companhia. Nessas
condições de instalação particular para média tensão, o
consumidor deve seguir o regimento e complexidade dos
intertravamentos cabíveis.
O sistema de proteção demostrado no unifilar com as
características do sistema da minigeração, tem o relé com
algumas funções de atuação que será especificada a seguir.
•
Função 59N proteção de sobretensão de neutro, atua
no elemento de interrupção da usina para faltas de
fase e terra;
•
Função 50/51N: proteção de sobrecorrente
instantânea e temporizada de neutro;
•
Função 50/51: sistema de proteção de sobrecorrente
instantânea e temporizada de fase;
•
Função
67/67N:
proteção
direcional
de
sobrecorrente temporiza sistema monitora uma falta
entre fase e terra e entre fase e fase, auxiliando na
seletividade, monitora no sentido da corrente da
companhia de energia para geração, e da geração
para companhia;
•
Função 32P/32Q: sistema de proteção para potência
ativa e reativa direcional, antimotorização;
•
Função 50BF proteção que atua na falha do
disjuntor do gerador, abrindo o elemento de
interrupção adjacente, conhecida como bobina de
disparo.
O contexto geral do tópico II, traz algumas informações
preliminares para o entendimento do tópico III onde se
definirá os procedimentos e metodologia do trabalho.
III METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS

Figura 6: Diagrama Unifilar de Minigeração, Proteção que atua
sobre o EI desconectando o gerador.
Fonte: [10].

O método da pesquisa teve como base um estudo de caso
para implantar um sistema de geração distribuída. O estudo
se aprofundou nas normas da companhia vigente no estado
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do Paraná, e nos livros de proteção que são específicos em
instalação de geradores e geração distribuída. Apresentou-se
uma revisão bibliográfica sobre o contexto da arte em
energia renovável. No assunto a seguir apresentará o
problema referenciado, e propõem-se uma solução cabível
para proceder na implantação do sistema, estudo de caso e
dimensionamento para o enquadramento da potência de
geração, a documentação e procedimentos, detalhes de
arranjos técnicos, estudo de curto circuito e proteção.
A. Problema
Como evidenciado através da revisão bibliográfica do
tópico II a interligação de uma unidade de geração a
biomassa ao sistema elétrico é uma tarefa complexa que
apresenta vários desafios. As principais dificuldades referemse a dimensionar a potência de geração para a partir daí
enquadrar a instalação em diversos critérios estabelecidos
nas normas das concessionárias e orientados pelo PRODIST.
Segue-se pela definição do método de contabilização mais
adequado e definição do arranjo de conexão correto para o
ponto de conexão com a concessionária e que atenda as
necessidades da unidade consumidora. Ainda os estudos de
curto-circuito embasam os ajustes e testes a serem realizados
nos sistemas de proteção da unidade geradora e do ponto de
conexão.
B. Propõem-se
Propõem se realizar esta pesquisa com foco na solução
para os problemas relatados no item anterior no âmbito de
um estudo de caso aplicado a um potencial de microgeração
distribuída. Ou seja, pretende-se realizar o dimensionamento
e as definições cabíveis para a conexão de uma unidade de
geração a biomassa. Evidenciando os critérios de norma a
serem adotados e ilustrando através de diagramas unifilares
de medição e proteção, bem como descrevendo as
funcionalidades a serem implantadas. Também serão
mostrados os estudos de curto-circuito para o caso, que serve
como premissa para os ajustes do sistema de proteção.
Também fará parte do trabalho, a demonstração e a
documentação a ser apresentada junto à concessionária e os
passos do projeto que deve ser aprovado, além disso, a
sequência de testes de comissionamento dos sistemas de
proteção.
Os detalhes das descrições são feitos no Capitulo IV,
incluindo o dimensionamento da
geração,
seu
enquadramento de acordo com o PRODIST e demais estudos
e definições.
IV ESTUDO DE CASO
Este trabalho delimita-se a realizar um estudo de caso para
implantação de uma unidade de geração de energia elétrica a
biogás produzido através de um biodigestor em uma
propriedade rural de suinocultura de abate. A partir das
informações fornecidas pelo proprietário da granja de suínos,
realizados os estudos da unidade de geração de energia
elétrica, os quais estão detalhados nos tópicos seguintes.
A propriedade sob estudo opera um plantel de 8.000
suínos entre idade de crescimento e fase terminal para abate,
chegando a uma quantidade estimada de dejetos de 18.445,06

m³/ano que após a passagem pelo biodigestor produzem uma
quantidade estimada de biogás de 463.946,52 m³/ano ou
1.271,08 m³/dia com poder calorifica de gás metano de 7.000
kcal/m³ [12].
Com base da quantidade de gás define-se o
dimensionamento da máquina geradora e o enquadramento
visto no tópico a seguir.
A. Dimensionamento e enquadramento.
Com base no potencial da quantidade de gás gerado o
dimensionamento da máquina geradora está relacionado com
o consumo e a eficiência do motor. Segundo [6]. O gerador
LGB80 com as características já citadas no tópico II
apresenta um consumo de gás em trabalho de regime
permanente na ordem de 30 m³/h. Com está informação
determina-se que máquina poderá trabalhar 24 horas por dia
deixando sobra na produção gás. Nota-se que a quantidade de
gás disponível na propriedade tem um volume bem elevado
em relação ao consumo. Mesmo assim se aderiu um gerador
modelo nesse porte porque no inverno a produção do
biodigestor pode reduzir até 50 % do normal. Com base nisso
pode não haver combustível suficiente para manter um
modelo de maior porte [6].
A máquina geradora modelo LGB80, em regime
permanente tem um potencial de 56kVA com eficiência de
80% atendendo 44,8 kW. Com este dimensionamento e a
base de informações na [7], o sistema de geração se enquadra,
de acordo com o PRODIST, como microgeração distribuída
pois está abaixo do limite de 75kW de geração segundo [9],
[6].
Na seção a seguir apresentará sobre os documentos e
procedimentos a ser tomados para estabelecer o projeto do
sistema.
B. Documentação e procedimentos.
O desenvolvimento de regularização para uma
microgeradora de energia, está relacionada com as normas da
companhia de energia da região, no caso do Sudoeste do
Paraná rege a Copel Distribuição S.A.
A norma NTC 905200 segundo [10], determina os
procedimentos cabíveis para iniciar o acesso de geração
distribuída ao sistema de distribuição.
Com intuito de facilitar o entendimento da NTC,
desenvolveu-se uma ordem por passos e etapas para a
aprovação do sistema. Esses passos servem para deixar mais
visual e compreensiva a implantação do projeto conforme
mostrado a seguir:
•
1º Passo: dimensionar potência do gerador e do
ponto de acesso ao sistema. O ponto de acesso deve ser
dimensionado com potência igual ou maior que a potência do
gerador. Caso já exista ponto de acesso, porém com potência
inferior ao sistema de geração, o projetista deve solicitar
aumento de carga seguindo os procedimentos NTC 901100.
Caso o ponto de acesso seja novo, o projetista deve solicitar
para companhia a implantação do ponto projetando a
potência necessária ao sistema de geração seguindo
orientação NTC 901100.
•
2º Passo: protocolar solicitação de acesso junto a
concessionária. Deve-se enviar preenchida a solicitação de
acesso de acordo com o padrão de documento que se
8
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encontra no site da Copel. Juntamente com o parecer de
acesso deve ser enviado uma relação de documentos que
estão relatado no corpo do parecer de acesso.
Os documentos referentes são: ART (Anotação de
responsabilidade técnica) do engenheiro responsável técnico
pelo projeto e instalação do sistema, o projeto elétrico das
instalações e conexões, memorial descritivo, fotos ou carta
referenciando o estágio do andamento do empreendimento,
diagrama unifilar e de blocos do sistema de geração, carga e
proteção, lista das unidades consumidoras. Caso tenha mais
que uma manda-se também comprovante de compromisso de
solidariedade entres as unidades consumidoras.
Após o envio deve se aguardar a resposta da companhia
no prazo de 15 dias. A companhia orientará alguns
procedimentos que deverão ser tomados liberando o
andamento da instalação.
•
3º Passo: Licenças ambientais. A microgeração a
partir de biomassa enquadra-se como fonte de geração
térmica e deverá obter as seguintes licenças ambientais:
licença prévia, licença de instalação e licença de operação.
Estas licenças deverão ser obtidas junto aos órgãos de
controle do meio ambiente.
•
4º Passo: Recebimento do parecer de acesso. O
parecer de acesso é o documento formal apresentado pela
concessionária no qual são informadas as condições de
acesso.
•
5º Passo: Obras e execuções em posse do parecer de
acesso as obras necessárias para a implantação do sistema de
geração distribuída poderão ser realizadas. Caso tenha
mudanças no ponto de acesso a companhia tem o prazo para
regularizar até 120 dias ou mais dependendo da
complexidade da instalação.
•
6º Passo: Vistoria e liberação para operação depois
de concluídas as obras necessárias o acessante deve solicitar
a concessionaria a visita de vistoria. Esta será realizada
dentro do prazo de 7 dias, depende da demanda da
companhia, mas um breve agendamento será definido dentro
deste prazo.
A concessionária de energia, com base no [7] exige que
todos os passos sejam percorridos e documentos fornecidos
visando a segurança e organização do processo. O titular da
conta de energia vinculada ao projeto não poderá possuir
débitos pendentes junto à concessionária.
Com esses procedimentos remanescentes e ordenados, no
próximo tópico são apresentados os detalhes dos arranjos e
conexões.
C. Detalhes dos sistema e arranjos de conexão
No enquadramento de microgeração distribuída com
potência de 75kVA onde já foi dimensionado na seção IV.
Quando for enviado o projeto para companhia deve-se
apresentar a planta de situação, na Figura I.A no Anexo A
apresentará um modelo que pode ser utilizado para o estudo
de caso.
A Figura I.A no Anexo A apresenta uma divisa que
identifica as responsabilidades. Sendo que o transformador
no sistema de microgeração distribuída a estrutura de média
tensão refere-se a Copel. Nessa potência instalada a
companhia pode entrar com participação financeira na
estrutura até o transformador, principalmente se for primeiro

ponto de acesso na propriedade. O restante da estrutura
padrão juntamente com o abrigo das caixas e do Gerador fica
por conta do cliente.
Além da implantação do sistema a companhia de energia
exige um diagrama unifilar padronizando o ponto de acesso e
demonstrando o esquema de ligação da unidade geradora. A
Figura 7 a seguir tem por objetivo demonstrar e um modelo
do arranjo de conexão.
O modelo definido para o estudo segue orientações de
base do Anexo B na Tabela I.B, na classificação como
microgeração de energia. O sistema será interligado na rede
de média tensão 13,8kV sem o uso de inversor.
Para o desenvolvimento do unifilar da Figura 7 utilizou-se
como base o desenho da Figura 5, mas as proteções o
intertravamento seguem as exigências segundo a [10].

Figura 7: Diagrama unifilar de medição e proteção microgeração.
Fonte: Autoria Própria.

No diagrama unifilar analisa-se o arranjo das conexões e
as proteções do sistema de geração. O sistema de geração é
interligado na medição e proteção no poste de entrada de
serviço padrão da Copel. É ligado diretamente no secundário
de baixa tensão do transformador. O relé de proteção
interpreta o sinal que recebe de um TC (Transformador de
Corrente) e um TP (Transformador de Potência), que fica a
disposição após o sistema de medição, exercendo
monitoramento do sistema, eles mandão o sinal em qualquer
variação no sistema de geração, para que o relé atue
desconectando o gerador do sincronismo. Mas mantém a
geração continua alimentando a carga do consumidor.
Neste arranjo, por exigência da companhia fica exposto
um intertravamento mecânico que é a chave tripolar
seccionadora conectada no disjuntor de proteção geral do
poste da unidade consumidora. Quando o disjuntor recebe
9
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um sinal do relé de proteção, ele atua na abertura do circuito
desarmando também a chave tripolar que se encontra
intertravada mecanicamente.
Para estabelecer algumas proteções adequadas para o
sistema em estudo realizou-se cálculos de curto circuito
utilizando o Software Sapre/ANAFAZ®.
D. Estudo de curto circuito
Os cálculos de proteção são elaborados o intuíto de
identificar os níveis de sobrecorrente aos quais os
equipamentos poderão ser submetidos. Esse fenômeno é o
mais comum dos problemas no sistema elétrico, onde ele é
submetido aos maiores níveis de danos. As sobrecorrentes
podem ser classificadas em dois diferentes níveis sendo eles
sobrecarga ou curto-circuito [11].
As sobrecargas são variações moderadas da corrente que
flui no sistema, e os curto-circuito são variações extremas da
corrente que flui no sistema elétrico [11].
Para a análise feita nos terminais dos geradores, deve-se
conhecer os valores da reatância subtransitória de sequência
positiva e zero [11].
Os valores de impedância de sequência positiva, negativa
e zero do transformador de potência também devem ser
conhecidos e são fornecidos pelo fabricante. O valor de
impedância no ponto de conexão com o sistema de energia é
fornecido pela concessionária quando feita a solicitação de
acesso para dar início ao projeto. A Figura 9, mostra o
diagrama unifilar do sistema, com as impedâncias,
desenhado no Sapre/ANAFAZ para cálculo dos níveis de
curto-circuito.

circuito monofásico terra na fase A do gerador na barra de
conexão do consumidor. Na Figura 9 observa-se o circuito
com valores calculados.

Figura 9: Curto circuito monofásico, fase A na barra consumidor.
Fonte: Autoria Própria.

A Figura 10 apresenta o módulo da amplitude da corrente
e o ângulo de defasagem das fases no instante da falta.

Figura 10: Amplitude e ângulo de defasagem no instante da falta.

No instante da falta monofásica terra a fase A assume uma
amplitude de 5.741,14 amperes com ângulo de -88.87 graus,
o valor que pode afetar consideravelmente a estrutura do
sistema.
A Figura 11 evidencia o cálculo de curto circuito trifásico
na barra do consumidor.
CONSUM IDOR

Figura 8: Circuito elaborado no Software Sapre/ANAFAZ
Fonte: Autoria Própria

Para o atual estudo de caso as informações referentes aos
parâmetros do sistema que estão a seguir. Tensão da linha em
média tensão é 13,2kV, a impedância Z1 = Z2 = 2,226 +
j5,34 pu, a impedância de sequência zero é Z0 = 2,55 + j8,28
pu. As informações determinadas para o transformador
tiveram como base o relatório de ensaio fornecido pela
retífica de transformadores Patoeste. A característica de
impedância é X1=50,27pu o esquema de ligação em estrela
aterrado no lado da baixa tensão, para fornecer referência de
tensão monofásica as cargas e o lado da média tensão em
triângulo atendendo ao padrão da concessionária. Os dados
do gerador foram fornecidos pelo fabricante, com valores da
reatância subtransitória X1=197,6pu e reatância de sequência
zero X0=32pu com o esquema de ligação dupla estrela não
aterrado para reduzir os esforços mecânicos consequentes do
desequilíbrio em defeitos envolvendo a terra.
O software desenvolve cálculos de curto circuito para
dimensionamento de proteções e auxilio para estratégia de
esquemas de ligação elétrica. Inicia-se o estudo de curto
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Figura 11: Curto circuito trifásico na barra do consumidor
Fonte: Autoria Própria.

Verifica-se que a contribuição de corrente da rede de
distribuição é maior no curto monofásico do que no trifásico.
Já no caso do gerador, devido a opção por conexão não
aterrado, a contribuição do nível de corrente é maior e ocorre
no curto trifásico. A Figura 12 demonstra-se o módulo das
amplitudes e o ângulo de defasagem no instante da falta
trifásica.
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Figura 12: Amplitude e ângulo de defasagem no curto circuito
trifásico

Figura 14: Contribuição de corrente do gerador barra infinita para
curto na barra consumidor.

Com o resultado dos
circuito trifásico tem
monofásico. Com base
contribuições do gerador
13. Observa-se o módulo
entre as fases.

A próxima análise é da geração, sentido à barra infinita.
Está análise representativa, descreve a reação das correntes
de falta em média tensão. O curto-circuito monofásico na
barra infinita apresenta-se na Figura 15.

cálculos, observa-se que o curtouma amplitude maior que o
nesse fenômeno, analisa-se as
para o instante da falta, na Figura
das amplitudes e o ângulo de 120º

C ON S UM ID O R

5 20 . 0 - 92 . 2

0 .1

5 20 . 0
1
8 7. 8

B AR R A- IN F
3 0. 0

1 0. 0
1
- 92 . 2

0 .0

6 47 . 6 - 69 . 7

G
1

G
6 56 . 8
- 70 . 0

1

Figura 15: Curto circuito monofásico na barra infinita.
Fonte: Autoria própria.

Na Figura 16 observa-se o comportamento do fasor no
instante do curto circuito monofásico na fase A na barra
infinita

Figura 13: Contribuição do gerador consumidor para o instante da
falta trifásica.

Na figura 15 observa-se os valores para a contribuição da
barra infinita para o instante da falta na barra do consumidor.
O sistema de distribuição aparenta ter uma contribuição
menor devido à distância e a tensão ser elevada olhando do
ponto de conexão do consumidor. Porém a contribuição se
torna elevada em função da redução de tensão no lado de
baixa. Repara-se o modulo da amplitude das fases e o ângulo
na Figura 14.
Figura 16: Curto Circuito monofásico fase A na barra infinita.

Os valores da Figura 17 representam o módulo da corrente
e o ângulo de defasagem entre os fasores, com o fato de a
tensão base na barra infinita é 13,2kV as amplitudes das
correntes se apresentam em menor valor.
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C ON S UM ID O R

1 05 8 .7 - 12 0 .0

0 .0

1 05 8 .7
1
6 0. 0

B AR R A- IN F
3 0. 0

1 7. 6
1
- 90 . 0

0 .0

7 55 . 8 - 67 . 4

G
1

G
7 72 . 1
- 67 . 9

1

Figura 17: Curto circuito trifásico na barra infinita.
Fonte: Autoria própria.

Na Figura 18 demonstra-se o resultado do cálculo de curto
circuito trifásico. Os valores compilados pelo software
ficaram com maior amplitude comparado com monofásico.

Figura 20: Valores da contribuição do sistema de geração na barra
infinita.

No tópico E são apresentadas as proteções cabíveis ao
sistema e uma breve explanação das características de
aplicação.

Figura 18: Corrente de curto circuito trifásico na barra infinita.

Assumindo os resultados apresentados pelo software
pode-se dizer que estão coerentes devido à forma construtiva
do transformador. No lado da falta ele está ligado em
triângulo sendo assim um curto trifásico sólido resultará em
um valor mais alto perante o curto monofásico terra.
Nos cálculos a seguir serão demonstradas as contribuições
dos geradores no instante da falta. Para o sistema de proteção
utiliza-se como base o maior resultado encontrado entre os
curtos possíveis. Visualiza-se na Figura 19 a contribuição do
gerador na amplitude da corrente na barra infinita no instante
da falta.

Figura 19: Corrente de contribuição do gerador consumidor no
instante da falta.

Na Figura 20 observa-se a contribuição de corrente do
sistema da barra infinita, com uma tensão de 13,2kV.

E. Proteções
A proteção definida para o sistema de microgeração prevê
dois sistemas sendo intertravamento mecânico e sistema a
relé.
Para a microgeração, segundo [10], protege-se a rede dos
efeitos e intervenções do gerador, e também deve se proteger
o gerador das intervenções da rede. Na Figura 7 é
especificado um relé de proteção, que recebe sinal de leitura
do TC e TP interligado na rede. Um modelo sugerido para
efetuar as funções de proteção é o, URP 6000 da marca
Pextron®. O equipamento tem um sistema multi-função e
pode ser indicado para operar em circuito com ou sem
múltiplas fontes de energia. Para essa ocasião com as
necessita-se atender as proteções descrita a seguir:
Proteção de Anti-ilhamento, 81Df/dt pela ANSI, é onde o
relé fará o monitoramento da tensão do primário da
companhia de energia. Ele comandará o sistema de
seccionamento de abertura da chave do gerador para que não
injete energia na barra infinita prevenindo acidente num
período de manutenção. O relé desempenhará a função de
monitoramento da frequência no local. Com a função 81U
onde deverá atuar em no máximo 10 segundos quando a
frequência for 58,5Hz, e caso seja atinja 56,5Hz deverá atuar
de forma instantânea. Na proteção de sobrefrequência 81O o
relé será ajustado para 62Hz com tolerância de atuação de até
30 segundos, e para 66 Hz, uma atuação instantânea. Estes
ajustes seguem os valores definidos pela concessionária para
garantir a segurança operacional de rede.
Para desempenhar a função 59, sobretensão, o relé será
ajustado com 105% da tensão nominal onde deverá atuar em
5 segundos. E quando o relé identificar subtensão, ou seja, a
função 27, o ajuste deverá ser de 92% com uma atuação de 2
segundos. No caso de qualquer valor abaixo desse à atuação
deverá ser instantânea. Estes ajustes estão de acordo com os
limites suportáveis pelo gerador de acordo com o manual do
fabricante.
Para definir o ajuste da proteção função 78, salto vetorial
ou oscilação de potência, segundo [10] deve ser ajustado para
atuação em faltas monofásicas que não provoquem atuação
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da proteção de sobrecorrente. Desta forma protege-se o
gerador contra os efeitos de oscilações de potência
prolongadas e são detectadas comparando-se os ângulos das
tensão pré-falta e durante a falta. Na Figura 21 é apresentado
o cálculo do nível de tensão monofásica no instante do curto
e o que acontece com os ângulos no instante da falta.
Verifica-se que mesmo no instante inicial do curto circuito
calculado na fase A em 0º, o ângulo entre as fases B e C
sofre deslocamento de 116º.

Figura 21: Tensão na barra consumidor curto-circuito monofásico.

Para ajuste das proteções de sobrecorrente do gerador, os
cálculos têm base nos valores nominais do equipamento, sem
admitir sobrecarga. Para o relé de proteção do ponto de
interligação admite-se um ajuste de sobrecorrente que
suporte até 40% de sobrecarga. Essa condição é admissível
por período de até 2 horas por não superar os limites
térmicos do transformador. Já o gerador não possui
capacidade térmica para operar em regime de sobrecarga
As comunicações Modbus e Profibus servem para
monitoramento na rede e sinais de acesso remoto e são
disponibilizados para a concessionária. Normalmente a
concessionária utiliza tele medições e tele monitoramento
tendo como objetivo agilizar as precauções tomadas em um
caso de emergência.
V. CONCLUSÕES
Dentre os aspectos da referente pesquisa, obteve-se uma
definição de requisitos para interligar um sistema de geração
distribuída, e uma visão das características para implementar
um sistema de microgeração. Compreendeu-se um pouco das
funções das máquinas síncronas, e proteções elétricas para
interligação em GD. Os resultados disponibilizam
argumentos para sanar dúvidas pertinente aos testes de
proteção e paralelismo, e comissionamento de componentes.
Neste estudo obteve-se conhecimento para compreender
como colocar em operação um sistema de geração própria,
ter uma breve definição referente a um estudo de caso
completo.
Esse conhecimento específico e pessoal abre portas para
implementar e atuar em casos de interligação de GD. Com
base nisso atuar na área desenvolvendo projetos e
implementações de novas centrais geradoras.

Conclui-se que a geração oriunda de fontes alternativas na
atualidade está sendo cada vez mais necessária, e as
proteções devem ser cada vez mais rigorosas devido a
quantidade de geração no sistema e aumento da
complexidade e riscos que os sistemas de distribuição de
energia estarão expostos.
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ANEXO A – DETALHES PLANTA SITUAÇÃO MICROGEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 75 KW
Figura I.A

Figura I.A: Implantação Sistema Microgeração Distribuída 75kVA.
Fonte: Autoria própria

15

60

ANEXO B – INFOMAÇÕES SOBRE PROTEÇÕES PARA CONEXÕES DE GERAÇÃO DISTRIBUIDA
Tabela I.B
Proteções mínimas para conexão de geradores convencionais no sistema 13,8kV sem uso de inversores.

Fonte: [10].
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Resumo – O objetivo deste trabalho é fazer uma análise
sobre
energias
renováveis
e
obedecendo
às
regulamentações vigentes impostas pelos órgãos
competentes, dimensionar uma unidade de produção de
energia elétrica a partir de uma fonte alternativa
fotovoltaica. Em seguida conectar a uma unidade
consumidora da rede pública e através do conceito de
geração distribuída fazer a compensação de energia.
Além disso, será feito um levantamento da viabilidade e
retorno do investimento com auxilio de ferramentas de
análise financeira como: Payback, Taxa Interna de
Retorno e Valor Presente Líquido.
Palavras-Chave
–Compensação,
Dimensionamento,
Energia Fotovoltaica, Geração Distribuída, Payback.

STUDY FOR IMPLEMENTATION OF A
PHOTOVOLTAIC SYSTEM IN A
CONSUMING UNIT
Abstract - The objective of this work is to make an analysis
on renewable energies and obeying the current regulations
imposed by the competent bodies, to size a unit of electric
energy production from an alternative photovoltaic source.
Then connect to a consumer unit of the public network and
through the concept of distributed generation do the energy
compensation. In addition, a feasibility and return on
investment will be done with the aid of financial analysis
tools such as: Payback, Internal Rate of Return and Net
Present Value
Keywords - Compensation, Sizing, Energy, Photovoltaic,
Distributed Generation, Payback.
I. INTRODUÇÃO
Com o grande aumento populacional, surgiu a necessidade
de aumento na oferta de energia elétrica, pois esta é uma
condição básica para o desenvolvimento de uma nação. Este
contexto vem provocando mudanças no meio ambiente, o
que é preocupante, pois alguns recursos naturais são finitos.
Além disso, existe ainda a perspectiva de uma redução no
percentual representativo de fornecimento de energia elétrica
produzida a partir de fontes convencionais. Em 2006, no
Brasil, o fornecimento de energia elétrica oriundo da
hidroeletricidade era de 83%, passando para 61% em 2017.
O planejamento do Sistema Elétrico Brasileiro necessita de
mudanças que promovam a diversificação das fontes de
energia [1].

A regulamentação e os investimentos de novas fontes de
geração de energia alternativa estão sendo estimuladas há
algum tempo em nosso país. Depois do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(Proinfa) em 2002 e o Programa de Desenvolvimento da
Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD) em 2015, é
percebido o interesse do governo em ampliar a geração de
energia através dos próprios consumidores [2].
Sabendo da tendência do mercado energético brasileiro e
levando em consideração a conservação dos recursos
naturais, este estudo se propõe avaliar a implementação de
um sistema fotovoltaico interligado com a rede de
distribuição.
Para isso, será feita uma análise do consumo de energia
elétrica em uma unidade consumidora, demonstrando a
viabilidade de implantação de um sistema fotovoltaico. Isso
será feito através de seu dimensionamento e estudo de
viabilidade econômica, utilizando como benefício a
compensação de energia elétrica prevista na Resolução
Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica.
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
O setor elétrico brasileiro teve sua origem no governo do
presidente Rodrigues Alves, através da Lei Nº 1.145 de 1903
e do Decreto Nº 5.704 de 1904, que autorizavam o governo
federal a promover o aproveitamento da energia hidráulica de
nossos rios para serviços públicos, sendo de maneira
administrativa ou por concessão, o que culminou no início da
regulamentação federal da indústria de energia elétrica [3].
Em 1934, com o país em crise, o presidente Getúlio
Vargas promulgou o Código de Águas possibilitando o poder
público a ter total controle sobre as concessionárias de
energia elétrica. Esse foi o início do processo de estatização
do sistema elétrico, que teve em sua continuidade a criação
de importantes instituições: o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico (BNDE) em 1952, a Central
Elétrica de Furnas em 1957, o Ministério de Minas e Energia
em 1960, a Eletrobrás em 1962. Outro acontecimento
importante foi a instituição da lei que padronizou a
frequência em 60 Hertz no território nacional em 1964.
O capital estatal e a interligação dos subsistemas
proporcionaram a otimização e o crescimento da exploração
de nossos recursos hídricos até o final dos anos 80. Em 1988,
no governo do presidente José Sarney, devido a uma
necessidade maior de crescimento do setor, promoveu a
Revisão Institucional do Sistema Elétrico (REVISE) e logo
após em 1990, já no governo Collor, foi criado o Programa
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Nacional de Desestatização (PND), marcando o início da
iniciativa privada no setor elétrico [3].
O processo de desestatização e reforma foi acelerada no
governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha
objetivos bem definidos para o setor elétrico brasileiro.
Mercantilizou o serviço público de fornecimento de energia
elétrica, facilitando a entrada de capital internacional. Para
acelerar a reforma e obter uma estrutura descentralizada para
o setor elétrico, o governo contratou uma empresa com
experiência internacional. Dentre os resultados obtidos com a
consultoria, estão a criação da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) e do Operador Nacional do Sistema
(ONS) [2].
Quando eleito, em 2003, o presidente Lula nomeou Dilma
Rousseff para o Ministério de Minas e Energia (MME). A
ministra sugeriu, como proposta para o setor elétrico um
arranjo preconizado pelo Banco Mundial, cuja ideia era:
múltiplos compradores e múltiplos vendedores em mercados
bilaterais. Porém, havia outra proposta elaborada pelo
Instituto de Cidadania (que era vinculado com o Partido dos
Trabalhadores) que previa o Estado com participação
majoritária na apropriação da renda setorial, visando
redistribuí-la no setor elétrico e em outras prioridades
definidas por processos públicos. Para reestruturar o setor
elétrico foi elaborado um plano baseado nas duas propostas;
combinou um planejamento estatal com um modelo de
geração, transmissão e distribuição com bases na competição
e no mercado [2].
Nesse novo modelo de reestruturação do setor elétrico, foi
adotado e reformulado o Proinfa, que havia nascido em abril
de 2002 no governo de Fernando Henrique Cardoso [4].
Com relação às fontes de energia alternativa, em 2015, o
Ministério de Minas e Energia lançou o ProGD, visando
desenvolver e ampliar a geração de energia através dos
próprios consumidores. A base dessa geração alternativa é
voltada para fontes renováveis, de maneira especial a solar
fotovoltaica [5].
Atualmente o setor elétrico brasileiro tem como
predominante a geração hidráulica e é conectado entre si
através do Sistema Interligado Nacional (SIN). Além da
geração hidráulica, também compõe o sistema elétrico
brasileiro, gerações termelétrica, eólica, nuclear e
fotovoltaica [2].
Nos tópicos seguintes é realizada uma revisão de temas
que embasam o estudo para implementação de um sistema de
geração distribuída com base em fonte solar fotovoltaica [2].
A. Geração Distribuída
A concepção de Geração Distribuída (GD) surgiu em
1882 quando Thomas Alva Edison criou o primeiro sistema
de distribuição de energia elétrica. Este alimentava lâmpadas
incandescentes de 59 clientes em uma área de 1km² [6].
A GD traz uma série de benefícios para o usuário e o meio
ambiente: reduz a sobrecarga nas linhas, diminuindo o efeito
Joule, fazendo com que se tenha menos perdas elétricas;
descentraliza a geração de energia possibilitando que o
sistema distribuído reduza os investimentos em redes de
transmissão; é menos complexo na liberação e no
licenciamento para implantação de projetos; estimula a
utilização de fontes de energia renováveis [2].

Pode-se definir como GD, a geração de energia elétrica
que tem como característica estar próximo do consumidor. A
geração distribuída é dividida em duas classes:
•
Micro geração Distribuída: central geradora de
energia elétrica com potência instalada inferior ou igual a
75kW. Deve utilizar cogeração qualificada ou fontes
renováveis de energia elétrica, conectada a rede de
distribuição.
•
Mini geração Distribuída: central geradora de
energia elétrica, que tem potência instalada superior a 75kW
e inferior ou igual a 3MW para fontes hídricas, sendo menor
ou igual a 5MW para fontes renováveis e para geração
qualificada.
A GD atua em duas vertentes distintas, reserva
descentralizada e fonte de energia. A primeira pode ser
utilizada suprindo excessos de demanda de ponta, cobrindo
apagões e melhorando fornecimento em regiões com
atendimento deficitário. Como fonte de energia atende cargas
próximas ou complementa necessidades locais de
distribuição de energia [6].
Tanto a micro geração como a mini geração, têm como
base as fontes de energia renováveis: biomassa, centrais
geradoras eólicas, sistemas fotovoltaicos e pequenas centrais
hidrelétricas [7].
A biomassa é uma energia captada de fontes orgânicas, de
origem animal ou vegetal [7].
Além de ser usada como combustível, a biomassa também
pode gerar energia através dos processos de pirólise,
gasificação e combustão. No processo de pirólise, expõe-se a
biomassa a temperaturas elevadas sem a presença de
oxigênio, acelerando sua decomposição e resultando em uma
mistura de gases, líquidos e sólidos. A gasificação tem um
processo similar ao da pirólise, diferindo no resultado final
que origina apenas gás inflamável. A combustão consiste na
queima da biomassa em temperatura alta com presença de
oxigênio, produzindo vapor que pode ser utilizado em
caldeiras e para mover turbinas [8].
Energia eólica é a energia cinética que existe nas massas
de ar em movimento, ou seja, o vento. Quando é convertida a
energia cinética de translação em energia cinética de rotação,
temos o seu aproveitamento, podendo-se empregar em
turbinas eólicas (aerogeradores) para geração de energia
elétrica [9].
O sistema de geração eólico é composto por pás, rotor,
torre, nacelle, caixa multiplicadora, gerador e sensores de
vento. O vento faz as pás que estão conectadas ao rotor
girarem. Através da caixa multiplicadora o rotor transmite a
rotação multiplicada ao gerador, e este por sua vez, com a
ajuda de um conversor de potência, converte a energia
mecânica originada pelo vento em energia elétrica [8].
As Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) são
caracterizadas conforme Resolução Normativa da ANEEL
Nº673/2015 com potências entre 3.000kW e 30.000kW.
Convertem a energia cinética da água em energia potencial
mecânica, utilizando um conjunto turbina-gerador que
produzirá energia elétrica[7].
O princípio de funcionamento de uma PCH se dá através
da utilização de uma barragem que represa o curso de um rio.
Com esta água represada, aciona-se uma turbina hidráulica a
qual transforma a energia hidráulica em mecânica. Por meio
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de um gerador transforma-se a energia mecânica em elétrica,
que é distribuída através das linhas de transmissão [10].
No Brasil as regras para conexão de unidades geradoras
no sistema elétrico com GD são definidas pela ANEEL e
estão publicadas através dos Procedimentos de Distribuição
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional
(PRODIST) em seu Módulo 3 - Acesso ao Sistema de
Distribuição [11].
A.1) Geração de energia fotovoltaica
A energia elétrica pode ser obtida através do sol por meio
do efeito fotovoltaico. Em 1939 Edmond Becquerel
constatou o aparecimento de uma diferença de potencial nos
extremos de uma estrutura de material semicondutor
produzida pela absorção da luz. O silício é o material
semicondutor mais utilizado na fabricação de células
fotovoltaicas [12].
Células fotovoltaicas associadas umas as outras geram
energia. O conjunto de células forma o módulo fotovoltaico e
por fim esses módulos ligados eletricamente entre si formam
um arranjo fotovoltaico [13].
O painel fotovoltaico gera a energia em corrente contínua,
que precisa ser transformada para alternada, adequando-a
para o uso no sistema de distribuição. Para tal transformação
faz-se o uso de inversores. A Figura 1 ilustra a aplicação de
um arranjo fotovoltaico.

Fig. 2. Esquema de montagem de célula fotovoltaica
Fonte: [15].

Os módulos fotovoltaicos encontrados no mercado são
compostos de 60 até 72 células fotovoltaicas. Suas partes
principais são: moldura de alumínio, vidro temperado,
encapsulante em acetato de vinil-etileno denominado EVA,
lâmina traseira em polifluoreto de vinil denominado PVF e
caixa de junção. A figura 3 mostra as camadas que compõe o
módulo fotovoltaico [13].

Fig. 3. Composição em camadas de um painel fotovoltaico
Fonte: [16].

Fig. 1. Arranjo típico de sistema fotovoltaico operando em GD.
Fonte: [14].

A.2) Principais componentes de um sistema fotovoltaico
As células fotovoltaicas são consideradas as menores
unidades de conversão da energia proveniente do sol em
energia elétrica e são, na maioria das vezes, fabricadas de
silício. Existem três tipos principais de células fotovoltaicas,
sendo elas: células de silício monocristalino, células de
silício policristalino e células de silício amorfo. O seu
funcionamento baseia-se no princípio de que ao colidir com
os átomos do material semicondutor, os fótons originados da
luz solar deslocam os elétrons, fazendo com que haja uma
corrente elétrica. A Figura 2 ilustra uma célula fotovoltaica
[12].

Outro componente muito importante nos sistemas
fotovoltaicos é o inversor de frequência. Esse dispositivo tem
a função de converter a corrente contínua oriunda dos painéis
fotovoltaicos para corrente alternada. Os inversores de
frequência devem atender em sua saída tensão com
amplitude, frequência e conteúdo harmônico adequado ao
tipo de carga que será alimentada (cargas isoladas ou
conectado a rede em sistemas on-grid). Além disso, esses
componentes são dimensionados com base na sua potência
nominal, levando em consideração níveis de tensão e
corrente de suas entradas e saídas [17].
Existem basicamente dois tipos de inversores para
sistemas fotovoltaicos; Sistemas Fotovoltaico Isolado (SFI) e
Sistema Fotovoltaico Conectado a Rede (SFCR), sendo que,
apesar dos mesmos apresentarem características semelhantes
de funcionamento os SFCRs são desenvolvidos para atender
normas exigidas por concessionárias em relação a segurança
e a qualidade da energia elétrica injetada na rede [17].
Por fim, os inversores devem possuir registro no Inmetro,
órgão que fará todos os testes necessários para garantir os
fatores de qualidade citados anteriormente [17].
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Além dos sistemas de proteção providos nos inversores de
frequência, em sistemas fotovoltaicos é instalada a String
Box. Esse componente é conectado entre o arranjo de painéis
e a entrada do inversor e sua aplicação é na proteção de
sobrecargas. Esse dispositivo é composto por um elemento
de manobra, um elemento de proteção (fusível ou disjuntor
CC) e sistemas para surtos resultantes de descargas
atmosféricas, o dispositivo DPS. É aconselhável utilizar uma
String Box entre a saída do inversor e o ponto de conexão
com a rede. Neste caso serão utilizados os mesmos
componentes mencionados anteriormente, porém para
corrente alternada [18].
A.3)Tipos de sistemas fotovoltaicos
São caracterizados conforme sua ligação. De maneira
isolada são chamados off-grid e quando conectados à rede
on-grid ou híbrido [13].
Os sistemas off-grid são totalmente isolados da rede de
distribuição elétrica, utilizados em áreas onde não se tem
acesso à energia elétrica, ou em qualquer estabelecimento
que queira ser autossuficiente. Seus componentes principais
são o inversor, um controlador de carga, banco de baterias e
o arranjo fotovoltaico. A energia gerada pelos módulos
fotovoltaicos é armazenada em baterias que são controladas
por um dispositivo denominado controlador de carga, o qual
comuta a energia entre elas e os inversores, não permitindo
que sejam totalmente descarregadas [13].
Já o sistema on-grid não faz o uso de baterias, pois
conecta-se direto na rede de distribuição. Para tanto necessita
de algumas particularidades em seus equipamentos. O
inversor utilizado para transformar a energia gerada de
corrente contínua para corrente alternada, precisa ter
proteção antiilhamento para não injetar energia na rede
quando
estiver
desenergizada,
desconectando
automaticamente. Se a unidade consumidora quiser se
beneficiar compensando junto a concessionária a energia
excedente gerada, deve ser instalado um medidor
bidirecional [13].
O outro tipo de sistema fotovoltaico é o sistema híbrido,
que mescla os outros dois sistemas anteriores, podendo
utilizar energia contida nas baterias, ou ainda pode utilizar a
energia da rede, para carregar as baterias [13].
Este sistema não é permitido no Brasil.
A.4) Dimensionamento de sistemas fotovoltaicos
Para dimensionar um sistema fotovoltaico é preciso
inicialmente fazer uma análise detalhada da conta de energia
nos últimos 12 meses de consumo e observar o grupo no qual
está inserida a unidade consumidora, Grupo A (alta tensão)
ou Grupo B (baixa tensão). Em seguida é necessário levar em
conta a região onde será instalado o sistema. No caso do
Sudoeste do Paraná, os painéis devem ser orientados ao
Norte para melhor aproveitar a incidência dos raios solares
[13].
Outro fator importante a ser observado é o ângulo de
inclinação, pois os painéis fotovoltaicos são mais eficazes
quando estão perpendiculares aos raios solares. Existem
sistemas de rastreamento que movimentam os módulos para
seguir a radiação do sol, podendo melhorar os níveis de
rendimento em até 20%. Sistemas de rastreamento aumentam

o custo inicial de instalação, assim podem ser utilizados
módulos fixos em ângulo igual a latitude local [25].
O dimensionamento da potência do gerador fotovoltaico é
feita com base no consumo médio diário do empreendimento
em (Wh/dia), descontando o valor da disponibilidade mínima
de energia que varia de acordo com o tipo de atendimento
[17]:
30 kWh por mês, para consumidores
monofásicos ou bifásicos a 2 condutores.
50 kWh por mês, para consumidores bifásicos à 3
condutores.
100 kWh por mês, para consumidores trifásicos.
Para determinar a potência do gerador fotovoltaico pode
ser utilizada a Equação (1)[17].
𝑃𝐹𝑉 =

𝐸
𝐻𝑆𝑃𝑀𝐴 ∙ 𝑇𝐷

(1)

Em que:
PFV – Potencia de pico do sistema fotovoltaico (Wp).
E – Consumo diário médio anual da edificação ou fração
deste (Wh/dia).
HSPMA – Média diária anual das Horas de Sol Pico
incidente no plano do painel FV (h).
TD – Taxa de desempenho.
A TD em sistemas residenciais éatribuída entre 70 e 80 %.
Para determinar a quantidade de painéis a serem instalados
basta dividir a PFv, pela potência unitária de cada painel[17].
B. Compensação de Energia
O módulo 3 do Procedimento de Distribuição (PRODIST)
foi modificado pela ANEEL através da resolução RES
687/2015, que estabelece regras para compensação de
créditos através da instalação de geradores de pequeno porte
que possam injetar o excedente de energia na rede elétrica
local.Tais créditos podem ser usados para abater valores da
conta de energia da própria unidade consumidora ou em
outras, desde que se enquadre em alguma categoria proposta
no documento e a energia gerada seja nos moldes de
microgeração ou minigeração. As categorias para
compensação de créditos são: autoconsumo, consumo
remoto, geração compartilhada e empreendimento com
múltiplas unidades consumidoras [9].
O autoconsumo é a compensação direta, feita na unidade
geradora. O autoconsumo remoto pode incluir também outras
unidades consumidoras, desde que seja em nome do mesmo
titular, seja ele pessoa física ou jurídica. Na geração
compartilhada, a principal característica para a compensação
é a reunião de consumidores dentro da mesma área de
concessão ou permissão, por meio de consórcio ou
cooperativa, pessoa física ou jurídica. Outra forma de
compensação é o empreendimento com múltiplas unidades
consumidoras, onde a energia é gerada e utilizada de forma
independente pelas unidades consumidoras dos residentes do
condomínio e pela unidade da área comum, podendo esta ser
responsabilidade do condomínio, administração ou
proprietário do empreendimento. As unidades devem estar
localizadas na mesma propriedade ou em áreas vizinhas. Os
créditos são gerados em termos de energia ativa e expiram
em cinco anos após a data do faturamento [13].
4
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C. Viabilidade Econômica e Financeira
A viabilidade econômica é um dos principais estudos a se
levar em consideração quando se dimensiona um sistema
fotovoltaico, pois é nele que se faz a relação entre custos e
ganhos. Os custos que são considerados para o investimento
em um sistema fotovoltaico, são os valores destinados a
compra de equipamentos, materiais e acessórios para sua
instalação, comissionamento e manutenção. Para se estimar
os ganhos é feito um cálculo da energia gerada pelo sistema
fotovoltaico ano a ano, considerando as perdas de eficiência
dos módulos [13].
A economia que o investidor irá obter é vista da seguinte
forma: quanto seria pago pela energia caso fosse comprada
da concessionária, ou ainda, quanto deixará de pagar depois
de instalado o sistema fotovoltaico. De maneira simples é
feita uma multiplicação do valor da tarifa de energia, em
R$/kWh, pela quantidade gerada, isso para o primeiro ano. A
partir do segundo considera-se a taxa de inflação anual mais
a taxa de degradação dos módulos [13].
Para a análise de investimento e retorno serão
apresentados os métodos do tempo de retorno do
investimento (payback, simples e descontado), Valor
Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR).
C.1) Payback simples
O payback consiste na determinação do tempo necessário
para que o investimento inicial seja recuperado pelas
entradas de caixa, promovidas pelo investimento. O tempo de
retorno pelo payback simples é baseado na relação existente
entre o valor do investimento inicial e a soma do ganho em
um determinado período de tempo, descrito na Equação
(2)[19].

𝑃𝑠 =
Em que:
Ps – Payback Simples.
Ii – Investimento Inicial.
Gp – Ganho do Período.

𝐼𝑖
𝐺𝑝

(2)

C.2) Payback descontado
O período de payback descontado traz todas as entradas de
caixa ao mesmo momento de tempo no valor presente,
incorporando o conceito do valor em dinheiro no tempo. Para
isso admite-se uma Taxa de Atratividade Mínima (TMA)
para o projeto, ou seja, um determinado percentual. Calculase o valor presente de cada uma das entradas de caixa, pela
Equação (3) [20].

𝑃𝑣 =

𝐼𝑡
(1 + 𝑘)𝑡

(3)

Em que:
Pv – Payback descontado.
K – Taxa Mínima de Atratividade, representada pela
rentabilidade mínima requerida.
It – Valor do investimento previsto em cada período
subsequente.
t – Período de vida útil do sistema.

Após calcular os novos valores das entradas de caixa de
cada período, determina-se o tempo necessário para que o
valor investido seja recuperado. Para isso é feita uma relação
entre o valor do investimento inicial e a soma dos novos
valores das entradas de caixa.
C.3) Valor presente líquido
A medida do Valor Presente Líquido (VPL) é obtida pela
diferença entre o valor presente dos benefícios líquidos de
caixa estabelecidos para cada período do horizonte de
duração do projeto ou por um tempo preestabelecido, e o
valor do investimento (desembolso de caixa). Formalmente,
costuma-se adotara seguinte expressão de cálculo do VPL
[20].
𝑉𝑃𝐿 = ∑

𝐼𝑡
− 𝐼0
(1 + 𝑘)𝑡

(4)

Em que:
VPL: Valor Presente líquido.
K – Taxa de desconto do projeto, representada pela
rentabilidade mínima requerida.
I0 – Investimento processado no momento zero.
It–Valor do investimento previsto em cada período
subsequente.
t – Período de vida útil do sistema.
O VPL exige a definição prévia da taxa de descontos a ser
utilizada nos vários fluxos de caixa. Na verdade, o VPL não
apura diretamente a mensuração da rentabilidade do projeto.
Ao descontar todos os fluxos, de entradas e saídas de caixa
de um investimento, por uma taxa de desconto mínima
aceitável pela empresa (definida por K na formulação), o
VPL expressa, em última análise, seu resultado econômico
(riqueza) atualizado [20].
Critério de Decisão com o VPL.
VPL > R$ 0
Projeto cria valor econômico, aumenta a
riqueza.
VPL = R$ 0
Projeto não cria valor econômico,
remunera somente o custo de oportunidade, não altera a
riqueza.
VPL < R$ 0
Projeto destrói valor econômico, reduz a
riqueza dos acionistas.
C.4) Taxa interna de retorno
É a Taxa Internade Retorno (TIR) que iguala, em
determinado momento (geralmente usa-se a data de início do
investimento, momento zero), as entradas com as saídas
previstas de caixa. Para avaliação de propostas de
investimento, o cálculo da TIR requer, basicamente, o
conhecimento dos montantes de dispêndio de capital ou
dispêndios, se o investimento prevê mais de um desembolso
de caixa e dos fluxos de caixa líquidos incrementais gerados
pela decisão [20].
A formulação da TIR pode ser representada, supondo-se a
atualização de todos os movimentos de caixa para o
momento zero, usando a Equação (5)[20].
𝐼0 −

𝐼𝑡
𝐼𝑡
𝐼𝑡
+
…
(1 + 𝑘)𝑡 (1 + 𝑘)𝑡 (1 + 𝑘)𝑡

(5)

Em que:
5
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I0 – Montante do investimento no momento zero.
It – Montante previsto de remuneração em cada momento
subsequente.
K – Taxa de rentabilidade equivalente periódica (TIR).
t – Período de vida útil do sistema.
A TIR é uma taxa que expressa a rentabilidade periódica
ponderada geometricamente, de acordo com o critério de
juros compostos, a TIR sobre um certo investimento, é o
retorno necessário para fazer com que o VPL seja nulo,
quando usado como taxa de desconto [20].

taxa mínima de 50kWh, por se tratar de um consumidor
atendido em um sistema bifásico, chegou-se a um consumo
médio mensal de 612,46 kWh/mês que precisa ser
compensado. Admitindo um mês com 30 dias, obteve-se um
consumo médio diário de 20,41 kWh/dia.
Posteriormente buscou-se o valor da irradiação solar na
localidade do cliente, nos planos horizontal e inclinado,
utilizando dados do Centro de Referência para Energia Solar
e Eólica Sergio Brito (CRESESB), apresentados na Figura 5
[21].

III. ESTUDO DE CASO
Com base na fundamentação teórica apresentada acima,
realizou-se um estudo de caso, em uma unidade consumidora
situada em área urbana na cidade de Honório Serpa, sudoeste
do Paraná, com tarifação no grupo B, avaliando a
implementação de um sistema em GD, visando a
compensação de créditos de energia. Nesse tipo de sistema os
módulos fotovoltaicos são conectados ao inversor por meio
de uma String Box CC e o inversor é conectado a rede, para
injetar potência, sendo que o fluxo de potência será
contabilizado por um medidor bidirecional fornecido pela
concessionária de energia. O arranjo de conexão do sistema
segue o modelo descrito no diagrama unifilar da Figura 4.

Fig. 4. Diagrama unifilar do sistema fotovoltaico interligado em
GD.
Fonte: Autoria Própria.

Fig. 5. Irradiação Solar nos Planos Horizontal e Inclinado para
Honório Serpa

Os painéis fotovoltaicos serão instalados no telhado, com
uma inclinação igual à latitude local, ou seja, 26° N. Assim o
valor de irradiação solar adotado foi de 4,90 kWh/m2.
Aplicando esses valores na Equação (1) e como critério
escolhido para este projeto um rendimento de 80%, obteve-se
o valor da potência do sistema de geração de 5,21 kWp. O
modelo de painel fotovoltaico escolhido possui capacidade
de geração de 330 Wp cada painel, resultando em 15,79
painéis no sistema proposto, o qual foi arredondado para 16
painéis, resultando em um sistema de geração com
capacidade instalada de 5,28 kWp. Reaplicando o novo valor
da potência do sistema obteve-se uma geração de energia
mensal de aproximadamente 20,7 kWh/dia.
Após determinar a potência de geração, solicitou-se a uma
empresa um orçamento, para posteriormente realizar o estudo
de viabilidade econômica. O orçamento obtido forneceu o
valor de R$ 38.700,00 para instalação do sistema, sendo
deste valor R$ 31.700,00 custos dos painéis fotovoltaicos,
string box, inversor de frequência, cabeamentos, estrutura
para fixação e conectores para instalação do sistema. Os
R$ 7.000,00 são despesas com projetos e mão-de-obra para
instalação do sistema fotovoltaico. O sistema a ser instalado
tem potência de 5,28 kWp e seus principais componentes
estão descritos na Tabela I.

A partir da análise das faturas de energia da unidade
consumidora nos últimos 12 meses, for possível determinar o
consumo médio mensal de energia a ser compensada. O
consumo médio mensal foi de R$ 510,10 reais,
aproximadamente 662,46 kWh/mês. Descontando a valor da
6
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TABELA I
Descrição de componentes do kit fotovoltaico proposto.
Descrição
Modulo fotovoltaico 330Wp (Jinko)
Cabo solar preto com proteção UV 4,0mm2
Cabo solar vermelho com proteção UV 4,0mm2
Cabo solar VD/AM com proteção 6,00 mm2
Conector MC4 macho+femea
Inter Clamp kit 40 mm
Hook de aço kif fixação
Emenda perfil de alumínio
Grampo de aterramento
Abraçadeira cabos
Jumper de aterramento
Clip de aterramento
Perfil de alumínio
Kit String box CC
QDCA quadro proteção Ca 32A
Inversor PHB5000D-NS -Wi-fi

Quantidade
16
50
50
50
2
32
28
8
4
16
8
32
12
1
1
1

Fonte: Autoria Própria.
A seguir foi realizada análise financeira para estudo de
retorno do investimento, utilizando os métodos de payback
simples, payback descontado, VPL e TIR.
A. Análise Financeira
Após determinar o custo do sistema fez-se uma estimativa
de geração de energia, considerando-se o valor de
aproximadamente 7.650,40 kWh/ano que corresponde ao
valor médio durante o período de um ano. O valor do quilowatt hora utilizado é de aproximadamente 0,77 centavos,
pago pelo cliente.
O reajuste, aplicado anualmente, é um dos mecanismos de
atualização do valor da energia paga pelo consumidor. O
cálculo se dá de acordo com fórmula prevista no contrato de
concessão assinado entre as empresas e o Governo brasileiro.
Seu objetivo é manter o equilíbrio financeiro da
concessionária, de modo que ela possa arcar com suas
responsabilidades perante os consumidores. Para aplicação
da fórmula de reajuste, são repassadas as variações dos
custos de Parcela A, que são aqueles relacionados à compra
de energia elétrica para atendimento de seu mercado, ao
valor da transmissão dessa energia e aos encargos setoriais.
Os custos com a atividade de distribuição, definidos como
Parcela B, são corrigidos pelo Índice Geral de Preços ao
Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas, reduzido do
Fator X. Os itens de Parcela B são, basicamente, os custos
operacionais das distribuidoras e os relacionados aos
investimentos por esta realizados, como a quota de
depreciação de seus ativos e a remuneração regulatória,
valores que são fixados pela ANEEL na época da revisão
tarifária. O objetivo do Fator X é estimar ganhos potenciais
de produtividade da atividade de distribuição e retirá-los da
tarifa, em cada reajuste[24].
Sendo assim, aplicou-se reajuste anual de 8,29%, baseado
no valor do IGP-M acumulado durante o período de janeiro à
setembro de 2018.[24].
Além disso, foi considerado o potencial de geração até o
final da vida útil do equipamento que é estimada em 25 anos
e também um decréscimo na geração de energia de
aproximadamente 0,8% ao ano devido a desgastes no

sistema, principalmente no silício dos painéis fotovoltaicos.
Os valores detalhados da geração de energia do sistema são
apresentados na Tabela II.
TABELA II
Fluxo de caixa gerado de acordo com a geração anual de
energia, de acordo com a tarifa corrigida em um período
de 25 anos.
Ano
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

Tarifa
[R$/kWh]
0,77
0,83
0,90
0,98
1,06
1,14
1,24
1,34
1,45
1,57
1,70
1,83
1,98
2,14
2,32
2,51
2,72
2,94
3,18
3,44
3,72
4,03
4,36
4,72
5,10

Geração
[kWh/ano]
7.555,50
7.495,06
7.435,10
7.375,61
7.316,61
7.258,08
7.200,01
7.142,41
7.085,27
7.028,59
6.972,36
6.916,58
6.861,25
6.806,36
6.751,91
6.697,89
6.644,31
6.591,16
6.538,43
6.486,12
6.434,23
6.382,76
6.331,70
6.281,04
6.230,79

Valor em reais
por ano [R$]
5.817,74
6.245,63
6.707,94
7.205,98
7.734,39
8.301,06
8.910,02
9.563,69
10.265,14
11.018,02
11.826,52
12.670,49
13.599,68
14.596,92
15.667,81
16.817,07
18.050,60
19.374,05
20.795,47
22.320,68
23.957,86
25.714,85
27.601,13
29.625,16
31.798,23

Fonte: Autoria Própria.
Posteriormente, iniciou-se a determinação do tempo de
retorno e viabilidade econômica do sistema. A primeira
análise foi feita utilizando o payback simples apresentado na
coluna 3 da Tabela III, utilizando a Equação (2), obteve-se
um tempo de retorno de aproximadamente cinco anos e sete
meses.
Em seguida, fez-se análise pelo payback descontado, este
método consiste em aplicar uma TMA, ou seja, toma-se
como base algum outro investimento que poderia ser feito
com o montante aplicado no projeto. Neste caso utilizando a
Equação (3) aplicou-se uma TMA de 10% ao ano (valor
comparado ao acumulado da poupança, com mais um
acréscimo), resultando um retorno do investimento em
aproximadamente sete anos e quatro meses, apresentado com
maior detalhe na coluna 4 da Tabela III.
Outra ferramenta utilizada para indicar a viabilidade
financeira do projeto foi o VPL. Para obter o valor do VPL,
foram atribuídos valores de fluxo de caixa descontado
indicados na Tabela III à equação (4), para isso foi utilizado
o auxílio do software Excel. O resultado foi um valor
positivo de R$8.066,37.
Por fim, fez-se a análise de TIR, também utilizando o
software Excel, desta vez atribuindo os valores do fluxo de
caixa descontado à equação (5). O resultado foi uma Taxa
Interna de Retorno de 13%.
Na Tabela III são apresentados os valores detalhados do
sistema ao longo da vida útil de 25 anos.
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TABELA III
Análise De Retorno Financeiro Do Sistema.
Ano

Fluxo de
caixa (R$)

Payback
Simples (R$)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042

5.817,74
6.245,63
6.707,94
7.205,98
7.734,39
8.301,06
8.910,02
9.563,69
10.265,14
11.018,02
11.826,52
12.670,49
13.599,68
14.596,92
15.667,81
16.817,07
18.050,60
19.374,05
20.795,47
22.320,68
23.957,86
25.714,85
27.601,13
29.625,16
31.798,23

-

32.882,27
26.632,64
19.924,70
12.718,72
4.984,33
3.316,73
12.226,75
21.790,44
32.055,58
43.073,60
54.900,12
67.570,61
81.170,29
95.767,21
111.435,02
128.252,09
146.302,69
165.676,74
186.472,21
208.792,89
232.750,75
258.465,60
286.066,73
315.691,89
347.490,12

Fluxo de
caixa
descontado
(R$)
5.386,79
5.358,05
5.324,98
5.296,61
5.263,89
5.231,08
5.198,91
5.166,96
5.135,13
5.103,47
5.072,19
5.031,63
5.000,58
4.969,68
4.939,15
4.908,74
4.878,52
4.848,34
4.818,56
4.788,86
4.759,37
4.730,00
4.700,89
4.671,87
4.643,11

Payback
Descontado
(R$)
- 33.313,21
- 27.955,16
- 22.630,18
- 17.333,57
- 12.069,68
- 6.838,60
- 1.639,69
3.527,27
8.662,40
13.765,87
18.838,07
23.869,69
28.870,27
33.839,95
38.779,10
43.687,84
48.566,36
53.414,69
58.233,25
63.022,12
67.781,48
72.511,48
77.212,38
81.884,25
86.527,36

Fonte: Autoria Própria.
IV. CONCLUSÕES
As energias renováveis estão ganhando espaço no
mercado atual. Esse fato vem se difundindo com maiores
interesses por parte de consumidores, devido aos incentivos
governamentais e o retorno financeiro que é viabilizado pelos
métodos de compensação junto da concessionária de energia.
As unidades consumidoras tarifadas no grupo B são as
mais presentes no cenário atual do sistema elétrico de
potência, caracterizada em sua maioria por pequenos
consumidores geralmente residenciais.
Sendo assim, o estudo apresentou a viabilidade de
implantação de um sistema de geração de energia
fotovoltaico em uma unidade consumidora com essas
características. Após o levantamento de dados para
dimensionamento do sistema e seus custos de implantação,
fez-se uma análise financeira com os métodos payback
simples e payback descontado, que demostraram o tempo em
anos do retorno financeiro do investimento. O resultado foi,
considerando vinte e cinco anos o tempo de vida útil do
projeto, um retorno do investimento em cinco anos e sete
meses (payback simples) e sete anos e quatro meses
(payback descontado) viabilizando o investimento.
O que credencia ainda mais a viabilidade do investimento
foram os resultados obtidos com as análises de VPL e TIR. O
VPL indicou que o investimento cria um valor econômico de
R$8.066,37. Já a TIR obteve um valor percentual de 13%,
superando os 10% estipulados como parâmetro.
Por fim , além da análise financeira, pode ser levado em
consideração outras vantagens dos sistemas fotovoltaicos,
como a valorização do imóvel, o fato de ser autossuficiente,
sem poluição ou ruído, contribuindo com o meio ambiente.
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Resumo - Este trabalho tem como objetivos o
desenvolvimento, a modelagem e a simulação de uma
luminária de emergência utilizando um conversor CC-CC
buck, bem como um estudo sobre as características do
conversor, baterias, e circuito carregador de bateria. Um
comparativo de eficiência com um modelo de luminária
comercial é realizado a partir do protótipo desenvolvido.
Palavras-chave: Conversor CC-CC, circuito carregador
de bateria, LED.

NON-PERMANENT EMERGENCY
LIGHTING USING DC-DC CONVERTER
Abstract – This work aims at develop the modeling and
simulation of an emergency luminaire using a DC-DC
buck converter, as well as a study on the characteristics of
the converter, batteries, and battery charger circuit. A
comparative analysis is performed, using the developed
luminaire prototype and a commercial unit.
Keywords - DC-DC converter, battery charger circuit,
LED.
I. INTRODUÇÃO
A iluminação de emergência é um sistema para locais com
grande aglomeração e fluxo de pessoas, sua função é clarear
os ambientes com iluminação suficiente para evitar acidentes
e garantir a evacuação das áreas de risco. Outra função desse
sistema é permitir o controle visual das áreas abandonadas
para localização e remoção de feridos, iluminar o ambiente
visando
a
segurança
patrimonial,
e
sinalizar
inconfundivelmente as rotas de fuga utilizáveis para abandono
do local [1].
A norma regulamentadora para sistemas de iluminação de
emergência no Brasil é a NBR10898/2013. De acordo com a
norma existem dois tipos distintos de sistemas de iluminação
de emergência. O primeiro caracteriza-se como iluminação
permanente, aquela onde, nas instalações do sistema, as
lâmpadas de iluminação são alimentadas pela rede elétrica da
concessionária, sendo comutadas automaticamente para a
fonte de alimentação de energia alternativa, em caso de falta
e/ou falha da fonte normal [1].
O segundo tipo é a iluminação não permanente, no qual as
luminárias de emergência não são alimentadas
permanentemente pela rede elétrica da concessionária, e
somente em casos de falta da fonte normal, serão comutadas
automaticamente pela fonte de energia alternativa [1].

Uma alternativa para se utilizar em uma luminária de
emergência é o LED (diodo emissor de luz), devido à sua
elevada eficácia luminosa que resulta em um baixo consumo
de energia. Com isso pode-se utilizar baterias mais compactas,
levando a redução de peso e tamanho dos módulos de
iluminação [2].
Os LEDs necessitam de uma fonte de alimentação CC
(corrente contínua), porém sua corrente deve ser delimitada de
acordo com suas características para que não haja danos ao
componente. Para isso utiliza-se circuitos nos quais seja
possível delimitar a corrente e converter os níveis de tensão
adequados ao LED. A utilização de conversores CC-CC pode
ser empregada para o bom funcionamento do circuito [3].
Os conversores CC-CC são utilizados para adequar níveis
de tensão e corrente contínua, a partir de uma fonte contínua.
São utilizados em diversas aplicações industriais, como por
exemplo controle de motores CC, chaveamento de
alimentadores de potência, fontes de alimentação de
funcionamento contínuo e equipamentos operados por
baterias [4].
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
O projeto da luminária de emergência não permanente pode
ser descrito em diferentes partes. O circuito será alimentado
pela rede, com uma tensão de 127 V, em corrente alternada
(CA).
Um circuito de detecção fará o monitoramento da presença
ou não da energia fornecida pela rede. Caso haja energia,
alimentará um circuito carregador de baterias, carregando
duas baterias de 3,7 V cada, conectadas em série, totalizando
uma tensão de 7,4 V. A bateria fornecerá energia ao conversor
somente em caso de falta de energia da rede, alimentando o
conversor até que sua energia armazenada acabe.
O fluxograma que ilustra a topologia do sistema pode ser
observado na Figura 1.

Figura 1. Fluxograma topologia do sistema da luminária de
emergência.
Fonte: Autoria própria.
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A seguir será feita uma revisão dos principais componentes
existentes no sistema da luminária de emergência.
A. LED
O LED é um semicondutor semelhante a um diodo comum,
que conduz corrente elétrica apenas em um sentido. É formado
por uma junção P-N, em que o lado N da junção é composto
por portadores minoritários, ou seja, excesso de elétrons e o
lado P composto por portadores majoritários, denominados
como ausência de elétrons, formando lacunas.
Quando uma diferença de potencial é aplicada na junção
polarizando-a diretamente, as lacunas e elétrons se
movimentam em direção a junção e se combinam ocorrendo a
emissão de fótons, dando origem a luminosidade [5]. A Figura
2 evidencia o funcionamento.

devido ao seu tamanho e peso que são excelentes para
dispositivos eletrônicos portáteis, e também por não necessitar
que sua carga e descarga sejam feitas até suas capacidades
máxima e mínima, respectivamente [11].
O emprego do circuito conversor buck se faz necessário
para adequar o nível de tensão e corrente a ser fornecido para
os LEDs.
C. CONVERSOR BUCK
O conversor abaixador de tensão, também conhecido como
conversor buck, é um circuito eletrônico capaz de produzir
uma tensão média na saída menor que a tensão média de
entrada. Outra característica deste conversor é a capacidade de
tornar a tensão de saída puramente CC, dependendo do seu
modo de operação [3],[12].
Para que a tensão de saída seja menor que a tensão de
entrada é necessário que a taxa de trabalho seja ajustada
corretamente. Para que a tensão de saída seja uma tensão
contínua é necessária a inserção de um filtro passa-baixa no
circuito do conversor buck. Este filtro é constituído por um
indutor (L) e um capacitor (C). Em conjunto com o filtro
passa-baixa, utiliza-se um diodo (D) com a finalidade de
fornecer um caminho para a corrente no indutor quando a
chave não estiver conduzindo, a chave semicondutora é
representada por (S) [3],[12]. A Figura 3 ilustra a topologia do
conversor buck.

Figura 2. Funcionamento do LED.
Fonte: [6].

A utilização dos LEDs tem como vantagens o baixo
consumo de energia, grande vida útil, podendo chegar a mais
de 50.000 horas, também baixos índices de manutenção e alto
grau de segurança, pois são alimentados com níveis baixos de
tensão [7]. Seu funcionamento se dá a partir de uma fonte
contínua podendo ser através de baterias ou de um circuito que
forneça este tipo de energia.
B. BATERIA
A bateria a ser utilizada no projeto deve atender as
exigências da norma regulamentadora para luminárias de
emergência não permanente NBR10898/2013. Nesta norma,
estabelece-se que para cumprir seu objetivo o sistema de
iluminação de emergência deve garantir a intensidade dos
pontos de luz de maneira a respeitar os níveis mínimos de
iluminação desejados. O sistema não pode ter uma autonomia
menor que 1 h de funcionamento, incluindo uma perda não
maior que 10 % de sua luminosidade inicial [1].
As principais características a serem consideradas na
escolha da bateria são: taxa de carga e descarga (C-Rate),
capacidade de armazenamento e frequência de utilização.
A taxa de carga e descarga é diretamente proporcional a
corrente e ao tempo de carga. Por exemplo, uma bateria de 10
A, a uma taxa de 1C, irá fornecer 10 A durante uma hora. A/h
mesma bateria a uma taxa de 0,5C irá fornecer 5 A durante 2
horas e utilizando a uma taxa de 2C, esta bateria fornecerá 20
A durante 30 minutos [12].
O modelo utilizado é de duas baterias de íon lítio de 3,7 V,
8800mAh, ligadas em série, totalizando uma tensão de 7,4 V,

Figura 3. Conversor buck.
Fonte: Autoria própria.

A chave do conversor possui dois estágios de
funcionamento, um quando a chave se encontra aberta e outro
quando está fechada.
Quando a chave permanecer fechada o diodo é polarizado
reversamente e a tensão entregue ao filtro será a tensão de
entrada. No momento em que a chave está aberta a tensão de
entrada não será entregue ao circuito e o diodo se encontrará
polarizado diretamente, desde que haja uma corrente positiva
no indutor [3].
Para realizar a análise do conversor buck é necessário
considerar separadamente os dois estágios da chave. Em
função disso, deve-se considerar que o conversor opera no
modo de condução contínua e que os componentes do circuito
são ideais [3].
C.1 Análise com chave fechada
Visto que o chaveamento será periódico, o tempo que a
chave leva para ser fechada é dado pela razão entre taxa de
trabalho (D) e período de chaveamento (T). O período é o
inverso da frequência de chaveamento [3]. A Figura 4
caracteriza o momento em que a chave do conversor está
fechada.
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𝑉𝐿 = −𝑉0 = 𝐿

𝑑𝑖𝐿
𝑑𝑡

(3)

Consequentemente, Δ𝑖𝐿 será uma constante negativa, e a
corrente decrescerá linearmente, como pode ser visto na
Figura 6 [3]. A Δ𝑖𝐿 enquanto a chave se encontra aberta é
mostrada em (4).
ΔiL (aberta) = (−

V0

). (1 − D). T
L
Em que:
ΔiL – Variação de corrente no indutor.

Figura 4. Circuito equivalente para a chave fechada.
Fonte: Autoria própria.

Neste momento, o diodo se encontra polarizado
reversamente e a tensão no indutor quando a chave estiver
fechada será obtida através da equação (1).
𝑑𝑖𝐿

(4)

O diodo irá conduzir devido à energia armazenada no
indutor. A corrente no indutor continuará fluindo através do
indutor, capacitor, carga e diodo. A corrente no indutor irá cair
até que um novo ciclo de chaveamento inicie [11].

(1)
𝑑𝑡
Em que:
VL - Tensão no indutor;
Vs - Tensão da fonte;
V0 - Tensão de saída do conversor;
L - Valor de indutância;
𝑑𝑖𝐿
- Derivada da corrente no indutor em relação ao tempo.
𝑉𝐿 = 𝑉𝑠 − 𝑉0 = 𝐿

𝑑𝑡

A partir do rearranjo de (1), é obtida a variação da corrente
no indutor (ΔiL) que será uma constante positiva, e a corrente
crescerá linearmente, conforme (2).
Vin−V0

ΔiL (fechada) =
Em que:
ΔiL - Variação da corrente no indutor;
Vin - Tensão de entrada;
D - Taxa de trabalho;
T - Período de chaveamento.

L

. 𝐷𝑇

(2)

C.2 Análise com a chave aberta
Quando a chave do conversor abre o diodo fica polarizado
diretamente e a tensão sobre ele é nula. Por conta disso, a
tensão sobre o indutor dependerá apenas da tensão de saída do
conversor, conforme mostra (3).
O tempo que a chave do conversor se encontra aberta é
(1 − D) x T. O circuito equivalente deste instante é mostrado
na Figura 5.
No instante em que a chave do conversor fecha, a corrente
de entrada que cresce, flui através do indutor, do capacitor e
da carga. A corrente no indutor pode ser vista na Figura 6 [12].

Figura 6. Corrente no indutor com a chave do circuito fechada.
Fonte: Adaptado [3].

Analisando a Figura 7 é possível perceber que a corrente no
indutor permanece positiva durante todo o período de
chaveamento. Isto significa que o conversor está operando em
modo de condução contínua. Dependendo da frequência de
chaveamento e dimensionamento dos componentes do filtro
passa-baixa, a corrente no indutor pode ser descontínua [11].
Para o modo de condução contínua do conversor a variação
final da corrente no indutor durante um ciclo de chaveamento
deve ser zero. Isto pode ser observado em (5). Além disso, um
modo de comprovar que o conversor está operando em modo
de condição contínua é utilizando (9) que, caso resulte em um
valor negativo indicará que ele está operando em modo
descontínuo [3].
Δ𝑖𝐿 (𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎) + Δ𝑖𝐿 (𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎) =0

Substituindo (2) e (4) e simplificando a equação, é possível
encontrar a relação para obter a taxa de trabalho deste
conversor, conforme (6).
D=

Figura 5. Circuito equivalente para a chave aberta.
Fonte: Autoria própria.

Onde a tensão no indutor é dada pela equação (3).

(5)

V0
Vs

(6)

Em que (6) garante que o ajuste da taxa de trabalho seja o
correto para o dimensionamento do conversor buck de modo
que a tensão de saída seja menor que a tensão de entrada.
Também é possível perceber que a tensão de saída depende
apenas da tensão de entrada e da taxa de trabalho.
A corrente média no capacitor será nula enquanto o
conversor buck operar no modo de condução contínua. Deste
modo, utilizando a Lei de Kirchhoff a corrente média no
indutor será a própria corrente na carga [3].
A corrente na carga e, como consequência no próprio
indutor pode ser vista em (7).
3
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IL = IR =

V0

(7)

R

Em que:
IL - corrente no indutor;
IR - Corrente na carga;
R - Resistência da carga.

Conhecendo a variação da corrente no indutor a partir de
(2) e (4), as correntes no indutor máxima e mínima, conforme
mostrado em (8) e (9), respectivamente.
ILmáx = IL +
ILmin = IL −

ΔiL

ΔiL
2

1

(1−D)T

R

2L

= V0. + (

2

1

(1−D)T

R

2L

= V0. ( −

)

(8)
ΔQ =

)

(9)

Conforme (9) é possível encontrar o valor de indutância
mínimo para que o conversor consiga operar no modo de
condução contínua, validando a análise do conversor,
considerando que o valor de corrente mínima para que esta
condição seja mantida é zero, conforme mostrado em (10) [3].
Lmin =

(1−D)R
2f

Em que:
Lmin - valor mínimo do indutor;
f - Frequência de chaveamento.

ΔiL

(11)

Para determinar o valor da capacitância do filtro do
conversor buck é necessário relacioná-lo com a ondulação na
tensão de saída (Δ𝑉0), conforme (12).
ΔV0 =

V0

C=

V0(1−D)T

ΔQ
C

(12)

Em que:
ΔV0 - Ondulação da tensão de saída;
ΔQ - Variação de carga do capacitor;
C - Valor de capacitância.
Onde (Δ𝑄) é a variação de carga do capacitor, que é obtida
a partir da área do triângulo da Figura 7, conforme (13).

TΔiL
8

(13)

Através da relação entre (4) e (13) é possível encontrar o
valor da variação da ondulação da tensão de pico a pico na
saída, conforme (14). A variação de ondulação pico a pico
pode ser visualizada na Figura 8. O rearranjo resultante da
equação é capaz de expressar a capacitância do filtro,
conforme (15).
ΔV0

(10)

Entretanto, para o dimensionamento do conversor
geralmente utiliza-se um valor de indutância maior que o
mínimo, para garantir o modo de operação contínua.
O valor de indutância para uma corrente de pico a pico no
indutor que respeite o modo de condução contínua pode ser
obtido através da relação de (2) e (6), depois de todas as
simplificações necessárias, obtém-se (11).
L=

Figura 7. Corrente no capacitor do conversor buck.
Fonte: Adaptado [3].

=

T2 (1−D)
8LC

V0(1−D)T2
8LΔV0

(14)
(15)

Figura 8. Tensão de ondulação no capacitor do conversor buck.
Fonte: Adaptado [3].

D. CIRCUITO CARREGADOR DA BATERIA
O circuito carregador da bateria é um dispositivo que
fornece um nível de tensão de saída CC a partir de uma entrada
CA. Esta tensão de entrada é retificada, fornecendo uma
tensão CC pulsante, posteriormente filtrada com o intuito
reduzir ondulações em baixa frequência. A componente de
tensão CC, passa por um circuito regulador de tensão que
fornece uma tensão de saída CC linear [11].
Para análise e dimensionamento, o circuito será dividido
em duas partes, e será analisado primeiramente a parte
retificadora do circuito carregador e posteriormente o
regulador de tensão. O protótipo propõe um circuito onde se
tenha uma entrada de 127 V CA, e uma saída de 7,4 V CC que
será entregue para as baterias. Para auxílio de imagens e
simulação será utilizado o software de simulação PROTEUS,
disponibilizado pela FADEP.
D.1 Retificador onda completa com filtro capacitivo
Também conhecido como retificador não controlado, este
tipo de circuito utiliza chaves semicondutoras mais simples,
como o diodo que não pode ser controlado e sua comutação é
feita de acordo com as condições de tensão e corrente do
4
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circuito [12]. O arranjo dos componentes pode ser observado
na Figura 9.

O resistor RB é definido com base no datasheet do
regulador de tensão LM317t, de acordo com (17) [14].
𝑅𝐵 =
Em que:
R - Resistor base;
𝑉𝑖𝑛 - Tensão de entrada.

Figura 9. Retificador onda completa com filtro capacitivo.
Fonte: Autoria própria.

Em uma análise do funcionamento do retificador de onda
completa pode-se observar que o caminho percorrido pela
corrente no semiciclo positivo passa pelos diodos D1 e D4, já
no semiciclo negativo a corrente passa pelos diodos D3 e D2.
Usando-se um capacitor em paralelo com a carga, tem-se o
efeito de manter a tensão na carga próximo ao valor de pico
por mais tempo. Quando a tensão do sinal cai, o capacitor
começa a se descarregar, de modo que a tensão nos terminais
da carga é superior à tensão vinda da fonte. O diodo retificador
entra em corte, até que a tensão vinda da fonte supere
novamente a tensão no capacitor [3].
A principal característica para a escolha de qual modelo de
diodo a ser utilizado é a capacidade de condução de corrente,
já para o dimensionamento do capacitor é levado em
consideração a porcentagem de ondulação na tensão de saída
do circuito, que pode ser calculada através de (16) [3].
𝐶=

1
Δ𝑉𝑜
.(
)
2𝑓𝑅 𝑉𝑚

(16)

Em que:
f -Frequência da fonte;
R - Resistencia da carga;
Δ𝑉𝑜
( ) - Variação de tensão.
𝑉𝑚

D.2 Regulador de tensão
Para a regulação de tensão sugere-se a utilização do circuito
composto por um regulador de tensão LM317t, e outro TL431,
junto com um arranjo de outros componentes. Este circuito
tem a função de ajustar a tensão de saída que será entregue as
baterias, tornando está uma fonte com saída linear e ajustando
a corrente que será entregue a elas [13]. A Figura 10 ilustra a
configuração do circuito.

𝑉𝑖𝑛
0,003

(17)

A corrente de saída é definida pelo resistor 1, no qual devese respeitar uma queda tensão de 1,25 V entre os terminais VO
e ADJ do regulador de tensão LM317t, onde pode ser
observado em (18) [14].
𝐼𝑜𝑢𝑡 =
Em que:
Iout - corrente de saída;
R1 – Resistor 1.

1,25
𝑅1

(18)

A tensão de saída do circuito é definida por (19), no qual
deve-se fixar um valor para R2, e dimensionar o R3,
garantindo uma queda de tensão em R3 de 2,5 V [15].
𝑉𝑜𝑢𝑡 =
Em que:
𝑉𝑜𝑢𝑡 - Tensão de saída;
R2 - Resistor 2;
R3 - Resistor 3.

2,5
. 𝑅2 + 2,5
𝑅3

(19)

O componente R4 tem a função de limitar a corrente de
realimentação do regulador de tensão LM317t, já o capacitor
C1 serve para filtrar ruídos do sinal, e o diodo D1 garante que
não haja correntes reversas no circuito.
E. DETECÇÃO DE FALTA
A detecção da falta de energia da rede elétrica, é feita por
meio da utilização de um relé NF (normalmente fechado),
dispositivo eletromecânico que faz a comutação de seu contato
quando há inserção de corrente na sua bobina. Na Figura 11
pode-se observar o diagrama do relé NF [16].

Figura 11. Diagrama relé NF.
Fonte: Autoria própria.

Figura 10. Circuito regulador de tensão.
Fonte: Autoria própria.

O protótipo propõe que o relé ficará posicionado entre o
circuito conversor e os LEDs e terá a função de acionar os
LEDs quando a luminária estiver desconectada da rede
elétrica. Este relé funciona como um interruptor
eletromecânico. Submetido a uma corrente sua bobina
provoca a abertura do contato, e quando cessada sua corrente,
retornará ao seu estado original (fechado). A utilização de um
5
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diodo entre bateria e circuito de carga se faz necessária para
que não haja retorno de corrente. O diagrama da Figura 12
exemplifica a utilização do relé NF no protótipo da luminária.

Figura 12. Diagrama de utilização do relé NF.
Fonte. Autoria própria.

Para adequação da tensão que será entregue para o relé é
utilizado um regulador de tensão LM7805. Na Figura 13 podese observar o diagrama de funcionamento do LM7805 [17].

Figura 13. Diagrama regulador de tensão LM7805.
Fonte. Autoria própria.

III. DIMENSIONAMENTO
Para o desenvolvimento do protótipo utiliza-se um bloco
com 30 LEDs, ligados em paralelo, obtido a partir de um
modelo de luminária de emergência comercial. A Figura 2
demonstra o esquema de ligação do bloco de LEDs.

Figura 15. Funcionamento de bloco de LEDs.
Fonte: Autoria própria.

A partir da análise do funcionamento do bloco, pode-se
observar que a tensão de trabalho a ser entregue aos LEDs é
de 3,2 V CC, e a corrente de 0,479 A, onde o circuito da
luminária deve ser dimensionado de tal forma que atenda estes
requisitos.
A. DIMENSIONAMENTO CONVERSOR BUCK
Para dimensionamento do conversor buck leva-se em
consideração a fonte de alimentação de 7,4 V, no qual o
conversor ira adequar o nível de tensão para 3,2 V, que será
entregue ao bloco de LEDs cuja resistência é de 6,67 Ω. É
requerido que a tensão da carga varie apenas 5%, utilizando
uma frequência de chaveamento de 50 kHz. Os parâmetros do
circuito foram determinados para que atendessem as
características dos LEDs, com uma ondulação máxima de
corrente no indutor de 30%.
A partir dos valores de tensão de entrada e saída já
definidos, utilizando (6), encontra-se um valor de taxa de
trabalho.
𝐷=

3,2
= 0,43
7,4

(20)

Para encontrar o valor da corrente no indutor utiliza-se (7).
𝐼𝐿 =

Figura 14. Bloco de LEDs em paralelo
Fonte: Autoria própria.

Para desenvolvimento do protótipo, com o auxílio de uma
fonte CC e um osciloscópio, o bloco de LEDs é submetido a
um regime permanente de funcionamento com o intuito de se
observar o comportamento, e retirar os parâmetros a serem
utilizados no desenvolvimento do protótipo. Esse
comportamento pode ser observado da Figura 15.

3,20
= 0,48𝐴
6,67

(21)

Como a ondulação máxima de corrente no indutor é de
30%, obtém-se:
Δ𝐼𝐿𝑚á𝑥 = 0,48.0,3 = 0,144 𝐴

(22)

Com a frequência de chaveamento, razão cíclica e corrente
no indutor, determina-se o valor do indutor utilizando (11).

L=

(3,2 . (1 − 0,4325))
= 0,252 mH
0,144 . 50000

(23)

Em que:
H - Unidade de medida de indutância.

A partir do valor de indutância encontrado, calcula-se o
valor do capacitor, utilizando (15).
6
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𝐶=

(1 − 0,4325)
8.3.0,05. 50000² . 0,252𝑚

= 2,25𝜇𝐹

(24)

Quantidade
1
1
1

Descrição
Reg. de tensão
Capacitor
Capacitor

Especificação
LM7805
100uF
10uF

Tensão
(4~7) V
Eletrol. 25V
Eletrol. 25V

Fonte: Autoria própria.

Em que:
F - Unidade de medida de capacitância.
Devido a necessidade de adequação de um valor de
capacitor comercial optou-se pela utilização de um capacitor
de 3,3 µF.
Para análise de funcionamento faz-se necessária a
utilização do software de simulação PSIM, licença
disponibilizada para estudantes. A Figura 16 demonstra o
comportamento do circuito conversor buck dimensionado para
o protótipo.

Para confecção do circuito proposto, utiliza-se uma placa
ilhada, junto com os componentes citados anteriormente.
Desenvolveu-se em uma mesma placa ilhada o circuito
conversor buck e o circuito de detecção de falta na rede
utilizando relé. A Figura 17 demonstra o protótipo de
conversor buck e circuito de detecção de falta.

Figura 17. Circuito conversor buck e detecção de falta.
Fonte: Autoria própria.
Figura 16. Resultados conversor buck.
Fonte: Autoria própria.

Os resultados de corrente no indutor, no capacitor e na
carga, e também a tensão na carga, obtidos em simulação,
podem ser observados na Tabela I. Nota-se que os valores
obtidos, são muito próximos dos valores encontrados por meio
das equações citadas anteriormente.
TABELA I
Resultados obtidos em simulação do conversor buck
Parâmetros
I(C1)
I(L1)
I1
VP1

Valor médio
0,1 mA
0,479 A
0,478 A
3,185 V

Valor RMS
0,042 A
0,479 A
0,478 A
3,186 V

Fonte: Autoria própria.

Para facilidade de observação, a Tabela II mostra a lista de
todos os componentes utilizados para montagem do conversor
buck.
TABELA II
Lista de componentes circuito conversor buck e relé
Quantidade
1
1
1
1
1
1
1

Descrição
Mosfet
Base para nucleo
Nucleo de ferrite
Diodo
Capacitor
Placa ilhada
Relê

Especificação
IRF740
NEE
NEE
UN4007
3,3uF
(10x10) cm
SRD-05VDC

Tensão
127/12 V
~
~
0~1kV
Eletrol. 35V
~
5V

B. DIMENSIONAMENTO CIRCUITO CARREGADOR DA
BATERIA
Para dimensionamento do circuito carregador da bateria,
calcula-se o valor do resistor base RB, utilizando-se a equação
(17). Levando em consideração o valor de pico de tensão de
entrada do circuito, dada pelo produto de 12V por √2,
resultando em uma tensão de 17 V, assim tem-se.
𝑅𝐵 =

17
= 5667Ω
0,003

(25)

Em que:
Ω - Unidade de medida de resistência.

Adapta-se o valor encontrado para um valor comercial de
6,8 kΩ. Utilizando (18), encontra-se o valor de R1, de acordo
com a definição de corrente desejável do circuito, para
dimensionamento do protótipo leva-se em consideração uma
corrente entregue as baterias, de aproximadamente 125mA.
𝑅1 =

1,25
= 10Ω
0,125

(26)

Para dimensionamento da tensão de saída do circuito
utiliza-se (19), no qual fixa-se o valor de R2 em 2,2 kΩ, a fim
de encontrar o valor de R3.
𝑅3 =

2,5.2200
= 1122Ω
7,4 − 2,5

(27)
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Para facilidade de ajuste de acordo com perdas dos
componentes do circuito, utiliza-se um trimpot (resistor
variável) no lugar de R3, possibilitando a chegar ao valor mais
próximo do desejável, na saída do circuito.
Para dimensionamento do circuito retificador de onda
completa, leva-se em consideração a capacidade de condução
de corrente, devido aos parâmetros serem de valores
reduzidos, opta-se pela utilização do diodo 1N4007.
Para obter o valor do capacitor, utiliza-se (16), citada no
capítulo anterior, levando em consideração a resistência total
do circuito de 2200Ω.
𝐶=

1
= 37,9𝑢𝐹
2.60.0,1.2,2𝑘

(28)

Adequando este valor para um componente comercial mais
próximo de 47uF.
A Tabela III demonstra a lista de componentes utilizados
para montagem do circuito carregador da bateria.
TABELA III
Lista de componentes circuito carregador da bateria
Quantidade
1
1
1
5
1
2

Descrição
Transformador
Reg. de tensão
Reg. de tensão
Diodo
Resistor
Resistor

1
1
2
1
1

Trimpot
Capacitor
Capacitor
Capacitor
Placa (12x8)

Especificação
VAC
LM317T
TL431
1N4007
6800Ω
2200Ω
5k Ω
47uF
103M
104
Fenolite

Tensão
127/12 V
1,25~37 V
Vref~36 V
0~1kV
1 kV
1 kV

Figura 19. Circuito carregador da bateria do protótipo.
Fonte: Autoria própria.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Fazendo uma análise dos resultados obtidos a partir do
protótipo podemos observar na Figura 20 a variação de tensão
obtida na carga, na qual foi definida anteriormente no
desenvolvimento o valor de 5%.

300 V
Eletrol. 35V
Ceram. 1kV
Ceram. 1kV
~

Fonte: Autoria própria.

Para visualização da topologia completa do circuito, por
meio de simulação no software PROTEUS, a Figura 18
demonstra o circuito carregador da bateria.

Figura 20. Variação de tensão na carga.
Fonte: Autoria própria.

Levando em consideração o pico máximo de tensão de 3,36
V e mínimo de 3 V, obtemos uma variação de tensão 11,25%,
valor acima do definido em projeto.
Com relação a variação de corrente no indutor definida
anteriormente em 30%, podemos observar a partir da Figura
21, o valor obtido em protótipo.
Figura 18. Circuito carregador da bateria completo.
Fonte: Autoria própria.

Foi realizada a confecção do circuito em uma placa de
fenolite, no qual por meio da técnica de corroer a placa com a
utilização de percloreto de ferro e impressão de circuito em
papel fotográfico para transferência térmica, desenvolve-se a
placa para introdução dos componentes. A Figura 19 mostra o
circuito carregador da bateria do protótipo.

Figura 21. Variação de corrente no indutor.
Fonte: Autoria própria.
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A partir do valor de pico máximo de corrente de 0,72 A, e
mínimo de 0,44 A, obtém-se uma variação de 48,36%.
Para demonstração do acionamento do protótipo a partir do
relé eletromecânico, a luminária foi conectada à rede, fazendo
com que o contato fique no estado aberto, a Figura 22 mostra
o protótipo conectado a tomada.

O modelo comercial utilizado para comparativo é a
luminária de emergência Elgin, 30 LEDs, 2 W, apresentada na
Figura 24.

Figura 24. Luminária de emergência Elgin.
Fonte: [18].

Para análise de eficiência da luminária, faz-se medições das
potências de entrada e saída dos circuitos propostos para
comparativo. A Figura 25 mostra os parâmetros de corrente e
tensão de entrada do modelo de luminária de emergência
Elgin.

Figura 22. Protótipo conectado a tomada.
Fonte: Autoria própria.

No momento em que o protótipo é desconectado da tomada
o relé faz a comutação do seu contato fazendo o acionamento
dos LEDs, no qual pode-se observar na Figura 23.

Figura 25. Parâmetros de entrada luminária Elgin.
Fonte: Autoria própria.

Para definição da eficiência da luminária faz-se a análise
dos mesmos parâmetros citados anteriormente da potência de
saída do circuito no qual pode ser observado na Figura 26.

Figura 23. Protótipo desconectado da tomada.
Fonte: Autoria própria.

A fim de validar os resultados obtidos, propõe-se um
comparativo com uma luminária comercial no qual serão
evidenciados os parâmetros de eficiência do protótipo. Para
obtenção destes valores utiliza-se (29).
𝜂=

𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

Em que:
η - Rendimento;
𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 - Potência de entrada;
𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎 - Potência de saída.

(29)

Figura 26. Parâmetros de saída luminária Elgin.
Fonte: Autoria própria.

Analisando-se os mesmos parâmetros para o protótipo
realizado, observou-se que devido a não consideração das
perdas dos componentes utilizados, os resultados obtidos não
foram os mesmos encontrados por meio de simulação. Para
adequar a tensão e corrente de saída do conversor, foi
9
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realizado um ajuste na taxa de trabalho, alterando-se de 0,43
como demonstra (20), para um valor de 0,60. A Figura 27
mostra os resultados obtidos através do conversor buck do
protótipo.

Figura 27. Parâmetros de entrada do protótipo.
Fonte: Autoria própria.
Os resultados obtidos na saída do protótipo podem ser observados
na Figura 28.

V. CONCLUSÕES
O objetivo deste trabalho foi de realizar o desenvolvimento
de um protótipo de luminária de emergência, atendendo a
todos os requisitos definidos pela norma NBR 10898/2013.
A modelagem e simulação de operação de cada parte dos
circuitos foram apresentadas, de modo a definir um sistema
que forneça os níveis de tensão e corrente requeridos pelos
LEDs.
O protótipo foi implementado com o intuito de validar os
resultados obtidos em simulação e fazer um comparativo de
eficiência com um modelo de luminária comercial.
O circuito carregador da bateria, mostrou-se muito eficaz,
e uma excelente opção para utilização em outros projetos,
devido ao fato de sua tensão de saída ser ajustável, podendo
assim ser aplicado a outros diversos modelos de baterias.
Devido aos limites de tensão de entrada do regulador de tensão
LM317t, demonstrados na Tabela I, pode-se observar que este
circuito também pode ser utilizado em projetos que demandem
uma entrada de 220 V CA.
O conversor buck desenvolvido em protótipo, não atingiu
os valores obtidos em simulação, devido não se considerar as
perdas dos componentes utilizados, ocasionando um valor de
rendimento menor que o valor da luminária comercial
proposta para comparativo. Para projetos futuros propõe-se
fazer um estudo das perdas do circuito com intuito de atingir
um nível de rendimento melhor que o modelo comercial.
AGRADECIMENTOS

Figura 28. Parâmetros de saída do protótipo.
Fonte: Autoria própria.

Para facilidade de visualização de resultados e comparativo
a Tabela IV, demonstra os valores de potência de entrada e de
saída, e também o rendimento de ambos os modelos
analisados.
TABELA IV
Comparativo de rendimento
Modelo
Prototipo
Lum. Elgin

Pentrada
1,58 W
1,08 W

Psaida
1,04 W
0,8 W

Rendimento
66%
74%

Fonte: Autoria própria.

Analisando-se a Tabela IV, pode-se observar que o
protótipo não atingiu um rendimento melhor que modelo
comercial, devido a não se levar em consideração as perdas
dos componentes do conversor, e não se adequar os valores
dimensionados de modo que o circuito compense estas perdas,
objetivo que não é proposto neste projeto. Um comparativo de
custo do protótipo não foi realizado devido a somente o valor
das baterias de ion lítio, R$ 15,00 cada, já ultrapassar o valor
de uma luminária de emergência comercial.
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Resumo – Este trabalho apresenta uma metodologia para
projeto e construção de autotransformadores com a
utilização de núcleos provenientes de sucata. Utiliza-se
uma sequência de procedimentos, que pode ser utilizada
por estudantes das áreas de máquinas elétricas e por
empresas do ramo.
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METHODOLOGY FOR THE DESIGN AND
CONSTRUCTION OF A THREE-PHASE
LOW-THREE-PHASE
AUTOTRANSFORMER OF 15KVA 380 /
220V
Abstract – This work presents a methodology for the design
and construction of autotransformers with the use of scrap
cores. A sequence of procedures is used, which can be used
by students in the electrical machinery areas and by
companies in the field.
Keywords - Autotransformer, Autotransformer Design,
Low Cost Autotransformer.
I. INTRODUÇÃO
Um dos primeiros sistemas de distribuição de energia do
mundo, foi o sistema de Corrente Contínua (CC) de 120V,
inventado por Thomas Edson em meados de 1882. Este
sistema gerava e transmitia com baixas tensões e elevadas
correntes para fornecimento significativo de potência. Com
isso, havia elevadas perdas e quedas de tensão, assim
restringindo a área de atuação do sistema para longas
distâncias. As usinas geradoras precisavam estar localizadas
perto umas das outras para superar o problema, já que no
sistema CC de baixa tensão a energia não podia ser transmitida
para grandes distâncias [1].
Com a invenção do transformador e estações geradoras de
energia em Corrente Alternada (CA), as restrições de alcance
e capacidade do sistema foram reduzidas. O primeiro
transformador comercial confiável foi projetado e construído
em 1886, por Willian Stanley (1858-1916), que foi um
engenheiro nascido em Nova York, e é conhecido como um
dos principais pioneiros da corrente alternada. Seu trabalho foi
financiado por George Westinghouse (1846-1914), um
visionário que acreditou no sucesso da energia em corrente
alternada. Isso o levou alguns anos depois a fundar a General
Electric, empresa que prospera até os dias de hoje na indústria
elétrica. A criação do primeiro transformador de corrente

alternada foi fundamentada graças aos esforços iniciais de
Joseph Henry (1797-1878) e Michel Faraday (1791-1867),
que descobriram algumas propriedades de indução magnética
em meados de 1830 [2].
A geração de energia elétrica atualmente, na maioria das
vezes é feita em média ou baixa tensão, antes de ser
transportada pelas redes de transmissão. A tensão é elevada
para faixas de 88kV a 750kV. Ao chegar aos centros
populacionais, a energia é remanejada às subestações das
distribuidoras, onde é rebaixada por transformadores de força
para níveis de 13,8kV a 36,2kV. Logo, a energia é novamente
transmitida, agora para os bairros ou indústrias, sendo
novamente rebaixada, agora por transformadores de
distribuição para as classes de 127V a 380V [3].
O uso dos transformadores, nos dias de hoje, tornou-se
fundamental, sendo de suma importância para o sistema de
transmissão e distribuição de energia elétrica. O setor elétrico
brasileiro está em permanente evolução, fruto tanto de
mudanças legais e normativas quanto do avanço tecnológico.
Com isso o projeto e desenvolvimento dos transformadores,
devem estar em melhoria contínua, de forma a atender a
evolução do mercado e o desenvolvimento tecnológico [3].
De forma a aprimorar o projeto e desenvolvimento de
transformadores, a pesquisa tem como objetivo principal
projetar um autotransformador trifásico de baixo custo, que
justifica a utilização de um núcleo proveniente de sucata e
condutores de alumínio para os enrolamentos. O
Autotransformador será de 15kVA, empregado como elevador
e com relação de transformação de 220V para 380V. Para fins
de fabricação, será elaborada uma folha de projeto no formato
A4 com os dados construtivos para fabricação do
equipamento, constando grandezas elétricas como: perdas no
núcleo e nos enrolamentos, fator de potência e rendimento.
II. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
O transformador ideal é uma máquina elétrica estática sem
perdas, que converte energia elétrica alternada de um nível de
tensão e frequência em outro nível de tensão com mesma
frequência. Tal conversão se dá por meio da ação do campo
magnético, seguindo os princípios da Lei de Faraday. Visto
que o transformador consiste em duas ou mais boninas
enroladas em um núcleo magnético, não há conexão elétrica
entre as bobinas, como mostra a Fig. 1, salvo para
autotransformadores que consistem somente em uma bobina
[1].
A bobina do transformador conectado a uma fonte de
energia é denominada como bobina ou enrolamento primário,
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já a que está conectada à carga é denominada secundário, caso
haja uma terceira bobina, terciário [1].

Fig. 1. Esquemático de um transformador ideal.
Fonte: Adaptado de [1].

No enrolamento primário, Np, Vp e Ip representam
respectivamente tensão e corrente do primário. A tensão no
primário também pode ser chamada de ep. O enrolamento e
tensão do secundário são representados por Ns e Vs
respectivamente. Como no primário, a tensão do secundário
pode ser chamada de es. Os níveis de tensão e corrente
transformados estão diretamente ligados ao número de
espiras, tensão e corrente aplicadas no enrolamento primário.
A relação com o número de espiras na bobina secundaria,
podendo ser descrita por (1), que demonstra tais relações com
a razão de transformação α [3], [4].

I s N p ep
=
= =
I p N s es

Pentrada = VP .I P .cos

(2)

P

Da mesma forma, a potência ativa de saída transformador
pode ser descrita por (3) [1].
(3)

S

Em um transformador ideal, os ângulos entre tensão e
corrente não são afetados, com isso pode-se afirmar que os
ângulos referentes ao primário e secundário são iguais, logo
os enrolamentos primário e secundário possuem o mesmo
fator de potência e consequentemente a mesma potência. A
mesma relação aplica-se a potência reativa e aparente [1].

Qentrada = Qsaída = VP .IP .sen

P

P

= Vs .Is .sen

Sentrada = Ssaída = VP .IP= VS .IS

S

(4)
(5)

De forma real os transformadores ideais nunca poderão ser
construídos. As características de um transformador real são
próximas as de um transformador ideal, mas com certas
diferenças. O fluxo concatenado (λ) total que atravessa uma
bobina não é igual para cada espira, pois o fluxo que atravessa

=

M

+

DP

(6)

De acordo com a lei de Lenz, por meio do fluxo total Φ,
uma tensão será induzida nos enrolamentos primário e
secundário, e por meio da lei de Faraday, a tensão induzida em
um enrolamento pode ser descrita por (7) e (8) [1].

(1)

Como já descrito anteriormente, o transformador ideal é
uma máquina sem perda, sendo sua potência de entrada igual
a potência de saída. A potência ativa de entrada do
transformador pode ser descrita por (2) [1].

Psaída = VS .IS.cos

cada espira é diferente do fluxo que atravessa outras espiras,
que depende da posição da espira dentro da bobina [1].
Também se pode considerar que nem todo o fluxo
produzido na bobina primária atravessa a secundária, pois,
algumas linhas de fluxo atravessam o ar em vez do núcleo. O
fluxo que atravessa a bobina primária, mas não a secundária,
é chamado de fluxo de dispersão. O fluxo da bobina primária
pode ser dividido em duas componentes: fluxo mútuo, que
permanece no núcleo e enlaça ambos os enrolamentos, fluxo
de dispersão, que passa através do enrolamento primário, mas
retorna pelo ar, assim contornando o enrolamento secundário.
O fluxo da bobina do primário pode ser obtido por (6), e de
forma similar também é possível se obter a do secundário [1].

eP = N P .

d P
dt

(7)

eS = N S .

d S
dt

(8)

O valor máximo deste fluxo, por ser variante no tempo é
igual ɸ.ω, onde o ω = 2.π.f. Cada espira que envolve o núcleo
gera uma própria força magnetomotriz (Fmm), que tem um
valor máximo de ɸ.2.π.f.10-4, com isso, pode-se determinar a
tensão induzida por (9).

e p = N P . . .10 −4

(9)

O valor eficaz da tensão induzida pode ser descrito por (10).

ep =

N p .2. . f . .10 −4
2

(10)

Para fins de projeto do autotransformador, o objetivo é
determinar o número de espiras. Para isso, é necessário
parâmetros, como a seção de núcleo, densidade de fluxo
magnético e a frequência a qual será submetido.
Sabe-se que o fluxo magnético pode ser determinado
através de ɸ=B.A, sendo B, a densidade de fluxo magnético e
A, a área do núcleo. Substituindo e isolando o número de
espiras, obtém-se (11).

Np =

e p .10 −4
4,44. f . A.B

(11)

Tem-se que em um transformador bem projetado, o fluxo
ΦM>>ΦDP e ΦDS, então a razão entre a tensão do primário e do
secundário de um transformador real, pode ser descrita
aproximadamente por (12) [1].
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=

eP N P
=
eS N S

(12)

Quanto menor o fluxo de dispersão, mais próxima a relação
de transformação do transformador real estará da relação do
transformador ideal, neste caso, sem perdas [5], [6].
As perdas no transformador podem ser subdivididas em
duas partes: perdas no núcleo e perdas nos condutores. As
perdas nos condutores são correspondentes ao efeito joule,
causado pela resistência ôhmica quando os condutores são
submetidos à carga. As perdas nos condutores variam
proporcionalmente à carga que o transformador é submetido,
pois são proporcionais ao quadrado da corrente aplicada aos
enrolamentos e suas resistências. Desta forma podem ser
determinadas as perdas em cada enrolamento, conforme (13)
[5], [6].

Penrolamento = Ri 2

(13)

As perdas no núcleo dividem-se em perdas por fluxo de
histerese e por correntes parasitas ou Foucault. As perdas por
fluxo de histerese se dão pelo fato que qualquer núcleo
magnético sujeito a magnetizar-se percorre um ciclo de
histerese em todas as vezes que o campo varia no tempo. Esta
perda é gerada, pois, existe a necessidade do fluxo vencer os
atritos entre os magnetos elementares que o núcleo compõe. A
potência consumida por este efeito magnético pode ser
calculada por (14), o valor determinado por Sz é chamado de
coeficiente de Steinmetz, que depende do tipo de material que
compõe o núcleo ferromagnético, o qual pode variar entre 1,5
a 2,5. [5], [6].

Ph = K s .BSz . f

(14)

O aparecimento das correntes de Foucault pode ser
explicado pela lei de Faraday, onde um fluxo alternado no
núcleo induz forças eletromotrizes, assim se comportando
como um circuito elétrico formado pelo núcleo. As perdas de
Foucault se dão pela resistência deste circuito e o quadrado da
corrente a qual é submetido. Tais perdas se relacionam com a
espessura das lâminas, pois, diminuindo a espessura das
mesmas, é reduzida a sua resistência, assim facilitando a
passagem das correntes. Este fato explica a isolação entre as
lâminas e a fina laminação em núcleos submetidos a um fluxo
magnético variante no tempo. As perdas são descritas por (15)
[5], [6].

PF = 2,2.B2 . f 2 .d 2 .10−3

(15)

De modo a suprir a perdas e a corrente necessária para
produção de um fluxo magnético que atravessa o núcleo, o
enrolamento primário do transformador absorve uma corrente
chamada de corrente a vazio (I0), a qual pode chegar à ordem
de até 6% da corrente nominal primária [6].
Esta corrente é subdividida em duas componentes, a
componente ativa Ip-ativa é responsável perdas no núcleo, e a
componente reativa Iq é a responsável pela produção de fluxo
magnético. A Figura 2 demonstra a decomposição das

correntes, pela inserção da tensão no enrolamento primário
[6].

Fig. 2. Diagrama fasorial da corrente para o transformador a vazio.
Fonte: Adaptado de [6].

A corrente ativa é calculada considerando a resistência
própria do enrolamento primário (r1), na qual é dissipada uma
potência r1(I0)², como a resistência é muito pequena pode ser
desprezada, assim as perdas a vazio podem ser consideradas
apenas pela corrente a vazio. A equação da potência do
transformador em vazio pode ser descrita por (16) [6].

P0 = V cos( 0 ) I 0

(16)

Analisando a Figura 2, pode-se determinar a corrente ativa,
conforme (17) [6].

I p − ativa = cos(

0

)I 0

(17)

Substituindo (16) em (17), a corrente ativa é resumida em
(18) [6].

I p −ativa =

P0
V

(18)

Analisando o diagrama fasorial da Figura 2, pode-se
determinar a corrente reativa (19).

I q = I 2 0 − I 2 p −ativa

(19)

As perdas em vazio podem ser consideradas como perdas
no núcleo. Grande parte destas perdas se dá por consequência
da magnetização do mesmo. Um baixo fator de potência em
vazio é satisfeito quando se tem Iq>>Ip,. A determinação do
fator de potência pode ser expressa por (20) [6].

cos(

0

)=

P0
VI0

(20)

Com o intuito de validar os resultados obtidos das perdas,
o transformador deve ser submetido a ensaios de tensão em
vazio e em curto-circuito. Tais ensaios irão determinar as suas
perdas e rendimento.
No ensaio em vazio, um dos enrolamentos é alimentado
com sua tensão nominal, porém é usual usar a baixa tensão
devido a questões de segurança e pela facilidade de
geralmente se obter na rede da concessionária de energia
elétrica a tensão desejada, enquanto o outro enrolamento
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usualmente de tensão maior fica com seus terminais em aberto
[1], [4], [6].
Toda a corrente de entrada deve circular pelo ramo de
excitação, pois Rc e Xm são muito maiores que Rp e Xp, com
isso pode-se considerar que toda a queda de tensão
significativa é tida com o ramo de excitação [1], [4], [6].
O ensaio tem por objetivo a obtenção das perdas no núcleo,
a impedância de magnetização, o fator de potência e também
a relação real entre espiras. Uma tensão de linha é aplicada ao
lado da baixa tensão, em seguida são obtidos os valores de
tensão de entrada, corrente de entrada e a potência de entrada.
A Figura 3 ilustra como as conexões são feitas [1], [4], [6].

=

Vvz
Vout

(25)

No ensaio de curto-circuito os terminais de alta tensão são
ligados a uma fonte de tensão variável, e a baixa tensão é
colocado em curto-circuito. Esse ensaio é geralmente feito
com a alimentação no enrolamento de alta tensão, pois as
correntes são menores quando comparadas com o lado de
menor tensão, assim sendo mais fáceis de serem manipuladas.
A tensão de entrada é ajustada até que se estabeleça a corrente
nominal de baixa tensão. No ensaio a tensão de entrada é
muito baixa consequentemente gerando uma corrente baixa,
que pode ser desconsiderada. Assim, toda a queda de tensão
do transformador será atribuída aos elementos em série do
circuito. A Figura 4 ilustra como as conexões são feitas neste
ensaio [1], [4], [6].

Fig. 3. Ligações para o ensaio a vazio em um transformador
monofásico.
Fonte: Adaptado de [1].

Com base nos valores obtidos no ensaio, pode-se
determinar a resistência de perdas no núcleo, como demonstra
(21) [1], [4], [6].

V 2 vz
Rc =
Pvz

(21)

Para determinar a reatância de magnetização, inicialmente
é necessário determinar a impedância a vazio [1], [4], [6].

Z =

Vvz
I vz

Z cc =

1
2

1
Z

1
−
Rc

(23)
2

O fator de potência em vazio pode ser descrito conforme
(24) [1], [4], [6].

FPvz =

Pvz
Vvz .I vz

Com este ensaio é possível determinar as perdas nos
condutores, resistências dos enrolamentos, e reatância de
dispersão e fator de potência de curto-circuito. O módulo da
impedância no ensaio em curto-circuito pode ser descrito
conforme (26) [1], [4], [6].

(22)

Com os valores de impedância a vazio e resistência no
núcleo, é possível determinar a reatância de magnetização [1],
[4], [6].

Xm =

Fig. 4. Ligações para o ensaio de curto-circuito em um transformador
monofásico.
Fonte: Adaptado de [1].

Observando a tensão de saída, é possível ainda determinar
a relação entre espiras [1], [4], [6].

(26)

A resistência dos condutores pode ser obtida por (27) [1],
[4], [6].

Rcc =

Pcc
I 2 cc

(27)

Com os valores de impedância em curto-circuito e
resistência em curto-circuito obtido pode-se determinar o
valor da reatância de dispersão [1], [4], [6].

Rcc =
(24)

Vcc
I cc

Pcc
I 2 cc

(28)

O fator de potência em curto-circuito é descrita por (29) [1],
[4], [6].
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Pcc =

Pcc
Vcc .I cc

(29)

Os ensaios são representados em diagramas unifilares, que
facilitam a compreensão e o entendimento. De forma análoga,
é possível realizar os ensaios para máquinas trifásicas, nos
quais deve-se considerar as perdas nas três fases.
Considerando as não idealidades de um transformador é
possível montar um circuito equivalente, sendo dispostas suas
não idealidades [1], [4], [6].
Fig. 6. Circuito de um transformador ideal com seus enrolamentos
ligados como autotransformador.
Fonte: Adaptado de [1].

Fig. 5. Circuito equivalente transformador.
Fonte: Adaptado de [1].

Um transformador pode ser analisado e avaliado pela sua
eficiência. Tal análise consiste em determinar a relação da
potência de saída pela potência de entrada. Tal relação é
determinada por (30) [1], [4], [6].

=

Psaída
.100
Psaída + Pperdas

Sua principal vantagem econômica está relacionada com a
seção transversal do condutor do enrolamento comum que é
menor, pois a corrente que circula no enrolamento comum do
autotransformador é sempre a diferença entre o primário e o
secundário, como demonstra a Figura 6. Além disso,
necessita-se de um núcleo menor para a mesma potência de
um
transformador
convencional,
pois
como
o
autotransformador possui um só enrolamento, a quantidade de
matéria prima na bobina é menor [1], [5].

(30)

Uma das principais características dos transformadores é o
isolamento elétrico, no qual, caso ocorra alguma falha no
primário, as cargas conectadas no secundário não serão
afetadas. Contudo, quando a relação de transformação (α) é
próxima da unidade, existe uma ampla vantagem econômica
em utilizar apenas um enrolamento com derivação,
denominado de autotransformador. Por se tratar de apenas um
enrolamento, seu acoplamento é elétrico, ao contrário do
transformador convencional [1], [5].
A Figura 6 representa o circuito de um transformador ideal
ligado como autotransformador. A tensão e a corrente no lado
de baixa tensão do autotransformador são denominadas (Vb) e
(Ib), já a tensão e corrente no lado de alta tensão são
denominadas (VA) e (IA). O primário pode ser tanto o lado de
alta tensão ou o lado de baixa tensão. Isso implica no modo de
operação da máquina, sendo elevador ou abaixador. A relação
de tensão entre derivação VA e Vb é dada pela relação de
espiras do autotransformador, logo a tensão de saída do
autotransformador é a soma do enrolamento comum (Nc), com
o enrolamento em série (Nse), onde flui a corrente série (Ise) e
sobre o qual está a tensão série (Vse) [1], [5].

Fig. 7. Circuito equivalente monofásico de um autotransformador
abaixador de tensão ideal.
Fonte: Adaptado de [1].

O rendimento nos autotransformadores é superior em
relação aos transformadores convencionais. Tal fato se dá
pelas perdas no cobre serem menores. Outro ponto positivo do
autotransformador é a regulação de tensão, sendo superior por
conta da reduzida resistência nos enrolamentos e menor perda
na reatância de dispersão. Isso acontece, pois, um dos
enrolamentos ter sido eliminado [1], [5].
O emprego dos autotransformadores trifásicos pode ser
realizado em duas configurações, sendo a primeira utilizando
banco de autotransformadores monofásicos e a segunda
utilizando apenas um autotransformador trifásico com três
enrolamentos. Em ambas as configurações, o esquema de
ligação entre as bobinas de cada fase pode ser em estrela ou
triângulo. A configuração mais usual é a do autotransformador
trifásico com três enrolamentos, e o esquema de ligação é em
estrela, pois, é possível ter um neutro acessível [1], [5], [7].
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Fig. 10. Parte ativa do transformador a ser reutilizado.
Fig. 8. Circuito de um autotransformador trifásico ideal.
Fonte: Adaptado de [6].

III. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS
Com fins de reduzir o custo da fabricação do
autotransformador, o projeto a ser desenvolvido parte do
princípio da reutilização de um núcleo sucateado.
Inicialmente foi escolhido um transformador de 15kVA
trifásico com primário 13,8kV e secundário 220/127V. A
máquina que se encontrava em estado de degradação foi
desmontada e visualmente inspecionada para verificação da
possibilidade de reutilização. A Figura 9 apresenta a placa de
identificação do transformador escolhido.
A parte ativa do transformador, que é composta pelo núcleo
e os enrolamentos do transformador, foi retirada do tanque, e
seu óleo isolante foi drenado. O mesmo foi levado para uma
mesa de desmontagem, onde foram retiradas as bobinas de
baixa e de alta tensão. Com isso foi possível realizar a
inspeção visual do núcleo, que se apresentou em condições de
ser reutilizado. A Figura 10 ilustra a parte ativa do
transformador sendo desmontada do tanque.

Com a parte ativa do transformador desmontada, foi
constatado que o núcleo é proveniente de uma liga de silício
de grãos não orientados, sendo estipulado que ele pode operar
com uma densidade de fluxo magnético de 1,5T, sem sofrer
saturações que comprometam seu funcionamento [8].
O As Built (como construído) do núcleo foi elaborado
contendo todas as informações e medidas necessárias para o
projeto. A Tabela I lista as medidas colhidas e utilizadas para
os desenhos ilustrados pelas Figuras 11, 12 e 13.
TABELA I
Dados de medidas do núcleo
Medidas
Altura da janela
Largura da janela
Espessura das lâminas
Largura do maço 1 (L1)
Largura do maço 2 (L2)
Largura do maço 3 (L3)
Largura do maço 4 (L4)
Espessura do maço 1 (E1)
Espessura do maço 2 (E2)
Espessura do maço 3 (E3)
Espessura do maço 4 (E4)

Valor
240mm
95mm
0,27mm
72mm
62mm
48mm
30mm
30,35mm
9,66mm
6,68mm
4,71mm

Fig. 11. Vista superior do núcleo (Medidas em milímetros).
Fonte: Autoria própria.

Fig. 9. Placa de identificação do transformador.
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conforme especificação do fabricante para lâminas de 0,27mm
[10].
Para o cálculo do número de espiras do enrolamento
primário, foi determinado por meio de (11), sendo utilizados
os parâmetros expostos na Tabela III.
TABELA III
Dados para determinar o número de espiras do
enrolamento primário
Grandeza
Frequência
Densidade de fluxo magnético
Tensão de fase primária
Área da perna do núcleo eficaz

Np =

Fig. 12. Vista frontal do núcleo (Medidas em milímetros).
Fonte: Autoria própria.

Após a análise e medição dos aspectos construtivos do
núcleo, calculou-se as grandezas elétricas e magnéticas do
autotransformador. Os parâmetros determinados para o
projeto estão dispostos na Tabela II.
TABELA II
Parâmetros do projeto
Grandeza
Potência
Tensão de fase primária
Tensão de fase secundária
Frequência
Erro de relação entre espiras
Rendimento

Valor
15kVA
127V
220V
60Hz
<1%
<95%

A primeira etapa do projeto consiste em determinar o
número de espiras no enrolamento primário, sendo necessário
para isso, conhecer alguns parâmetros, como: a frequência,
densidade de fluxo magnético que se deseja trabalhar, a tensão
induzida no enrolamento e a área da perna do núcleo.
O determinar a área eficaz da perna do núcleo é necessário
levar em consideração o fator de empacotamento das lâminas
do núcleo. Este fator é proveniente da camada de isolação
entre as lâminas, sendo determinado com valor de 0,96,

4,44. f . A.B

=

127.10 −4
= 76,88
4,44.60.41,34.1,5

(31)

De forma semelhante, o número de espiras do enrolamento
secundário é calculado, porém a densidade de fluxo magnético
deve ser corrigida, levando em consideração a densidade de
fluxo magnético real na bobina primária. Tal consideração
deve ser realizada, pois o número de espiras nos enrolamentos
não deve ser fracionado. O número de espiras foi arredondado
de 76,88 para 80, assim garantindo que não ultrapasse o valor
de densidade de fluxo magnético adotado inicialmente. A
densidade corrigida pode ser obtida por (32), sendo utilizados
os parâmetros expostos na Tabela IV.
B=

Fig. 13. Vista superior de uma perna do núcleo (Medidas em
milímetros).
Fonte: Autoria própria.

e p .10 −4

Valor
60Hz
1,5T
127V
41,34cm²

e p .10 −8
4,44. f . A.N p

=

127.10 −8
= 1,44T
4,44.60.41,34.80

(32)

TABELA IV
Dados para determinar o número de espiras do
enrolamento secundário
Grandeza
Frequência
Densidade de fluxo magnético
Tensão de fase primária
Área da perna do núcleo eficaz

Ns =

e p .10 −4
4,44. f . A.B

=

Valor
60Hz
1,44T
220V
41,34cm²

220.10 −4
= 138,72 (33)
4,44.60.41,34.1,44

Analisando a Figura 6 é possível verificar que o
enrolamento primário faz parte do enrolamento comum do
autotransformador. Desta forma, o enrolamento secundário é
a soma dos enrolamentos comum e série que pode obtido por
(34). A Figura 14 demonstra como foi disposta a quantidade
de espiras em cada enrolamento.

N série = N s − N p = 138 ,5 − 80 = 58,5

(34)
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TABELA VI
Dados para determinar as áreas dos condutores
Grandeza
Corrente comum
Corrente secundária
Área calculada do condutor primário
Área calculada do condutor secundário

Fig. 14. Esquemática do autotransformador projetado.
Fonte: Autoria própria.

As correntes que circulam nos enrolamentos são
determinadas através de uma análise da lei de ohm, na qual a
corrente é o quociente da potência nominal pela tensão
trifásica que será submetido o enrolamento. As correntes
primária e secundária são descritas por (35) e (36),
respectivamente.

i primário =

isec undário =

Pentrada
15000
=
= 39,37 A
V primário . 3 220. 3

Pentrada
15000
=
= 22,72 A
Vsec undário . 3 380. 3

(35)

(36
)

(37)

TABELA V
Dados para determinar as correntes nos enrolamentos
Grandeza
Potência de entrada
Tensão de linha primária
Tensão de linha secundária

Valor
15kVA
220V
380V

Com base nas correntes definidas é possível determinar a
área mínima dos condutores. Por se tratar de um
autotransformador com resfriamento natural e com
enrolamentos em alumínio, foi definida uma densidade de
ampère por milímetro de área de 1,2. A forma a definir a área
da seção do condutor da bobina primária, é descrita por (38).
‘

S primária =

16,64
= 13,86mm²
1,2

As áreas calculadas nem sempre são de valores comerciais,
portanto é necessário adequá-las a valores que possam ser
encontradas comercialmente.
Com a utilização de Tabelas de fabricantes de fios
esmaltados, é possível analisar qual o condutor é mais
adequado para os enrolamentos. Com o auxílio da tabela foi
possível determinar o condutor do primário como o 6AWG,
com área de 13,3mm², e o condutor do secundário como
4AWG, com área de 21,15mm² [9].
Após a escolha dos condutores, é necessária a verificação
de certos parâmetros, tais como: distância entre núcleo e
enrolamento primário, distância entre enrolamento primário e
secundário, número de camadas por enrolamentos, altura dos
enrolamentos entre outros. Os parâmetros que foram prédefinidos estão dispostos na Tabela VII.
TABELA VII
Parâmetros para construção dos enrolamentos

Como já demonstrado na Figura 6, a corrente que circula
no enrolamento primário, é dada como corrente comum.
Analisando o circuito equivalente, é possível determinar a
corrente que irá circular no enrolamento comum como (36).

icomum = i primário − isecundário = 39,37 − 22,72 A

Valor
16,64A
22,72A
13,86mm²
18,93mm²

Grandeza
Distância entre núcleo e enrolamento primário
Isolação solida do enrolamento primário
Número de camadas do enrolamento primário
Isolação entre camadas do enrolamento primário
Número de espiras no enrolamento primário
Número de espiras por camada do enrolamento
primário
Diâmetro do condutor primário
Distância entre enrolamento primário e
secundário
Isolação solida do enrolamento secundário
Número de camadas do enrolamento secundário
Isolação entre camadas do enrolamento
secundário
Número de espiras no enrolamento secundário
Número de espiras por camada do enrolamento
secundário
Diâmetro do condutor secundário

Valor
5mm
1mm
2
0,3mm
80
40
4,115mm
8mm
1mm
2
0,3mm
58
29
5,189mm

Com os parâmetros das Tabelas VI e VII, é analisado se os
condutores escolhidos poderão ser alocados em suas
respectivas bobinas, respeitando-se o número de espiras por
camadas já definidos. As Figuras 15 e 16 ilustram a altura dos
enrolamentos montados, com os espaçamentos e distâncias.

(38)

De forma análoga, é possível determinar a área da seção do
condutor secundário. A Tabela VI demonstra os valores de
correntes que são necessários para o cálculo, além das áreas
calculadas.
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TABELA IX
Dados para cálculo de perdas nos condutores
Grandeza
Metragem linear do enrolamento primário
Metragem linear do enrolamento secundário
Resistividade do condutor primário (alumínio)
Resistividade do condutor secundário (alumínio)

Fig. 15. Vista frontal em corte dos enrolamentos (Medidas em
milímetros).
Fonte: Autoria própria.

Valor
24,54m
23,83m
0,051Ωm
0,031Ωm

Com os dados das Tabelas VIII e IX, é possível calcular as
perdas por fluxo de histerese, perdas por correntes parasitas e
as perdas por efeito joule.
Como já dito na seção de conceitos fundamentais, as perdas
no núcleo são definidas pela somatória das perdas por fluxo
de histerese e perdas por correntes parasitas descritas por (39).
As perdas no núcleo podem ser obtidas por meio de catálogo
técnico do fabricante, onde são obtidas em função da massa
do núcleo. A Acessita informa em seu catalogo, que para
lâminas de 0,27mm é considerado de 1,12W de perdas por kg
de núcleo [10].

Pnúcleo = Ph + PF

(39)

Por meio de manipulação matemática, calculando as perdas
por correntes parasitas (PF) por meio da equação (15) e
substituindo na (40), é possível obter o valor das perdas por
fluxo de histerese.

Ph = 63,73 − 7,16= 56,57W

(40)

A Tabela X demonstra as perdas calculadas. É
considerando ainda, uma perda adicional de 15%, que não são
perdas magnéticas nem elétricas [5].
Fig. 16. Vista superior dos enrolamentos (Medidas em milímetros).
Fonte: Autoria própria.

Para avaliar a eficiência do autotransformador, é necessário
calcular as perdas elétricas e magnéticas descritas na seção de
conceitos fundamentais. Para isso, é necessário calcular o
volume e massa do núcleo, para determinações das perdas
magnéticas. As Figuras 11, 12 e 13 demonstram algumas
medidas necessárias para determinar o volume. Com base nas
medidas do núcleo listadas na Tabela 1, é possível calcular o
volume e a massa do núcleo, listadas na Tabela VIII.
TABELA VIII
Massa e volume do núcleo
Grandeza
Volume
Massa

Valor
7205,73cm³
55,12kg

Em seguida é realizada uma estimativa da metragem linear
dos condutores a serem utilizados nos enrolamentos primário
e secundário, para o cálculo das perdas elétricas. O cálculo das
metragens lineares foi realizado por meio de uma estimativa
média do raio dos enrolamentos. A Figura 16 demonstra tais
medidas utilizadas. Além da metragem linear dos condutores,
é necessário conhecer a resistência do condutor a ser
empregado e sua seção, conforme Tabela VI.

TABELA X
Perdas calculadas
Grandeza
Perdas por fluxo de histerese
Perdas por correntes parasitas
Perdas por efeito joule
Perdas adicionais
Perdas totais
Rendimento

Valor
56,57W
7,16W
91,83W
23,33W
178,89W
98,82%

IV. MONTAGEM DO AUTOTRANSFORMADOR
Com todos os parâmetros necessários adquiridos na seção
de metodologia e procedimentos, foi possível gerar a folha de
cálculos, disponível no Anexo A. Com a folha de cálculos deuse início ao processo construtivo do autotransformador.
O primeiro passo para a montagem do autotransformador,
é a confecção dos enrolamentos. É utilizado um cilindro de
madeira com diâmetro equivalente ao diâmetro do primeiro
enrolamento, servindo de molde para enrolar. A máquina
chamada de “bobinadeira” gira formando as espiras. Tal
processo pode ser ilustrado pela Figura 17.
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Fig. 17. Confecção dos enrolamentos.
Fonte: Autoria própria.

Fig. 19. Painel de ligações.
Fonte: Autoria própria.

As bobinas podem ser enroladas no sentido direito ou
esquerdo. A mudança de sentido entre o enrolamento primário
e secundário acarretará em mudança de polaridade, sendo
aditiva ou subtrativa. Após a conclusão da confecção das três
bobinas, as mesmas são fixadas na perna de tal forma que
estejam pressionadas contra o núcleo para evitar vibrações,
quando energizadas.
A fixação é realizada com celeron, um material com boas
características isolantes e térmicas. Após a fixação, é realizado
o fechamento das lâminas do núcleo, que deve ser realizado
com precisão, para que não ocorrera espaçamento entre os
fechamentos. Esses espaços criam entreferros, que elevam o
valor da relutância à passagem do fluxo magnético e
consequentemente as perdas magnéticas. A Figura 18
demonstra como ficou a montagem das bobinas e lâminas.

Após a montagem do autotransformador seu valor de custo
foi estipulado. Como já dito, um dos principais argumentos
para esta pesquisa é a redução de custos em relação a uma
máquina com as mesmas características construtivas. A
Tabela XI demonstra os materiais utilizados e valores
comerciais de mercado.
TABELA XI
Materiais utilizados
Material
Núcleo de silício
Fio esmaltado 04AWG
Fio esmaltado 06AWG
Filme de poliéster
Celeron 4mm
Parafuso latão 5/16x3”
Parafuso latão 3/8x2 ½”
Espaguete 130°C 12mm

Quantidade
52kg
1,40kg
0,88kg
1kg
1kg
04 peças
03peças
2m

Valor
R$ 104,00
R$ 33,75
R$ 21,85
R$ 40,17
R$ 70,89
R$ 41,60
R$ 36,00
R$2,78

O custo para fabricação do autotransformador ficou com
um valor final abaixo do valor de mercado, sendo possível a
produção com um valor total de aproximadamente R$ 351,00.
Outros autotransformadores com características construtivas
semelhantes possuem o valor de mercado de R$ 1.845,00,
Anexo B.
V. RESULTADOS
Fig. 18. Enrolamentos montados no núcleo.
Fonte: Autoria própria.

Com a montagem finalizada, é necessário efetuar a ligação
entre as três bobinas, onde foi utilizada a ligação em estrela,
seguindo a esquemática da Figura 8. Para facilitar a ligação
dos bornes de conexões com a carga, foi confeccionada uma
placa de celeron sobre o núcleo. Com isso o processo de
instalação e testes do autotransformador é facilitado. A Figura
19 ilustra como ficou a ligação no painel de celeron.

Para fins de comprovação dos resultados calculados, o
autotransformador foi submetido a ensaios de curto-circuito e
em vazio, descritos na seção de conceitos fundamentais. O
autotransformador foi ensaiado no laboratório de máquinas
elétricas da Fadep, utilizando os componentes descritos na
Tabela XII.
TABELA XII
Equipamentos para ensaios
Equipamento
Varivolt trifásico
Wattímetro analógico escala 800W
Amperímetro analógico escala 20A
Voltímetro analógico escala 300V
Multiteste Minipa
Bornes de conexões

Quantidade
01
02
03
01
02
20

Inicialmente o autotransformador foi submetido ao ensaio
em vazio, e em seguida foi submetido ao ensaio de curto-
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circuito. A ligação dos equipamentos para os ensaios está
ilustrada respectivamente nas Figuras 20 e 21.

Fig. 20. Esquema de ligação do ensaio em vazio.
Fonte: Autoria própria.

Fig. 21 Esquem de ligação do ensaio a curto circuito.
Fonte: Autoria própria.

A Figura 22 demonstra os ensaios sendo realizados na
bancada do laboratório de máquinas elétricas da FADEP.

Fig. 22. Autotransformador sendo preparado para os ensaios.
Fonte: Autoria própria.

Seguindo os esquemas das Figuras 20 e 21, foram colhidos
os parâmetros para os cálculos com base nos tópicos
anteriores, sempre lembrando que os valores são para um
sistema trifásico. Os resultados obtidos estão listados na
Tabela XIII.

TABELA XIII
Resultado dos ensaios
Ensaio a Vazio
Grandeza
Tensão
Corrente fase A
Corrente fase B
Corrente fase C
Perdas
Ensaio em Curto Circuito
Grandeza
Corrente
Tensão
Perdas em curto-circuito
Perdas e Rendimento
Grandeza
Perdas totais
Rendimento
Relação de Transformação
Grandeza
Tensão no primário fases A
Tensão no primário fases AC
Tensão no primário fases BC
Tensão no secundário fases AB
Tensão no secundário fases AC
Tensão no secundário fases BC
Erro de relação de transformação

Valor
220 V
1,55 A
1,22 A
1,60 A
250 W
Valor
20 A
6V
10 W
Valor
260 W
98,27%
Valor
220 V
220V
220V
382 V
385 V
384 V
1,298%

VI. CONCLUSÕES
Ao término deste trabalho de conclusão de curso, foi
possível analisar as principais etapas construtivas de um
autotransformador
trifásico,
evidenciando
aspectos
econômicos e rendimento. Isto possibilita a estudantes e
interessados na área de máquinas elétricas conhecerem uma
metodologia para projeto, dimensionamento e construção
comprovadamente assertiva.
Dessa forma, nota-se que nos aspectos construtivos têm
como principal etapa a escolha de um núcleo em condições de
uso, o fato de ser proveniente de uma máquina sucateada,
possibilitou uma grande vantagem do ponto de vista
econômico, visto que os valores financeiros levantados geram
em torno de 525% a menos que um autotransformador com as
mesmas características. Esta alta porcentagem ainda não leva
em consideração que ao realizar o desmanche de uma máquina
sucateada, é retirado uma grande quantidade de materiais com
alto valor no mercado, como por exemplo, o cobre dos
enrolamentos, óleo isolante, terminais, isoladores e tanques,
que podem ser reaproveitados em reciclagem ou recuperação
de outras máquinas.
Foi possível elaborar e desenvolver uma folha de projetos,
que contém os dados necessários para a construção das
bobinas, tal folha está disposta no Anexo A.
Os valores calculados inicialmente para o rendimento do
autotransformador eram próximos a 98,82%, porém, com o
confronto das informações geradas nos ensaios, é percebível
uma mínima diferença nos valores ensaiados, que forneceram
um rendimento de 98,27%, portanto uma diferença de 0,55%.
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Resumo – Este artigo tem por objetivo o desenvolvimento
de um controle remoto e uma central de comandos para
realizar o acionamento dos equipamentos utilizados em
um alinhador de chassi. Atualmente o alinhador de chassi
possui um controle com um cabo de aproximadamente 10
metros, o que dificulta a transição do operador em pontos
estratégicos para verificar o alinhamento do chassi. Outra
necessidade de melhoria observada foi que não há uma
identificação da pressão aplicada nos pistões, e se os
registros das mangueiras estão abertos ou fechados. Todas
as atividades realizadas dentro da máquina são feitas
manualmente, e com a automatização dos equipamentos
mais críticos da máquina será possível obter ganhos de
tempo, precisão, segurança e otimização do processo.
Como as peças para aplicar o projeto na prática possuem
um valor elevado, somente será realizado os testes na
bancada pneumática, que apresenta uma total
concordância com o processo desenvolvido na empresa.
Uma possível continuação deste projeto seria realizar o
levantamento de custo das peças e aplicar o projeto na
prática com os equipamentos hidráulicos.
Palavras-Chave – Arduino, Módulo Xbee, Controle
Remoto e Central de Comando.

HYDRAULIC PISTON DEVELOPMENT
PROJECT OF A CHASSI ALIGNMENT
MODEL GAIOLA VIA WIRELESS
NETWORKS AND ZIGBEE TECHNOLOGY
Abstract – This article aims at the development of a
remote control and a command center to perform the
drive of the equipment used in a chassis aligner. Currently
the chassis aligner has a control with a cable of
approximately 10 meters, which makes it difficult for the
operator to move in strategic points to check the alignment
of the chassis. Another need for improvement noted was
that there is no identification of the pressure applied to the
pistons, and whether the registers of the hoses are open or
closed. All the activities performed inside the machine are
done manually, and with the automation of the most
critical equipment of the machine it will be possible to
obtain gains in time, precision, safety and optimization of
the process.
As the pieces to apply the project in practice have a high
value, only the tests will be performed in the pneumatic
bench, which shows a total agreement with the process
developed in the company. A possible continuation of this

project would be to carry out the costing of the parts and
apply the project in practice with the hydraulic
equipment.
Keywords - Arduino, Xbee Module, Remote Control and
Command Center.
NOMENCLATURA
IFSP
Instituto Federal de São Paulo.
TCP
Protocolo de Controle de Transmissão.
IP
Protocolo da Internet.
DTE
Equipamento de Terminal de Dados.
DCE
Equipamento de Comunicação de Dados.
ASCII
Código Padrão Americano para Intercâmbio de
Informações.
ARP
Protocolo de Resolução de Endereços.
MAC
Controle de Acesso à Mídia.
HTTP
Protocolo de Transferência de Hipertexto.
SMTP
Protocolo de Transferência de Correio Simples.
FTP
Protocolo de Transferência de Arquivos.
SNMP
Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede.
DNS
Serviço de Nomes de Domínios.
TELNET Terminal Virtual.
RFD
Dispositivo de Função Reduzida.
AES
Padrão de Criptografia Avançada.
WPAN
Rede de Área Pessoal sem Fio.
WLAN
Rede de Área Local sem Fio.
AODV
Vetor de Distância de Demanda.
OLSR
Roteamento Otimizado do Estado de Link.
AT
Modo de Operação Transparente.
API
Modo de Operação Interface de Programação
de Aplicativos.
I. INTRODUÇÃO
É possível observar, nos dias atuais, um constante
desenvolvimento tecnológico em diversos segmentos
industriais. Este desenvolvimento busca facilitar, agilizar e
otimizar as tarefas que são desempenhadas no meio industrial.
Seguindo esta mesma linha, este trabalho visa apresentar
uma solução que auxilie o operador no alinhamento de chassis
de veículos de médio a grande porte, como caminhões,
caçambas e carretas, que sofreram algum tipo de sobrecarga
ou foram expostos a esforços extremos, além de sua
capacidade projetada, ou ainda, sofreram algum tipo de
acidente.
A ferramenta de alinhamento é estruturada na forma de uma
gaiola, para que os pistões hidráulicos possam ser apoiados
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nesta estrutura (setas brancas da Figura 1) e possam aplicar
neles esforços a ponto de fazer com que o chassi volte ao seu
alinhamento original. Para o operador é difícil movimentar-se
pela máquina com o controle de fio (setas vermelhas da Figura
1) para inserir, retirar ou alterar o lugar dos pistões na
máquina, como é possível observar na Figura 1.

desenvolvidas através das redes Zigbee, possibilitando a
otimização de projetos industriais e propondo soluções para os
mesmos.
Nas literaturas utilizadas para o embasamento deste
trabalho não foram encontrados trabalhos científicos
relacionados ao alinhamento de chassi ou máquinas do gênero,

Fig. 1. Alocação de um chassi dentro da máquina.
Como é possível observar na Figura 1, a mobilidade do
operador dentro da máquina é reduzida. Em função dessa
necessidade, surgiu a ideia de otimizar o processo
desenvolvendo um controle remoto sem fio de baixo custo e
baixo consumo de energia, utilizando o módulo Xbee por meio
dos protocolos da tecnologia Zigbee.
Este trabalho está inserido no contexto de diversos
trabalhos desenvolvidos nas áreas de monitoramento de
ambientes, aplicações de segurança e equipamentos e áreas
industriais, tecnologias wireless para automação industrial e
redes Zigbee em aplicações industriais.
As aplicações no campo de sensoriamento sem fio possuem
grande diversidade. Segundo AKYLILDIZ ET AL (2002)
essa rede de sensoriamento pode ser utilizada em várias
aplicações como, por exemplo, no meio ambiente: para
detecção de incêndios, inundações; na área de saúde:
monitoramento de funções vitais de pacientes, localização de
médicos e pacientes; militar: patrulhamento e vigilância,
monitoramento e detecção de armas químicas e biológicas.
Para uma estação de esgoto, CAO (2009) propôs a
substituição de cabeamento físico dos sensores. Este trabalho
é baseado em uma rede em malha sem fio para resolver os
problemas de monitoramento dos sensores por fios de uma
estação de tratamento de esgoto. Basicamente o projeto é
composto de nós sensores, coletor de dados e comunicação de
redes sem fio, utilizando tecnologia Zigbee.
Através da aplicação de sensores sem fio em uma
subestação de energia elétrica, LUGLI e SOBRINHO (2012)
implementaram um sistema de monitoramento e aceleração de
uma máquina rotativa (compensador síncrono) por meio de
uma rede Zigbee, instalada em uma subestação de energia
elétrica.
Por fim, um estudo realizado pela IFSP (Instituto Federal
de São Paulo) apurou as dimensões de confiabilidade e
robustez das aplicações do Zigbee no âmbito industrial.
Através de seu resultado, concluiu que novas aplicações sejam

e sim, as tecnologias aplicadas a diversos tipos de áreas
propondo soluções de redes, sensores e controles sem fio que
supram as necessidades de cada problema.
Este trabalho está dividido da seguinte maneira: Na seção
II é apresentado a comunicação utilizando o protocolo RS232, na seção III as normas da IEEE802.15.4, na seção IV os
módulos de comunicação sem fio Zigbee, já o problema é
apresentado na seção V e os resultados do protótipo na seção
VI. Por fim, na última seção serão descritas as conclusões do
trabalho.
II. COMUNICAÇÃO UTILIZANDO
O PROTOCOLO RS-232
Uma das formas mais empregadas para enviar e receber
informações é através de uma linha de comunicação serial,
sendo a mais conhecida como a RS-232.
O interfaceamento RS-232 implica em um aterramento
entre os dois dispositivos envolvidos na comunicação de
dados, chamados de DTE e DCE. A sigla DTE significa
equipamento de terminação de dados, que é um dispositivo
que prepara as informações a serem enviadas/recebidas a linha
de comunicação pelo usuário. A sigla DCE significa
equipamento de comunicação de dados, e realiza a
transmissão de dados entre os dois dispositivos que podem
determinar a frequência de clock, os erros de transmissão e
codificação, ou seja, é responsável pela definição de como se
envia e como se recebem os dados (TORRES, 2002).
A Figura 2 mostra o modo de comunicação entre o controle
remoto e a central, e a comunicação RS-232 entre o arduino e
o módulo Xbee.
Os sinais enviados estão na forma serial e são enviados
sequencialmente um a um, através de uma linha única de
comunicação. Eles são representados por níveis de tensão e a
comunicação é bilateral, com uma velocidade relativamente
baixa de 20 Kb/s, com um pequeno alcance.
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Fig. 1. Modo de comunicação entre o controle remoto e a
central.
No protocolo RS-232 as tensões na faixa de +3 a +15 volts
são conhecidos como níveis baixos, e as tensões de -3 a -15
volts são conhecidos como níveis altos, essa lógica visa obter
uma maior segurança na transmissão dos dados. Na Figura 3
temos a representação das faixas de sinais deste protocolo
(TORRES, 2002).

Fig. 3. Faixas de sinais.
Fonte: Mundo automação industrial, 2016.
A forma de transmissão assíncrona dispensa o transmissor
estar sincronizado com o receptor, pois ele é informado
quando cada informação começa e termina sendo assim, a
forma mais comum de transmissão de sinais, dispondo assim
de bis de start e stop.
Na Figura 3 podemos observar que o sinal é formado por
bits individuais (um a um) de tamanho definido do formado
ASCII. A quantidade de bits pode variar de 5 a 8, os quais são
enviados depois de um sinal de start que é reconhecido quando
a linha que está no nível 1 (negativa), passa para o nível 0
(positiva).
Na aba descendente do sinal da Figura 3, (passagem de 1
para 0) há o reconhecimento do aviso de início de transmissão
das mensagens. No final da mensagem de dados é enviado
também um bit de paridade que verifica se a informação
chegou correta, e depois um bit de stop.
Se esta foi a última mensagem, o nível da linha se mantém
alto (1), mas se uma nova mensagem deve ser enviada, tem-se
uma nova transição do nível (1) para o (0), que é reconhecida
como start, e o processo se repete. Logo em seguida será
abordado sobre as normas da IEEE 802.15.4.

O protocolo IEE802.15.4 foi sancionado pelo Institute of
Electrical and Electronics Engineers, como o padrão para
redes de baixo consumo de energia e baixa velocidade. Essas
redes operam na faixa de 2400 a 2483,5 MHz (2,4GHz) e com
uma taxa de transmissão de 250 Kbps (IEEE, 2012).
Esse protocolo é considerado como uma rede de
complexibilidade baixa. Esta característica permite com que o
consumo de energia seja reduzido, proporcionando um longo
tempo de utilização das baterias chegando à casa de meses ou
até anos com uma mesma bateria, dependendo de como o
dispositivo é utilizado. As redes 802.15.4 podem ser utilizadas
em dispositivos Zigbee com alcance máximo de 300 metros.
O protocolo IEEE802.15.4 possui várias divisões em sua
norma, que específica diversos itens. Para este trabalho iremos
focar nos itens que mais serão utilizados para o
desenvolvimento deste projeto, que são eles: Endereçamento
de redes e topologias de rede. Na sequência trataremos do
endereçamento de rede.
A. Endereçamento de rede
O endereçamento de rede é utilizado para definir os
endereços de destino e origem. O protocolo IEEE802.15.4
possui três tipos de endereçamento:
• Endereço de MAC: É um endereço de 64 bits, tendo um
identificador único. Neste tipo de endereço, os primeiros 24
bits são fornecidos pelo fabricante da IEEE.
• Short Adress: É um identificador de 16 bits, também
conhecido como endereço de nó, que é utilizado para a
identificação de um nó dentro de uma rede. Este endereço está
ligado ao PAN ID. Por meio deste identificador é possível
caracterizar um nó, possibilitando assim uma comunicação
direta.
• PAN ID: Como o Short Adress, o PAN ID também é um
identificador de 16 bits que é utilizado para fazer a separação
dos diferentes tipos de rede em um mesmo local. Através deste
identificador duas redes podem utilizar o mesmo canal para a
comunicação, sem interferências.
O endereço de MAC será a opção utilizada em nosso
trabalho como forma de restringir o acesso à rede, sendo
possível somente o endereço de MAC do controle remoto
nessa rede, evitando assim que a velocidade de acionamento
dos equipamentos seja reduzida devido ao consumo de dados
de outros endereços. Em sequência serão abordados os tipos
de topologias da rede (STEVENS, 1993).
B. Topologias de rede
Segundo os requisitos da norma, as redes podem ser mais
robustas com custos mais elevados ou reduzidos e podem ser
mais centralizadas ou distribuídas conforme for a necessidade
do tipo de instalação a ser escolhida.
As redes usam normalmente diferentes tipos de topologias,
que podem ser classificadas como topologias em estrela,
malha ou árvore como identificado na Figura 4 ou combinada
conforme a Figura 5.
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Fig. 4. Topologia de rede em estrela, malha e arvore.
Fonte: Zigbee Aliance, 2010.
Na topologia em estrela um dispositivo central controla e
monitora toda a rede. Na topologia de rede em malha todos os
dispositivos podem interagir com a rede, com a condição de
os mesmos não serem do tipo RFD, que são dispositivos com
função reduzida. A topologia em árvore funciona de forma
hierárquica, comunicando o coordenador com os módulos de
encaminhamento e estes com os dispositivos finais. Este tipo
de topologia possui uma certa restrição ao tipo de
comunicação, pois os módulos de encaminhamento não
podem se comunicar entre si apenas com o coordenador. No
entanto, essa topologia possui a capacidade de expandir a sua
rede (TORRES, 2001). A topologia combinada é utilizada em
redes mais complexas, pois utiliza um misto de várias redes
como mencionado anteriormente na Figura 5.

Como foi comentado acima, o módulo de comunicação
sem fio Zigbee utiliza a definição do IEEE802.15.4, que
trabalha em banda de frequências livres. O padrão Zigbee
destaca-se na área de comunicação pois se trata de uma
tecnologia com foco em economia, segurança e o baixo
consumo de energia, permitindo também o desenvolvimento
de redes privadas com uma vasta quantidade de dispositivos
conectados entre si.
As vantagens para a utilização do Zigbee são:
• Não necessita de licenciamento para o seu funcionamento,
permitindo que essa tecnologia seja empregada livremente.
• Excelente imunidade que ele tem em relação aos ruídos,
devido as suas características de rede e criptografia de dados
AES de 128 bits, que reduzem as chances de interferências
entre os dispositivos Zigbee e até entre dispositivos que
utilização protocolos de comunicação na mesma faixa de
frequência.
• Devido a forma de disposição dos dispositivos, a rede
permite um suporte mais organizado. Como os dispositivos
que interligam a rede possuem um microcontrolador e um
transceptor de radiofrequência, os equipamentos conectados
conseguem reconhecer os dados de cada dispositivo da rede.
Segundo a Aliança Zigbee, a tecnologia sem fio (wireless)
foi definida como um padrão de comunicação, para oferecer
uma opção de rede mais viável com baixas taxas de
processamento, mas com uma grande autonomia de operação.
Esta tecnologia foi desenvolvida para que haja um consumo
reduzido de energia, sendo mais aplicada em sensores de
diversos tipos de aplicação na área de automação industrial
(ZIGBEE ALLIANCE, 2007).
Na Figura 6 podemos perceber o posicionamento do Zigbee
em relação aos principais tipos de comunicações sem fio,
como a WPAN e a WLAN.

Fig. 5. Topologia combinada.
Fonte: Zigbee Aliance, 2010.

Fig. 6. Alocação das tecnologias wireless.
Fonte: Teleco, 2016.

Seguindo as normas da IEEE802.15.4 será utilizar no
desenvolvimento deste projeto a topologia estrela, pois como
os equipamentos e controles estarão todos em torno da
máquina de alinhamento de chassi, o melhor método para esse
projeto é colocar uma central para gerenciar os demais
recursos. Nesta mesma linha de desenvolvimento, estaremos
incorporando o módulo de comunicação sem fio Zigbee
atendendo as normas da IEEE802.15.4.

Como o Zigbee utiliza a definição 802.15.4, ele trabalha
com frequências livres, que podem ser operadas nas faixas de
868 MHz na Europa, 915 MHz no Estados Unidos e 2,4 GHz
no restante do planeta. Esse padrão especifica a camada física
e o controle de acesso a redes sem fio pessoais com baixa taxa
de transmissão.
Para realizar esse acesso ao padrão de rede Zigbee, será
analisado abaixo a forma de roteamento dessa tecnologia.
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A. Forma de roteamento do Zigbee
Uma das características no roteamento do Zigbee é o
aumento da sua eficiência energética, pois as rotas criadas pelo
Zigbee são mantidas independente de suas qualidades
evitando assim o uso desnecessário de transmissões e
atualizações desnecessárias.
Existem dois tipos de protocolos que são responsáveis pelo
roteamento do Zigbee:
• AODV: É um protocolo reativo, em que suas tabelas de
rotas não são atualizadas constantemente, a atualização só
acontece quando uma rota para a transmissão de dados foi
perdida ou não existe. Então inicia-se um processo de
descoberta de rota, onde o nó transmissor envia um pacote de
pedido de roteiro na rede.
• OLSR: É um protocolo proativo, em que possui
atualizações constantes em suas rotas através de pacotes de
transmissão. Esse tipo de aplicação necessita de um controle
de demanda devido ao seu tempo prolongado de vida na rede,
permitindo assim que a qualidade do encaminhamento de
mensagens não seja perdida.
O sistema de roteamento Zigbee possui uma ferramenta que
configura automaticamente sua rota quando um enlace é
perdido. Se um determinado nó “filho” perder sua conexão
com o “pai”, é reiniciado o processo de integração na rede
desse nó. Esta autoconfiguração é muito importante por
diminui a interversão humana no dispositivo, pois os
coordenadores de rede mantêm a malha em funcionamento
independentemente de alguns nós filhos apresentarem falhas
de comunicação (ZIGBEE ALLIANCE, 2007). Na Figura 7 é
mostrado como esse processo funciona.

dispositivo Digi International, disponibiliza dois modelos de
módulos de rádio:
• Modelo de rádio Xbee Series 1: Este modelo implementa
somente o protocolo IEEE 802.15.4, e não permite a utilização
de outros tipos de rede.
• Modelo de rádio Xbee Series 2: Este modelo utiliza os
dois tipos de protocolo Zigbee e IEEE802.15.4, e permite a
utilização de outros tipos de rede, como por exemplo a rede
em malha.
O rádio Xbee não possui controle de potência, pois a
potência utilizada entre o nó sensor e o nó coordenador é a
mesma potência utilizada para a transmissão de dados
(FARAHANI, 2008). Esse dispositivo possui um controle de
estado de atividade, que permite desligar o mesmo sempre que
ele se apresentar ocioso. Na Figura 8 é mostrado os tipos de
antena que a empresa Digi International oferece para os
módulos Xbee, antena tipo Whip, antena com conector U.FL
e antena com chip, atendendo assim as mais variados tipos de
aplicações.

Fig. 8. Modelos de antena para os módulos Xbee.
Fonte: Device mart, 2017.

Fig. 7. Autoconfiguração Zigbee.
Fonte: Adaptado de Zigbee aliance, 2010.
A topologia hierárquica da rede Zigbee é ilimitada, ou seja,
a cada novo roteador que é inserido na rede, essa mesma acaba
expandindo a sua área de cobertura. Mesmo que o número de
enlaces entre “pais” e “filhos” seja limitado devido a
quantidade de buffer. Os coordenadores e roteadores são
ilimitados, exceto ao fato do endereçamento de 16 bits trazer
uma limitação de 65.535 endereços (ZIGBEE ALLIANCE,
2007).
Após ser estudado sobre acionamentos, dispositivos de
comando, tipos de comunicação, redes sem fio e as topologias
Zigbee, será desenvolvido no tópico a seguir com os
problemas encontrados no alinhador de chassi, e as
ferramentas propostas para a solução do problema.
B. Módulo de comunicação Xbee
O Os módulos de comunicação Xbee adotam os protocolos
Zigbee IEEE802.15.4 (DIGI, 2009). A fabricante do

C. Formato de envio/recepção de dados e tipos de operação
O rádio de comunicação Xbee possui dois formatos de
operação, e são eles:
• Modo de operação transparente (AT): Esse primeiro
modo, possui o envio e o recebimento de dados de forma direta
utilizando a porta serial. Isso possibilita que o
desenvolvimento das aplicações seja mais simples, apenas
conectando a aplicação em uma porta serial do módulo e
enviando os dados utilizando comandos AT. Uma
desvantagem deste módulo é não ser escalável para enviar os
dados a vários destinatários e não conter a opção de configurar
os módulos de comunicação via acesso remoto.
• Modo de operação interface de programação de
aplicativos (API): Esse segundo modo de operação, é baseado
no envio e recepção de quadro de dados concernentes a
comandos, permitindo assim um aumento na escalabilidade da
rede.

Fig. 9. Estrutura do quadro de dados API.
Fonte: Digi, 2009.
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Através do modo de operação API, os comandos AT
também podem ser enviados e recebidos, possibilitando assim
a utilização das ferramentas dos dois módulos em um módulo
de operação na rede, o API.
Na Figura 9 está a estrutura do quadro de dados e aplicações
que utiliza o modo de operação. Todas as aplicações que
utilização estes tipos de modelo devem estar em concordância
com esta estrutura.
D. Portas de entrada e saída do Xbee e suas funções
No módulo Xbee há treze portas de entrada e saída (DIO0
a DIO12), algumas portas possuindo várias funções, e que
podem ser configuradas através do programa X-CTU. Na
Figura 10 podemos observar a pinagem dos módulos e suas
respectivas funções.

Fig. 10. Pinagem do módulo Xbee.
Fonte: Adaptado de Digi, 2009.
Segundo o manual da DIGI (2009), cada pino possui suas
respectivas funções, as quais são:
•.Pino 1: Alimentação VCC de 3,3 Volts;
•.Pino 2: DOUT – Saída, saída de dados. Pode ser
conectado ao microcontrolador para envio e recepção de dados
de sensores;
•.Pino 3: DIN – Entrada, entrada de dados. Pode ser
conectado ao microcontrolador para envio e recepção de dados
de sensores;
•.Pino 4: DIO12, função de entrada ou saída digital;
•.Pino 5: RESET, pode ser executada através de uma chave
do tipo push-button. Conectando um terminal da chave no
pino 5 (reset) e o outro terminal da chave no pino 10 (terra);
•.Pino 6: RSSI/DIO10, além da função DIO10, este pino
pode ser utilizado para medir sinais de RSSI da última
transmissão recebida pelo módulo;
•.Pino 7: DIO11, função de entrada ou saída digital;
•.Pino 8: Reservado, não deve ser conectado;
•.Pino 9: SLEEP/DIO8, além da função DIO8, este pino
pode ser utilizado como uma função de stand by (dormência).
Quando existe um nível de tensão aplicado neste pino (nível
alto), a função de sleep é ativada. Para o módulo funcionar
normalmente, o pino precisa receber o terra (nível baixo) pino
10;
•.Pino 10: Ground – Terra;
•.Pino 11: DIO4, função de entrada ou saída digital;
•.Pino 12: CTS/DIO7, é utilizado para controle de fluxo
(Clear-to-send);
•.Pino 13: ON/SLEEP/DIO9, além da função de entrada e
saída digital, como ser utilizado como um indicativo de

funcionamento do módulo. Utilizando um LED, quando
ligado pode indicar o funcionamento normal do módulo, e
quando desligado pode indicar que o módulo está em stand by
(dormência).
•.Pino 14: Reservado, não deve ser conectado.
•.Pino 15: Assoc/DIO5, além da função de entrada e saída
digital, é possível através de um LED ligado indicar que o
módulo está associado a rede, e o mesmo desligado indicar
que o módulo não está em operação. Quando o módulo está
associado a rede, o mesmo deve piscar em um intervalo
regular de 500ms para nós coordenadores, e de 250ms para
nós roteadores e dispositivos finais;
•.Pino 16: RTS/DIO6, é utilizado para o controle de fluxo
(Request-to-send);
•.Pino 17: AD3/DIO3, possui a função de entrada e saída
digital, ou somente a função de entrada analógica;
•.Pino 18: AD2/DIO2, possui a função de entrada e saída
digital, ou somente a função de entrada analógica;
•.Pino 19: AD1/DIO1, possui a função de entrada e saída
digital, ou somente a função de entrada analógica;
•.Pino 20: AD0/DIO0, possui a função de entrada e saída
digital, ou somente a função de entrada analógica. Está última
porta também possui a função de comissionamento,
conectando um terminal da chave push-button ao pino 20, e o
outro terminal da chave ao pino 10 (terra).
E. Modos de operação do Xbee
O módulo Xbee possui cinco tipos de modo de operação
IDLE, Transmit, Receive, Command e Sleep, que são
demonstrados na Figura 11. Esse módulo já vem de fábrica
com o modo de operação IDLE quando não está enviando e
nem recebendo dados.

Fig. 11. Estrutura de operação do Xbee.
Fonte: Adaptado de Digi, 2009.
Logo após esta operação o módulo passa para os modos de
Transmit e Receive respectivamente, quando transmite e
recebe os dados. O modo Command é ativado quando o
módulo recebe instruções de controle e configurações para o
rádio. A função Sleep é ativada somente quando o entra em
estado de dormência.
O módulo Xbee também possui a função de Sleep Mode
(SM), que ativa o modo de operação de economia de energia.
A Tabela1 mostra as principais configurações do módulo que
podem ser realizadas através do software X-CTU.
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TABELA I
Funções do SM no módulo Xbee
Comando
AT
SM

SN

SP

ST

SO

Parâmetros

Padrão de
configuração

0-desabilitado/1habilitado pelo
pino/4-habilitado
no modo cíclico

0

1-0xFFFF

1

0x20-0Xaf0 x
10ms

0x20

1-0xFFFE (x 1ms)

0x1388 (5
segundos)

0-0xFF

0

Nome e Descrição
Sleep Mode –
Configura no modo
sleep
Número de períodos
em modo sleepConfigura o número
de períodos que o
módulo ficará em
modo de dormência,
quando habilitado.
Determina quanto
tempo o dispositivo
final vai dormir,
limitado até 28
segundos.
Define o
temporizador do
modo sleep. É
reiniciado cada vez
que dados seriais são
recebidos.
Configura as opções
do modo sleep.
Incluem:
0:Desabilitado /0x02
– Ativo entre ST
time/0x04 - Sleep
total SN * SP time

Fonte: Adaptado de DIGI (2009).
Em seguida no tópico F será descrito sobre o Arduino, suas
características e funções compartilhadas com o módulo de
comunicação Xbee.
F. Plataforma Arduino
O Arduino® é uma plataforma de hardware open source,
de fácil utilização, é mais utilizado para a criação de
dispositivos que permitam interação com o ambiente, que
utilizem como entrada sensores de temperatura, luz, som etc.,
e como saída LEDs, motores, displays, auto-falantes etc
(SOUZA, 2011).

robótica (SILVA, 2014). Nela pode-se adicionar diversos
tipos de componentes eletrônicos direcionados e programados
para uma determinada atividade.
A plataforma Arduino, mais especificamente o Arduino
uno R3, usa um microcontrolador ATMEGA 16U2 com a
função de receber e entregar o fluxo de informações de
maneira controlada por uso de software. A plataforma e
arquivos são licenciados pela Creative Commons3 que
permite tanto uso pessoal e comercial, desde que seja dado
crédito ao Arduino e liberação de seus projetos sob a mesma
licença. A Figura 12 mostra um Arduino do modelo UNO R3,
com a respectiva função de cada pino (SILVA, 2014).
A plataforma Arduino foi escolhida por utilizar uma
camada simples de software integrada na placa, que é um
bootloader e uma interface que utiliza uma linguagem C/C++
de fácil desenvolvimento, a qual também é open source como
descrito acima.
Neste ambiente de desenvolvimento estão acessíveis várias
bibliotecas que permitem o interfaceamento com outros
hardwares, neste caso o Xbee, permitindo o desenvolvimento
de diversos tipos de aplicações, desde as mais simples até as
mais complexas.
V. PROBLEMA
Atualmente o alinhador de chassi possui um controle com
um cabo de aproximadamente 10 metros, o que dificulta a
transição do operador em pontos estratégicos para verificar o
alinhamento do chassi. Outro ponto problema visto é que não
há uma identificação da pressão aplicada nas mangueiras, e se
os registros das mangueiras estão abertos ou fechados.
A. Alinhador de chassi modelo gaiola
O alinhador de chassi modelo gaiola é uma máquina
projetada toda em ferro maciço, para suportar toda a força
desempenhada pelos pistões hidráulicos ao comprimir ou
retrair o chassi de um caminhão, carreta ou caçamba. Essa
máquina possui um tamanho apropriado para que veículos de
médio a grande porte possam ser alocados dentro da mesma,
como mostra a Figura 13.

Fig. 12. Arduino Uno R3.
Fonte: Adaptado de Arduino CC, 2017.
Esse dispositivo consiste em uma plataforma open source
baseada em hardware e software para as áreas de automação e

Fig. 13. Alinhador de chassi modelo gaiola.
Fonte: Mfrural equipamentos, 2016.
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Esta máquina é utilizada nos casos onde um veículo de
médio a grande porte sofre algum tipo de esforço excessivo
em seu chassi através de colisões, tombamentos, excesso de
cargas e outros motivos que causem a deformação, fazendo
com que o veículo trafegue de forma descentralizada,
prejudicando outras peças como, por exemplo: Desgaste
excessivo dos pneus, cubos, rolamentos, suspensão e etc.
Após esse veículo ser analisado por um especialista na área,
o mesmo irá detectar qual o tipo de problema que apresenta o
chassi, se o mesmo foi torcido, empenado, rebaixado, elevado,
quebrado ou trincado, conduzindo esse veículo para a máquina
onde serão realizadas as correções.
As correções serão realizadas através dos pistões
hidráulicos que serão colocados em posições estratégicas para
que o chassi torne a posição original. Esse processo pode ser
realizado de duas formas: a frio ou a quente.
• A forma a frio consiste unicamente em posicionar os
pistões nas áreas estratégicas, e aplicar uma força nos mesmos
até que o chassi seja realinhado.
• A forma a quente é empregada quando o chassi não
consegue o alinhamento de forma fria, então com a utilização
de um maçarico o chassi é pressionado pelos pistões e
esquentado em pontos específicos, de modo que ao serem
esfriados com água o chassi volte ao lugar.
Os pistões são impulsionados através de uma bomba
hidráulica conectada a um motor elétrico de 3 cv que produz
uma força de 100 toneladas em cada pistão, esses pistões são
acionados por meio de um controle e uma solenoide
conectados por um cabo de 10 metros, conforme mostra a
Figura 14.

importantes ao controle remoto, como a altura que o pistão
está e a pressão realizada pelo mesmo. Em seguida serão
listados alguns dos materiais utilizados neste projeto.
B. Materiais utilizados para o desenvolvimento do controle
remoto e da central.
2 Módulos Xbee Maxtream;
2 Arduino Uno R3;
1 Xbee Explorer;
1 Xbee Shield;
2 Módulos Rele para Arduino;
Led´s;
1 Bateria 9V;
1 Fonte 5V;
1 Display;
Chaves liga/desliga;
Botões;
Resistores;
2 Caixas Plásticas;
Conectores;
Cabos 0,4mm;
Sensor Ultrassônico HC-SR04;
Potenciômetros;
C. Descrição da montagem dos hardwares
Para o desenvolvimento do controle remoto foi utilizado
um Xbee em conjunto com o Xbee Explorer, que faz a
conexão com o Arduino através dos canais de comunicação
TX e RX e os pinos de alimentação VCC e GND.

Figura 14. Bomba hidráulica.
VI. RESULTADOS
Esta seção do trabalho descreverá o desenvolvimento
realizado para se obter o resultado proposto, através de
informações detalhadas da montagem do controle que efetuará
os comandos, da montagem da central que fará o acionamento
dos dispositivos e as configurações realizadas no módulo
Xbee e na placa Arduino.
A. Descrição do projeto
No desenvolvimento do projeto, foi realizada a montagem
do controle remoto que enviará os comandos necessários para
a atuação dos pistões e receberá algumas informações
pertinentes a esse processo, que serão exibidas em um display
para o usuário. Também foi desenvolvida uma central que
efetuará os comandos recebidos e enviará as informações mais

Fig. 15. Ligações elétricas do controle remoto.
A alimentação do controle será feita através de uma bateria
de 9V, ligado a um botão, e a comunicação entre o Xbee e o
Arduino será feita através da serial RS-232 que fará a
transmissão e a recepção dos dados entre os dois dispositivos.
As ligações internas do controle, entre o Xbee, Arduino,
chaves, botões e LED’s foram feitas através de cabos 0,4mm.
Na Figura 15 podemos observar as ligações internas do
controle remoto.
O controle possui um display de cristal líquido para
visualização da identificação do pistão que está sendo
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utilizado, sua distância e pressão exercida, também possui
botões para acionamento e navegação no menu da tela e
chaves liga/desliga utilizadas para abertura e fechamento e
válvulas hidráulicas. A Figura 16 mostra a parte externa do
controle remoto.

a transmissão e a recepção dos dados entre os dois
dispositivos. As ligações internas da central, entre o Xbee,
Arduino, conectores e módulos rele foram feitas através de
cabos 0,4mm, a Figura 17 demonstra essas ligações.

Fig, 17. Ligações elétricas da central de acionamento.
Fig. 16. Controle remoto.
As funções de cada componente do controle remoto da
Figura 16 são:
1 – Display: Mostra as informações do pistão selecionado,
distância em centímetros e pressão em toneladas.
2 – Botões de navegação: Esses são os botões que o usuário
vai utilizar para percorrer o menu, são 6 menus e cada menu
mostra a informação de cada pistão selecionado.
3 – Chaves liga/desliga pistões: Essas chaves são utilizadas
para realizar o fechamento e abertura das válvulas que liberam
o acesso de óleo para os pistões realizarem o avanço e o recuo.
4 – Chave liga/desliga pneumática: Esta chave intercala o
fluxo de óleo enviado nas mangueiras pela bomba hidráulica
através de uma solenoide e um pistão pneumático que faz essa
troca. A bomba hidráulica envia óleo individualmente para
cada mangueira, uma das mangueiras realizará o avanço do
pistão e a outra mangueira realizará o recuo deste pistão.
5 – Botão motor: Este botão realiza o acionamento do
motor através de um contatora, este motor movimenta a
bomba hidráulica para enviar óleo para as mangueiras
responsáveis pelo avanço e recuo dos pistões.
6 – Chave liga/desliga controle: Esta chave está ligada a
uma bateria de 9V que alimenta ou não o circuito.
7 – Potenciômetro: Este potenciômetro faz o ajuste de
luminosidade do display.
8 – Conector DC P4 fêmea: É utilizado para alimentação
do circuito através de uma fonte de 5V.
9 – Conector USB AMBM: É utilizado para transmissão de
dados do computador para o Arduino.
A montagem da central que realizará o acionamento dos
equipamentos é composta de um módulo Xbee em conjunto
com um Shield que faz a conexão com o Arduino através dos
canais de comunicação TX e RX e fornece a alimentação
módulo. Também possui um módulo com relé que faz o
acionamento de cargas maiores. A alimentação da central será
feita através de uma fonte de 5V, e a comunicação entre o
Xbee e o Arduino será feita através da serial RS-232 que fará

A central possui os reles que farão o acionamento das
válvulas solenoides e as saídas digitais e analógicas para
conexão do sensor ultrassônico e do manometro representado
pelo potenciômetro. A Figura 18 mostra a parte externa da
central.

Fig, 18. Central de Comandos.
1 – Conectores reles: Utilizado para saída dos módulos para
acionamento dos equipamentos (contatora e válvulas
solenoides).
2 – Conectores saídas digitais: Utilizadas para conexão do
sensor ultrassônico.
3 – Conector saída analógica: Utilizado para conexão do
manometro, representado por um potenciômetro.
4 – Conectores alimentação: Saídas 5V para alimentação
dos sensores.
5 – Sensor Ultrassônico: Utilizado para realizar a medida
de avanço e recuo do pistão.
6 – Sensor de Pressão: Utilizado para medir a pressão
exercida pelos pistões.
7 – Conector USB AMBM: É utilizado para transmissão de
dados do computador para o arduino.
8 – Conector DC P4 fêmea: É utilizado para alimentação
do circuito através de uma fonte de 5V.
9 – Conector mini USB: Utilizado para transmissão de
dados para o Xbee através do computador.

102

A comunicação entre o controle remoto e a central, será
realizada por meio de onda de rádio a 2,4 GHz com uma taxa
de transmissão de 250 Kbps, conforme especifica a norma
IEEE 802.15.4 como abordado anteriormente.
No tópico a seguir será realizada a descrição dos softwares
utilizados no desenvolvimento do projeto.
D. Configuração do módulos XBee
Para configuração dos módulos foi utilizado o software XCTU® 6.4.1. O XCTU® é um aplicativo multi-plataforma
gratuito projetado para permitir que os desenvolvedores
interajam com os módulos Digi RF através de uma interface
gráfica simples de usar (DIGI, 2018).
O XCTU® inclui todas as ferramentas que um
desenvolvedor precisa para trabalhar rapidamente com o
Xbee, uma dessas ferramentas é a visualização de rede gráfica,
que representa graficamente a rede XBee juntamente com a
força do sinal de cada conexão (DIGI, 2018).
Com essa visualização gráfica foi possível realizar a
configuração dos Xbee´s, onde no controle remoto foi
configurado o Xbee coordenador, e na central foi configurado
o Xbee roteador. Assim, para que haja uma comunicação
ponto-a-ponto entre os Xbee’s é necessário modificar apenas
quatro itens, conforme configuração do módulo Xbee
coordenador, mostrado na Figura 19.

Fig. 19. Configuração do Xbee coordenador.
Além disso, de acordo com a Figura 19, os principais
parâmetros e suas funções que precisam ser configurados em
cada módulo estão apresentadas a seguir, onde:
O ID PAN ID – É o número de identificação da rede Xbee
ao qual o módulo irá se conectar. PAN significa Personal Area
Network. Para juntar dois ou mais módulos Xbee à mesma
rede, basta que estejam com o mesmo PAN ID.
O MY 16-BIT SOURCE ADDRESS – É um número único
que identifica o módulo Xbee na rede.
O DH DESTINATION ADDRESS HIGH – Determina a
parte "alta" (32 bits), do endereço de 64 bits que podemos
atribuir aos módulos Xbee. Como estamos utilizando apenas
dois módulos, vamos setar esse valor para 0 e utilizar apenas
a parte baixa do endereço, especificada no próximo comando.

Já a configuração do módulo Xbee roteador é praticamente
igual à do módulo Xbee coordenador, invertendo apenas dois
parâmetros o DL DESTINATION ADDRESS LOW e o MY
16-BIT SOURCE ADDRESS, conforme mostrado na Figura
20.
Dessa maneira, foi determinando que os dois módulos
pertencem à mesma rede (PAN ID 1234), que o primeiro
módulo tem endereço 1 (coordenador) e vai se comunicar com
o módulo que tem endereço 2 (roteador) e o segundo módulo
tem endereço 2 (roteador) e vai se comunicar com o módulo
que tem endereço 1 (coordenador).
A troca de informações entre o controle e a central é
realizada por meio da transmissão sem fio entre os módulos
Xbee. O Arduino do controle remoto e da central, possuem o
código fonte que realiza os comandos e faz a leitura dos dados
transmitidos por meio dos Xbee´s. Tanto o controle remoto
quanto a central, enviam e recebem informações. O controle
remoto envia as informações de acionamento dos
equipamentos, e recebe as informações de distância entre os
pistões, e a força em toneladas que cada pistão está exercendo
sobre o chassi. A central envia as informações de quais pistões
estão sendo utilizados, a distância de cada um deles e a força
exercida pelos mesmo, e recebe as informações para acionar
os equipamentos como descrito anteriormente.
E. Simulações
Os esquemas e simulações do sistema foram realizadas no
software Proteus® 8.6 SP2. O Proteus® é uma ferramenta
útil para estudantes e profissionais que desejam acelerar e
melhorar suas habilidades para do desenvolvimento de
aplicações analógicas e digitais (ARTURO SANDOVA
BERMÚDEZ, 2016).
Ele permite o desenho de circuitos empregando um entorno
gráfico no qual é possível colocar os símbolos representativos
dos componentes e realizar a simulação de seu funcionamento
sem o risco de ocasionar danos aos circuitos (ARTURO
SANDOVA BERMÚDEZ, 2016).
A simulação pode incluir instrumentos de medição e a
inclusão de gráficas que representam os sinais obtidos na
simulação.

Fig. 20. Configuração do Xbee roteador.
O DL DESTINATION ADDRESS LOW – Aqui será
colocado o endereço do módulo de destino. Como setamos 0
para o parâmetro DH, vamos utilizar o endereço de 16 bits
especificado em MY 16-bit Source Address.

Fig. 21. Esquema elétrico do controle remoto.
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Este programa também possui a capacidade de simular
adequadamente o funcionamento dos microcontroladores
mais populares (PICS, ATMEL-AVR, Motorola, 8051, etc.)
Também tem a capacidade de passar o desenho a um
programa integrado chamado ARES no qual se pode levar a
cabo o desenvolvimento de placas de circuitos impressos
(ARTURO SANDOVA BERMÚDEZ, 2016).
Além disso, utilizando o software do Proteus foi possível
desenvolver as simulações do controle remoto e da central de
comandos, onde que através da Figura 21 é possível observar
o esquema elétrico desenvolvido para o processo de simulação
do controle remoto.
Assim, com base na Figura 21, cada parte corresponde a um
componente do controle remoto, onde que:

5 – Acionamento de mudança de mangueira com o pistão
pneumático através do driver de rele do Arduino.
6 – Simulação do manômetro de pressão por meio de um
potenciômetro.
7 – Acionamento de abertura e fechamento das válvulas dos
pistões por rele.
F. Descrição dos testes realizados em bancada
Para ter um resultado mais aproximado do funcionamento
do controle remoto e da central, realizou-se os testes em uma
bancada que possui um sistema pneumático que simula
parcialmente o esquema utilizado na empresa. Na Figura 23
podemos observar a montagem da bancada com os
equipamentos pneumáticos.

1 – Arduino Uno R3 com suas saídas e entradas digitais
conectadas aos componentes do circuito.
2 – Display com os botões de navegação, onde será
demonstrado o pistão, a pressão e a distância.
3 – Módulo Xbee, conectado as portas TX e RX do arduino.
4 – Chave para acionamento de mudança de mangueira.
5 – Chave para abertura e fechamento das válvulas de do
pistão.
6 – Botão para acionamento do motor.
Logo depois, foi desenvolvido o esquema elétrico para o
processo de simulação da central de comandos, melhor
demonstrada na Figura 22.

Fig. 23. Montagem dos pistões e motor na bancada de teste.
Com base na montagem da bancada, os pistões
pneumáticos simulam os pistões hidráulicos com seus avanços
e recuos, o motor simula o próprio motor da bomba hidráulica
que envia óleo para os pistões, e o pistão pneumático com o
fim de curso simula a abertura e fechamento das válvulas
hidráulicas e a abertura e fechamento da válvula que faz a
troca das mangueiras.

Fig. 22. Esquema elétrico da central de comando.
Como descrito acima no processo do controle remoto, cada
parte separada do esquema elétrico da Figura 22 corresponde
a um componente da central de comando, dada por:
1 – Arduino Uno R3 com suas saídas e entradas digitais
conectadas aos componentes do circuito.
2 – Sensor ultrassônico conectado as portas digitais do
Arduino.
3 – Acionamento do motor da bomba hidráulica pelo driver
de rele do Arduino.
4 – Módulo Xbee conectado as portas TX e RX do Arduino.

Fig. 24. Acionamento do motor e pistões através do controle
remoto.
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Assim, para que haja o acionamento dos pistões bem como
o acionamento da bomba hidráulica, foi utilizado um controle
remoto sem fio, conforme a Figura 24. Nesse caso, o controle
remoto está acionando o pistão 1, e o mesmo está com um
avanço de 48cm e uma pressão de 4 toneladas.
Para o desenvolvimento das simulações foi utilizado para
testes somente um pistão, um sensor ultrassónico e um sensor
de pressão (simulado por um potenciômetro), bastando
somente replicar o que foi realizado neste pistão, para os
outros 5 pistões que a máquina de alinhamento de chassi
possui.
VII. CONCLUSÕES
É possível concluir que o projeto desenvolvido atendeu aos
requisitos estabelecidos de forma satisfatória, obtendo os
resultados esperados. Através das simulações realizadas na
bancada pneumática foi possível observar uma total
concordância da proposta deste trabalho, pois a bancada
pneumática representa as situações reais que ocorrem na
empresa. Algumas linhas de código (mostradas anteriormente
no artigo) foram desenvolvidas para evitar que os pistões
permaneçam acionados e passem do seu limite de trabalho,
devido as perdas de dados na transmissão das informações,
garantindo assim a segurança dos equipamentos e
colaboradores envolvidos no processo. Como é uma
comunicação wireless, sempre há um pequeno atraso na
transmissão de dados, mas como o trabalho com os pistões não
necessita de muita precisão, a utilização dos Xbee´s atenderam
a necessita proposta inicialmente. O projeto foi realizado
somente na bancada pneumática, devido ao alto valor das
peças para aplicar o mesmo na prática. Uma possível
continuação deste projeto seria realizar o levantamento de
custo das peças e implementar o projeto em loco com os
equipamentos hidráulicos.
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PROJETO DE UM SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO DE PRESSÃO
PARA MÁQUINAS TÉRMICAS
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Resumo – Esse trabalho tem como objetivo a construção
de um protótipo para o controle de pressão em máquinas
térmicas. Este controle tem como objetivo influenciar a
troca de calor do fluído refrigerante no condensador e
controlar a expansão do mesmo. Essas ações tendem a
melhorar a eficiência da máquina mediante as variações
de temperatura ambiente, visando manter a máquina
estável mesmo quando exposta a temperaturas próximas
de 0 °C. Para viabilizar a proposta estuda-se a necessidade
de altos investimentos para aquisição de novas máquinas
quando busca-se melhor desempenho ou investimentos
relativamente baixos na implantação do sistema aqui
apresentado. A implantação do projeto ocorre em um
veículo Citroen C4 Hacth, fabricado no ano 2012. O
controle de variação da velocidade do compressor não faz
parte do propósito deste trabalho.
Palavras-Chave – Sistema de Controle, Arduino,
Sistema de Refrigeração, Monitoramento de Pressões.

DESIGN OF AN ELECTRONIC CONTROL
SYSTEM OF PRESSURE FOR THERMAL
MACHINES
Abstract – This work aims at the construction of a
prototype for pressure control in thermal machines. This
control aims to influence the exchange of heat of the
refrigerant fluid in the condenser and to control the
expansion of the same. The actions tend to improve the
efficiency of the machine when exposited of variations of
environment temperature, aiming to keep the machine stable
even when exposed near to 0 °C. To make feasible the
proposal it is studied the necessity or not for high
investments to acquire new machines when better
performance is sought, it is enough to invest in the
implementation of the system presented here. The
implementation of the project takes place in a Citroen C4
Hatch vehicle, manufactured in the year 2012. The
compressor speed variation control is not part of the scope
of this work.
Keywords – Control System, Arduino, Cooling system,
pressure monitoring.
NOMENCLATURA
°C
PSI
DC

Grau Celsius.
Libra-Força por Polegada Quadrada
Corrente Contínua (Direct Current)

AC
V
HCFC
USB
Hz
PWM
Citroen
Duty Cycle

Corrente Alternada (Altenative Current)
Tensão (Volts)
Clorodifluorometano
Universal Serial Bus
Unidade de medida (Hertz)
Modulação por largura de Pulso (Pulse
Width Modulation)
Fabricante automotiva
Razão cíclica
I. INTRODUÇÃO

Atualmente, com a necessidade cada vez maior de reduzir
o consumo de energia, existe uma procura por sistemas e
máquinas cada vez mais eficientes na função para a qual foram
projetados e construídos. Até mesmo, surgem novas técnicas
de aprimoramento dos mesmos. Isto acaba por incentivar o
desenvolvimento de tecnologias para o monitoramento e
diagnóstico da operação de equipamentos [1].
Em ambientes industriais os sistemas de refrigeração são
grandes vilões com relação ao consumo de energia.
Atualmente verifica-se uma crescente utilização de sistemas
de refrigeração para conservação e produção de alimentos,
assim como, o aumento da necessidade por ambientes
climatizados em diversos segmentos da sociedade. Portanto é
de suma importância que se atinja, cada vez mais, controle
sobre os sistemas, com o objetivo de fazer com que eles
operem com a máxima eficiência em todas as condições de
funcionamento [1].
Em um sistema de ar-condicionado, ou sistema frigorífico,
pode-se identificar diversas perdas que influenciam
diretamente na eficiência da máquina térmica. Estas, além de
fazer com que ocorram perdas na geração de frios, provocam
desgastes no equipamento e aumentam o consumo de energia
elétrica devido ao seu trabalho exaustivo para que se tenha
uma temperatura desejada [1].
Para que se possa obter uma melhoria significativa, o
estudo propõe um novo sistema de controle para máquina
térmica. Esse controle baseia-se na implantação de um sistema
microcontrolado para realizar leituras das condições de
trabalho do fluído refrigerante e controlar atuadores para que
a máquina obtenha um melhor rendimento. Com isso, além da
melhoria citada anteriormente, agrega-se ainda valor, pois o
mercado, busca máquinas mais eficientes, não necessitando
descartar ou substituir as máquinas existentes. Assim, o valor
do investimento para a implantação do novo sistema torna-se
inferior com resultados satisfatórios e econômicos.
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II. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO
A VAPOR
A refrigeração, com base na segunda lei da termodinâmica,
é um processo que opera com base em um fluído refrigerante
onde o calor é retirado de um ambiente isolado para o meio
externo através de uma máquina térmica. Dá-se o nome de
refrigerador ao equipamento que realiza a troca de calor do
meio de menor temperatura para o meio de maior temperatura
[2].
De acordo com Van Wyllen (1995), um sistema completo
é composto por quatro elementos principais que trabalham em
conjunto com o gás refrigerante sendo: compressor,
condensador, válvula de expansão e evaporador. A Figura 1
demonstra a disposição destes elementos.

Fig. 1. Elementos do refrigerador.
Fonte: [3].

Com relação ao gás refrigerante, em meados do século
XIX, o físico alemão Richard Mollier descobriu a propriedade
criogênica de gases, que consiste na capacidade de retirar calor
de um sistema quando submetido à expansão [2].
O gás refrigerante, durante seu ciclo de trabalho, é
submetido a quatro etapas para completar sua função no ciclo
da refrigeração. Na Figura 2 observa-se o ciclo de um gás
refrigerante em um gráfico pressão x volume [2].

Van Wyllen (1995), descreve no estado 1-2 da Figura 2, o
processo realizado pelo compressor, no qual o gás é submetido
a sucção para então ser comprimido. Como pode ser
observado no gráfico, o volume do gás diminui e a pressão do
sistema aumenta. O estado 2-3 é a etapa onde ocorre a troca
de calor no condensador. Nota-se que a pressão do sistema
permanece constante e o volume diminui, ou seja, o gás
refrigerante foi condensado por meio da troca de calor. A
etapa 3-4, que ocorre na válvula de expansão, pode-se
observar que a pressão do fluído diminui bruscamente, ou seja,
o gás refrigerante que anteriormente estava no estado
condensado foi vaporizado, novamente, aumentando o seu
volume. Para finalizar o ciclo, o gás é submetido à troca de
calor no evaporador durante a etapa 4-1 onde ocorre um
aumento do volume do gás refrigerante em pressão constante,
voltando assim para a condição inicial.
A. Teoria de Controle
O controle automático tem desempenhado um papel muito
importante para o avanço da engenharia e da ciência nos
processos industriais e de manufatura moderna [4].
Sobre os sistemas de controle, é preciso compreender
alguns termos básicos. Variável controlada é o termo que
representa a grandeza ou a condição que vem a ser medida e
controlada. Variável manipulada é a condição ou grandeza que
pode ser alterada pelo microcontrolador a fim de afetar o valor
da variável controlada. Sistema a controlar é denominado
como sendo um conjunto de itens pertencentes a um
dispositivo ou máquina, que trabalham em conjunto para
desempenhar uma determinada operação. Os termos citados
ajudam a melhor compreender os sistemas de controle de
malha aberta e malha fechada [4].
O sistema de controle a malha aberta consiste em realizar
uma ação de controle, porém não medir a eficiência da mesma
nem tampouco o sinal de saída é comparado com um sinal de
referência. Sua aplicação é indicada para sistemas que
possuem entradas conhecidas antecipadamente no tempo e
livres de distúrbios ou influências externas. Possui apenas a
vantagem de ser de mais fácil construção e de custo reduzido
devido ao número de componentes ser menor quando
comparado ao sistema de controle de malha fechada [4].
O sistema de controle de malha fechada tem a finalidade de
comparar o sinal de saída com um sinal de referência, ou seja,
o sinal de saída é aferido e adicionado como uma entrada no
microcontrolador. Sua aplicação, geralmente, é voltada para
sistemas que possuem distúrbios, de modo que a
realimentação garanta a redução do erro provocado pelos
distúrbios fazendo com que o sinal de saída fique o mais
próximo do sinal de referência [4].
III. SISTEMAS DE CONTROLE DAS MÁQUINAS
TÉRMICAS
Comercialmente, existem dois tipos de controladores para
máquinas de ar-condicionado: o sistema convencional
(controle via termostato) e sistema de controle inverter.
Ambos possuem formas diferentes de atuação e controle de
temperatura ambiente.

Fig. 2. Característica do gás refrigerante.
Fonte: [2].
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A. Sistema de Controle Convencional
O sistema de controle convencional se baseia em uma
tecnologia antiga, porém, utilizada até hoje devido ao custo
inferior quando comparada ao sistema inverter.
Nas máquinas de ar-condicionado onde é aplicado o
sistema de controle convencional, o compressor é acionado de
forma binária, ou seja, seu acionamento resume-se em, ligado
a plena carga ou desligado. Com base neste conceito, quando
o ambiente controlado precisa ser resfriado, o compressor é
ligado e opera com a sua potência nominal. Quando não se faz
mais necessário resfriar o ambiente, o compressor é desligado
para que não haja mais retirada de calor [5].
Em comparações realizadas pela fabricante Fujitsu, é
descrito que o controle convencional para tais máquinas
possui um termostato, que realiza a leitura da temperatura do
ambiente e através dessa leitura o controlador atua com
condições de ligar ou não o compressor. Ressalta-se que nesse
tipo de controle, a temperatura ambiente varia entre -3°C e
+3°C em relação a temperatura de set point [6].
De forma análoga, o sistema convencional não faz nenhum
tipo de controle de volume do gás refrigerante. Apenas assume
o comando do termostato e funciona de acordo com a
temperatura de set point do mesmo.
B. Sistema de Controle Inverter
A tecnologia inverter é uma das mais recentes tecnologias
utilizadas para controle de volume em máquinas térmicas [5].
Seu funcionamento baseia-se em realizar o controle do
volume do gás refrigerante através da rotação do compressor,
o qual é responsável por pressurizar o sistema e fazer com que
o gás refrigerante circule, a fim de manter o ambiente
refrigerado e com pouca oscilação de temperatura. A Figura 7
representa as diferenças entre rotação do compressor e
oscilação de temperatura no sistema convencional e do
sistema inverter [6].

Para base de comparação, a Fujitsu, fabricante de
climatizadores de ambientes, também compartilha de
informações que coincidem com as da fabricante Komeco, na
qual o sistema inverter economiza 40% da energia quando
comparado com sistemas de controle convencionais. A Tabela
I apresenta um comparativo realizado pela Fujitsu, em que
aborda-se as vantagens do sistema de controle inverter em
relação ao sistema de controle convencional.
Tabela I
Comparativo dos sistemas abordados
Sistema inverter
• Atinge rapidamente a
temperatura desejada.
Controle de
Temperatura

Consumo de
Energia

• Temperatura desejada
é mantida constante
com pouca oscilação.
• Até 40% menor que o
convencional.
• Alta eficiência e
economia de energia.

• Maior consumo
elétrico.

• Compressor opera
variando a rotação em
função da temperatura
desejada.

• Compressor liga ou
desliga para manter a
temperatura
ambiente próxima a
temperatura
desejada.

• Aumento gradativo na
rotação do compressor
evitando picos de
energia.

• Compressor com
partida direta, picos
de energia.

• Menor que o
convencional.

• Baixo nível de ruído.

Operação

Nível de
Ruído

Gás
Refrigerante

Sistema
convencional
• É necessário algum
tempo para atingir a
temperatura
desejada.
• A temperatura
ambiente oscila (+/2ºC) próximo a
temperatura
desejada.

• Com a temperatura
estabilizada, o
compressor opera em
• Compressor liga e
baixa rotação, reduzindo desliga.
mais ainda o ruído da
condensadora.
• Gás R-410A que não
agride a camada de
ozônio.

• Gás R-22 (HCFC).

Fonte: [6].

Fig. 7. Acionamento dos compressores e controle da temperatura
através dos sistemas de controle apresentados.
Fonte: [6].

A Komeco, fabricante de vários equipamentos em geral,
afirma que o sistema de controle inverter economiza 40% da
energia elétrica quando comparado com sistemas de controle
convencionais. Além disso, o sistema convencional baseia-se
no método liga/desliga para controle da temperatura do
ambiente da instalação, o que acaba gerando picos de energia
e consequentemente causando consumo excessivo de energia
[5].

Ambas as comercializadoras de ar-condicionado afirmam
que onde existe um ar-condicionado com sistema de controle
inverter, o ambiente será mais agradável pois o sistema opera
com pouca variação de temperatura.
Visto que existe uma diferença discrepante de eficiência
entre os dois sistemas de controle apresentados, então,
avaliando tal diferença e estudando sobre eles, notou-se que
há possibilidade de melhoria no sistema convencional,
tornando-se possível a redução dessa diferença.
IV. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para o desenvolvimento do
trabalho aborda os conceitos de sistemas de controle, leituras,
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amostragens e atuadores. Além do embasamento teórico,
procedimentos de aferições foram adotados como
comprovações do comportamento do gás refrigerante.
A. Efeito da Temperatura no Volume do Fluído Refrigerante
O fluído refrigerante possui um comportamento de
aumentar seu volume em função da temperatura externa e
diminuir o mesmo quando a temperatura externa diminui.
Essas conclusões foram obtidas através de aferições no
sistema de refrigeração.
As aferições foram realizadas no dia vinte e um de
setembro de 2018, um dia em especial, em que houve grande
variação na temperatura ambiente. Foi constatado que quando
a máquina é exposta a uma temperatura de aproximadamente
15,4 °C, ela troca muito calor, condensando muito o gás
refrigerante e baixando consideravelmente a pressão do lado
de alta pressão, prejudicando a eficiência do equipamento. A
Figura 3 mostra a aferição.

constatado que houve mudanças nas pressões de ambos os
lados do sistema, essa avaliação é baseada no critério de
comparação com as demais aferições. A Figura 5 demonstra
as pressões no momento da aferição.

Fig. 5. Aferição no sistema de refrigeração com temperatura
ambiente de 28,6 °C.
Fonte: Autoria própria.

Através desta observação notou-se que a pressão do lado de
alta
pressão,
manômetro
vermelho,
está
com
aproximadamente 220 PSI e o lado baixa pressão, manômetro
azul, com aproximadamente 63 PSI.
A Figura 6 representa as aferições obtidas, tanto do lado de
alta pressão quanto do lado de baixa pressão, o
comportamento da máquina térmica em diferentes
temperaturas.

Fig. 3. Aferição no sistema de refrigeração com temperatura
ambiente de 15.4 °C.
Fonte: Autoria própria.

Através de observação notou-se que a pressão do lado alta
pressão, manômetro vermelho, está com aproximadamente
140 PSI e o lado baixa pressão, manômetro azul, com
aproximadamente 50 PSI.
Realizou-se a próxima aferição quando a temperatura
ambiente atingia 20,8 °C, e constatou-se que houve mudanças
de pressões de ambos os lados do sistema. A Figura 4
demonstra as pressões no momento da aferição.
Fig. 6. Gráfico de comparação das pressões diante da variação da
temperatura ambiente.
Fonte: Autoria própria.

Fig. 4. Aferição no sistema de refrigeração com temperatura
ambiente de 20,8 °C.
Fonte: Autoria própria.

Através de observação notou-se que a pressão do lado de
alta
pressão,
manômetro
vermelho,
está
com
aproximadamente 170 PSI e o lado de baixa pressão,
manômetro azul, com aproximadamente 56 PSI.
A terceira aferição no sistema foi realizada quando a
temperatura ambiente atingia a casa dos 28,6 °C. Foi

Ressalta-se que as conclusões sobre o comportamento do
fluído refrigerante foram obtidas através de aferições
realizadas no mesmo dia e no mesmo equipamento,
minimizando erros de medição por vazamentos no
equipamento ou diferença na quantidade de gás entre
máquinas.
Para conseguir uma melhoria perante a este fenômeno, seria
necessário manter o lado de alta pressão em uma pressão
constante, a fim de melhorar e controlar a troca de calor
visando manter o equilíbrio das trocas de calor, tanto do
condensador quanto do evaporador. Esta condição que
incentivou a elaboração deste novo sistema.
B. Sistema de Controle Proposto
Ao considerar os sistemas de controle apresentados, podese observar que há uma relevante discrepância entre eles, onde
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o sistema inverter apresenta vantagens técnicas em relação ao
sistema convencional.
O sistema de controle a ser desenvolvido para a simulação,
não pode ser classificado como controle convencional e nem
como inverter e tem como principal objetivo aumentar o
rendimento da máquina onde será implantado, visando
minimizar as interferências climáticas no fluído refrigerante,
umas das principais inimigas das máquinas condicionadoras
de ar.
A pressão do gás refrigerante é elemento a ser controlado
no sistema proposto. Com base em leituras de pressão,
realizadas por sensores, pode-se identificar o estado atual da
máquina. Desta forma, o sistema define sua resposta de
correção se houver necessidade. O controle de pressão foi
realizado a partir de um controle de ventilação no condensador
e em um controle de vazão através de uma válvula de expansão
eletrônica.
O controle de ventilação implica diretamente na troca de
calor no condensador e consequentemente controla a pressão
no lado de alta pressão do sistema térmico, o qual traz
melhorias significativas quando o ambiente da troca de calor
for muito frio.
O controle da válvula de expansão eletrônica, por sua vez,
tem como finalidade controlar a pressão do lado de baixa
pressão do sistema térmico, o que implica diretamente na
temperatura do evaporador e consequentemente na
temperatura do ambiente a ser resfriado. A Figura 8 apresenta
o sistema proposto.

Fig. 8. Sistema proposto representando os atuadores.
Fonte: Autoria própria.

O controlador desenvolvido tem uma vantagem em regiões
que possuem grandes variações de temperatura, pois sua
pressão otimiza-se de acordo com a necessidade da máquina
para operar na pressão correta.
V. CONSTRUÇÃO DO PROJETO
Como a intenção do projeto é controlar a expansão e a
ventilação, o sistema interpreta os valores dos sensores de
pressão e temperatura, assumindo-os como referência. As
saídas PWM variam de acordo com a necessidade do sistema
de refrigeração. O anexo I demonstra o diagrama elétrico do
microcontrolador e seus periféricos.
Para a implementação do projeto foi necessário a aquisição
dos itens que compõem o projeto. Estes itens são abordados a
seguir.

A. Placa Arduino Mega 2560
O Arduino é uma placa de circuito impresso sendo indicado
para criação de protótipos de eletrônica e também automações
[7].
A placa Arduino Mega 2560 é uma placa da plataforma
Arduino que possui vários recursos relacionados a
prototipagem e projetos elaborados. O processamento é
realizado com um ATmega2560 que possui 54 pinos de
entradas e saídas digitais, sendo que 15 destes podem ser
utilizados como saídas PWM. Além disso, possui também 16
entradas analógicas e 4 portas para comunicação serial. Conta
com maior quantidade de memória quando comparado ao
Arduino UNO, sendo uma opção para projetos que necessitam
de várias entradas e saídas além de memória interna com
maior capacidade [8].
A alimentação da placa Arduino Mega, pode ser feita tanto
por uma alimentação externa quanto pela USB. Ressalta-se
que a tensão de operação da placa é de 5V DC. Quando
alimentado externamente, recomenda-se a utilização de tensão
na faixa de 7V à 12V DC, esta faixa de tensão proporciona
melhor estabilidade de funcionamento e preservação da placa,
sendo que se alimentado com tensão menor do que o
especificado, pode causar turbulências na tensão interna do
mesmo causando a instabilidade citada anteriormente. Quando
alimentado com mais de 12V, pode ocorrer aquecimentos no
regulador de tensão e possivelmente causando danos à placa
[8].
Quando a placa é alimentada pela USB a alimentação já
ocorre em 5V, sendo assim, não há necessidade da utilização
do regulador de tensão e a alimentação ocorre de forma direta
[8].
A placa Arduino Mega 2560 foi escolhida para a realização
do protótipo devido a sua facilidade de manuseio, além de ser
uma ótima ferramenta para prototipagem.
B. Sensores de Pressão
Um transdutor de pressão tem como finalidade medir uma
pressão aplicada sobre ele e converter essa aferição em um
sinal elétrico. O princípio de funcionamento do transdutor de
pressão é eletromecânico. Consiste em um material elástico
que ao receber a pressão, o mesmo deforma-se e uma parte
elétrica detecta tal deformação [9].
Com este princípio de funcionamento, existem três tipos de
transdutores de pressão, sendo eles o resistivo, capacitivo e
indutivo [9].
O transdutor de pressão resistivo utiliza um calibrador de
tensão integrado ao material deformável. Desta forma,
qualquer diferença de pressão que ocorra no sistema, onde ele
está implantado, o material deformável molda-se de acordo
com a pressão em questão, assim variando o valor da tensão,
sendo capaz de ser coletado como sinal [9].
O transdutor de pressão capacitivo utiliza a variação da
capacitância para realizar a aferição. Existe uma placa presa
ao material deformável e outra presa no lado oposto. Assim
quando ocorre uma diferença de pressão, o tamanho do
dielétrico varia e como consequência o valor da capacitância
varia [9].
O transdutor de pressão indutivo utiliza o material
deformável para movimentar linearmente um núcleo
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ferromagnético. Tal movimento tem a intenção de variar o
valor da corrente AC induzida [9].
Avaliando-se os transdutores de pressão, foi utilizado o
sensor resistivo para a implementação do sistema, uma vez
que seu funcionamento é mais simples e sua leitura é de fácil
aquisição quando implantado ao microcontrolador.
C. Sensor de Temperatura
Para realizar a leitura da temperatura ambiente, é necessário
a utilização de um sensor para tal função. A escolha do sensor
descrito a seguir foi deferida devido à sua confiabilidade de
leitura e operar em uma faixa de temperatura acessível ao
projeto.
O DS18B20 é um sensor de temperatura que proporciona
precisão e faixa de operação aplicável ao propósito. Pode ser
aplicado em temperaturas entre -55 °C e 125 °C sendo que sua
precisão é de 0,5 °C quando opera de -10 °C à +85 °C, 1 °C
quando trabalha entre -30 °C à +100 °C e 2 °C quando opera
nas faixas extremas[10].
O sensor descrito, pode ser alimentado com tensões entre
3V até 5.5V, sua construção é formada por um
encapsulamento e três terminais, onde um deles resulta a
aferição e os demais são destinados a alimentação do sensor
[10].
Como o sensor pode operar com 5V, sua implantação no
sistema foi deferida, pois o Arduino opera nesta faixa.

A implementação visa somente extrair o máximo rendimento
da máquina térmica, controlar temperatura neste instante,
desligaria o acoplamento do compressor, fazendo com que os
dados de pressão e chaveamento não pudessem ser coletados.
Após as instalações dos plug’s, dispositivos de
acionamentos, sensores de pressão e arduino para realizar o
processamento dos parâmetros, pôde-se coletar a primeira
amostra. Esta amostra, demonstrada na Figura 9, foi coletada
quando a máquina térmica estava estabilizada na temperatura
de 27 °C, onde o lado de alta pressão do sistema estava com
220 PSI e o lado de baixa pressão do sistema com 25 PSI. Esta
pressão no lado de baixa pressão do sistema, indica que a
válvula de controle de pressão está operando para que não haja
congelamento de água no evaporador, assim não prejudicando
a troca de calor no mesmo. O cursor 1, azul, representa a
aferição da válvula de expansão eletrônica e o cursor 2,
amarelo, representa a aferição referente ao motor da
ventilação.

VI. RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO
SISTEMA DE CONTROLE
Com o protótipo disponível para a implantação, o mesmo
foi incorporado à um sistema de refrigeração automotiva, onde
o este desempenhou todas as funções citadas durante o
decorrer do trabalho.
O automóvel utilizado para a implementação do sistema foi
um Citroen C4 do ano 2012, este mesmo já possui um sistema
de refrigeração moderno, onde dispõe de um sistema de
monitoramento de pressão do gás refrigerante e controle da
mesma. O sistema do automóvel possui um transdutor de
pressão, no lado de alta pressão do sistema térmico, para
monitorar a mesma. Porém, não possui transdutor de pressão
no lado de baixa pressão, portanto, não há monitoramento da
pressão. O sistema utiliza um ventilador para realizar a troca
de calor no condensador e outro para realizar a troca de calor
no evaporador. O compressor é tracionado com o motor do
carro e a troca de calor no condensador é feita através de um
ventilador que tem a funcionalidade de resfriar a água do
radiador do carro e independentemente se houver ou não
necessidade de resfriar a água do radiador, o ventilador é
utilizado para resfriar o condensador. Essa análise foi
realizada através de observações durante o funcionamento do
veículo.
Para a realização da implementação foi necessário a
aquisição de uma parte do chicote do carro, para que de
maneira alguma, fosse danificar o chicote original do veículo.
Esta parte do chicote possui os plug’s das componentes que
deseja-se atuar e obter os resultados da implementação. Para
realizar a aferição da pressão do lado de baixa pressão,
realizou-se a inserção de um transdutor de pressão na mesma.

Fig. 9. Máquina térmica estável.
Fonte: Autoria própria.

Pode-se observar através da Figura 9, que o PWM não está
saturado, ou seja, existe um percentual do período cíclico que
encontra-se em nível alto, denominado duty cycle. Visto que o
duty cycle das duas saídas não são de mesmo valor, observase na Figura 10 os valores do PWM das duas saídas referentes
a aferição demonstrada na Figura 9, onde 1024 seria 100% e
0 seria 0% do período em nível alto.
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mesma. O duty cycle referente ao controle de pressão sofreu
variação para garantir o não congelamento de água no
evaporador. Na Figura 12 observa-se os valores das saídas
PWM referente a aferição demonstrada na Figura 11.

Fig. 10. Valores das saídas PWM.
Fonte: Autoria própria.

Utilizando a regra da proporção, pode-se observar, com
base nos dados da aferição apresentados na Figura 10, que o
duty cycle do acionamento do controle de pressão está em
torno de 83,7%, enquanto o controle de ventilação possui um
duty cycle de cerca de 62%.
Para que fosse possível simular variações na temperatura
ambiente para a próxima aferição, de maneira externa,
aumentou-se a troca de calor no condensador visando observar
o comportamento do controle implementado e com
expectativa de que a pressão se mantivesse constante.
Na Figura 11 observa-se o comportamento do controle
proposto sob influência externa, onde o cursor 1, azul,
representa a aferição do PWM referente a válvula de expansão
eletrônica e o cursor 2, amarelo, representa o PWM referente
ao motor da ventilação.

Fig. 12. Valores das saídas PWM.
Fonte: Autoria própria.

Utilizando-se do método da proporção, obteve-se os duty
cycles referentes a cada saída PWM. Nota-se que o duty cycle
referente ao motor diminui, representando cerca de 40% do
período. O duty cycle referente ao controle de pressão aumenta
levemente, cerca de 95% do período, para garantir os 25 PSI
na linha de baixa pressão e que não haja congelamento no
evaporador, essa ação pode ser chamada de controle de gelo.
Quando compara-se os dois casos, observa-se que houve
resposta do sistema de controle para corrigir a troca de calor
no condensador. Desta forma, o sistema implementado tem
chances de sucesso nas regiões mais frias.
Para a terceira aferição, a situação simulada caracteriza um
aumento da temperatura ambiente, ou seja, foi prejudicada a
troca de calor no condensador, assim pode-se obter a terceira
coleta de dados.
Para simular tal característica, foi necessário a adição de
um anteparo em parte do condensador com a finalidade de
prejudicar a troca térmica no condensador, como ocorre
quando a máquina térmica é submetida ao calor extremo.
Na Figura 13 observa-se o comportamento das saídas PWM
com a troca de calor prejudicada, o cursor 1, azul, representa
a aferição do PWM referente a válvula de expansão eletrônica
e o cursor 2, amarelo, representa o PWM referente ao motor
da ventilação.

Fig. 11. Coleta de dados obtida com influência externa na máquina
térmica.
Fonte: Autoria própria.

O aumento da troca de calor no condensador foi realizada
através da adição de água, ou seja, a ventilação já estava em
andamento e adição de água como fonte fria. O resultado foi a
diminuição do duty cycle referente ao ventilador e a pressão
manteve-se praticamente constante, ocorrendo uma pequena
queda de pressão até que o controle atuasse para corrigi-la
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TABELA II
Dados das aferições executadas
Condição
com 27 °C
como
Referência

Duty Cycle
Ventilador
(%)

Duty Cycle
Válvula
(%)

Pressão
Lado Baixa
Pressão
(PSI)

Pressão Lado
Alta Pressão
(PSI)

27 °C

62

83,7

25

220

40

95

25

220

100

80

25

237

Trocando
mais calor
Trocando
menos
calor

Fonte: Autoria própria.

Fig. 13. Coleta de dados obtida com influência externa na máquina
térmica.
Fonte: Autoria própria.

Ao observar a Figura 13, nota-se que o duty cycle referente
ao PWM do motor atinge 100% do período para tentar
compensar a dificuldade da troca de calor, porém a pressão do
lado de alta pressão, aumenta para 237 PSI. Esse aumento da
pressão ocorreu devido ao pouco material de contato existente
para a troca de calor. Na Figura 14 observa-se os valores das
saídas PWM referentes a aferição demonstrada na Figura 13.

Visto o comportamento do sistema de controle nas
aplicações aqui apresentadas, pode-se perceber que o sistema
de controle atuará com o propósito de melhorar a estabilidade
da máquina. Não é possível afirmar a faixa de temperatura
ambiente em que o sistema de controle pode garantir a
melhoria da estabilidade devido a alguns fatores como vento
incidente no condensador e tamanho do condensador. Caso
não haja vento intenso no condensador, pode-se afirmar que o
sistema de controle consegue atuar para manter a estabilidade
da máquina térmica mesmo com temperaturas muito baixas,
até mesmo negativas. Caso a temperatura ambiente seja muito
alta, o sistema de controle só conseguirá atuar beneficamente
se a construção da máquina térmica for favorável, ou seja,
quanto maior for o condensador, em maiores temperaturas ele
poderá operar.
Analisando os três, nota-se que o sistema de controle
corrige algumas perturbações oriundas de uma fonte externa,
seja ela ambiente ou proposital, visando manter uma
estabilidade e equilíbrio do sistema e realizando o controle de
gelo na linha de baixa pressão. Logo, utilizando como
exemplo, uma máquina instalada no Rio Grande do Sul e
sujeita às quatro estações do ano, sua característica de
funcionamento permaneceria semelhante dentre elas. Esta
hipótese foi cogitada com base nos resultados dos testes
realizados até o momento.
VII. CONCLUSÕES

Fig. 14. Valores das saídas PWM.
Fonte: Autoria própria.

Utilizando o método da proporção, observa-se que o duty
cycle referente ao controle de pressão diminuiu para 80% do
período visando garantir a pressão de 25 PSI e realizar o
controle de gelo. A Tabela II representa os dados coletados
das aferições executadas.

Atualmente, com a necessidade cada vez maior de reduzir
o consumo de energia, o mercado procura por sistemas e
máquinas mais eficientes na função para qual foram
projetados e construídos.
O sistema de controle proposto tem como finalidade atuar
em máquinas térmicas que possuem o sistema de controle
convencional, onde não há um controle de ventilação
tampouco controle de gelo. Após analisar o estudado as
deficiências do sistema de controle convencional, notou-se
que poderiam haver melhorias no sistema de controle, então
formalizou-se o desenvolvimento de um controle mais
inteligente, capaz de monitorar as pressões do sistema e
realizar o controle da ventilação e expansão do fluído
refrigerante da máquina térmica.
Notou-se, através de testes, que o novo controle atou em
determinados casos, onde ocorreram influências externas na
máquina. Sua atuação garantiu estabilidade e equilíbrio
térmico da mesma.

114

Utilizando conceitos da termodinâmica e de sistemas de
controle, possibilitou-se uma opção para o mercado, onde
buscar melhorias na eficiência e no consumo não significa
investimento de alto custo, basta realizar o estudo de
viabilidade, analisar a máquina térmica e, se couber no caso,
implementar o novo sistema de controle, já que o mesmo
apresentou vantagens quando comparado ao sistema de
controle convencional.
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Resumo – Este trabalho trata do projeto e implementação
de um inversor de frequência, capaz de realizar o ajuste de
velocidade em motores de indução trifásico com potência
até 800W. Este inversor de frequência trabalha em malha
aberta utilizando o método de controle escalar, mantendo
a relação entre a tensão e a frequência sempre constante.
Assim além de realizar o ajuste de velocidade, proporciona
ao motor de indução um fluxo magnético constante. O
fluxo magnético sendo constante faz o torque manter-se
constante, porém este estudo não tem o intuito de avaliar
o torque do MIT.
Palavras-Chave – Escalar, Frequência, Indução, Inversor,
Motor.

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A
DC-AC
CONVERTER
FOR
SPEED
ADJUSTMENT
IN
THREE-PHASE
INDUCTION MOTORS
Abstract – This work deals with the design and
implementation of a frequency inverter, capable of
performing the speed adjustment in three-phase induction
motors with power up to 800W. This frequency inverter
works in open loop using the scalar control method,
keeping the relation between the voltage and the frequency
always constant. In addition to performing the speed
adjustment, it provides the induction motor with a
constant magnetic flux. The magnetic flux being constant
makes the torque constant, but this study is not intended
to evaluate MIT torque.
Keywords - Climbing, Frequency, Induction, Inverter,
Motor.
NOMENCLATURA
VMV
VHV
VEV
MIT
CC
CA
PWM
HZ
Vcc
V/f
L

Variadores Mecânicos de Velocidade
Variadores Hidráulicos de Velocidade
Variadores Eletrônicos de Velocidade
Motor de indução trifásico.
Corrente contínua.
Corrente alternada.
Modulação por largura de pulso (Pulse Width
Modulation)
Frequência (Ciclos por segundo)
Tensão em corrente contínua
Relação entre tensão e frequência
Indutor

LC
LCL
PB
fc
IGBT
VLinha
Vfn
fnominal

Indutor Capacitor
Indutor Capacitor Indutor
Passa Baixas
Frequência de corte
Transistor Bipolar de Porta Isolada
Tensão de linha
Tensão entre fase e neutro
Frequência nominal

I. INTRODUÇÃO
Com a industrialização tornou-se muito aplicável a
conversão de energia elétrica em energia mecânica através de
motores elétricos. Porém atualmente, a grande maioria das
aplicações necessitam de um ajuste da velocidade de rotação
dos motores. Para isto existem basicamente três principais
categorias de variadores de velocidade: Variadores Mecânicos
de Velocidade (VMV), Variadores Hidráulicos de Velocidade
(VHV), Variadores Eletrônicos de Velocidade (VEV)
(BARNES, 2003).
Inicialmente, em aplicações que necessitavam de variação
de velocidade, eram muito utilizados os VMV, em que um dos
principais métodos de ajuste de velocidade dava-se através de
correias e polias, onde variando-se o diâmetro das polias
variava-se a velocidade de rotação. Outro método de VMV
consistia na utilização de dois cilindros com formato cônico,
no qual movendo-se a linha de contato em relação aos centros
de rotação conseguia-se variações de velocidade. Porém,
através destes métodos de VMV, não se consegue eficiência
energética muito alta (BARNES, 2003).
Por muitas décadas foram utilizados controladores de
corrente contínua para variação de velocidade em motores
elétricos de Corrente Contínua (CC), que foi uma das
primeiras opções de VEV disponível. Este variador utilizava
um retificador controlado para retificar a Corrente Alternada
(CA) e transformá-la em CC com amplitude variável,
possibilitando assim, uma variação de velocidade. Este
sistema apesar de seu baixo custo, exigia uma alta manutenção
do motor CC. Em seguida, a partir dos anos 80, os variadores
eletrônicos CA de velocidade vieram ganhando uma grande
popularidade. Isto porque, o desenvolvimento dos
semicondutores, e consequentemente da eletrônica de
potência e da tecnologia de controle digital, trouxeram uma
elevada eficiência e desempenho destes variadores de
velocidade (BARNES, 2003; FITZGERALD, 2006).
1
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O que levou a à maior utilização de variadores eletrônicos
CA de velocidade, foi a alta confiabilidade e o baixo custo do
motor de indução CA trifásico gaiola de esquilo quando
comparado a motores CC de mesmas características nominais
de potência. Porém apesar de seu baixo custo e alta
confiabilidade, os motores CA necessitam de controladores
eletrônicos de velocidade muito mais complexos, se
comparados aos motores de corrente contínua. Para motores
de indução CA com rotor gaiola de esquilo, os VEV mais
utilizados são os inversores de frequência, que em alguns
casos podem controlar além da velocidade, o torque do motor
e proporcionar uma eficiência energética muito elevada
(MICROCHIP, 2003).
Tendo isto em vista, este trabalho tem por objetivo, realizar
o estudo e implementação de um inversor de frequência para
realizar o ajuste de velocidade em MIT’s. Para realizar o ajuste
de velocidade, escolheu-se utilizar a técnica de controle
escalar, onde varia-se a tensão e a frequência
proporcionalmente mantendo a relação V/f constante.
II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO
No desenvolvimento teórico são abordados os principais
conceitos sobre inversores de frequência e suas técnicas de
acionamento. Também é abordado o funcionamento de
motores de indução e a técnica de ajuste de velocidade baseada
em manter a relação V/f constante.
A. Inversor de frequência
O conversor CC-CA, mais conhecido no setor industrial
como inversor de frequência, tem por função básica converter
uma fonte (de tensão ou corrente) contínua que é aplicada em
sua entrada, em uma fonte alternada em sua saída, a qual
possui valor médio nulo com amplitude simétrica, onde a
frequência pode ser constante ou variável. Existem variados
tipos de inversores, os quais são classificados de acordo com
o número de fases, tipo de comutação das chaves, e formas de
onda de saída (AHMED, 2000; MARTINS, BARBI, 2011).
Em sua topologia básica, um inversor de frequência
trifásico pode ser composto por seis semicondutores de
potência controlados e seis diodos em antiparalelo ou de roda
livre. Também poderá possuir uma etapa de retificação, a qual
fornece a tensão contínua ao circuito inversor. A Figura 1
mostra a topologia básica de um inversor trifásico a três braços
e três fios. Nesta topologia os sinais de controle aplicado nas
chaves S2, S4 e S6 devem ser complementares aos sinais
aplicados em S1, S3 e S5, respectivamente. Isto deve ocorrer
para que nunca ocorra o acionamento de duas chaves do
mesmo braço ao mesmo tempo (PINHEIRO ET AL., 2005).
O inversor também pode ser comandado através de
modulação por largura de pulso (Pulse Width Modulation PWM), onde os sinais de comutação das chaves dependem da

amplitude e frequência desejada na saída do inversor
(TRZYNADLOWSKI, 1996).
Para fornecer a tensão contínua de alimentação do circuito
inversor, usualmente utiliza-se de um barramento CC
composto por um retificador e um capacitor para manter um
ripple admissível. O valor da capacitância depende da
potência que o inversor de frequência irá demandar, e pode ser
determinada a partir de (1) (INGLES, 2013).

CMin

2 P
2
VMax

2
VMin

f

(1)

Em que:
CMin = Capacitância mínima (F);

P = Potência ativa em (W);
VMax = Tensão máxima (V);
VMin = Tensão mínima (V);

f = Frequência (Hz).
B. Motor de indução trifásico
Uma das aplicações comuns dos inversores de frequência é
no controle de velocidade de motores de indução trifásicos
(MIT), pois estes dependem da variação da frequência de
alimentação para variar sua velocidade, e uma das principais
características dos inversores é a capacidade de variar sua
frequência de saída (BARNES, 2003).
Os MIT estão presentes nas indústrias na maioria das etapas
de fabricação e processamento. Encontram-se também em
diversas aplicações presentes em nosso dia a dia, como por
exemplo, em edifícios comerciais, ambientes domésticos,
entre outros (BARNES, 2003).
Nos últimos anos tornou-se muito popular a utilização de
motores de indução CA trifásicos gaiola de esquilo com
velocidade variável, sendo sua popularidade devido à sua
construção simples, durabilidade, confiabilidade e baixo
custo, se comparado aos motores de corrente contínua.
Porém, os motores CA trazem uma desvantagem em
relação ao controle de velocidade, que é o aumento da
complexidade em relação ao controle de velocidade de
motores CC. Atualmente o método mais utilizado para
variação de velocidade do MIT é através de inversores de
frequência, os quais podem melhorar a dinâmica e as
características de estado estacionário do motor e reduzir a
energia consumida pelo sistema (MICROCHIP, 2003).
O MIT é composto por duas partes de núcleo
ferromagnético, onde uma é fixa (Estator), e outra móvel
(Rotor) como se observa na Figura 2. Possui um circuito
elétrico que conduz corrente e outro circuito magnético que
conduz fluxo magnético, onde o estator é alimentado com
tensão trifásica e o rotor com correntes induzidas pelo próprio
estator (BARNES, 2003).
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Fig. 1. Inversor de frequência trifásico a três braços e três fios.
Fonte: Adaptado de Barnes (2003).

A técnica V/f geralmente é utilizada em sistemas de malha
aberta, que necessitam variar a velocidade e realizar um
acionamento simples e eficiente do motor. De acordo com a
(2), pode-se variar a velocidade do motor alterando a
frequência de alimentação. Analisando o circuito equivalente
mostrado na Figura 3 verifica-se que reduzindo a frequência
há uma redução proporcional das reatâncias do circuito, que
resulta em um fluxo maior podendo saturar o núcleo do motor.
Assim conclui-se que variando a frequência é necessário
variar proporcionalmente a tensão de alimentação, para que o
fluxo seja mantido constante, evitando a saturação do campo
magnético (INGLES, 2013).
Fig. 2. Motor de indução trifásico.
Fonte: Adaptado de Chapman (2013).

Os MIT’s possuem algumas características especificas,
onde a velocidade do motor depende do número de polos e da
frequência de alimentação do motor, com isso podemos
determinar a velocidade de rotação (ns ) em rpm, a partir de (2)
(CHAPMAN, 2013).

ns =

120 f
nPolos

(2)

Em que:
ns = Velocidade (Rpm);

nPolos = número de polos presentes no motor.
Como o número de polos do motor é uma característica
construtiva e não é possível alterá-la depois de motor já estar
construído, para se conseguir variar a velocidade do motor de
indução trifásico, de acordo com (2), pode-se alterar a
frequência de alimentação do motor. Ao variar a frequência de
alimentação de um MIT é necessário atentar-se ao torque, pois
ele será afetado significativamente, o que pode vir a ser um
problema em algumas aplicações. Para que isto não venha a
acontecer é preciso manter a proporção entre a tensão e
frequência (tensão/frequência) de alimentação do MIT, que
pode ser conseguida através da técnica V/f, ao variar a
frequência varia-se também a tensão, mantendo assim o fluxo
magnético do motor constante (CHAPMAN, 2013;
BONACIN, 2014).

Fig. 3. Equivalente por fase do motor de indução.
Fonte: Adaptado de (INGLES, 2013).

Desprezando a queda de tensão devido à resistência (Rs) e
reatância (jXs) dos enrolamentos do estator, pode-se
determinar o fluxo magnético do motor de indução através de
(3) (INGLES, 2013; BONACIN, 2014).
m

K

V
f

(3)

Onde:
m = Fluxo magnético (Wb);

K = Constante do material do núcleo;
V = Tensão estatórica (V);
Rs = Resistência do estator;
Rr = Resistência do rotor;
jXs = Reatância do estator;
jXr = Reatância do rotor;
jXm = Reatância de magnetização;
s = Escorregamento;
3
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Operando o motor a partir da relação V/f, o fluxo magnético
será mantido constante, fazendo com que o torque do motor
também seja mantido constante. Pode-se observar na Figura 4,
que o torque é mantido constante para diferentes frequências
desde que f < fnominal mantendo a relação V/f (INGLES, 2013;
BONACIN, 2014).

Os sinais PWM são obtidos através da comparação entre
dois sinais, uma onda de referência (Vref) e uma onda portadora
(Vport) como mostrado na Figura 6. Usualmente utiliza-se três
tipos de onda portadora, a onda dente de serra, onda dente de
serra invertida e a onda triangular. As ondas portadoras dente
de serra e dente de serra invertida são mais utilizadas em
conversores CC/CC e a portadora triangular é mais aplicada
em inversores de frequência, por eliminar certas harmônicas e
reduzir a Distorção Harmônica Total (DHT) na saída do
inversor de frequência (INGLES, 2013; WEG, 2016).

Fig. 4. Torque do motor de indução para diferentes frequências
mantendo a relação V/f constante.
Fonte: (INGLES, 2013).

A variação de tensão e frequência é obtida facilmente
através inversores de frequência, que se utilizam de estratégias
de controle em que as mais utilizadas são:
Controle escalar: Utiliza como base o conceito
original do inversor de frequência, onde aplica-se uma
determinada frequência de saída e ajusta-se a tensão de modo
que a relação tensão/frequência mantenha-se constante. Este
controle vem a ser o mais utilizado por ser simples e devido
ao fato de que a maioria das aplicações não necessitam de alta
exatidão e rapidez no controle da velocidade (BONACIN,
2014; WEG, 2016).
Controle vetorial: Esta metodologia de controle
decompõe a corrente do motor em dois vetores, onde um
produz fluxo magnético e outro produz torque. Ou seja, atua
separadamente no torque e fluxo magnético, conseguindo-se
uma ótima exatidão e rapidez no controle da velocidade do
motor (BONACIN, 2014; WEG, 2016).
C. Modulação por largura de pulso (PWM)
No comando de inversores de frequência usualmente
aplica-se a técnica de modulação PWM, que consiste na
geração de um trem de pulsos com um período de tempo fixo
(T) no qual altera-se a razão cíclica (D) dada por (4), que é a
relação entre o tempo em que a onda fica em nível lógico alto
(TON) no período de tempo T. esta forma de onda pode ser
observada na Figura 5 (INGLES, 2013).

D=

TON
T

Fig. 5. Exemplo de um sinal PWM.
Fonte: Adaptado de Ingles (2013).

(4)

Fig. 6. Geração de um sinal PWM com portadora triangular.
Fonte: Adaptado de Ingles (2013).

Pode-se obter sinais PWM através de circuitos analógicos
ou através de implementação digital em um microcontrolador,
no qual a onda de referência é amostrada e a portadora é
gerada por um contador/temporizador. A relação entre a
frequência das ondas portadora (fp) e moduladora (fm) é
chamado de índice de modulação (Mf) dado por (5) (INGLES,
2013).

Mf =

fp
fm

(5)

A frequência do sinal PWM que irá fazer a comutação dos
semicondutores de potência deve ser escolhida com cautela,
pois se a frequência for baixa causará ruídos audíveis
proveniente da comutação dos semicondutores de potência. Se
for muito elevada não causará ruídos audíveis, mas causará
aquecimento nos semicondutores de potência e aumentará a
probabilidade de falhas na isolação do motor. Para evitar
conteúdo harmônico deve ser múltipla da frequência de saída
do inversor (INGLES, 2013; WEG, 2016).
Os harmônicos gerados pela modulação PWM, são
distorções causadas nas formas de onda de tensão e corrente,
que por consequência reduzem o fator de potência. A fim de
reduzir este conteúdo harmônico gerado pela modulação
PWM nos inversores de frequência, em alguns casos são
empregados filtros passivos. Os filtros passivos mais
aplicados em inversores são os filtros, L, LC e LCL, onde cada
um possui suas vantagens e desvantagens dependendo da
aplicação (NARDI, 2016).
Para este trabalho optou-se pela utilização do filtro LC que
é um filtro passa baixas PB, composto por um indutor e um
4
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capacitor. Este tipo de filtro é muito utilizado quando se
necessita uma boa regulação de tensão para diversos tipos de
carga diminuindo a variação de tensão causada pela
comutação das chaves na saída do inversor (NARDI, 2016).
D. Filtro passa baixas LC
O filtro LC é composto por um indutor e um capacitor, e é
responsável por fazer a filtragem dos sinais de alta frequência.
Quando combinados conforme a Figura 7 formam um filtro
PB, deixando passar somente sinais em baixas frequências e
eliminando as altas frequências, que geralmente são
provenientes de chaveamentos (MARTINS e BARBI, 2008).

V0 (t )

Vn sen(n

t)

0

(9)

n 1

Em que:
V0 = Tensão de saída;
Vn = Tensão do pulso;
W0 = Frequência angular fundamental;
t = Tempo.
O coeficiente de Fourier para determinado pulso K é
determinado por (10).

Vnk

T

2

V (t ) sen(n

0

t )d ( w0 t )

0
k

k

Vcc sen(n
2

Fig. 7. Filtro LC Passa Baixas.
Fonte: Autoria própria.

k

1
2

(6)

L C

Em que:
fc = Frequência de corte;
L = Indutância do filtro;
C = Capacitância do filtro.
Ao dimensionar o filtro, é de grande importância que seja
levado em conta os parâmetros de carga, podendo ser atribuída
ao se dimensionar o valor do capacitor dado por (7) e do
indutor dado por (8) (MARTINS e BARBI, 2008).

C

1
fc Rc

2
L

Rc
2

fc

t )d (

0

t)

(10)

1

(Vcc ) sen(n

O filtro LC resulta em um sistema de segunda ordem capaz
de atenuar 40dB por década. A frequência de corte de um filtro
PB geralmente é escolhida em uma década abaixo da maior
frequência que se tem interesse de cortar. A frequência de
corte de um filtro LC também pode ser encontrada por (6)
(MARTINS e BARBI, 2008).
fc

0

k

k

0

t )d (

0

t)

k

Realizando a integração da equação 10, é encontrada (11)
que determina o coeficiente de Fourier para cada pulso k
(HART, 2012).

2 Vcc
cos(n k ) cos(n
n
2 cos(n ( k
k ))

Vnk

k 1)

(11)

Encontrando o valor do coeficiente de Fourier para cada
pulso Vnk a partir de (11), pode-se determinar o coeficiente de
Fourier Vn para os P pulsos de um período, através do
somatório de todos os coeficientes Vnk determinado por (12)
(HART, 2012).
p

(7)
(8)

Em que:
RC = Resistência da carga.
E. Tensões de fase para o inversor de frequência PWM
Com uma modulação PWM pode-se controlar facilmente a
tensão de saída das formas de onda. Pode-se determinar a
tensão de saída de um inversor controlado por PWM através
da série de Fourier analisando cada pulso de acordo com (9)
(HART, 2012).

Vn

Vnk

(12)

k 1

III. METODOLOGIA
Este protótipo do inversor de frequência tem como objetivo
ajustar a velocidade de rotação de motores de indução trifásico
com potência até 800W mantendo a relação V/f constante até
a frequência nominal do motor. É capaz de variar a frequência
de 2Hz até 60Hz com intervalos menores que 1 Hz.
Este protótipo utiliza-se de um retificador para fornecer a
tensão CC que alimenta o circuito inversor. Optou-se por
utilizar a topologia Half-Bridge, que é composta por seis
chaves controladas. Para implementação utilizou-se um
circuito integrado que possui as seis chaves na topologia HalfBridge, e o drive para acionamento das chaves. O circuito
integrado utilizado foi o módulo IGBT IRAMS10UP60B do
fabricante Infineon®, para fornecer os sinais PWM Já
5
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modulados ao módulo IGBT de modo a manter a relação V/f,
foi utilizado um microcontrolador Atmega328P do fabricante
Microochip®. O microcontrolador foi programado para
realizar o cálculo de amostragem das três ondas senoidais
defasadas de 120º para geração dos sinais PWM.
Levando em consideração que frequências de chaveamento
a cima de 5KHz são altamente prejudiciais aos enrolamentos
do motor segundo Weg (2016), escolheu-se uma frequência de
chaveamento de 4KHz para os sinais PWM. O ajuste da
frequência de saída do inversor de frequência, é realizado
através de dois botões ligados a entradas digitais do
microcontrolador, que ao receber o sinal de alteração da
frequência, refaz os cálculos para a nova frequência.
Fig. 8. Esquemático do módulo IGBT IRAMS10P60B.
Fonte: Autoria própria.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para o desenvolvimento do projeto, definiu-se que o
inversor de frequência opera com uma potência máxima de
800W e tensão de entrada monofásica de 116Vrms. A tensão
máxima no barramento CC é obtida por (13) (BONACIN,
2014).

Vcc

Vrms

(13)

2

Em que:
Vrms= Tensão eficaz.
Substituindo o valor Vrms em (13), temos a tensão máxima
no barramento CC que é mostrada na Tabela I. A partir dos
valores de potência e tensão calculou-se o valor de
capacitância necessária para o barramento CC do circuito
retificador, que alimenta o inversor de frequência. Definiu-se
também a ondulação máxima de tensão no barramento CC de
9%, e a partir de (1) calculou-se o valor de capacitância
mostrado na Tabela I.
TABELA I
Valores calculados para o barramento CC
Potência
Tensão Máxima Vcc
Ondulação de tensão Vcc
Tensão Mínima Vcc
Corrente máxima
Capacitância

800 W
164 V
14,76 V
149,24 V
4,87 A
2,88 mf

Para o valor de capacitância calculado, por se tratar de um
valor que não é comercial, optou-se por utilizar um capacitor
com valor comercial de 2mf por 600V, pois os testes não irão
demandar potência a máxima.
Optou-se por utilizar um módulo IGBT modelo
IRAMS10UP60B, que de acordo com as especificações
contidas no datasheet pode operar com tensão máxima de
600V e corrente máxima de 10A. O módulo IGBT possui 6
chaves semicondutoras que formam os três braços do inversor,
cada uma das chaves já contêm um diodo de roda livre em
antiparalelo, também possui um driver responsável pelo
acionamento das chaves conforme mostrado na Figura 8.

O valor da tensão de linha na saída do inversor de
frequência é obtido através de (14) (BONACIN, 2014).
3 Vcc

VLinha

2

2

(14)

Em que:
VLinha= Tensão de linha.
Substituindo Vcc em (14), obteve-se o valor da tensão de
linha VLinha que se encontra mostrado na Tabela II.
A tensão de fase na saída do inversor é obtida através de
(15) (BONACIN, 2014).
V fn

Vcc
2

(15)

2

Em que:
Vfn= Tensão de fase.
Assim substituindo Vcc em (15), obteve-se a tensão de fase
V fn mostrado na Tabela II.
TABELA II
Tensões de saída para o inversor de frequência
Vcc
Vfn
VLinha

164 V
57,98 V
100,42 V

O filtro LC foi calculado pra atenuar as componentes em
alta frequência que são provenientes da frequência de
chaveamento. Para isso determinou-se a frequência de corte
uma década a baixo da frequência de chaveamento, assim
fc=400Hz. Levando em consideração a potência máxima da
carga, através de (8), calculou-se o valor de indutância e fixouse a capacitância para um valor comercial. Os valores
calculados para o filtro PB LC encontram-se mostrados na
Tabela III.
TABELA III
Valores calculados para o filtro passa baixas LC
fc
C
L

400Hz
50uf
3,2mH

6
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A. Resultados simulados
A partir dos valores calculados, simulou-se o circuito
inversor de frequência. Utilizou-se o programa de simulação
PSIM, onde foi construído o esquemático do inversor de
frequência conforme a Figura 1.
Os resultados de simulação foram obtidos aplicando os
valores de tensão mostrados na Tabela I e os valores
mostrados na Tabela III calculados para o filtro. Obteve-se os
resultados variando a frequência e tensão proporcionalmente,
a Tabela IV mostra valores de tensão, frequência e da relação
V/f obtida através de simulação.

Para a tensão nominal de 60Hz foi obtida a forma de onda
mostrada na Figura 11 com Vfn=58V e VLinha=100V, onde podese observar que para a frequência nominal, a tensão também
foi elevada para seu valor nominal mantendo a relação V/f
constante.

TABELA IV
Resultados de medições de tensão e frequência obtidas
em simulação.
f (Hz)
10
30
60

VLinha (V)
16,9
50,22
100,40

V/f
1,69
1,67
1,67

Foram obtidas imagens de simulação para cada medição
realizada, a Figura 9 mostra a forma de onda para a medição
com frequência de 10Hz, e a tensão de fase Vfn=9,7V e
VLinhas=16,8V.

Fig. 11. Forma de onda simulada para uma frequência de 60Hz.

Analisando a Tabela III e as formas de onda das figuras 8,9
e 10 obtidas através de simulação, observou-se que a relação
entre a tensão e a frequência V/f, foi mantida constante para
diferentes valores de frequência.
B. Resultados experimentais
Com a implementação do protótipo mostrado na Figura 12,
realizou-se medições das formas de onda de saída do inversor
de frequência a partir de um osciloscópio, a fim de visualizar
a variação de frequência e comprovar que a relação V/f é
mantida constante para diferentes frequências de operação. A
bancada utilizada para as medições pode ser observada na
Figura 13.

Fig. 9. Forma de onda simulada para uma frequência de 10Hz.

Para a frequência de 30Hz, foi obtida a forma de onda
mostrada na Figura 10, com tensão Vfn=29V e tensão
VLinha=50,22V, notando-se
que a tensão aumentou
proporcionalmente com a frequência.

Fig. 12 Protótipo do inversor de frequência implementado em PCB.

Fig. 10. Forma de onda simulada para uma frequência de 30Hz.
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Com o auxílio de um osciloscópio, obteve-se as formas de
onda para cada medição mostrada na Tabela VI, os canais
CH1, CH2 e CH3 mostram as três formas de onda de tensão
das fases R, S e T, os valores de tensão apresentados se
referem a tensão rms de fase. O CH4 mostra a forma de onda
de corrente em uma das fases. A Figura 14 mostra as tensões
de fase Vfn=8,86V, que resulta em VLinha=15,25V para a
frequência de 9,2Hz medida na saída do inversor de
frequência, resultando em V/f=1,65.

Fig. 13 Bancada utilizada para medições experimentais.

Para se obter os resultados, o inversor de frequência foi
ligado com o filtro LC, a um motor de indução trifásico do
fabricante WEG com tensão nominal de 220V e corrente de
4,48A ligado em triângulo, e 380V com corrente de 2,59A
ligado em estrela, a Tabela V mostra os dados de placa do
MIT. Com intuito apenas de demonstrar que a relação V/f é
mantida constante, os resultados foram obtidos com o motor a
vazio e ligado em estrela. Por tratar-se apenas de um protótipo,
optou-se por realizar os testes com uma tensão menor que a
tensão nominal do motor. Aplicou-se uma tensão Vcc =164V
que fornece tensão V fn =57,9V e VLinha =100V, assim a
relação entre a tensão e a frequência é de V/f=1,66.
TABELA V
Resultados de medições de tensão e frequência obtidas
em simulação.
Linha do produto
Potência
Número de polos
Frequência
Tensão nominal
Corrente nominal
Corrente de partida
Corrente a vazio
Rotação nominal
Conjugado nominal
Conjugado de partida
Conjugado máximo
Fator de serviço

W22 IR2 Trifásico
1.1 kW (1.5 HP-cv)
4
60 Hz
220/380 V
4.48/2.59 A
30.5/17.6 A
3.10/1.79 A
1715 rpm
0.625 kgfm
315%
300%
1.15

Fig. 14. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 9,2Hz na saída do inversor de frequência conectado ao
MIT.

Aumentando a frequência para 14,45Hz, obteve-se a forma
de onda mostrada na Figura 15, podendo-se observar que a
tensão também aumentou, ficando com a tensão de fase
Vfn=14V, tensão de linha VLinha= 24,44V e a relação V/f= 1,67.

Com o MIT conectado ao inversor de frequência, variou-se
a frequência de saída obtendo-se com auxílio de um
osciloscópio, os valores de frequência e tensão. A Tabela VI
mostra os valores medidos, também mostra a relação entre a
tensão e a frequência para cada medição.
Tabela VI
Resultados de medições de tensão e frequência aplicadas
ao MIT.

Fig. 15. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 14,45Hz na saída do inversor de frequência conectado
ao MIT.

VLinha (V)
15,25
24,24
44
60,28
79,50
98,3

A frequência foi aumentada para 25,99Hz, obtendo-se a
forma de onda mostrada na Figura 16. Podendo-se observar
que as tensões também aumentaram, sendo a tensão de linha
Vfn=25,6V e a tensão de fase VLinha=44V, resultando em
V/f=1,69.

f (Hz)
9,20
14,45
25,99
36,18
47,26
60

V/f
1,65
1,67
1,69
1,66
1,68
1,63
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Fig. 16. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 25,99Hz na saída do inversor de frequência conectado
ao MIT.

Fig. 18. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 47,26Hz na saída do inversor de frequência conectado
ao MIT.

Aumentando a frequência para 36,18Hz, obteve-se a forma
de onda mostrada na Figura 17, observando-se que resultou
em um aumento da tensão de fase Vfn=34,8V e tensão de linha
VLinha=60,28V. Mesmo com uma grande variação de
frequência, observa-se que a relação V/f continua mantendose constante V/f= 1,66.

Aumentando a frequência para a frequência nominal de
60Hz, obteve-se a forma de onda mostrada na Figura 19, que
resultou em uma tensão de fase Vfn=56,8V e tensão de linha
VLinha=98,3V. Nota-se que a tensão ficou muito próxima da
nominal, mantendo a relação V/f Constante em V/f= 1,63.
Porém observou-se que ocorreram deformações nas formas de
onda de tensão das três fases.

Fig. 17. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 36,18Hz na saída do inversor de frequência conectado
ao MIT.

A frequência foi aumentada para 47,26Hz e obteve-se a
forma de onda mostrada na Figura 18, que possui tensão de
fase Vfn=45,9V e tensão de linha VLinha=79,5V, novamente
observa-se que a relação entre a tensão e a frequência mantêmse constante com V/f=1,68.

Fig. 19. Forma de onda obtida com um osciloscópio para uma
frequência de 60Hz na saída do inversor de frequência conectado ao
MIT.

Analisando as medições mostradas na Tabela IV e as
imagens obtidas do experimento, e Tabela VI com resultados
de simulação, observou-se que para diferentes valores de
frequência, a relação V/f manteve-se constante até a frequência
nominal. Para melhor observar a relação entre a tensão e a
frequência obtida a partir do experimento e a partir de
simulação, pode-se observar o gráfico da Figura 19, onde é
mostrada a relação entre a tensão e a frequência para os
resultados simulados e para os resultados experimentais.
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V. CONCLUSÕES
Devido à grande utilização de MIT’s nas atividades
industriais e residenciais, passou-se a aprimorar os VEV,
buscando-se técnicas para que se torne cada vez mais fácil
realizar o ajuste de velocidade de MIT’s.
Este trabalho teve como objetivo, projetar e implementar
um inversor de frequência para ajuste de velocidade em MIT’s
com potência até 800W, onde utilizou-se o método de controle
escalar mantendo a relação V/f constante.
Através do estudo realizado, verificou-se que foi possível
projetar e implementar um inversor de frequência em malha
aberta, capaz de realizar o ajuste de velocidade em MIT’s
utilizando o método de controle escalar. Com a
implementação do protótipo, tornou-se possível analisar os
resultados práticos e comparar com os resultados simulados,
que se mostraram muito próximos. Analisando a Figura 12 que
mostra a forma de onda com frequência de 9,2Hz e
comparando com a Figura 19 com frequência nominal de
60Hz, nota-se que a relação V/f se manteve igual. Porém com
a frequência nominal a forma de onda apresentou algumas
deformações, provenientes da ondulação de tensão no
barramento CC e de algumas imperfeições do filtro LC
projetado. O objetivo de ajustar a velocidade do MIT e manter
a relação V/f constante para diferentes valores de frequências,
foi atendido com boa precisão como pode-se observar no
gráfico mostrado na Figura 19 que relaciona os resultados
simulados e experimentais.
AGRADECIMENTOS
Agradeço primeiramente aos meus pais que me
incentivaram ao estudo, sempre apoiando e motivando.
Ao professor orientador Me. Ithalo Hespanhol de Souza e
co-orientador Me. Alexsandro Brocado Lopes pelo apoio,
incentivo e pelas orientações.
Aos acadêmicos Douglas Agustini, Thieres M. Dalla
Vecchia e Cassiano Antunes da Rosa pelo apoio e incentivo.
Agradeço também ao técnico de laboratório Roberto Bastos
dos Santos Filho, pela paciência, disponibilidade e auxilio na
realização do projeto.
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Resumo - Esta pesquisa tem por finalidade apresentar
as técnicas de recomposição das redes de distribuição de
energia elétrica que as concessionárias vêm investindo,
com aplicação de “smart grid” (redes inteligentes)
integrando um sistema e suas particularidades. Esta
revisão compõem um estudo de forma que o tempo na
reconfiguração de um sistema de alimentadores urbanos
possa ser segura e rápida, contribuindo para diminuir os
índices de falta frequente e a duração da falta,
possibilitando um produto com qualidade e que venha
satisfazer a expectativa do consumidor final.
Palavras-chave – Energia Elétrica,
distribuição, Religadores, Smart Grid.

Redes

de

ELECTRICITY DISTRIBUTION
NETWORKS: ANALYSIS OF SOLUTIONS
IN SMART GRID FOR AUTOMATIC
RECONFIGURATION
Abstract – This research aims to present the techniques of
recomposition of the distribution networks of electric
power that the concessionaires have been investing, with
application of "smart grid" (intelligent grids) composing a
system and its peculiarities. This review compiles a study
so that the time in the reconfiguration of a system of urban
feeders can be safe and fast, contributing to reduce the
rates of frequent lack and duration of the lack, allowing a
product with quality and that satisfies the expectation of
the final costumer.
Keywords - Electrical Power, Distribution Grids,
Reclosers, Smart Grid.
I. INTRODUÇÃO
A utilização da energia elétrica tem proporcionado melhor
qualidade de vida à sociedade e ampliado o progresso e o
desenvolvimento social. Este resultado está diretamente
relacionado a um fornecimento de energia que seja constante
e com poucas falhas. Isto faz com que o usuário exija
qualidade no fornecimento e o agente regulador determine
alguns parâmetros obrigatórios a serem cumpridos pelas
empresas concessionárias de energia que realizam a geração,
transporte e a distribuição da energia elétrica. Assim a matriz
energética acompanha o crescimento ascendente das cidades e
das indústrias garantindo o fornecimento com qualidade [1].
A matriz energética no Brasil tem mudado com o
crescimento das fontes alternativas e renováveis como solar,

eólica e biomassa, mas a topografia geográfica proporciona
geração em grande escala em sua principal fonte os recursos
hídricos. Permite também o armazenamento do recurso
gerador, pois grandes áreas são inundadas para que a água seja
armazenada e assim resultando em maior confiabilidade ao
sistema [1].
O Sistema Elétrico de Potência (SEP) é composto pelo
conjunto de equipamento destinado para geração, transmissão
e distribuição da energia elétrica. O SEP no Brasil é composto
por um sistema interligado, fazendo com que a energia gerada
em qualquer ponto seja lançada no sistema e aproveitada por
consumidores de outros estados. Isto é possível graças ao
Sistema Interligado Nacional (SIN) que interliga o mercado
de energia elétrica, da geração até distribuição. O transporte é
realizado pelas linhas de transmissão que formam a rede
básica e tem como responsável o Operador Nacional do
Sistema (ONS). O elemento primordial que divide a rede
básica e o sistema de distribuição são as subestações de
distribuição. Este é o ponto onde o sistema de distribuição se
subdivide em função da tensão de operação, com rede de
alimentação primária em Média Tensão (MT), seja urbana,
rural ou industrial e rede de alimentação secundária em Baixa
Tensão (BT) [2].
Todo o gerenciamento do fornecimento de energia aos
centros urbanos, áreas rurais e indústrias é realizado pelo
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (SDEE), que são
administrados por concessionárias que detêm a concessão
sobre uma determinada região geográfica. O SDEE,
basicamente é composto pelas Subestações (SE’s), Redes
Distribuição (RD’s), equipamentos de proteção, reguladores
de tensão, transformadores e equipamentos de manobra. As
concessionárias adotam a RD aérea como principal meio de
distribuir energia até o consumidor, ficando ela exposta a
agentes externos que comprometem a qualidade do
fornecimento
por
estarem
sujeitas
a
acidentes
automobilísticos, vandalismo e queda de árvores, causando
interrupções e acarretando prejuízos aos clientes e à
concessionária [2].
Nas RD’s se observa um nível de automação baixo e pouco
eficaz em comparação com os sistemas de geração e
transmissão, sendo limitado a religadores automáticos para
recompor o sistema nas ocorrências de faltas transitórias. Com
o aumento do controle dos índices sobre tempo de falta e a
periodicidade da falta, tanto pelo órgão regulador como dos
clientes e agregado ao custo operacional em relação da mão
de obra, as concessionárias têm buscado novas tecnologias
para suprir estes fatores. As tecnologias agregadas aos
equipamentos vêm diminuindo o tempo de recomposição e
aperfeiçoando a mão de obra, reduzindo o intervalo de falta
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em todo ou parte do circuito alimentador, com menor número
de consumidores que ficam sem energia [2].
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é o órgão
responsável pela regulamentação e fiscalização das atividades
das concessionárias de energia elétrica. Ela controla a
qualidade dos serviços prestados por meio dos indicadores de
continuidade e de conformidade de distribuição de energia
elétrica das concessões e sanciona as concessionárias por meio
de compensação financeira, forçando as empresas a investir na
melhoria contínua das redes de distribuição [2].
Portanto as concessionárias vêm investindo na automação
das redes de distribuição, desenvolvendo sistemas integrados
e assim maximizando a eficiência operacional das redes de
distribuição e tornando-se mais competitivas. E neste contexto
este trabalho propõem-se a realizar uma revisão do estado da
arte das técnicas de reconfiguração automática das redes de
distribuição, que vem sendo estudadas e experimentadas em
diversas concessionárias de distribuição em todo território
nacional.
II. DESENVOLVIMENTO
O princípio da distribuição de energia elétrica vem da
década de 1880 onde as linhas de transmissão no Brasil
tiveram seu primeiro registro em Diamantina, Minas Gerais,
no ano de 1883. Com o objetivo de transportar a energia
elétrica gerada em uma pequena usina hidroelétrica, que era
constituída de duas rodas d’agua e dois dínamos Gramme, foi
construída uma linha com extensão de 2 quilômetros [3].
Entre os acontecimentos importantes que se sucederam, é
importante destacar que em 1903 foi aprovado o primeiro
texto de lei que regularizava o uso de energia elétrica no país.
Já em 1934 o decreto do Código das Águas concedia a União
o poder de controlar as concessionárias de energia elétrica. Em
1939 é criado o Conselho Nacional de Águas e Energia
(CNAE) para sanar as falhas na indústria elétrica brasileira,
tanto em fornecimento como em regulamentação e taxas
cobradas. Nos anos seguintes foram criadas diversas
concessionarias de energia estatais, como: Copel, Celesc,
Chesf, Furnas, entre outras [4].
Na década de 1960 foram estabelecidos os órgãos que
viriam a regulamentar o setor elétrico brasileiro. Em 1960
criou-se o Ministério de Minas e Energia (MME) pela Lei n°
3.782 e pela Lei nº 3.890-A do ano seguinte foi criada a
Eletrobrás para regularizar as áreas administrativas, de
finanças e técnica do setor. Já em 1965 é formado o
Departamento Nacional de Águas e Energia (Dnae),
futuramente o Departamento Nacional de Águas e Energia
Elétrica. Em conjunto com o MME e a Eletrobrás, montou-se
a estrutura de planejamento do setor elétrico brasileiro. Em
1965 também foi unificada a frequência de 60Hz a ser
utilizada no Brasil [4].
Somente em 1997 viria a ser criada a Agencia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), novo órgão para regular o
fornecimento de energia elétrica no Brasil. Suas competências
de regulação são estabelecer as condições para o serviço de
energia, ditando regras para manter o equilíbrio de mercado e
criando metodologias de cálculos de tarifas. No ano seguinte
foram estabelecidas regras de organização do Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS responsável pela

coordenação e controle das instalações de geração e
transmissão de energia elétrica no sistema interligado
nacional.
Nos tópicos seguintes é realizada uma revisão de
fundamentos dos sistemas de distribuição de energia elétrica e
seus principais componentes, embasando a pesquisa a ser
realizado.
A.

SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO

Nos centros consumidores são as subestações de
distribuição, SE’s, que recebem as linhas de transmissão e
linhas de subtransmissão. As subestações de distribuição
rebaixam a energia recebida para a distribuição, seja para áreas
urbanas ou áreas rurais. As tensões mais utilizadas na
distribuição são 13,8 kV e 34,5 kV. Algumas concessionarias
trabalham com tensões de 11,9 kV e 22,5kV. As SE’s
permitem várias configurações no sistema para
remanejamento de cargas, transferência de circuitos e outras
configurações que são chamadas de arranjos.
O arranjo em uma subestação nada mais é que a
combinação de chaveamento de alta tensão, de
transformadores de potência, os abaixadores e chaveamento
de média tensão (seccionadores, religadores e disjuntores)
com intuito de garantir um aspecto funcional e econômico. O
estudo destes arranjos é realizado com base dos diagramas
unifilares das subestações e atende alguns requisitos básicos
[5].
Segurança do sistema;
Ser flexível nas operações;
Reduzir as correntes de curto-circuito;
Simplificar os dispositivos de proteção;
Garantir uma manutenção segura no sistema;
Facilitar a expansão;
Custo compatível com a subestação;
Existem alguns arranjos típicos ou configurações mais
usuais em subestações. Sendo as principais:
A.1. Barra simples com um circuito de suprimento.
Representa uma configuração de custo baixo. Utilizada em
subestações que tem baixa densidade de carga, geralmente de
até 10 MVA. Esta configuração tem na alta tensão um único
dispositivo para proteção do transformador, como visto na
Figura 1. É de baixa confiabilidade, pois quando ocorre um
problema se perde o fornecimento de suprimento da SE.

Figura 1. Barra simples de um circuito de suprimento
Fonte: [5]
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A.2. Barra simples com dois circuitos de suprimento
Este tipo de configuração possui uma confiabilidade maior
que a anterior, o que se verifica através da Figura 2. A SE
possui mais alternativas de suprimento, com um circuito duplo
e contendo uma chave tipo Normalmente Aberta (NA).
Quando ocorre um defeito na linha que está operando, o
subsistema de proteção vai abrir a chave Normalmente
Fechada (NF) e utilizar o circuito da NA. Para manutenção do
transformador tem que desligar a SE.

A4. Barra dupla com disjuntor de transferência
A configuração da Figura 4 permite um arranjo que
distribui os circuitos de saída em mais barramentos e
possibilita maior flexibilidade na transferência de carga entre
os transformadores. O disjuntor de transferência possibilita
que se retire de operação o disjuntor que está sendo usado para
manutenção.

Figura 4. Barra dupla com disjuntor de transferência
Fonte: [5]

Figura 2. Barra simples com dois circuitos suprimento
Fonte: [5]
A.3. Barra dupla com dois circuitos de suprimento
Esta configuração se utiliza em regiões de maior densidade
de carga. Com dois transformadores a SE se torna mais
confiável e com maior flexibilidade operacional. O diagrama
unifilar desta SE apresenta dois transformadores e dupla
alimentação. O barramento de Alta Tensão independente e
barramento de Média Tensão seccionado. Se ocorrer um
defeito ou manutenção em um dos transformadores, são aberta
as chaves antes e depois do transformador, ficando ele isolado.
Ocorre o fechamento da chave NA de seccionamento do
barramento e o sistema opera com todos os circuitos supridos
pelo outro transformador, como mostra a Figura 3.

A.5. Barra principal e de transferência
Este modelo de configuração, visto na Figura 5, possui uma
barra principal e uma barra de transferência dando várias
possibilidades de arranjos, tanto para deixar a barra principal
livre e trabalhar nela possibilitando uma manutenção em
qualquer outro equipamento, desde que esteja desenergizada.
A barra de transferência utiliza quando realizar manutenção
em equipamentos da barra principal.

Figura 5. Subestação com barra principal e barra de
transferência
Fonte: [5]

Figura 3. Barra dupla com dois circuitos e barramento
seccionado
Fonte: [5]

Os arranjos mais confiáveis também têm custo mais
elevado, pois demandam um número maior de equipamentos
e por isso é necessário encontrar a melhor relação custo
benefício para cada local de instalação.
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B.

REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Regulamentadas pela Aneel que define como sistema de
distribuição aqueles que possuem valores de tensão abaixo de
230kV, a distribuição possui circuitos de alta, média e baixa
tensão. Assim, para a distribuição de energia elétrica, os níveis
de tensão usados para transmissão são rebaixados e isso ocorre
em subestações que constituem as Estações Transformadoras
de Distribuição (ETDs). Porém os valores de tensão que saem
das ETD’s ainda não são adequados para o consumo. Isso que
torna necessário o uso de transformadores instalados em
postes perto aos pontos de consumos e demais equipamentos
que constituem as conhecidas redes de distribuição [6].
As empresas distribuidoras têm responsabilidade pelas
redes de subtransmissão e pelas redes primarias e secundarias
de distribuição, conforme exemplificado na Figura 6. As
tensões destas redes são:
- Subtransmissão: entre 69kV e 138kV;
- Primária: entre 2,3kV e 44kV;
- Secundária: 110 a 440V.
Para fornecimento de comércios e consumidores
residenciais são comumente usadas na rede secundária, onde
os valores de tensão geralmente encontrados são 380V, 254V,
230V, 220V, 127V e 115V como ilustra a Figura 6 [6].

Figura 6. Subsistemas dos sistemas de distribuição
Fonte: [7]
As redes de distribuição podem ser divididas pela forma
como são constituídas, que são quatro tipos:
Rede de distribuição aérea convencional: é a mais comuns
no território brasileiro. Os condutores não possuem isolação e
por isso são as que apresentam falhas (curtos-circuitos) A
Figura 7 exemplifica este tipo de rede.

Rede de distribuição aérea compacta: os condutores desta
rede possuem uma camada de isolação para prover maior
proteção mecânica e ocupam menos espaço, como mostra a
Figura 8, o que gera menos falhas.

Figura 8. Rede de distribuição aérea compacta.
Fonte: [10]
Rede de distribuição aérea isolada: os condutores deste tipo
de rede são isolados e podem ser trançadas, mas esta rede é
cara e por isso usada em casos especiais.
Rede de distribuição subterrânea: os componentes ficam
enterrados no solo. É a rede mais cara e também de maior
segurança.
Normalmente as redes de distribuição são associadas a
sistemas radiais ramificados como mostra a Figura 99. Neste
arranjo múltiplas cargas são alimentas por uma única fonte [7].
Podemos encontrar as seguintes configurações:
Primário radial com socorro;
Primário seletivo;
Nas redes subterrâneas temos:
Primário seletivo;
Primário operando em malha aberta;
Spot network;

Figura 9. Ramificação das redes de distribuição.
Fonte: [7]
Figura 7. Rede de distribuição aérea convencional
Fonte: [10]
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C.

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO

No sistema atual de geração de energia elétrica, é gerado
energia com tensões que variam de 12kV a 25kV. Os
transformadores são usados para transmissões em grandes
distancias com perdas pequenas, estes elevam a tensão para
níveis entre 110kV e 1000kV. Posteriormente, os
transformadores rebaixam a tensão a níveis de 12kV a 34,5kV
para distribuição local e só então são usados para rebaixar
novamente a tensão a níveis que serão usados em domicílios.
O funcionamento de transformadores basicamente consiste na
transferência de energia através de indução magnética, do
enrolamento primário, com uma certa frequência e nível de
tensão, para o enrolamento secundário com mesma
frequência, alterando o nível de tensão. Dependendo do
funcionamento, os transformadores de potência recebem
nomes diferenciados. Assim os chamados transformadores de
distribuição são aqueles que rebaixam a tensão a níveis
normalmente utilizados em redes de distribuição, 127V ou
220V, por exemplo [8; 9].
Apesar dos nomes diferenciados para cada função no
sistema, essencialmente estes transformadores são iguais,
alterando o nível de tensão em que operam. Dentre os
transformadores que se destacam como especiais, temos:
Transformadores de corrente: fornece uma corrente
secundária de nível bem menor do que a corrente no primário
do transformador [8].
Transformador de potencial: tem como principal função a
amostragem de tensão, no caso, transforma uma amostra de
alta tensão do primário em uma baixa tensão no secundário.
Este transformador tem um nível de exatidão elevado [8].
D. CHAVES FUSIVEIS E ELOS FUSIVEIS
As chaves fusíveis figura 10, têm como função a proteção
dos circuitos primários contra sobre correntes. São
equipamentos feitos para abertura sem carga, para não
gerarem um arco elétrico, pois não possuem um sistema de
extinção. Sua composição envolve um ou dois isoladores,
geralmente de porcelana vitrificada, que devem possuir
resistência mecânica suficiente para suportar os impactos de
abertura e fechamento. Os modelos de chaves fusíveis são
fabricados de acordo com os níveis de tensão e corrente as
quais serão submetidas [9].
Existem aplicações especificas destas chaves, por exemplo,
para redes de distribuição, com níveis de corrente inferiores a
200A, em que normalmente são utilizadas as chaves fusíveis
com isoladores de corpo único. Já para proteção de subestação
de força de 69kV normalmente são utilizadas chaves fusíveis
com isoladores do tipo pedestal para manutenção de
disjuntores e religadores automáticos sem interrupção do
fornecimento de energia [9].
A chave fusível religadora age na proteção das redes de
distribuição contra curtos circuitos transitórios. Ela reduz a
severidade dos defeitos provenientes do tempo para retorno do
fornecimento de energia elétrica [9].
Os fusíveis são utilizados no interior de porta fusíveis, que
são os elementos principais das chaves fusíveis. O porta
fusível é um tubo de fenolite ou fibra de vidro que possui um
revestimento interno que se constitui de uma substancia que

gera os gases responsáveis pela interrupção do arco elétrico
resultante do rompimento do elo fusível. A responsabilidade
dos elos fusíveis é de interromper o fornecimento de energia
elétrica em casos de sobrecorrente. Quando existe a passagem
de corrente elevada, o elo funde-se e rompe em um intervalo
de tempo inversamente proporcional à grandeza da corrente
[9].
Os elos fusíveis são classificados da seguinte maneira:
Tipo H: elos fusíveis de alto surto (ação lenta quando
correntes elevadas), com temporização alta para correntes
elevadas. Usado para proteção de transformadores de
distribuição com correntes de até 5A.
Tipo K: elos fusíveis de ação rápida com relação de
rapidez que varia de 6 (elos fusíveis de corrente nominal de
6A) a 8,1 (elos fusíveis de corrente nominal de 200A). Usado
em redes de distribuição urbanas e rurais.
Tipo T: elos fusíveis lentos, relação de rapidez
variando entre 10 (elos fusíveis de corrente nominal de 6A) a
13 (para elos fusíveis de corrente nominal de 200A).
Normalmente utilizados em ramais primários de distribuição
[9; 10].

Figura 10. Chave fusível e elo fusível
Fonte: [11]
E.
SECCIONADORES
A norma NBR 6935 define o seccionador como um
dispositivo mecânico de manobra capaz de abrir e fechar um
circuito, onde uma corrente de intensidade desprezível é
interrompida ou restabelecida e quando não ocorre variação de
tensão significativa através de seus terminais. Também é
chamada de chave seccionadora. É capaz de conduzir sem
interrupção correntes nominais do circuito e correntes
anormais como curtos-circuitos [9].
Em subestações as chaves seccionadoras permitem
manobras em circuitos elétricos sem carga, isolando
transformadores, disjuntores e barramentos. Utilizadas
também em redes distribuição aéreas para interligar circuitos
ou simplesmente seccionar uma parte do circuito para
manutenção [9].
As chaves seccionadoras são compostas de várias partes, as
mais importantes são:
1.
Circuito principal: é o conjunto das partes condutoras
que tem como função abrir ou fechar.
2.
Circuitos auxiliares: o que promove a abertura e
fechamento da chave.
3.
Polos: é a parte da chave incluindo o circuito
principal, o suporte isolante e a base, associada
exclusivamente a um caminho condutor eletricamente
separado excluindo todos os elementos que permitem a
operação simultânea.
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4.
Contatos: conjunto de peças metálicas que asseguram
a continuidade do circuito quando se tocam.
5.
Terminais: parte condutora da chave, cuja função é
fazer a ligação com o circuito da ligação.
6.
Dispositivo de operação: são aqueles que através do
quais se processa a abertura ou fechamento dos contatos.
7.
Dispositivo de bloqueio: dispositivo que indica a
posição assumida pelos contatos móveis principais, após a
efetivação da manobra [9].
F.

RELIGADORES AUTOMÁTICOS

São dispositivos de interrupção da corrente elétrica que
permite repetições de operação de abertura e fechamento de
um circuito durante um defeito. A concessionária tem
utilizado amplamente em redes de distribuição aérea, rural ou
urbana, assim eliminando defeitos transitórios, sem
necessidade de deslocar uma equipe para percorrer o
alimentador. Não devem ser aplicados em circuitos industriais
ou onde os defeitos são geralmente de natureza permanente
[9].
Conforme o número de fases, são divididos como
monofásicos ou trifásicos.
Podem ser classificado quanto ao sistema de controle:
Controle por ação eletromagnética: a corrente é percebida
pela bobina de disparo que está ligada em série com a
linha. Quando a corrente que passa pela bobina é superior
à corrente de acionamento, o religador abre os contatos,
devido a ação do núcleo das bobinas sobre o mecanismo
dos contatos. O deslocamento do núcleo da bobina
comprime uma mola de fechamento deixando pronto para
uma nova operação;
Controle eletrônico: esta modalidade apresenta maior
flexibilidade, maior número de ajustes e ensaios. Com o
máximo de quatro operações, seu controle é montado
separado ao lado do religador. Os automatizados e microprocessados dispõem de protocolo de comunicação com o
centro de operações, monitoram a qualidade da energia,
tem proteção direcional e localizador de defeitos [9].
Condições mínimas para instalação dos religadores ao
sistema:
1. A tensão nominal do religador ser compatível com a
do sistema;
2. A capacidade de corrente nominal do religador ser
igual ou superior à corrente de demanda máxima do
alimentador;
3. A capacidade de ruptura ser igual ou superior à
máxima corrente de curto circuito trifásica ou fase e terra do
sistema no ponto de instalação;
4. O ajuste de temporização de religamento deve
possibilitar a coordenação com os equipamentos de proteção
instalados a jusante como chaves fusíveis ou outros
religadores;
Quanto ao meio de interrupção e extinção do arco elétrico
os religadores podem ser classificados em [9]:
Interrupção a óleo onde a extinção do arco ocorre em óleo
mineral. O princípio da interrupção no óleo se fundamenta na
elevação da temperatura provocada pelo arco no momento em
que os contatos se separam tendo a decomposição das
moléculas do óleo e desprendendo gases. Um dos gases

liberados é o hidrogênio que ajuda na extinção do arco e tem
características de refrigeração. Podem ser usados em redes de
distribuição aéreas ou em subestações. Na rede de distribuição
estão instalados em postes enquanto nas subestações tem a
base de concreto e uma plataforma de aço galvanizado. Pode
ser classificado de pequeno volume de óleo e de grande
volume de óleo. Seu painel de controle pode ser alimentado
com tensão CC ou CA conforme a necessidade. O número de
aberturas pode ser escolhido através de um botão seletor, o que
também ocorre com o temporizador de religamento.
Interrupção a vácuo: em que contém uma câmara de
vácuo onde acontece a abertura ou fechamentos dos contatos
móveis. Também são aplicados em subestação e em redes de
distribuição, fixados da mesma forma que o anterior e
automatizado por reles de sobrecorrente acoplados. Sua
operação pode ser associada a rele eletrônico ou rele digital e
permite uma gama bem ampla de acompanhamento de
indicadores como a corrente nominal, distancia da falta e
outras configurações que cada fabricante permite.
Interrupção a SF6: : sua construção é semelhante ao
religador com interrupção a vácuo, com a extinção do arco em
uma câmara que contem SF6, e seu rele de controle pode ser
eletrônico ou automatizado. O monitoramento da pressão do
gás permite detectar uma anomalia caso haja uma
despressurização. O controle pode ser eletrônico ou digital. O
relé microprocessado possui uma quantidade grande de curvas
de tempo em relação a fase e em relação a corrente de terra,
ficando um equipamento mais versátil no momento da
parametrização e suporta outras funções como subfrequencia,
subtensão, sobretensão. Seu software possui uma interface
amigável e dispositivo de comunicação via protocolos serial
elétrico ou ópticos, e uma bateria para manter as funções do
microprocessador.
A proteção principal que é implementada nos religadores é
a sobrecorrente de tempo inverso. Possui quatro curvas de
temporização rápida para correntes de fase identificadas pelas
letras A, B, C e D, na Figura 11 e quatro curvas de
temporização retardada indicadas pelas letras E, F, G e H. Para
proteção de correntes de terra, curvas identificadas pelas letras
J, K, L e M, na Erro! Fonte de referência não encontrada.
e curvas de tempo retardado N, O, P e Q.

Figura 11: Religador automático
Fonte: [12]
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2.
Em ramais de carga relevante e cuja área tem elevado
risco de falhas transitórias.
3.
Alimentadores que possuem dois ou mais ramais.
4.
Logo após uma grande concentração de carga.
5.
Ramais que alimentam consumidores primários onde
a proteção é feita com disjuntores dotados de relés de indução.
Quando houver necessidade de manobra na rede de
distribuição para remanejar carga, não é recomendada a
utilização de religadores, e sim realizar na barra de
transferência na subestação. Neste caso ocorre a energização
do religador pelas buchas de saída da carga, e os
transformadores de corrente estão localizados na bucha de
entrada comprometendo a proteção [9].
G. PROTEÇÃO E COORDENAÇÃO DE
PROTEÇÃO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO

Figura 12. Curva de temporização de fase do religador
Fonte: [9]

Nesta etapa a coordenação de sistemas trifásicos a três fios
com neutro aterrado. Com o uso de religadores tem três
condições de coordenação.
1.
Coordenar religador automático de
distribuição e elo fusível;
2.
Coordenar religador automático de
subestação, seccionador e elo fusível;
3.
Coordenar
religadores
no
mesmo
alimentador;
Coordenação de religador de distribuição e
o elo fusível
Para que ocorra a coordenação entre o religador atender os
conceitos adiante e tendo como base o sistema da Figura 14.

Figura 14. Diagrama elétrico simplificado
Fonte: [9]
O estudo de coordenação e proteção será realizando no
religador na saída da barra da SE no ponto A e a chave fusível
no ponto C.
1. A corrente nominal do TC do religador deve respeitar
a equação 2.
Figura 13. Curvas de temporização das correntes de terra
do religador.
Fonte: [9]
Na rede de distribuição deve-se observar alguns critérios
para aplicação de religadores.
1.
Em pontos preestabelecidos, pois, em circuitos
longos, pela elevação da impedância, a corrente de curto
circuito não representa um valor expressivo ao ponto de
sensibilizar a proteção que está na saída do barramento.

𝐼𝑛𝑡𝑐 =

𝐼𝑐𝑠
20

(2)

Intc = corrente nominal do TC em A.
Ics = corrente de curto circuito, valor simétrico em A.
2. A corrente nominal primaria do transformador de
corrente deve ser superior à maior corrente de carga que se
planejou para o alimentador[9].
Este planejamento não deve passar dos 5 anos e a corrente
do TC deve atender a equação 3.
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𝐼𝑛𝑡𝑐 = 𝐾𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥

(3)

Kp = índice de crescimento previsto para carga.
Imax = corrente máxima de carga em A.
3. A corrente de acionamento do religador deve ser
superior á maior corrente prevista no alimentador na equação
(4).
𝐼𝑎𝑓 = 𝐾1 ∗ 𝐾𝑝 ∗ 𝐼𝑚𝑎𝑥
(4)
Iaf = corrente de acionamento do rele de fase do religador, em
A.
k1 = fator de multiplicação que deve ser superior a 1.
4. A corrente de acionamento do rele de fase tem que
ser inferior à menor corrente de curto circuito de fase terra em
qualquer ponto jusante do elo fusível.
5. A corrente de acionamento do rele de fase tem que
ser inferior à menor corrente de curto circuito bifásica do
trecho protegido pelo religador até o ponto C.
6.
O acionamento do rele de neutro deve ser inferior à
menor corrente de curto circuito fase terra no trecho até o
ponto C.
7.
O mínimo tempo de fusão do elo fusível deve ser
superior ao tempo de abertura do religador operando na curva
rápida e corrigida pelo fator K.
8.
O tempo de interrupção do elo fusível deve ser menor
que o tempo mínimo de abertura do religador atuando na curva
temporizada.
Desta forma cabe à chave fusível atuar para um defeito a
jusante de sua instalação. Normalmente são consumidores
secundários, em alimentadores urbanos que contém vários
ramais ou consumidores rurais no final de uma rede.
O ciclo mais utilizado nos religadores é: Duas operações
rápidas e duas operações retardadas.
Quando o equipamento não tem o relé, dispositivo para
atuar quando o defeito é de fase terra a coordenação do elo fica
bem mais difícil. Conforme a Figura 15 tem a faixa de
coordenação. Ela acontece na intersecção da curva 2, que é a
curva rápida do religador e a curva 4 que é o tempo mínio de
fusão do elo fusível. Na intersecção da curva 3 curva retardada
do religador e curva 5, curva de tempo máximo de interrupção
do elo fusível.
Curva 1: curva de operação rápida do religador;
Curva 2: curva de operação rápida do religador
multiplicada por um fator K;
Curva 3: curva de operação de retardo do religador;
Curva 4: curva de tempo mínimo de fusão do elo
fusível;
Curva 5: curva de tempo máximo de interrupção do
elo fusível;

Figura 15: Curva de coordenação
Fonte: [9]
Quando há intersecção da curva de operação de retardo do
religador e a curva de tempo máximo de interrupção do elo
fusível este é o ponto de mínima corrente de acionamento do
religador.
Coordenação entre o religador de subestação, seccionador
e elo fusível.
O seccionador automático não é capaz de interromper
corrente de curto circuito. Provido de um dispositivo de
contagem de interrupções realizadas pelo equipamento a sua
retaguarda, abrindo seus contatos definitivamente quando
atinge o número programado de interrupções.
Requisitos que devem ser obedecidos durante a
coordenação:
O religador deve ser ajustado para sentir a corrente
mínima de curto circuito no trecho de atuação do
seccionador;
A menor corrente de curto circuito na área de atuação do
seccionador deve ser superior a corrente de acionamento
do seccionador;
A corrente de acionamento do seccionador deve ser 80%
do valor da corrente de acionamento do religador;
O número de interrupções do seccionador deve ser uma
unidade menor que a do religador para abertura
definitiva;
Na curva temporizada do religador deve ser superior a de
atuação do elo fusível logo após o seccionador;
O religador na operação instantânea ou definitiva deve
atuar ante do elo fusível evitando sua queima em falta
transitória [9].
Coordenação entre religadores
A coordenação dos religadores em série depende do tipo de
operação destes religadores.
a)
Religador operado por bobinas em série
Para este tipo de coordenação temos que considerar três
situações:
A primeira é de religadores do mesmo tipo e mesma
sequência de operação. A segunda de religador de mesmo tipo
e mesmo ciclo de religação, e a terceira é de religador de tipo
diferente e ciclos de religação diferente. Considerando as
bobinas de mesma classe e a curva do religador protegido deve
ser 12 ciclos (≈0,2 s) para máxima corrente de curto circuito,
do religador protetor, conforme Figura 166.
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Figura 16: Curva de coordenação entre religadores
Fonte: [9]
Religadores operados por rele digital
Devido à sua grande flexibilidade podemos realizar
inúmeras combinações de coordenação entre estes tipos de
religadores, mas deve seguir alguns critérios [9]:
1. A corrente mínima de acionamento do religador
protegido tem que ser maior que o valor da corrente de
acionamento do religador protetor, permitindo que o religador
protetor opere antes do religador protegido.
2. Que o intervalo de rearme aconteça em todas as
condições de defeito dentro do ciclo determinado;
3. A curva do religador protegido deve ser 12 ciclos
(≈0,2s) para corrente de curto circuito máxima do religador
protetor;
4. O intervalo do religador protegido deve ser igual ou
superior ao tempo de rearme do religador protetor;
5. Os intervalos de religamento tem que permitir que o
religador protetor, toda vez que fizer um teste para verificar se
o defeito continua, tenha tensão nos terminais de entrada, ou
seja, os contatos do religador protegido tem que estar
fechados.
Com a evolução dos religadores cada vez mais ferramentas
e meios de programar, associar ferramentas e dispositivos
operacionais que podem ser controlados e monitorados à
distância, sem que haja a intervenção no local que o
equipamento está instalado. O uso correto pode diminuir o
tempo da falta, melhorar a qualidade da energia e a qualidade
do serviço prestado, buscando a excelência junto ao
consumidor final e ao órgão regulador para manter a
concessão [9].
III. METODOLOGIA
O conceito de qualidade de energia varia bastante conforme
o referencial de quem o discute. Uma definição ampla e
completa é considerar como qualquer perturbação que venha
ocorrer na distribuição de energia, seja, na tensão, na corrente
ou na variação de frequência que possa resultar em falhas ou
se tornar prejudicial para operação de equipamentos de
consumidores [13].
No Brasil a qualidade de energia é controlada pelas
concessionárias e para isto são levados em considerações os
índices que tratam sobre a qualidade no fornecimento e do
produto, ou seja, da energia. Estes índices são os indicadores
coletivos de continuidade Duração Equivalente de Interrupção
por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente

de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC). Estes
índices apurados pelas concessionárias são fiscalizados pela
ANEEL. A partir do DEC e FEC se busca cada vez mais
melhorias na qualidade de energia fornecida pelas
concessionárias no país [14].
Esta pesquisa tem por finalidade apresentar uma revisão da
composição atual das redes de distribuição de energia elétrica
no território brasileiro, compondo um estudo detalhado dos
componentes do sistema e suas particularidades. Esta revisão
consiste em um estudo sobre a forma que o tempo na
recomposição de um sistema possa vir a ser seguro e contribuir
para reduzir os índices controlados DEC e FEC.
No contexto da busca em torno da melhoria continua do
fornecimento de energia elétrica, surge a ideia das Smart Grids
ou em uma tradução livre, Redes Inteligentes. As redes de
energia inteligentes, no âmbito das redes de distribuição de
energia elétrica, têm o objetivo de melhorar o fornecimento
com o uso de equipamentos que no momento em que uma
falha ocorra, a concessionária saiba onde e como ocorreu a
pane, deslocando equipes de forma mais eficiente para corrigir
o problema e por consequência melhorando o fornecimento de
energia e os índices coletivos de continuidade. Para colocar
em prática a ideia das Smart Grids já existem diversos
equipamentos e tecnologias disponíveis [15].
Este estudo se propõe a realizar uma análise de técnicas de
Smart Grids que vem sendo experimentadas por diversas
concessionárias de distribuição de energia elétrica do Brasil,
em busca de soluções para os problemas no fornecimento de
energia elétrica que afetam diretamente os índices DEC e
FEC. Busca identificar técnicas de reconfiguração automática
de redes de distribuição que vem sendo testadas por diversas
concessionárias e através da análise comparativa identificar
pontos positivos e negativos em cada técnica.
No próximo capitulo são mostradas algumas técnicas de
Smart Grid aplicadas a redes de distribuição que vem sendo
testadas e também é realizada a análise comparativa entre
estas.
IV. TÉCNICAS DE SMART GRID APLICADAS A
REDES DE DISTRIBUIÇÃO
Dentro do contexto dos sistemas de distribuição de energia
elétrica, descritos no capítulo anterior, diversas melhorias e
inovações tecnológicas tem sido proposta nos últimos anos.
A nova tecnologia vem associando reles e algoritmos que
através dos eventos armazenados fazem uma análise e isolam
o defeito e recompõe o sistema. As redes inteligentes de
distribuição ou Smart-grids consegue monitorar todo sistema
elétrico desde a geração até o consumo. Uma das várias
funções dentro do Smart-grids é a recomposição automática
do sistema ou self-healing que traz como principal função
melhorar a confiabilidade do sistema e uma recomposição
mais rápida isolando o defeito [18].
A.
CASO 1: A EXPERÊNCIA DA CPFL
IMPLANTAÇÃO DO SELF-HEALING DE CAMPINAS

NA

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) realizou um
estudo de caso sobre a implantação de um sistema de
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reconfiguração automática de aplicação universal.
Primeiramente, a implantação se restringiu à cidade de
Campinas, para então ser expandido para demais cidades do
interior do estado de São Paulo. Para validar os resultados, a
companhia avaliou aspectos do sistema de reconfiguração
automática como: econômico, facilidade de operação e
manutenção, integração com outros sistemas existentes e
principalmente na melhoria dos índices DEC e FEC. O sistema
de reconfiguração automática trata de uma solução de Smart
Grid que executa uma autorecuperação dinâmica das redes de
distribuição, integrando dados em tempo real da rede para
detectar possíveis distúrbios, podendo assim comandar a
recuperação automática isolando os trechos de linha onde é
verificado o distúrbio, minimizando o impacto nos
consumidores [16].
A.1. Reconfiguração baseada em defeito na rede
Quando ocorre um defeito permanente em um circuito
alimentador, o sistema de reconfiguração automática entra em
ação. Assim que recebe um sinal da abertura definitiva do
religador, passa a realizar uma análise da ocorrência para
identificar o trecho com defeito, enviando em seguida um sinal
para abertura do religador a jusante do defeito para isolar
efetivamente o trecho. A análise é realizada através de uma
comunicação com os equipamentos existentes ao longo da
linha, identificando os que detectaram o defeito.
Seguidamente, o sistema verifica as fontes de energia
disponíveis, escolhe as de menor carga e maior prioridade e
executa o envio dos comandos de manobra para realizar a
reconfiguração do sistema. Assim, minimiza-se os trechos
sem energia e se reestabelece a energia para as unidades
consumidoras. Se houver falhas de comunicação, o sistema irá
reestabelecer a tensão até o ultimo equipamento que tenha
mantido a comunicação [16].
A.2. Restauração
Após a detecção de um distúrbio na rede, o sistema de auto
recuperação tentará reconfigurar a rede, de maneira que a
tensão seja restaurada para a maior quantidade de zonas
possíveis. Para que a restauração ocorra eficientemente, uma
série de condições são verificadas, como:
Automação desabilitada no sistema, subsistema,
alimentador ou dispositivo;
Dispositivo não automatizado (na configuração);
“By-pass” ativado;
Falha na comunicação;
Modo local;
Problema fatal (saúde do dispositivo);
O dispositivo está conectado a mais de duas fontes;
Sinalização de trabalho de linha viva ativado;
Problemas de saúde detectados em qualquer dos lados do
dispositivo;
Trechos de linhas não energizados;
Aberto por: isolamento de falta, corte de carga ou
isolamento de subtensão [16].
Se nenhum destes itens for motivo de impedimento da
reconfiguração, o sistema continuará a avaliar a melhor
alternativa de restauração. A restauração pode ser executada
pela rotina de automatismo dinâmico do sistema, ou iniciada
manualmente pelo operador [16].

A.3. Projeto e estudo de caso na região de Campinas
O projeto implantando na região de Campinas trata-se de
uma plataforma flexível de automação que pode ser
configurada para qualquer arquitetura de comunicação. Por
estar integrada a um servidor de comunicação multifuncional
que fornece as ferramentas de um concentrador de dados, sua
inteligência fica concentrada próxima ao Centro de Operações
do Sistema (COS) e descentralizada. O projeto conta com a
integração de quatro alimentadores localizados nas SE’s:
Taquaral, Notre Dame e Paineiras e oito religadores de
fabricantes distintos, quatro destes religadores fazem parte do
circuito principal, em posição normalmente fechada (NF) e os
demais em pontos de junção para transferência de
alimentadores em posição normalmente aberta (NA) [16].
A implantação realizada pela CPFL mostra que o tempo de
resposta entre a detecção da falha, a tomada de decisão e
realização de manobras para recomposição da rede ficou
registrado entre 30 e 40 segundos. Considerando que eventos
parecidos, verificados no histórico, levaram 7 minutos para
serem realizadas pelo operador no centro de operações,
reduzindo o tempo de falta de energia aos consumidores,
melhorou-se o índice DEC.
B.
CASO 2: AUTOMAÇÃO
REDES: GUARUJÁ

INTELIGENTE

DE

A ELEKTRO iniciou a implantação de técnicas de selfhealing, sistemas de recomposição automática de rede, em
2011. Este trabalho tem um enfoque maior no município de
Guarujá que conta com um conjunto de 43 religadores, com
relés controladores que usam GPRS para se comunicar com o
COD e também fibra óptica ligada. Nesta área havia uma
quantidade grande de manobras possíveis de serem realizadas
e a necessidade da implantação de self-healing para integrar
todos os equipamentos [17].
Para um sistema de automação de redes de distribuição ser
eficiente é necessário um sistema baseado em localização,
isolação e recomposição. Pensando nisso é necessário que
sensores e atuadores distribuídos na rede operem
eficientemente. À vista disso, a ELEKTRO instalou 85km de
rede mesh de fibra óptica para garantir a eficiência da
comunicação dos equipamentos que compõe a rede. São 43
religadores e 3 subestações interligados até o escritório local,
onde há o servidor de automação, responsável por realizar o
controle automatizado das manobras dos religadores [17].
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Figura 17: Abrangência da área da rede de fibra óptica após
implantação do projeto.
Fonte: [17]
A rede mesh em fibra óptica utiliza de um protocolo de
roteamento tipo multi-hop AODV, que pode efetuar o
roteamento de pacotes de dados em 4 rotas distintas em cada
nó, garantindo continuidade de funcionamento do canal de
comunicação mesmo quando ocorrer múltiplas falhas na rede.
Este equipamento utilizado pela empresa é um roteador
óptico, com capacidade de transmissão de 100 Mbps. Afim de
garantir a alta disponibilidade de comunicação, o equipamento
possibilita a criação de um by-pass óptico passivo, o que
garante a comunicação, mesmo em caso de falha de energia
no equipamento [17].
Um mês após ser instalado a rede de fibra óptica, houve um
ganho considerável na disponibilidade média dos
equipamentos para a operação, de 77,93% para 99,48%.
Referente ao indicador técnico de energia, esperou-se uma
redução de 0,48 hora no DEC para o ano de 2016, que seria
uma redução de 10,8% em relação a 2015, onde a ELEKTRO
teve um DEC de 4,43 horas [16]. A tabela abaixo, mostra um
comparativo do sistema antes e depois da instalação do
sistema, proporcionando maior clareza na comparação:

TABELA I
Comparação antes e após instalação
Cenário anterior ao projeto
Quantidade de religadores: 41
Comunicação: 18 pela rede
celular/GPRS, 23 por rede de fibra
ótica legada
Disponibilidade: 77,93%
Tecnologia de automação: Selfhealing “Loop Automation”
clássico, sem comunicação entre
religadores
Máximo 3 religadores por ilha de
automação
Sem análise de sobrecarga antes
das manobras
Deslocamentos semanais para
restabelecimento da comunicação

Cenário após o projeto
Quantidade de religadores: 43
Comunicação: 85Km Fibermesh®
Furukawa
Disponibilidade: 99,48%
Tecnologia de automação: Selfhealing centralizado na
Subestação, com comunicação
entre religadores
Sem limite de religadores
Analisa a carga em tempo real
Redução no deslocamento da
equipe de campo para
parametrização e restabelecimento
da comunicação.
Manobras dinâmicas e inteligentes
Maior segmentação da rede
Acesso remoto aos equipamentos
Integração com Subestações.

Fonte: [17]
C. CASO 3: METODO DE RECOMPOSIÇÃO DE
REDES DE DISTRIBUIÇÃO INTELIGENTE BASEADOS EM
SISTEMA DE SUPERVISÃO
Para garantir o fornecimento com índices de qualidade e no
caso de falta recompor o sistema em menor tempo, as
concessionárias vêm investindo em novas tecnologias. O
trabalho de BASSO e KLOOS mostra uma proposta de
implementação Smart Grid aplicada a rede da Copel
Distribuição S.A.
A rede protótipo usada para o estudo é mostrada na Figura
18.

Figura 18: Rede protótipo
Fonte: [18]
Através de um sistema supervisório que conduz as ações do
self-healing em conjunto de dispositivos de chaveamento e um
sistema de proteção autônoma, acontece um remanejamento
da carga, ou seja, ocorre um a interligação com outro
alimentador da mesma subestação ou até do próprio
alimentador mas em um traçado diferente ficando aberto
somente a parte do defeito.
Os benefícios esperados por BASSO e KLOOS com a
implementação deste método são:
Agilidade na recomposição do sistema após uma
falta;
Seletividade quanto ao número de clientes;
Reduzir o efetivo técnico de campo para localizar o
defeito;
Caso venha ocorrer um defeito entre as chaves 12 e 13 da
figura 18 o religador 1(RA1) tem que estar no ciclo de
religamento. O sistema supervisório verifica se houve
passagem de sobrecorrente na chave 11, sim. Houve passagem
de sobrecorrente na chave 12, sim. Ocorreu sobrecorrente na
chave 13, não. Então o sistema supervisório abre a chave 12 e
abre a chave 13 e fecha o religador 1 até na chave 12. Em
seguida verifica o estado da chave 14 e alimenta este trecho
fechando a chave NA ¼ que faz parte do religador 2(RA2).
O sistema de distribuição de redes contém os equipamentos
geograficamente dispostos conforme a necessidade o que
dificulta o deslocamento de uma equipe para realizar
acoplamentos de circuitos. Um sistema de supervisão SCADA
(“Supervisory Control and Data Aquisition”) que possui uma
integração de componentes de medição e sensoriamento com
um sistema de comunicação é o que representa a diferença na
recomposição de um sistema autônomo [18].
Composto basicamente de Unidades Terminais Remotas
(UTR), um Sistema de Comunicação (SC) e uma Interface
Homem Máquina (IHM), seleciona as informações e ordena
para tomada de decisões. Os principais componentes deste
sistema são:
Estação mestre: banco de dados com informações
coletadas dos equipamentos de campo;
IHM: indica o estado das chaves seccionadoras e
religadoras, mostra dados de medição e interage com o sistema
controlado e o operador;
UTR: faz aquisição de dados dos equipamentos em
campo e repassa para estação mestre e vice-versa;
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Sistema de Comunicação:faz a transferência de
informações entre as unidades remotas e a estação mestre;
Esta automação ainda pode ser dividida entre a rede de
distribuição e a subestação de distribuição melhorando ainda
mais a forma de controle e supervisão do sistema em um todo.
Um Sistema Especialista está baseado em uma linha de
raciocínio de um conhecimento adquirido durante anos de
experiência comparando informações e o mais relevante
selecionando as informações que realmente importam para a
tomada de decisões, deixando de lado a utilização de métodos
matemáticos complexos. O especialista humano tem uma
linha de raciocínio baseada em anos de experiência, mas
necessita de um tempo de recomposição bem maior e estar
sujeito a erros [18]. Já um sistema especialista tem a
capacidade de recompor um sistema em menor tempo e
agregar mais informações. O processo de análise e tomada de
decisão do sistema supervisório tem por objetivo a
recomposição, e isolamento da área do defeito, com manobras
de chaveamentos em menor tempo e atendendo o maior
número de consumidores. A maximização dos trechos é
executada através de manobras automatizadas dos
equipamentos da rede (chaves seccionadoras, e religadores).
O sistema especialista coleta dados das unidades remotas e dos
religadores para determinar e identificar a ocorrência de falhas
do trecho [18].
O sistema especialista tem uma base de conhecimento com
regras de recomposição de alimentadores já utilizadas pelos
operadores. Os equipamentos que fazem parte da
recomposição têm que possuir dispositivos de monitoramento
de tensão e corrente, canal de comunicação e devem operar
com carga. Em casos de atuação de proteções em nível de
sistema como subfrequência e subtensão sustentada o sistema
especialista não deve operar [18].
Algumas condições devem ser atendidas para que o sistema
especialista possa efetuar a recomposição do sistema.
As chaves seccionadoras devem estar habilitadas
para função seccionadora;
Nenhum equipamento pode apresentar falha de
comunicação;
No trecho de recomposição não deve haver condição
de bloqueio;
Ter tensão na entrada dos RA’S;
O RA tem que ter executado o ciclo de religamento e
estar em condição de bloqueio;
A configuração da rede deve estar normal onde as
seccionadoras NA se encontram abertas e as demais fechadas;
O fluxograma do processo de reconfiguração do sistema
proposto por BASSO e KLOOS é mostrado na figura 19.
As regras de recomposição do fluxograma são diferentes, para
o caso de curto circuito verifica-se a passagem de
sobrecorrente e realiza-se a abertura das chaves mais próximas
do defeito. Já no caso de falta de tensão é verificado a medição
de tensão em pontos determinados e comparado com os
religadores, em seguida executa a abertura das chaves
próximas ao defeito.

Figura 19: Fluxograma do processo
Fonte: [18]
D. CASO 4: RELIGADORES HIBRIDOS EM REDES
DE DISTRIBUIÇÃO
Este caso analisa é uma experiência realizada na
Companhia Energética do Rio Grande do Norte (COSERN)
em um projeto piloto de recomposição automática dos
alimentadores sem a dependência de meios de comunicação
[19].
A aplicação de religador hibrido ocorre na base de
equipamentos já instalada e se encontra em operação no
sistema de distribuição sendo necessário somente a instalação
do cubículo de controle do referido equipamento do fabricante
Schneider Eletric. Neste cenário o mesmo controle pode
comandar o religador no modo religador, seccionador ou
chave simples e ainda pode comandar uma chave
seccionadora. Uma solução simples, economicamente viável
e de grande valor [19].
Na elaboração da coordenação ficou claro que há uma
necessidade de quebra de paradigma no diz respeito a forma
de buscar coordenação dos elementos de proteção das redes de
distribuição de energia elétrica. É preciso aplicar outras
técnicas não tradicionais e recursos e fazer uso de
automatismos e recomposição automática (self-healing),
mantendo a premissa básica de proteção que é isolar um
defeito real no menor tempo possível e com a mínima perda
de carga [19].
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No início o uso de uma solução aplicando comunicação
entre os equipamentos, com o propósito de promover o
bloqueio e somente atuar a mais próxima do defeito. Naquele
momento se pensou no uso de comunicação via rádio digital
ethernet devido ser simples de implementar tem boa
velocidade e confiabilidade. Contudo acabou não sendo
aplicada devido ao custo de materiais e possíveis manutenções
necessária [19].
Posteriormente foi apresentada uma solução que permite a
recomposição automática, tem possibilidade de habilitar de
forma independente a função de religador para as funções de
proteção que necessitam margem de tempo para coordenação
e habilita a função de chave seccionadora para as funções de
proteção que não precisam coordenar com o religador a
montante. Esta solução foi nomeada de Religador Hibrido
[19].
Para equipamento que possui a capacidade de interrupção
de corrente de curto-circuito, mas está sendo utilizado como
chave seccionadora a programação considera as seguintes
premissas:
1. Equipamento é configurado como religador (REL);
2. Possui uma lógica para realizar a funcionalidade de
chave seccionadora (SECC) e recomposição automática;
3. Funções de proteção sem coordenação com religador
a montante são configuradas para modo alarme;
4. Equipamento abre após contar duas interrupções;
5. O espaço de tempo para recomposição automática e
para linha viva já transcorreu no lado fonte, o
equipamento fecha em modo TRIP.
6. Equipamento fechou e o lado da carga permanece
com linha sã, permanece fechado;
7. Depois que passou o período programado o
equipamento retorna as funções de proteção sem
coordenação para o modo alarme;
8. Se o fechamento foi sob falta, ele executa a abertura
por disparo único e bloqueia (evita a terceira tentativa do
religador a montante).
Para equipamento que não possui a capacidade de
interrupção de corrente de curtos-circuitos a programação é a
seguinte:
1. Equipamento configurado como seccionadora;
2. Tem uma lógica para recomposição automática e
coordenação;
3. Equipamento abre após contar uma interrupção (seria
o primeiro tempo morto do religador a montante);
4. Passado o período programado para recomposição
automática da rede e com linha viva no lado fonte, o
equipamento fecha;
5. Ao fechar o lado carga e não detectar defeito,
permanece fechado e entra no modo bloqueio por período
programado;
6. Se ocorrer fechamento sob falta, o equipamento faz a
abertura no segundo tempo morto do religador a montante
e vai a bloqueio evitando o terceiro religamento;
Em caso de o defeito ser permanente pode executar apenas
dois religamento para isolar o defeito. Todos os tempos podem
ser configurados conforme a necessidade do usuário.
O ganho operacional foi significante aumentando a
confiabilidade do sistema e posteriormente melhorando os

indicadores de fornecimento de energia elétrica fiscalizados
pela Aneel [19].
V. ANÁLISE COMPARATIVA DAS TÉCNICAS
Todos os casos estudados durante a realização deste
trabalho obtiveram êxito em sua aplicação. Os principais
pontos em comum entre todos os casos foram a redução na
atuação manual, no deslocamento de equipes para prover o
restabelecimento do fornecimento de energia e a constatação
de melhoria significativa nos índices de coletividade DEC e
FEC.
Cada concessionária tem uma filosofia de trabalho, sobre o
sistema em atuação, que é consequência da disponibilidade
financeira para implantação. Dentro disso, pode-se afirmar
que as empresas atingiram seus objetivos e sanaram parte de
suas necessidades ao aplicar técnicas de Smart Grid, sendo
estas técnicas distintas entre si.
O caso 3 mostrou uma opção por desenvolver um sistema
especialista aproveitando-se da experiência dos operadores
humanos para criar uma base de conhecimento em software, o
que torna essa uma ferramenta interessante para recomposição
de redes. Este modelo provê uma melhora significativa no
tempo de recomposição, fazendo com que a falta não seja
duradoura e o cliente não seja prejudicado. Melhora os índices
de qualidade de fornecimento e diminui os custos com mão de
obra. Com o apontamento de uma área mais restrita o
responsável pela manutenção é direcionado ao ponto correto
de falta. O uso da infraestrutura já existente, do sistema
supervisório e comunicação com religadores ao longo da rede
também é uma característica positiva da solução proposta por
BASSO e KLOOS.
Os casos que utilizam de comunicação entre os dispositivos
da rede de distribuição, sejam por ethernet e/ou via rádio,
requerem estruturas para a instalação e manutenção do
sistema. Já a opção do caso 2 de utilizar meio físico em fibra
óptica dedicada para o sistema de smart grid, possui maior
custo, porém traz maior confiabilidade e segurança, pois o
operador pode atuar em qualquer momento, ao contrário do
sistema via rádio onde pode ocorrer perda do sinal, resultando
em perda da comunicação.
No caso 4, mais distinto, a aplicação de religadores híbridos
pela COSERN, o próprio religador realiza todo o processo sem
supervisão e/ou intervenção do operador, o que pode gerar
riscos no caso da ocorrência de um evento onde a proteção não
atue corretamente. O caso 4 é o menos oneroso para a
concessionária, pois não requer a necessidade de se investir
em sistemas de comunicação. Em contrapartida, não fornece
nenhum dado de acompanhamento, leitura de corrente e
tensão ou algo mais relevante, e quando for preciso a coleta de
dados ocorre no local para análise futura.
A seletividade utilizando religadores automáticos e chaves
seccionadoras, que possibilitam a aplicação de um sistema
supervisório tem sido a prática mais utilizada, otimizando a
mão de obra especializada e agregando qualidade a
distribuição de energia elétrica.
Com ampliação de novas tecnologias como a geração
distribuída, acredita-se que em um futuro muito próximo será
possível a interligação de pequenas fontes para suprir algumas
faltas, onde todo este conjunto poderá ser monitorado e
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oferecer muitas possibilidades de reconfigurações, para que o
tempo de recomposição e o número de consumidores atingidos
seja ainda menor.
VI. CONCLUSÕES
Através do estudo realizado é possível afirmar que as
técnicas de Smart Grid, quando desenvolvidas precisamente
para o caso de reconfiguração de redes, fornece melhorias
significativas para a concessionária, desde mão de obra até nos
índices de coletividade. Ou seja, ao proporcionar maior
confiabilidade, segurança, disponibilidade e manobras mais
efetivas, os ganhos são visíveis para a comunidade e para a
empresa.
Ao optar por tornar a reconfiguração automática mais
eficiente, as empresas se comprometem a atingir os índices
estabelecidos pela ANEEL. A eficiência da aplicação de
dispositivos inteligentes é vista durante este estudo, pois todas
as concessionárias declararam melhoria em seus índices de
coletividade. Estes dispositivos e técnicas serão aperfeiçoados
com o tempo. É justificável declarar esta informação, pois
muito se viu durante a elaboração deste trabalho que as
empresas pretendem expandir suas áreas com tecnologias
nesta área.
Além disso, o desenvolvimento deste estudo voltado para
área de redes de distribuição, especialmente a aplicação de
Smart Grid, proporcionou a aprendizagem de técnicas que não
constam na grade curricular do curso de Engenharia Elétrica,
portanto, é uma experiência particular que agregou
conhecimentos específicos de muito valor para a formação
acadêmica e profissional
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Resumo - O presente artigo consiste no estudo e
desenvolvimento de um protótipo de maleta para testes e
calibração de relés de proteção. O objetivo do protótipo
será realizar os testes em relés utilizados para proteção do
sistema elétrico de potência. Para isso será desenvolvido
uma fonte de tensão alternada trifásica com ajuste de
tensão e frequência, o desenvolvimento do protótipo será
baseado em um inversor de frequência, associado a um
microcontrolador para fazer o sistema de controle e
também a comunicação entre o equipamento e o App para
sistemas Android. A validação do protótipo será feita
realizando os testes na função 27, 59 e 81, tensão e
frequência respectivamente conforme descritas na tabela
ANSI, os demais testes não serão abordados no escopo
deste trabalho. A principal vantagem do protótipo é seu
custo em relação aos equipamentos presentes no mercado
na atualidade.
Palavras-Chave – ANSI, Inversor, Proteção, Relé, Sistema
Elétrico de Potência, Testes.

PROTECTIVE RELAY TEST AND
CALIBRATION CASE
Abstract – The present article consists of the study and
development of a prototype case for testing and calibration
of protection relays. The purpose of the prototype will be
to perform the tests on relays used to protect the electrical
power system. For this, a three-phase alternating voltage
source with voltage and frequency adjustment will be
developed, the development of the prototype will be based
on a frequency inverter, associated with a microcontroller
to make the control system and also the communication
between the equipment and the supervisory software on
your computer. The validation of the prototype will be
done by performing the tests in function 27, 59 and 81,
voltage and frequency, respectively, as described in the
ANSI table, the other tests will not be approached in the
scope of this work. The main advantage of the prototype is
its cost in relation to the equipment present in the market
today.
Keywords - ANSI, Inverter, Protection, Relay, Electrical
Power System, Testing.
NOMENCLATURA
App
SEP

Aplicativo (Application).
Sistema elétrico de potência.

ANSI
CC
CA
PWM
LC
PB
PA
PF
RF
Irms
I0
Vm
Vrms
Vpp
V0
f
IHM

American National Standards Institute.
Corrente contínua.
Corrente alternada.
Pulse Width Modulation.
Indutor capacitor.
Passa-baixa.
Passa-alta.
Passa-faixa.
Rejeita-faixa.
Corrente eficaz de entrada(rms).
Corrente média de saída.
Tensão máxima de entrada(pico).
Tensão eficaz de entrada(rms).
Tensão pico à pico de saída.
Tensão média de saída.
Frequência sinal.
Interface homem máquina.
I. INTRODUÇÃO

Com o avanço do sistema elétrico de potência, houve a
necessidade de avanços na segurança e confiabilidade do
sistema. Para isso o mercado passou a utilizar os relés de
proteção, os quais devem possuir boa qualidade e também
devem estar dimensionados e instalados para atender funções
especificas dentro do SEP, visando uma boa qualidade na
proteção do sistema [1]. Porém, para um bom funcionamento
e eficácia do sistema de proteção, este deve estar aferido e
calibrado. Para isso são utilizados calibradores, mais
conhecidas como maletas de testes, as quais são dispositivos
de monitoramento que injetam sinais ao relé, simulando as
condições normais e de falta do sistema elétrico de potência,
para assim ajustar e calibrar a atuação do sistema de proteção
[2].
Os primeiros testadores de relés eram feitos com variacs,
reostatos, voltímetros, amperímetros e frequencímetros. Com
o avanço da eletrônica surgiram os testadores eletrônicos,
chamados de maletas de testes, os quais são equipamentos
complexos e caros, que acabam ficando disponíveis a poucos
profissionais que atuam nesta área [3].
Com isso, o presente artigo propõe o desenvolvimento de
um testador de relés de proteção que atenda algumas das
funções e características dos equipamentos comerciais. O
protótipo consiste no desenvolvimento de uma fonte de tensão
trifásica com tensão e frequência ajustáveis de 90 à 180 Vpp e
45 à 65 Hz respetivamente, utilizando a teoria dos inversores
de frequência, para, por meio deste, gerar os sinais senoidais
trifásicos. Já o controle e processamento será feito por um
microcontrolador e por fim um App para sistemas Android
1
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será desenvolvido, para ajuste dos parâmetros e
monitoramento dos testes realizados.
O objetivo geral da proposta consiste em dimensionar o
protótipo e validar o mesmo por meio de simulações, nas quais
será emulado o relé sobre teste. Neste serão aplicados sinais
de tensão e frequência para poder validar o funcionamento da
maleta de testes nas funções 27, 59 e 81 descritas na tabela
ANSI. Por fim, será feita a implementação do protótipo para
validar os resultados através da medição de seus sinais.
Na seção II, será apresentado respectivamente o contexto
sobre proteção do sistema elétrico de potência, na seção III,
serão abordados os conceitos de inversores de frequência, já
na seção IV, será abordado a Interface Homem Máquina IHM,
bem como sua aplicação no projeto proposto. Na seção V será
apresentada toda metodologia aplicada para a modelagem e
desenvolvimento do projeto, já na seção VI serão discutidos e
apresentados os resultados do protótipo desenvolvido. Por
fim, na ultima seção será descrita as conclusões obtidas
durante a elaboração deste artigo.
II. PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA
Devido ao aumento das dimensões e da capacidade do
sistema elétrico de potência, também aumentou o número de
falhas e interrupções do mesmo. Para garantir uma boa
operação do sistema quando alguma falha ocorre busca-se
desconectar a menor região possível, ou seja, fazer o sistema
operar com uma boa seletividade. Para que o sistema elétrico
possua uma boa seletividade o mesmo deve possuir
equipamentos de proteção bem dimensionados e calibrados.
Esses equipamentos são formados basicamente por fusíveis e
relés acoplados a bobina de um disjuntor [2].
Os primeiros relés de proteção surgiram no ano de 1901,
eram dispositivos com funcionamento totalmente
eletromecânico. Por volta dos anos 1930 surgiram os relés
eletrônicos com funcionamento baseado na tecnologia dos
semicondutores. Por fim, na década de 1980 surgiram os relés
digitais, fazendo uso de sistemas digitais e microprocessados,
os quais ganharam o mercado e vem sendo aplicados até a
atualidade. Seu diferencial no mercado se deu pela sua alta
confiabilidade, rápida atuação, fácil processamento de sinais,
fácil parametrização e por poder operar remotamente [2].
Atualmente existem uma grande gama de relés no mercado,
alguns deles atuam em apenas uma função especifica, por isso
esses equipamentos são denominados relés monofunção, já os
que atuam em mais de uma função são chamados de
multifunção. Visando a parametrização das várias funções
desenvolvidas por relés de proteção a American National
Standards Institute (ANSI) associa um código com a
respectiva função do relé, este código é muito utilizado em
projetos de proteção, a tabela ANSI [2].
A. Maletas Para Calibração de Relés de Proteção
Os primeiros equipamentos de calibração de relés eram
compostos de dispositivos analógicos em sua fabricação,
sendo sua utilização baseada em ensaios individuais, o que
demandava muito tempo no teste e também cálculos
complexos, além disso não havia uma grande precisão e nem
grande confiança nos testes ou calibrações realizadas por estes
equipamentos. Os testes ocorriam da seguinte forma; para um

relé de sobrecorrente utilizava-se um reostato e um
amperímetro; já para um relé de tensão aplicava-se um variac
e um voltímetro; para algumas aplicações necessitava-se
realizar ambos os testes ao mesmo tempo, para isso além
desses equipamentos eram utilizados um wattímetro e um
defasador medidor de ângulo, conforme mostrado na Figura 1
[3].

Fig. 1. Testador de relés compostos por associação de equipamentos
analógicos.
Fonte: Adaptado de [3].

Com o avanço da eletrônica e dos sistemas
microprocessados, surgiram modernos equipamentos no
mercador destinados à calibração e testes de equipamentos de
proteção. Atualmente existem alguns fabricantes destes
equipamentos, sendo os mais conhecidos os das marcas:
Omicron Eletronics e a Comprove Engenharia Indústria e
Comércio [3].
A empresa Comprove Engenharia Indústria e Comércio,
atua no desenvolvimento e fabricação de sistemas de aferição
de relés de proteção, dentre seu vasto portfólio de produtos
tem-se o “Testador Universal Hexafásico CE-6006” Figura 2,
o qual é uma maleta das mais completas presentes no mercado
no ramo de testes e calibração, possuindo capacidade de testar,
aferir e calibrar os mais diversos modelos de relés presentes
no mercado. Este equipamento possui saídas de corrente,
tensão e frequência hexafasicas, ajustáveis por meio de um
software supervisório que permite a extração dos relatórios de
testes realizados, sua conexão com o computador é feita por
meio de porta USB. O equipamento possui um avançado
sistema de processamento digital, permitindo realizar testes
nas mais variadas funções de relés, como: sobrecorrente,
diferencial, distância, direcional, sequência negativa, sobre e
sub-frequência, sobre e sub-tensão entre outras [4].

Fig. 2. Testador digital Hexafásico CONPROVE CE-6006
Fonte: [4].

As maletas de testes e calibração de relés de proteção são
equipamentos que emulam os parâmetros do sistema elétrico
2
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de potência que normalmente são aplicados ao relé (tensão,
corrente, frequência). Esses equipamentos possuem um
sistema de aquisição de dados responsável por armazenar os
dados do teste realizado, como níveis de tensão, corrente e
tempo de atuação do relé (trip da bobina do disjuntor de
proteção). Existe ainda um software supervisório que faz todo
o monitoramento do teste para definir os parâmetros aplicados
ao relé pelo testador [5].
Para gerar os sinais da maleta de testes pode-se utilizar os
conceitos de eletrônica de potência, mais especificamente da
teoria dos inversores de frequência. Também serão abordados
outros aspectos utilizados bem como os sistemas
microcontrolados e de controle que serão apresentados a
seguir.
III. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

Fig. 3. Circuito inversor trifásico
Fonte: Adaptado de [7].

Os inversores de frequência têm por função converter
potência e tensão CC em CA, e possuem tensão e frequências
ajustáveis. A tensão pode ser variada com ajuste no nível de
tensão do barramento CC, ou também com o controle da
largura de pulso (PWM). A tensão de saída desses inversores
resulta em uma forma de onda que idealmente é puramente
senoidal, já em inversores reais junto a essa onda estão
inseridas componentes harmônicas [6].
No projeto de inversores de frequência, são levados em
consideração alguns parâmetros de qualidade do sinal de saída
do inversor, os quais são chamados de parâmetros de
performance [6].
O parâmetro de fator de n-enésima harmônica – HFn, se trata
da contribuição harmônica individual no sinal, o qual pode ser
obtido pela Equação (1) [6].
𝐻𝐹𝑛 =

𝑉𝑛
𝑉1

(1)

Em que:
V1 - Valor eficaz da componente fundamental.
Vn - Valor eficaz n-enésima harmônica.
A distorção harmônica total (DHT v), representa a
proporção de deformação entre a forma de onda da tensão
resultante na saída do inversor e sua fundamental, dada pela
Equação (2) [6].

Este circuito é alimentado pela fonte Vcc e produz em sua
saída três sinais senoidais. Cada chave S possui o seu período
de chaveamento, as quais trabalham em pares (S1 e S4, S3 e S6,
S5 e S2), o funcionamento ocorre da seguinte forma, quando
uma chave do par fecha a outra obrigatoriamente deve ser
aberta para se evitar um curto-circuito no barramento da fonte
Vcc [7].
A. Modulação por Largura de Pulso
Existem várias formas de se controlar as chaves do inversor
trifásico, uma dessas técnicas é chamada de Pulse Width
Modulation (PWM), ou ainda modulação por largura de pulso
conhecida como modulação senoidal, a principal vantagem
deste tipo de chaveamento é na redução das dimensões dos
filtros de saída devido ao chaveamento em alta frequência e
também por permitir controlar a amplitude de tensão e
frequência de saída [7].
A modulação PWM é feita pela comparação de duas formas
de onda, sendo uma onda senoidal (referência) com amplitude
Vref e frequência fref igual a frequência de saída do inversor. A
outra, em alta frequência, igual a frequência de chaveamento
(portadora) com amplitude Vportadora, e frequência fs. A
modulação se dá através da comparação entre essas duas
ondas, com isso, determinando os pontos de chaveamento,
como pode ser observado na Figura 4 [8].

1/2

∞

𝐷𝐻𝑇𝑉 =

comutação das chaves eletrônicas de seu circuito. O circuito
característico de um inversor trifásico é apresentado da Figura
3 [7].

1
∙ ( ∑ 𝑉 2𝑛)
𝑉1

(2)

𝑛=2,3…

O fator de distorção (FD), representa a quantia de
harmônicos presentes em uma onda, após este sinal ter sido
submetido a uma atenuação de segunda ordem. Esse
parâmetro se trata da eficiência dos sistemas para filtragem de
harmônicos, expressa pela Equação (3) [6].
∞

𝐹𝐷 =

2

Fig. 4. Modulação PWM Senoidal
Fonte: Adaptado de [8].

1/2

1
𝑉𝑛
∙ ( ∑ ( 2) )
𝑉1
𝑛

(3)

𝑛=2,3…

Os inversores trifásicos possuem a característica de gerar
três senóides em sua saída, esse sinal se dá com base na

A Figura 4 representa um sinal de uma portadora triangular
em alta frequência e três sinais de referência defasados em
120°. Quando aplicado a teoria da comparação o sinal
resultante da modulação é apresentado abaixo, esse sinal
3
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representa o controle aplicado aos braços do inversor
correspondentes as fases A e B. Pode-se observar que
conforme é variado a amplitude do sinal modulante, a largura
do pulso é variada proporcionalmente, portanto o controle das
chaves da Figura 3, usando a modulação da Figura 4 é
apresentada na Tabela 1 [7].

Chave Ligada
S1
S3
S5
S4
S6
S2

Chave Desligada
S4
S6
S2
S1
S3
S5

Fonte: Autoria Própria.

Quando se trabalha o controle da amplitude de tensão e da
frequência por meio da modulação da largura de pulso utilizase alguns parâmetros como base, sendo eles: taxa de
modulação de amplitude e de frequência.
Taxa de modulação de frequência, que é dada como a
proporção entre as frequências dos sinais da portadora e da
onda de referência, é representada na Equação (4) [7].
𝑚𝑓 =

𝑓𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎
𝑓𝑟𝑒𝑓

(4)

Em que:
mf - Taxa de modulação de frequência.
fportadora - Frequência da portadora.
fref - Frequência da onda de referência.
Já a taxa de modulação da amplitude é a proporção dos
níveis da amplitude dos entre os sinais de referência e
portadora, é expressa pela Equação (5) [7].
𝑚𝑎 =

𝑉𝑟𝑒𝑓
𝑉𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎

(5)

Em que:
ma - Taxa de modulação da amplitude.
Vref - Tensão do sinal de referência.
Vportadora - Tensão do sinal da portadora.
Quando a taxa ma ≤ 1 a tensão de saída do inversor obedece
a forma linear. Caso o índice de modulação seja superior a 1,
a saída a trabalhar em sobremodulação, consequentemente
tem-se um achatamento na tensão de saída do inversor [8].
A tensão de pico na saída do inversor pode ser determinada
com base nas series de Fourier. Para isso, o índice mf deve ser
escolhido como um valor impar inteiro para diminuição das
componentes harmônicas, com isso a tensão de saída é
expressa pela Equação (6) [7].
∞

𝑣𝑜 (𝑡) = ∑ 𝑉𝑛 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜔𝑜 𝑡)
𝑛=1

2
[ ∫
𝜋

(6)

Em um dado pulso k a saída do inversor pode ser expressa
pela Equação (7) [7].

𝛼𝑘 +1

𝑉𝑐𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜔𝑜 𝑡)(𝑑𝜔𝑜 ) +

𝛼𝑘

∫ −𝑉𝑐𝑐 𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜔𝑜 𝑡)(𝑑𝜔𝑜 )]

(7)

𝛼𝑘 +𝛿𝑘

Após realizar a integração obtemos o coeficiente de Fourier
Vnk, representado pela Equação (8) [7].
𝑉𝑛𝑘 =

TABELA I
Controle das chaves para inversor trifásico
Comparação
Va>VPortadora
Vb>VPortadora
Vc>VPortadora
Va<VPortadora
Vb<VPortadora
Vc<VPortadora

𝛼𝑘 +𝛿𝑘

𝑉𝑛𝑘 =

2𝑉𝐶𝐶
[cos 𝑛𝛼𝑘 + cos 𝑛 𝛼𝑘+1 − 2 cos 𝑛(𝛼𝑘 + 𝛿𝑘 ]
𝑛𝜋

(8)

Já o coeficiente de Fourier Vn para um período com P
pulsos é determinado pela Equação (9) [7].
𝑃

𝑉𝑛 = ∑ 𝑉𝑛𝑘

(9)

𝑘=1

Nos sinais gerados pela modulação são inseridas
componentes harmônicas, causando distorção nos sinais de
saída do inversor, visando corrigir isso são aplicados filtros, o
quais serão abordados na seção a seguir.
B. Filtros Passivos
Os filtros passivos são formados pela combinação e
associação de resistores, indutores e capacitores. Os resistores
têm a função de se opor a passagem de corrente elétrica tanto
contínua como alternada. Já os indutores se opõem a variação
de corrente elétrica, através da sua reatância indutiva, ou seja,
a tensão que aparece nos terminais do indutor é proporcional
a frequência da corrente alternada que circula pelo mesmo. Por
fim, o capacitor exerce a função de oposição a variação de
tensão em seus terminais, devido a sua reatância capacitiva, a
qual diminui a medida que a frequência da corrente alternada
aumenta [9].
Conforme a associação destes componentes e com base nas
suas características de resposta em frequência, é facilitada ou
atenuada a passagem de corrente pelo filtro, com isso, é
possível classificar o seu modelo: Passa-baixas, passa-altas,
passa-faixas e rejeita-faixas, além disso, os filtros podem ser
do tipo RC, RL ou LC dependendo da sua aplicação. O filtro
escolhido para esse trabalho é o filtro LC de segunda ordem,
pelo fato da sua associação entre indutor e capacitor atuar nas
distorções do sinal de corrente e tensão respectivamente [9].
1 Filtro Passivo Passa-baixas LC
Conforme as propriedades dos indutores e capacitores, a
combinação destes elementos pode originar um circuito que
permite a passagem de sinais em baixa frequência denominado
filtro passa-baixas, conforme descrito na Figura 5 [9].

Fig. 5. Filtro passivo passa-baixa LC.
Fonte: Adaptado [9].

Em filtros do tipo RC ou RL denominados filtros de 1º
Ordem sofrem atenuação de 20 dB por década, já nos filtros
LC devido a associação do indutor e capacitor, resulta em um
4
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sistema de segunda ordem, logo sua atenuação é de 40 dB por
década [9].
A frequência de corte de um filtro passa-baixas geralmente
é atribuída uma década abaixo da maior frequência que se
deseja cortar, dada também no ponto de atenuação de -3 dB ou
ainda chamado de ponto de meia potência, conforme
apresentado na Figura 6 [9].

Fig. 7. Retificador Onda Completa com Center-tap.
Fonte: Adaptado de [7].

Fig. 6. Curva de atenuação filtro passa-baixa.
Fonte: Adaptado de [9].

A frequência de corte de um filtro LC é determinada pela
Equação (10) [9].
𝑓𝑐 =

1

2𝜋√𝐿𝐶
Em que:
fc - Frequência de corte, hertz.
L - Indutância do filtro, henry.
C - Capacitância do filtro, farad

𝜋

(10)

𝑅𝑐
𝐿=
2𝜋𝑓𝑐

𝑉𝑜 =

1
2𝑉𝑚
∫ 𝑉𝑚 𝑠𝑒𝑛𝜔𝑡 𝑑(𝜔𝑡) =
𝜋
𝜋

(13)

0

Em que:
Vo - Tensão média de saída.
Vm - Tensão de pico de entrada.

No dimensionamento do filtro é importante levar em conta
os parâmetros da carga, esse fator pode ser atrelado já na
escolha do capacitor e do indutor, conforme descrito nas
Equações (11) e (12) respectivamente [9].
1
𝐶=
2𝜋𝑓𝑐 𝑅𝑐

O funcionamento deste circuito ocorre da seguinte forma,
somente um diodo conduz por vez, com isso para diodos ideais
a tensão de saída do retificador é +Vs1 para D1 conduzindo e
-Vs2 para D2 conduzindo, a tensão de pico inversa neste
circuito é 2Vs. Uma das grandes vantagens desse sistema é o
fato do transformador fornecer isolamento ao circuito [7].
A tensão CC entregue a carga no retificador da Figura 7, é
baseada conforme a condução de cada diodo e pode ser obtida
utilizando a Equação (13) [7].

(11)

Já a corrente média na carga é dada pela Equação (14) [7].
𝐼𝑜 =
Em que:
I0 - Corrente média na carga.
R - Resistencia da carga.

𝑉𝑜
𝑅

(14)

Por fim, a potência dissipada na carga é determinada
usando as Equações (15) e (16) [7].
(12)

Em que:
Rc – Resistencia Equivalente da carga.
C. Retificador em onda Completa – Barramento CC
Os inversores de frequência têm por objetivo de converter
um sinal de tensão de CC em CA, esse sinal pode ser fornecido
de uma bateria ou de um circuito retificador.
O retificador possui a função de converter um sinal CA em
CC, os retificadores não controlados usam apenas diodos no
processo. A amplitude da tensão CC é determinada pela
amplitude CA, a saída deste retificador não é puramente
continua possuindo ondulações, as quais podem ser removidas
com a utilização de filtros [8].
O retificador em onda completa possui como vantagem de
sua corrente média no lado CA da fonte ser zero, esse fator
evita problemas como desbalanceamentos das correntes
médias. Um modelo de retificador em onda completa bastante
utilizado é o com center-tap apresentado na Figura 7 [7].

𝑃 = 𝐼 2 𝑟𝑚𝑠 𝑅

(15)

𝑉 2 𝑟𝑚𝑠
𝑅

(16)

𝑃=

Em que:
P - Potência dissipada na carga.
Os retificadores possuem em sua saída uma grande
ondulação no sinal CC chamada de ripple da tensão, visando
corrigir isso são atribuídos filtros na saída do dispositivo. O
sistema de filtragem mais utilizado é o filtro a capacitor, o qual
é conectado em paralelo com a carga [10].
No dimensionamento de filtros a capacitor para
retificadores, utiliza-se como parâmetro a ondulação de tensão
e também o valor da resistência da carga. Com esses dados o
valor do capacitor de filtro pode ser obtido utilizando a
Equação (17) [7].
𝑉𝑚
𝐶=
(17)
2𝑓𝑅∆𝑉𝑜
5
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Em que:
C - Valor capacitor filtro (F).
f - Frequência do sinal.
∆V0 - Variação de tensão na carga.

pico máxima Vm = 180 V e uma ondulação de tensão de 10 %.
Com esses parâmetros obteve-se uma capacitância do filtro de
5.200 µF.

IV. INTERFACE HOMEM MAQUINA (IHM)
Os sistemas supervisórios são ambientes computacionais
utilizados para interagir e tratar informações entre um
computador, celular, display e um processo ou hardware. Isso
permite que o usuário acompanhe, interaja, faça alterações,
leitura ou fornecimento de dados ao processo em tempo real.
Os ensaios de relés digitais além de um bom hardware
necessitam de um software supervisório, muitas vezes
utilizados para testes de multifunções, para inserir na maleta
os parâmetros do teste e também acompanhar e coletar dados
deste [3].
V. ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO
Com base no referencial teórico apresentado, fez-se a
modelagem do sistema proposto, atendendo os parâmetros
descritos na Tabela II.
TABELA II
Parâmetros Maleta de Testes
Parâmetro
Tensão Saída
Corrente Saída
Frequência
Potência Saída

Valor
90 à 180 Vpp.
0 à 5 A.
45 à 65 Hz
900 W.

Fonte: Autoria Própria.
A. Dimensionamento do Barramento CC
Por praticidade a alimentação do retificador foi feita através
da rede em 127 Vrms. Com base na potência de saída, perdas
no circuito optou-se por utilizar um barramento com
capacidade de fornecimento de potência de 1.000 W.
Com base nesses dados e utilizando a Equação (16) obtevese o valor da resistência equivalente de carga, que pode ser
alimentada pelo barramento CC. O valor de 16,13 Ω é o valor
mínimo de resistência equivalente de carga que o barramento
CC pode alimentar.
Ainda utilizando a Equação (15) foi determinada a corrente
eficaz que o barramento tem capacidade de fornecer durante
sua operação com máxima potência de carga resultando em
7,8 Arms.
Com base neste valor de corrente, dimensionou-se a ponte
retificadora utilizada no barramento. Foi utilizado um sistema
de retificação em ponde de onda completa. A tensão de
entrada utilizada no retificador foi de 127 Vrms ou 180 Vpp,
sendo que o valor da tensão média no barramento foi obtido
utilizando a Equação (13), resultando em 114,6 V.
Além disso, com auxilio da Equação (14) e com o valor da
resistência equivalente encontrada para a potência máxima do
sistema, determinou-se a corrente média de 7,1 A, suportada
pelo barramento CC.
O filtro a capacitor instalado no barramento CC, tem por
objetivo diminuir o ripple de tensão no barramento. Para
dimensionamento do capacitor foi utilizada a Equação (17),
utilizando uma resistência equivalente de 16,13 Ω, tensão de

B. Dimensionamento do Módulo IGBT
Optou-se por utilizar módulo IGBT por ser o componente
mais aplicado para inversores de frequência. O
dimensionamento do modulo IGBT utilizado, foi com base na
máxima corrente admitida no teste estabelecido em 5 A,
capacidade de tensão de 600 V, proteção anti-cuto circuito e
também proteção de tempo morto no seu driver interno de
acionamento das chaves, para evitar o acionamento de duas
chaves do mesmo braço juntas provocando curto no
barramento CC. Para isso o modelo do modulo IGBT
escolhido foi o IRAMS10UP60B.
C. Filtro de Saída LC
O filtro de saída do inversor tem a função de atenuar as
componentes em alta frequência do chaveamento dos IGBTs.
O mesmo foi dimensionado, com frequência de corte em 400
Hz, ou seja, uma década abaixo da frequência de chaveamento
em 4 kHz. Outro parâmetro importante é a resistência
equivalente de carga, determinada neste caso com base na
potencia máxima do inversor e com uma corrente máxima de
carga utilizando a Equação (15), resultando em 36 Ω.
Já o capacitor do filtro foi dimensionado com base na
Equação (11), tendo como valor de capacitância igual a 11 µF.
Pelo fato de possuir disponibilidade de um valor de
capacitor comercial de 50 µF, esse foi o valor considerado nas
demais etapas do projeto.
Por fim, dimensionou-se o indutor fazendo um simples
ajuste na Equação (10), resultando em uma indutância de 3,2
mH.
Reaplicando os valores do capacitor e do indutor
encontrados na Equação (10), obteve-se a frequência de corte
em que o filtro está operando, ficando em aproximadamente
397,9 Hz.
D. Simulações e Implementação
Após a modelagem matemática do sistema fez-se a
simulação computacional através do software PSIM.
O protótipo desenvolvido é composto de um barramento
CC formado por um retificador em onda completa associado a
um filtro capacitivo. Foram utilizados 6 IGBTs para compor
os 3 braços do inversor trifásico, o controle de chaveamento
foi feito utilizando um circuito comparador com
amplificadores operacionais e portas lógicas inversoras para
não permitir que duas chaves do mesmo braço acionem ao
mesmo tempo provocando um curto-circuito no barramento
CC. Nas entradas dos circuitos comparadores foram aplicados
dois sinais, um deles triangular com amplitude de 5 V e
frequência de 4 kHz (portadora) na qual ocorrerá a frequência
de chaveamento dos IGBTs e outro sinal senoidal com tensão
ajustável de 0 à 5 V e frequência de 45 a 65 Hz (referencia),
quando aplicados ao circuito comparador, ocorrerá o controle
das chaves dos braços do inversor. Logo conforme variar a
taxa de modulação de amplitude e a frequência do sinal de
referência também irá variar a tensão e frequência no sinal de
saída do inversor.
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CHAVEAMENTO

Fig. 8. Esquemático do protótipo proposto
Fonte: Autoria própria.

Na saída dos braços do inversor foi aplicado o filtro LC,
para atenuar os ruídos de chaveamento em alta frequência e
por fim para emular o relé sobre teste aplicou-se uma carga
resistiva trifásica na saída do filtro, o esquemático do protótipo
desenvolvido pode ser acompanho na Figura 8.
Assim que o projeto foi validado por simulação
computacional iniciou-se seu processo de implementação
prática. O Circuito prático implementado foi igual ao da
Figura 8, com exceção de que a ponte com os seis IGBTs foi
substituída por um módulo IGBT modelo IRAMS10UP60B e
de que o sistema de controle de chaveamento deixou de ser
por meio de amplificadores operacionais e passou a ser feito
por um microcontrolador modelo Atmega328, por questões de
praticidade e facilidade no ajuste pela IHM.
Foram montadas duas placas de circuito impresso para
acomodação dos componentes, uma delas para a parte de
controle e chaveamento, na qual foram alocados o módulo
IGBT, microcontrolador e periféricos para funcionamento dos
mesmos. Na outra foram montados o barramento CC, e duas
fontes de tensão para alimentação dos componentes de
controle do circuito, uma em 5 Vcc e outra em 15 Vcc, para
essas fontes foi utilizado um transformador rebaixador e um
circuito retificador separado do barramento CC.
O sistema de filtros na saída do inversor foi montando
separadamente com fios, não utilizou-se placa de circuito
impresso nesta etapa devido a dimensão dos componentes
poderia inviabilizar a montagem da mesma.
A programação do microcontrolador escolhido foi feita em
linguagem C. Sua lógica de programação consiste em formar
os vetores de tensão com base em amostras calculadas a cada
ciclo de senóide. Sendo que, com base no valor dessas
amostras multiplicadas ao vetor da tensão tem-se o controle da
amplitude da tensão de saída, já o controle da frequência de
saída é dada com base na alteração do tempo em que as
amostras dos vetores são calculadas e coletadas.
Por fim, foi desenvolvido o sistema responsável pela
interação homem máquina com o protótipo. Para isso, optouse em desenvolver um aplicativo para plataformas Android. A
IDE de desenvolvimento foi o MIT App Inventor, o qual
utiliza a linguagem de programação em blocos. Neste sistema
é feito inicialmente toda parte gráfica do aplicativo e
posteriormente faz-se a lógica de programação associada. O
aplicativo desenvolvido tem a capacidade de monitorar os
parâmetros do teste como: tempo, tensão e frequência. Além
disso, por meio de incremento e decremento faz-se o ajuste de
tensão e frequência do teste.

Para evitar a utilização de cabos para conexão entre a
maleta de testes e a IHM, optou-se por utilizar a comunicação
via bluetooth. Para isso foi utilizado um módulo bluetooth
modelo HC-06 e um Arduino Uno, que tiveram por papel fazer
uma interface de comunicação entre o dispositivo móvel em
que o App estava rodando e a maleta de testes. Optou-se por
utilizar estes componentes comerciais visando validar o
funcionamento do projeto, uma vez que desenvolver um
sistema de comunicação com protocolo especifico estava fora
do escopo deste trabalho.
Por fim, todas as partes do sistema foram unidas e
conectadas por meio de cabos sobre uma bancada, na qual
iniciou-se os testes do projeto, o qual é apresentado na Figura
9.

Fig. 9. Bancada de testes da maleta.
Fonte: Autoria Própria.

VI. RESULTADOS EXPERIMENTAIS
Após a montagem do protótipo na simulação e prática, fezse os testes do circuito da Figura 9, os quais foram baseados
no que a maleta deverá atender no campo. A variação da
frequência e tensão é independente.
Além disso, foi validado a comunicação da IHM com o
protótipo, ou seja, se o aplicativo desenvolvido interagia com
o projeto e o operador, podendo definir os parâmetros de teste
e também acompanhar as variáveis do teste, como, tempo,
tensão e frequência do mesmo. Na Figura 10 pode ser
observado o aplicativo operando.
7
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Na sequência elevou-se a frequência para 60 Hz, a qual tem
suas formas de onda simuladas apresentadas na Figura 13.

Fig. 13. Sinal produzido com frequência de 60 Hz.

Na Figura 14 é apresentado o sinal gerado pela maleta de
testes aplicado a carga com frequência de 60 Hz.
Fig. 10. Interface IHM desenvolvida para a maleta de testes.

Os testes começaram com a variação de frequência do sinal,
que deveria ser de 45 a 65 Hz. Foram feitas medições em 45,
60 e 65 Hz, comparando os sinais gerados pela maleta
utilizando um osciloscópio modelo Tektronix TBS 1102BEDU e os sinais gerados pelo simulador PSIM. Para simular o
relé foi utilizada uma carga resistiva. Os resultados obtidos são
apresentados seguir:
Na Figura 11 é apresentado o sinal simulado no PSIM
aplicado a carga com frequência de 45 Hz.

Fig. 14. Sinal prático aplicado a carga de testes com frequência de
60 Hz.

Por fim, elevou-se a frequência do sinal para 65 Hz limite
de operação do sistema, o qual teve os resultados simulados
apresentados na Figura 15.
Fig. 11. Sinal produzido com frequência de 45 Hz.

Já na Figura 12 é apresentado o sinal gerado pela maleta de
testes aplicado a carga com frequência de 45 Hz.

Fig. 15. Sinal produzido com frequência de 65 Hz.

Já na Figura 16 é apresentado o resultado do sinal aplicado
a carga pelo protótipo com frequência do sinal em 65 Hz.

Fig. 12. Sinal prático aplicado a carga de testes com frequência de
45 Hz.
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Fig. 19. Sinal produzido com tensão de 127 Vpp.

Fig. 16. Sinal prático aplicado a carga de testes com frequência de
65 Hz.

A seguir na Figura 20 é apresentado o sinal aplicado a carga
pela maleta de testes com tensão de 127 Vpp e frequência de
50 Hz.

Após a validação dos testes de variação de frequência, fez-se
os testes para variação de tensão, conforme proposto no
escopo do artigo, com tensão variável de 90 a 180 Vpp, para
esse teste, fixou-se a frequência em 50 Hz e foi variado a
tensão, sendo feito medições em 90, 127 e 180 Vpp.
Na Figura 17 pode-se observar o sinal de tensão aplicado a
carga com frequência fixa e tensão em 90 Vpp .

Fig. 20. Sinal aplicado a carga de testes pela maleta com tensão de
127 Vpp.

Fig. 17. Sinal produzido com tensão de 90 Vpp.

Por fim, fez-se o teste do sistema em 180 Vpp parâmetro
máximo de operação da maleta de testes. Na Figura 21 é
apresentado os sinais simulados de tensão em 180 Vpp à 50 Hz
aplicados a carga.

Na sequência aplicou-se uma tensão de 90 Vpp a carga com
o protótipo, o qual teve o resultado apresentado na Figura 18.

Fig. 21. Sinal produzido com tensão de 180 Vpp.

E na sequência elevou-se a tensão de saída da maleta de
testes para 180 Vpp simulando sinal aplicado a carga com
frequência fixa em 50 Hz, o qual é apresentado na Figura 22.

Fig. 18. Sinal aplicado a carga de testes pela maleta tensão de 90
Vpp.

Na sequência, simulou-se um sinal de tensão em 127 Vpp
apresentado na Figura 19.
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Fig. 22. Sinal aplicado a carga de testes pela maleta com tensão de
180 Vpp.

Ao final dos testes pode-se observar que o protótipo
atendeu o que foi proposto no escopo do artigo, tensão
variável de 90 à 180 Vpp e frequência de 45 à 65 Hz. Além
disso, foi possível fazer alteração dos parâmetros através de
uma IHM, desenvolvida para dispositivos Android com
comunicação via bluetooth.
Pode-se observar que por efeitos de simulação os resultados
das tensões simuladas foram mais ruidosos que as práticas.
Por fim, analisou-se ao chegar aos extremos de tensão.
Houve uma distorção maior no sinal e uma perda de exatidão
entre os valores de tensão em cada fase, como observado na
Figura 16, onde a tensão na fase 1 é 90,4 Vpp, na fase 2 90,4
Vpp e na fase 3 87,2 Vpp resultando em uma diferença de tensão
de 3,2 V. Já na Figura 20 tem-se na fase 1 172 Vpp, na fase 2
176 Vpp e na fase 3 182 Vpp, ou seja, uma diferença de tensão
de aproximadamente 10 V.
VII. CONCLUSÕES
O SEP está cada vez mais complexo, preciso e aceitando o
mínimo de falhas possíveis, para sua boa operação é
necessário sistemas de proteção de qualidade e precisão,
porém para isso esses sistemas devem estar aferidos e
calibrados.
O protótipo desenvolvido, tinha como objetivo desenvolver
um testador de relés, para as funções 27, 59 e 81, visando fazer
testes e calibrações em relés com funções de proteção de
tensão e frequência. O objetivo foi desenvolver um sistema
genérico com capacidade de gerar esses sinais. Demais testes
poderiam ser realizados pelo projeto alterando seu sistema de
software, sem a alteração do seu hardware. Ficaram algumas
limitações no sistema, relacionadas a capacidade de níveis de
tensão e corrente fornecidas pelo mesmo impossibilitando
testes em algumas aplicações, porém isso pode ser resolvido
com a aplicação de transformadores auxiliares aplicados a
saída do protótipo, metodologia aplicada a equipamentos
comercias.
Por fim, o projeto atendeu o proposto no escopo do trabalho
que era de desenvolver um equipamento de testes para relés
de proteção. Uma fonte de tensão trifásica com tensão e
frequência ajustáveis utilizando os conceitos de inversores de
frequência controlados por um sistema supervisório.
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Resumo – A automação vem abrindo novas portas para
as indústrias reduzirem gastos na aquisição de novos
equipamentos reutilizando antigos e aplicando as novas e
modernas tecnologias disponíveis. Utilizando de métodos
de controle e automação industrial, este trabalho tem por
objetivo analisar a viabilidade da automação do setup de
ferramenta de uma dobradeira de chapas utilizada em
uma indústria de equipamentos de refrigeração. Este
trabalho apresenta uma metodologia aplicando
controladores lógicos programáveis para implementar a
configuração de um equipamento que atualmente é
realizada manualmente por operadores, com a
implantação da automação, espera-se reduzir o tempo
médio de configuração bem como custos envolvendo
materiais desperdiçados para a realização do mesmo.
Palavras-Chave – Automação; Setup; Controladores
lógico programáveis.

A METHODOLOGY FOR AUTOMATION
OF THE MECHANICAL PLATE HINGE
TOOL SETUP
Abstract – Automation is opening new doors for
industries to reduce costs by purchasing new equipment
reusing old ones and applying the new and modern
technologies available. Using control and industrial
automation methods, this work aims to analyze the
viability of the automation of the tool setup of a sheet
bending machine used in a refrigeration equipment
industry. This work presents a methodology applying
programmable logic controllers to implement the
configuration of an equipment that is currently
performed
manually
by
operators,
with
the
implementation of automation, it is expected to reduce the
average time of configuration as well as costs involving
wasted materials for the accomplishment of the same.
Key-Words - Automation; Setup; Programmable logic
controllers
NOMENCLATURA
º
R$
IHM
CLP
NA
NF
I/O
Ω
K

Grau.
Real.
Interface Homem Máquina.
Controlador Lógico Programável.
Normalmente Aberto.
Normalmente Fechado.
Input/Output.
Ohm.
Kilo.

I. INTRODUÇÃO
Em virtude dos grandes avanços tecnológicos e a busca
incessante das indústrias pela máxima eficiência de máquinas
e equipamentos, automatizar tornou-se essencial para a
garantia bons resultados. Para que isso se torne possível,
associam-se a tecnologia com os recursos disponíveis,
garantido que a máxima eficiência seja indispensável na
modernidade das máquinas e equipamentos automatizados.
A mecanização parte desde a pré-história, onde com a
invenção da roda, como exemplo, o homem tentava aliviar
seus esforções nas realizações dos trabalhos os quais eram
predominantemente agrários e para consumo próprio. Com os
avanços da humanidade, o cenário passa a tomar um rumo
industrial. A contextualização da automação surge no século
XVII com James Watt, com a criação de um regulador
centrífugo que tinha por finalidade o controle de velocidade
em uma máquina a vapor [1].
Atualmente, os sistemas de controle têm assumido um
papel cada vez mais importante no desenvolvimento da
civilização moderna e da tecnologia. Praticamente, todos os
aspectos de nossas atividades diárias são afetados por algum
tipo de sistema de controle. Os sistemas de controle são
encontrados em grande quantidade em todos os setores da
indústria, como controle de qualidade dos produtos
manufaturados, linhas de montagem automáticas, controle de
máquinas-ferramentas [2].
Neste trabalho é proposta uma metodologia de automação
do setup de uma dobradeira de chapas de uma indústria,
utilizando comparação analógica, através de CLP de baixo
custo.
II. DOBRA DE CHAPAS METÁLICAS
O processo de conformação de chapas metálicas pode ser
executado manualmente ou com auxílio de máquinas que
realizam este processo. O processo de dobra consiste em
pressionar uma chapa metálica contra uma forma de matriz
para conformar a chapa. Existem várias topologias para dobra
de chapas, processos de trabalho a quente, a frio, dobra ao ar,
entre outros.
O processo de dobra é o mais versátil e econômico que
permite executar dobras em chapas metálicas com ângulos
que vão até 180º, para uma mesma matriz de dobra [3].
A dobra de chapas de aço consiste na deformação
longitudinal de um material, criando uma mudança na sua
geometria, porém mantendo o mesmo volume de material
utilizado. Em alguns casos essa dobra poderá alterar em
pequenas proporções a espessura da chapa[4].
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A dobra pode ser feita de formas manuais, com o auxílio
de ferramentas juntamente com forças mecânicas externas.
Com o auxílio de máquinas é possível realizar o processo de
dobra com maior facilidade, assim o processo passa a ter um
caráter automatizado que é independente da força do
trabalhador [5].

A configuração da dobradeira, também denominada setup,
consiste na somatória de ações tomadas pelo operador para
regular a máquina de forma a atender a curvatura de dobra
necessária. Atualmente o setup ocorre com a técnica da
tentativa e erro, por meio da regulagem manual o operador
atua sob o comando existente, testando no material até que se
chegue a angulação de dobra correta.
III. AUTOMAÇÃO

Fig. 1. Dobras de chapas metálicas.
Fonte: [13].

A fig. 1 ilustra os diferentes tipos de dobra de chapas que
podem ser realizadas com auxílio de ferramentas específicas
para cada formato ou ângulo de dobra.
A máquina, propriamente dita, é constituída de uma
estrutura metálica associada a um motor de indução, o qual
faz o tracionamento do conjunto que gera, no final do
processo, a conformação de chapas metálicas. Junto ao
sistema de tracionamento está o sistema de regulagem que
permite a configuração dos tipos de ferramentas utilizadas,
bem como a espessura de chapa metálica a ser utilizada e a
dobra desejada. A fôrma chamada de dobradeira mecânica de
chapas é ilustrada na Figura 2.

A automação é composta por um sistema qualquer, que
utiliza de computadores, para realizar o trabalho humano a
fim de melhorar a qualidade dos produtos, tornar o processo
mais rápido e barato, aperfeiçoando os objetivos das
indústrias [6].
A automação é decorrente de necessidades por maiores
níveis de qualidade que envolve minuciosas tolerâncias
numéricas, menos perdas de materiais, bem como a redução
de custos de consumo energético, elevando também a
disponibilidade do sistema como um todo [6].
IV. SISTEMA DE CONTROLE
Um sistema de controle consiste em subsistemas e
processos (ou plantas) construídos com o objetivo de se obter
uma saída desejada com um desempenho desejado, dada uma
entrada especificada [7].
Um sistema de controle é uma interconexão de
componentes formando uma configuração que proporcionará
uma resposta desejada do sistema. A base para a análise de
um sistema são os princípios fornecidos pela teoria de
sistemas lineares, a qual supõe uma relação de causa e efeito
para os componentes de um sistema. Assim, um componente
ou processo a ser controlado pode ser representado por um
bloco [8].
A associação destas causas e efeitos por fim, permite
criarmos um diagrama de blocos no qual representará o
processo ilustrado, como exemplificado na fig 3.

Fig. 3. Representação simplificada do diagrama de blocos de um
sistema de aquecimento.
Fonte: [2] – Adaptado.

Fig. 2. Dobradeira de chapas metálicas

Observa-se na fig 3, que através da entrada desejada o
sistema opera a fim de ajustar-se comparando a real situação,
fornecida pela realimentação, com a operação atual executada
pelo termostato, isso possibilita que o sistema compare a
entrada pela saída atuando sobre o sistema.
Os sistemas de controle podem ser divididos em 2
subtipos, os sistemas de controle em malha fechada e os
sistemas de controle em malha aberta.
Os sistemas de controle com realimentação são, com
frequência, denominados também de controle de malha
fechada. Neste tipo de sistema o erro atuante, é a diferença
entre o sinal de entrada e o sinal da realimentação, que
realimenta o controlador da planta, a fim de minimizar o erro
e acertar o valor de saída do sistema com o valor desejado
[1].
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É possível observar que a realimentação de um sistema
reduz diretamente o erro, mas os efeitos causados são mais
complexos. Além de reduzir o erro a realimentação apresenta
efeitos também sobre a estabilidade do sistema, dentre
outros[2].
Os chamados sistemas de controle em malha aberta são
aqueles em que o sinal de saída não exerce nenhuma ação de
controle no sistema. Isso quer dizer que, em um sistema de
controle de malha aberta, o sinal de saída não é realimentado
para comparação com a entrada [1].
V. CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL
O controlador lógico programável, ou simplesmente CLP
(Programmable Logic Controller), pode ser definido como
um dispositivo de estado sólido, um computador industrial,
capaz de armazenar instruções para implementação de
funções de controle lógicas e aritméticas, manipulação de
dados e comunicação em rede, sendo utilizado no controle de
Sistemas Automatizados [9].
A principal diferença entre os CLPs e os outros
computadores é que aqueles são preparados para condições
severas (poeira, umidade, frio, etc.) e possuem facilidade para
arranjos de I/O extensivos. Esses arranjos conectam o CLP
aos sensores e atuadores. Os CLPs fazem a leitura de chaves
de fim de curso ou outros sensores, variáveis de processo
analógicas (como temperatura e pressão) e posições de
sistemas de posicionamento complexos. No lado do atuador,
os CLPs operam motores elétricos, cilindros pneumáticos ou
hidráulicos, relés magnéticos ou solenoides, ou ainda saídas
analógicas. Os arranjos de I/O podem ser construídos em um
CLP simples, na forma de “tijolos”, ou o CLP pode possuir
módulos digitais e analógicos de I/O conectados em racks. Os
módulos de comunicação em racks também podem ser
usados para fazer a interface entre os blocos de I/O remotos e
o processador [10].
Com as sofisticações oferecidas pelos processadores e seus
novos algoritmos, as representações simbólicas dos
programas tornaram-se, em alguns casos, impossível de ser
implementada por meio de um diagrama de reles. Formas
alternativas de especificação de programas passaram, então, a
ser utilizadas [11].
Com a complexidade dos sistemas automatizados, uma
forma de monitorar a real situação da planta, por meios
auxiliares de supervisão, é utilizando sistemas denominados
supervisórios. Estes sistemas são capazes de monitorar e
interagir diretamente com o CLP, atuado sobre as suas saídas
e informando em tempo real o estado da planta. Geralmente
esses sistemas supervisórios estão dispostos em telas gráficas
denominadas IHM.
As IHM’s são sistemas supervisórios que surgiram da
necessidade de uma interface amigável, eficiente e
ergonômica entre sistemas de automação complexos e a
equipe encarregada da sua operação. No CLP, as IHM’s
podem ser configuradas para enviarem sinais de atuação ou
simplesmente monitorá-lo [6].
Atualmente a forma de programação mais utilizada para os
CLP`s é o Ladder.
A. LADDER

Um diagrama de contato (também conhecido como Ladder),
e a forma mais clara para apresentar uma lógica de controle
aos técnicos e engenheiros eletricistas, uma vez que a própria
representação dos contatos NA, NF e reles é familiar [11].
É uma representação gráfica de bobinas físicas e contatos
derivada da época em que os relés eram usados para controlar
os sistemas. Os elementos de programa são arranjados em
linhas horizontais conhecidas como degraus que simulam um
circuito elétrico. Essas linhas são desenhadas entre duas
linhas verticais, chamadas trilhos. Contatos, bobinas,
temporizadores, contadores e várias operações de dados são
organizados ao longo dos degraus do diagrama. O gráfico
resultante é parecido com uma escada (ladder), daí o nome
[10].
Em vez de operar linearmente e esperar por uma instrução
de etapa antes de o programa prosseguir, o CLP varre o
programa inteiro, do início ao fim, e então atualiza a tabela
interna de I/O muitas vezes por segundo [10].

Fig. 4. Lógica LADDER

Na fig 4, pode-se observar a fácil interpretação gráfica da
lógica proporcionada pelo software de programação dos
CLP`s. Cada fabricante possui sua forma de ilustrar os
blocos, porém essa forma varia pouco dentre as marcas
disponíveis, afim de manter um padrão para a lógica Ladder.
As funções da lógica podem variar de acordo com a versão
do software e também das funções dispostas no CLP como
entradas, saídas, contadores, registradores, multiplexadores
etc.
V. SENSORES
Sensores são dispositivos amplamente utilizados na
automação industrial que transformam variáveis físicas, como
posição, velocidade, temperatura, nível, pH em variáveis
convenientes. Se estas são elétricas, a informação
propriamente dita pode estar associada à tensão ou à corrente
[6].
Há sensores em que a amplitude do sinal elétrico de saída
reproduz a amplitude do sinal de entrada; são os chamados
sensores de medição ou transdutores, fundamentais no campo
do controle dinâmico dos processos [6].
Para Moraes, os sensores que fornecem em sua saída sinais
do tipo 0-1, “on” – “off”, dá-se o nome de sensores discretos.
Os sensores analógicos produzem uma saída que é
proporcional a uma propriedade de medida. Frequentemente
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há compensações (offsets) e erros lineares associados aos
sensores analógicos que precisam ser levados em conta ao se
utilizar as medidas resultantes, e uma calibração em relação a

um padrão conhecido costuma ser requerida. Os sensores
analógicos são chamados transdutores [11].

Figura 5. Diagrama de blocos do processo atual

Existem diversos tipos de transdutores capazes de medir
diversas grandezas físicas, dentre eles deslocamento linear.
Os transdutores de posição linear e angular permitem a
detecção da posição de peças mecânicas em movimento,
utilizando diversos tipos de tecnologia como potenciométrica,
magnetostrição, efeito Hall dentre outros [12].
VI. PROBLEMA
A atual configuração do equipamento ilustrado na fig 2,
remete-se a um processo manual, com verificações visuais do
comportamento do sistema. A tomada de decisão do operador
muitas vezes pode ser falha, um exemplo seria a
ultrapassagem da regulagem da ferramenta, a qual acarretaria
em um esmagamento da matriz e da régua, o que por muitas
vezes danifica a barra de pressão da máquina bem como as
matrizes de dobra.
O setup atual de dobra também traz um problema funcional
do equipamento. Os atuais métodos de tentativa e erro
remetem em gastos extras para a empresa, também um
desgaste a mais a ser incluso no equipamento devido aos
vários testes realizados pelo operador afim de que se chegue
ao produto final desejado. O gasto de materiais a fim de se
testar a máquina também se torna relevante no final do
processo.
A fig 5 ilustra o fluxograma do atual processo, o qual
percebe-se os pontos de testes realizados pelo operador antes
que se chegue ao produto desejado. Além dos testes
realizados, o tempo de processo sofre elevações
consideráveis em função das tentativas fracassadas.
A composição do sistema atual de regulagem da barra de
pressão, inclui os itens listados e descritos abaixo, também
por meio da fig 6 é possível observar a disposição destes itens
no equipamento.
1) Motoredutor - O motoredutor é o componente
responsável por gerar a força mecânica no eixo de regulagem,
é composto por um motor de indução trifásico acoplado a
uma caixa de redução, a qual é composta por um conjunto de
engrenagens com a finalidade da redução da rotação entregue
pelo eixo do motor e também elevação do torque produzido.
No atual sistema, seu controle é feito por meio de um

controle de sentido o qual altera o sentido de giro do motor
entre horário e anti-horário.
2) Controle de sentido - É o componente responsável pelo
acionamento do motoredutor, constitui-se de duas botoeiras
as quais atuam sob o comando existente, fazendo com que se
alterne o sentido de rotação do motoredutor.
3) Eixo de regulagem - É responsável por transmitir a
rotação do motor redutor para as cremalheiras, ao longo deste
eixo, encontram-se duas roscas sem fim que são responsáveis
por rotacionar o pinhão da cremalheira.
4) Cremalheira - É o componente acoplado a barra de
pressão, a cremalheira é composta de uma barra roscada e um
pinhão, a barra roscada está acoplada a barra de pressão da
máquina e faz o ajuste vertical da mesma. Já o pinhão está
apoiado na estrutura da máquina, e quando rotacionado faz
com que ocorra o levantamento da barra roscada,
consequentemente da barra de pressão.

Fig. 6. Sistema de regulagem da barra de pressão – Vista frontal.

VII. PROJETO DE AUTOMACAO
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A elaboração da automação parte com a análise do
diagrama disposto na fig 5. Observa-se a necessidade de
vários testes ao longo do processo, até que se realize a dobra
final da chapa. Diante disto, é necessário que o sistema
automatizado venha a intervir de forma a melhorar e otimizar
o processo de dobra, reduzindo o tempo necessário de setup
do equipamento. Para que isso ocorra, utilizamos de
equipamentos industriais que permitam monitorar e controlar
a planta, a fim de se chegar a um melhor resultado para o
processo de setup.
Para a planta automatizada elabou-se o diagrama de blocos
disposto na figura 7, contendo as informações mais relevantes
para o processo de dobra.

inserção do CLP e do sensor correto é possível tornar mais
simples o processo, elevando juntamente a confiabilidade do
sistema, deixando de ser operado de forma empírica.
Após analisar as operações do equipamento, foi
elaborado o projeto em linguagem de programação
LADDER, atendendo as etapas descritas nos diagramas de
blocos das Figuras 7 e 8. Na lógica da programação, disposta
no Anexo A deste trabalho, estão ilustradas as ações a serem
tomadas pelo CLP, bem como as telas de interação da IHM
com o operador. Para esta lógica de programação, estão
sendo utilizadas entradas e saídas dispostas na Tabela I.
Tabela I
Entradas e Saídas do CLP
PINO
#Q01
#Q02
#Q03
#Q04

Fig. 7. Diagrama de blocos do processo automatizado

Observa-se a não existência dos pontos de teste ao longo
do setup para a planta automatizada. Isso é possível aplicando
métodos de sensoriamento que monitorem o componente
responsável pelo setup. Este processo de monitoramento e
controle inicia pela informação enviada do sensor ao CLP,
que por sua vez compara o valor medido com as dimensões
das ferramentas informadas pelo operador do equipamento. O
CLP então atua sobre a saída, Motoredutor ilustrado na fig 6,
regulando a barra de pressão e efetuando o ajuste necessário.
A atuação sobre a regulagem da barra de pressão, a qual
era realizada de modo manual, como ilustra a fig 6, passará a
operar de forma automática após o processo de
automatização. A cargo do operador do equipamento resta
informar as dimensões das ferramentas e da chapa. Este
processo é representado no diagrama de blocos da fig 8, onde
demonstra a sequência das ações para chegar na regulagem
correta da barra de pressão do equipamento.

SIMBOLO
MOTOR
EMBREAGEM
AVANCA
RECUA

#Q05

LIBERADO

#I01

LIGA PRENSA

#I02

SEQUENCIAL

#I03
#I04

MANUAL
SETUP

#I05

PROT MOTOR F

#I06

PROT MOTOR R

#I07

PMI

#I08

PMS

#I09

EMERG
POSICAO
BARRA

#A01
#A02

AJST FERR S

#A03

AJST FERR I

#A04

AJST CHAPA

#M01

MOTOR

#M02

EMBREAGEM

#M03

MEMORIA PMS

#G01

COMP. AVANCA

#G02

COMP. RECUA

#G03

RANGE SENSOR

#AS01
#AS02

BARRA INF-SUP
BARRA-CHAPA

#AS03

RES-FECHADO

#MD01 CHAPA

Fig. 8. Diagrama de blocos do processo de setup.
#MD02 SUPERIOR

Neste diagrama de blocos, pode-se observar a existência
da realimentação da planta, efetuada pelo transdutor de
posição. Atualmente está realimentação ocorre de forma
visual, o operador necessita de testes para certificar-se da
correta regulagem durante o processo de setup. Com a

#MD03 INFERIOR
#MD04 SENSOR

DESCRICAO
MOTOR DE FORCA
EMBREAGEM
AVANCA BARRA DE PRESAO
RECUA BARRA DE PRESAO
SINALIZADOR DE SETUP
CONCLUIDO
CHAVE LIGA PRENSA
CHAVE ACIONAMENTO
INTEMITENTE
BOTAO DE DOBRA MANUAL
CHAVE SELETORA DE SETUP
PROTECAO TERMICA DO MOTOR
DE FORCA
PROTECAO TERMICA DO MOTOR
DE REGULAGEM
SENSOR DE PONTO MORTO
INFERIOR
SENSOR DE PONTO MORTO
SUPERIOR
BOTAO DE EMERGENCIA
TRANSUTOR DE
POSICIONAMENTO DA BARRA
POTENCIOMENTRO DE AJUSTE
DA FERRAMENTA SUPERIOR
POTENCIOMENTRO DE AJUSTE
DA FERRAMENTA INFERIOR
POTENCIOMENTRO DE AJUSTE
DA ESPESSURA DA CHAPA
MEMÓRIA ACIONAMENTO DO
MOTOR
MEMÓRIA ACIONAMENTO
EMBREAGEM
MEMORIA ACIONAMENTO DO
PMS
COMPARADOR DE AVANÇO DA
BARRA
COMPARADOR DE RECUO DA
BARRA
COMPARADOR DOS LIMITES DO
SENSOR
SOMADOR DE #MD02 E #MD03
SOMADOR DE #AS01 E #MD01
SUBTRATOR DE #AS02 E A
REFERENCIA DE MINIMA
REGULAGEM
CONVERSOR ANALOGICO PARA
CM DA ESPESSURA DA CHAPA
CONVERSOR ANALOGICO PARA
CM DA ESPESSURA DA
FERRAMENTA SUPERIOR
CONVERSOR ANALOGICO PARA
CM DA ESPESSURA DA
FERRAMENTA INFERIOR
CONVERSOR ANALOGICO PARA
CM DA LEITURA DO SENSOR

157

A lógica Ladder demonstrada no anexo A, remete que para
o acionamento das saídas vistas na tabela 1, tem-se a seguinte
lógica:
Para o acionamento da saída #Q01 do CLP, #I01 + #I01
devem estar acionadas e #I05 desligada;
Para o acionamento manual da saída #Q02, #I03 deve
permanecer acionada até que #M03 atue, #I08 e #M01 devem
estar acionadas, #I02 e #I04 desligado. Para o acionamento
automático #I2 deve ser acionado e #i4 desligado
Com #I04 acionado o equipamento entra em modo de
setup.
Acionando #I04, #Q02 é desligado. E #A01 a #A04
começam a ser monitorados.
Para o acionamento de #Q03, #I06 e #G02 não devem
estar atuando.
E #G01 atuado. O comparador #G01 atuará quando #a1
for maior que a soma de #A02+#A03+#A04.
Para o acionamento de #Q04, #I06 e #G01 devem estar
desativados, e #G02 atuado.
O comparador #G02 atuará quando #A01 for menor que a
soma de #A02+#A03+#A04
Os modos #MD01 a #MD04 fazem a conversão da tensão
da entrada analógica para cm.
Os modos #AS01 e a #AS02 fazem a soma de #MD01 a
#MD03.
O modo #AS03, faz a subtração do resultado de #AS01 e
#AS02 com o menor a mínima distancia permitida pelo
sistema de regulagem.
O comparador #G03 limita #Q03 e #Q04 a atuação ao
curso máximo e mínimo de #A01.
A saída #Q05 atua quando #Q03 e #Q04 estabilizam,
indicando o final do setup.
Para a instalação do sistema no equipamento, parte-se da
atualização do painel de comando existente, inserindo nele o
CLP, bem como as chaves de operação. A instalação do
transdutor de posição, qual irá medir o ajuste, pode ser vista
na fig 9. A qual ilustra os pontos onde o transdutor deverá
retirar as medidas.
O ponto vermelho superior ilustrado na fig 9 será o ponto
de fixação da haste de medição do transdutor, o ponto
vermelho inferior, deverá ficar a base de fixação do corpo do
transdutor. Esta posição, permitirá que o transdutor retire a
leitura da distancia da barra de regulagem, que informará ao
CLP.

Fig. 9. Disposição da haste de medida do transdutor de posição.

A. Lista de Materiais
Para a execução desta automação, estima-se que os
materiais listados na Tabela II possam ser utilizados.

Tabela II
Lista de Materiais
LISTA DE MATERIAIS
Marca

Modelo

Descrição

QTD

Valor

WEG

CLW2/2HR-D

CLP WEG CLW02/20HR-D 3RD

1

R$ 1.290,00

Gefran

LTM 0175 S

Transdutor de
posição linear 15MM

1

R$ 550,00

Schneider

XB5AC31

Botoeira de pulso
cogumelo NA

1

R$ 123,00

Schneider

XB5AC55

Botoeira de pulso
cogumelo tipo gira
destrava NF

1

R$ 161,00

Schneider

XB5AD13

Chave comutadora 1
posição 1 NA

1

R$ 129,00

Schneider

XB5AD33

Chave comutadora 2
posições 1 NA

1

R$ 135,00

Potenciómetro 50KΩ

3

R$ 15,00

Sensor indutivo 1NA

2

R$ 114,00

TOTAL

R$ 2.517,00

Metaltex

M12

Opta-se pela utilização do CLP – CLW-02/20HR-D 3RD,
devido ao numero de entradas e saídas fornecidas pelo
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dispositivo, as quais atendem as demandas do projeto,
também pelo custo de aquisição.
Para o transdutor de posição linear, buscou-se uma alternativa
de boa precisão e confiabilidade. Das disponíveis no mercado
optou-se pelo transdutor LTM 0175 S, o qual apresenta uma
baixa porcentagem de linearidade, garantindo um baixo erro.
A repetibilidade do transdutor também garante uma boa
precisão para a aplicação em questão.
Os demais itens foram selecionados pela elevada vida útil
garantida pelos fabricantes.
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ANEXO A – LÓGICA LADDER.
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