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Resumo - Esta pesquisa apresenta um estudo de 
viabilidade, aplicabilidade e desenvolvimento nacional de 
um dispositivo lançador de pratos para tiro esportivo. O 
acionamento do dispositivo se dará por comando de voz, 
que será capturado por  sensor piezoelétrico, processado 
analógicamente e digitalmente e, se em acordo com a 
amplitude e frequência de sinal pré-estipulado, realizar o 
lançamento do prato. 
 

Palavras-Chave – Comando de voz, Lançamento de 
pratos, Processamento de sinal, Tiro esportivo. 

 
DISH LAUNCHER DEVICE DRIVER FOR 

SPORTS SHOT 
 

Abstract – This research presents a study of the feasibility, 
applicability and national development of a throwing device 
of plates for sport shooting. The activation of the device will 
be by voice command, which will be captured by 
piezoelectric sensor, processed analogically and digitally 
and, according to the amplitude and frequency of 
predetermined signal, perform the launching of the dish.  

 
Keywords - Voice command, Launching of dishes, Signal 
processing, Sports shooting. 
 

 I.  INTRODUÇÃO 
 
Um dos ramos de mercado que vem crescendo é o setor 

desportista, porém alguns esportes são menos divulgados, 
como é o caso do tiro esportivo devido a sua alta 
discriminação [1].  

O tiro esportivo é uma modalidade em que o praticante 
deve acertar os alvos em diversas distâncias, onde estes 
podem ser fixos ou móveis. Estas características dependem 
da modalidade em questão. No Brasil a prática deste esporte 
é realizada em clubes de tiro. Sabe-se que o tiro esportivo é 
subdivido em 11 modalidades. Esta proposta de pesquisa será 
desenvolvida para atendimento da necessidade de uma dessas  
modalidades, tal modalidade é conhecida e chamada de tiro 
ao prato, tipo trap americano [2]. Consiste em um sistema de 
lançamento de pratos, onde o competidor, utilizando uma 
espingarda calibre 12 deve acertar o alvo em movimento.  

Como o esporte já possui um custo alto para sua prática, 
além da escassa quantidade de lugares apropriados, os 
acessórios para este esporte também possui um custo 
elevado, com o desenvolvimento nacional pode-se entrar em 
um mercado pouco explorado e deficiente de insumos 
nacionais com um custo acessível. 

 Para que um participante tenha êxito e prossiga neste 
esporte ele deve possuir alguns requisitos, tais como: 
disciplina, autocontrole e recursos financeiros disponíveis 
[3].  

Essas competições acontecem com frequência, mas com 
poucos participantes quando comparado a outros esportes. 
Apesar da baixa quantidade de praticantes e de sua 
discriminação é um esporte olímpico desde a primeira edição 
das olímpiadas, realizada em 1896 na cidade de Atenas – 
Grécia [4]. 

A Figura 1 demonstra o custo atual de um equipamento 
importado com funcionalidades semelhantes ao dispositivo 
central desta pesquisa [5]. 

 

 
Figura 1 - Custo do equipamento importado  

Fonte: Javali Brasil 
 
O dispositivo tem como função principal o acionamento 

do equipamento lançador de pratos com o comando de voz 
do competidor, tal acionamento na sua grande maioria é 
realizado manualmente pelo arbitro da competição.  

O comando de voz deverá ser um sinal sonoro realizado 
com a voz do competidor posicionado em seu posto de tiro, 
que é denominado como pedana, porém esse sinal deverá 
possuir uma amplitude maior do que uma simples conversa, 
ou seja, o comando será um grito. Assim o dispositivo 
entenderá que o sinal é um comando e após esse comando 
enviará um sinal ao equipamento lançador de pratos para que 
o alvo seja arremessado. 

A modalidade trap é dividida em 5 posições conforme é 
demonstrado na Figura 2 onde cada atirador efetua 5 disparos 
para cada posição em cada uma das séries, realizando 25 
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disparos por série. Em campeonatos nacionais o atirador 
deverá fazer 8 séries de 25 disparos, pois o total de pratos 
atirados por prova é de 200 [6]. 

O equipamento que realiza o lançamento dos pratos 
encontra-se em uma casa semienterrada a 15 metros do 
atirador, sendo que os pratos são lançados ao comando do 
atirador em direções aleatórias e desconhecidas pelo mesmo. 
Por essa peculiaridade essa modalidade de tiro esportivo é 
chamada de Trap (armadilha do inglês), isso devido o 
competidor desconhecer a direção do prato que é lançado a 
velocidade média de, aproximadamente, 50 km/h. O atirador 
pode pedir o lançamento do prato com a arma encaixada no 
ombro, ou seja, em posição de tiro e deverá efetuar apenas 
um disparo por prato [6]. 

 

Figura 2 - Projeto de pedana postos de tiro, visão 
superior. 

Fonte: Tiro Brasil [7] 

Essa solicitação de lançamento pelo atirador é através de um 
sinal sonoro realizado com a sua voz, onde o acionamento do 
dispositivo lançador de prato é normalmente realizado pelo 
juiz que pressiona um botão manualmente.  

Ao analisar esse processo, observou-se que um 
dispositivo eletrônico é capaz de fazer o trabalho do arbitro 
no quesito “acionamento manual” quando ouvir o comando
sonoro do atirador.  

A voz humana é percebida como a variação da pressão 
sonora e deve ser convertida em um sinal elétrico por meio 
de um conversor eletroacústico, como exemplo o microfone 
[8].  

O sinal de voz dado pelo atirador é captado através de 
uma capsula piezoelétrica que vibra conforme a intensidade 
sonora do comando de voz. O piezoelétrico é um cristal que, 
submetido a uma pressão gera um campo elétrico aplicado a 
um eixo perpendicular àquele que recebeu a pressão, e assim 
pode ser coletado um sinal em forma de tensão elétrica [9]. 

A tensão elétrica é filtrada analogicamente e digitalmente 
para que seja realizado o tratamento do sinal e assim se 
consiga separar o sinal correspondente da voz em um nível 
de intensidade desejado de outros ruídos de fundo. Os filtros 
digitais fazem o uso da computação para sua implementação, 
o que os torna mais rápidos e com maior precisão em relação 
aos analógicos [10]. O filtro ativo é comumente utilizado 
para se limitar a frequência de trabalho em um intervalo 
desejado. 

O filtro ativo pode ser construído utilizando-se de 
componentes passivos, tais como, resistores, capacitores 
associados a um amplificador operacional, que possui como 
característica à amplificação ou atenuação de tensão e 
isolamento do sinal. 

A) Caracterização do problema - Analisando processo em 
uma competição de tiro esportivo na modalidade trap 
americano, observa-se a frequente intervenção manual para o 
acionamento do dispositivo lançador de pratos, sendo que 
esta ação manual apresenta uma adversidade que é o atraso 
no disparo do prato (delay).  

Esse atraso é devido o tempo de resposta humana, onde o 
responsável pelo acionamento do disparador de prato deve 
interpretar o comando feito pelo competidor e apertar o botão 
acionador. Em uma competição esse tempo de resposta pode 
prejudicar o atirador, pois esta modalidade necessita de 
grande concentração, onde mesmo um pequeno atraso pode 
comprometer o desempenho do atirador.  

Partindo dessa premissa, algumas empresas 
internacionais desenvolveram um equipamento capaz de 
identificar o comando sonoro emitido pelo participante, dessa 
forma diminuído o tempo de resposta entre comando do 
atirador e acionamento do prato, resolvendo o problema do 
delay. 

 
 

II. METODOLOGIA 
 

O local onde é praticado esse esporte geralmente se 
encontra em um ambiente aberto, sendo assim é possível 
observar que existem uma grande variedade de sons 
provindos de animais que possam estar próximos e até 
mesmo de ventos. Além de ruídos emitidos pela natureza, 
também é produzido pelos praticantes vários sons 
(fechamento da arma, tiro, eco do tiro) que podem interferir 
no funcionamento do equipamento. Para que todos esses sons 
sejam inibidos e assim evitar que um acionamento seja 
realizado erroneamente são utilizados filtros para tratamento 
do sinal captado, existem diversos tipos de filtros ativos, 
cada com suas características, tais filtros são denominados 
como filtros passa-baixa, filtros passa-alta, filtros passa-faixa 
e o filtro rejeita-faixa [11]. 

O filtro digital pode incorporar qualquer topologia pois é 
implementado através do processamento computacional, sem  
que seja necessário a utilização de componentes passivos e 
ativos, este tipo de filtro possui como vantagens a precisão e 
a possibilidade de ajuste de parâmetros sem alteração do 
circuito fisco, desta forma utiliza-se este modelo de filtro 
para determinar as condições em que o acionamento do 
dispositivo será realizado, a topologia utilizada será do filtro 
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digital passa-faixa [11]. Para montagem do circuito será 
utilizado uma plataforma educacional, conhecida como 
Arduino, modelo MEGA 2560. É um pequeno computador 
que pode ser programado para controlar dispositivos em 
geral ficando conhecido como uma plataforma 
computacional física ou embarcada que pode interagir por 
meio de hardware ou software. 

 
A) Filtro Passa-Baixa - Um filtro passa baixa é um circuito 
eletrônico que permite a passagem de um sinal abaixo de 
uma determinada frequência. Essa frequência onde o sinal 
não é atenuado é chamada de banda de passagem, a qual é 
determinada pela frequência de corte, ou seja, frequência 
onde o sinal sofre atenuação, assim consegue-se, por 
exemplo filtrar um sinal ruidoso, onde este ruído tem sua 
frequência muito maior que a frequência do sinal [11]. 

O filtro passa-baixa atenua sinais acima da frequência de 
corte, estipulada passe. Para a aplicação desta pesquisa este 
filtro terá função de garantir que durante o processo de 
leitura do sinal não ocorra a sobreposição espectral (filtro 
anti-aliasing) [12]. 

São ditos passa baixas de primeira ordem os filtros que 
apresentam em sua estrutura apenas um elemento insersor de 
atraso na rede, no caso, um capacitor, como mostrado na 
Figura 3. Outra maneira de se identificar se um filtro é de 
primeira ou segunda ordem é analisando a sua função de 
transferência conforme demonstrado nas Equações 1 e 2, a 
Equação 2 é uma equação genérica e de primeira ordem 
quando m = 1 [12].  

 

V (S)
V (S)  '(S) 

 

(1) 

Ὃ(Ὓ)  
ὥ Ὓ + ὥ − Ὓ − +⋯+ ὥ
ὦ Ὓ + ὦ − Ὓ − +⋯+ ὦ  

(2) 

 
Para equação 01 ὠ (Ὓ) representa a tensão saída e ὠ (Ὓ)   

a tensão de entrada, assim G(S) é o ganho , na função 
transferência demonstrada pela equação 02 o grau ὲ do 
denominador representa a ordem do filtro, para que o filtro 
seja estável o grau do numerador deve ser menor ou igual do 
denominador, ou seja, ά ≤ ὲ, os polos zeros da função 
podem ser números reais ou complexos, quanto maior o gra 
do filtro , mais próximo do filtro ideal. 

Os filtros de primeira ordem possuem como característica 
um decaimento na curva de atenuação de 20dB/década, onde 
o gráfico desta curva é plotado em escala logarítmica.  

A frequência de corte ocorre em 3,1dB abaixo do ganho 
da banda de passagem tanto no filtro de primeira ordem 
como no de segunda ordem [12].  

Estruturas que possuem duas redes de atraso são 
chamadas de filtros de segunda ordem. Estes por sua vez, 
possuem um decaimento mais elevado na curva de 
atenuação, sendo de 40dB/década ou maior, isso depende da 
aproximação. Uma topologia de filtro é a Voltage Controlled 
Voltage Source (VCVS) mostrada na figura 03 [12]. 

Este filtro possui a função de transferência mostrada na 
Equação 3, as metodologias para o dimensionamento desta 
topologia são demonstradas em [13] 

Ὄ(ί)   
1

Ὑ Ὑ ὅ ὅ

Ὓ + 1
ὅ + 1

Ὑ + 1Ὑ ί + 1
Ὑ Ὑ ὅ ὅ

 (3) 

  
 

 

Figura 3 - Filtro passa baixa 2º ordem VCVS 
Fonte: Própria 

B) Filtros Digitais - Para o processamento do sinal utilizando 
um filtro digital é necessário fazer a discretização, ou seja, 
amostrar o sinal que está em tempo continuo. A filtragem é 
feita processando uma sequência de números x[n] numa base 
de amostra por amostra. Este sinal discretizado pode ser 
filtrado através do armazenamento, multiplicação e adição de 
constantes. A partir destas constantes é definida a operação 
de filtragem que geram uma sequência de saída em y[n], 
sendo este sinal convertido em tempo continuo através de um 
conversor digital/analógico [13]. 

Para o estudo de uma determinada faixa de frequência 
pode-se utilizar a transformada rápida de Fourier (TFD), 
mais conhecida em inglês como fast fourier transform (FFT) 
onde faz-se a análise do sinal desejado no domínio da 
frequência. Diversas vezes, uma corrente de dados deve ser 
processada por um sistema apenas com uma área de 
armazenamento temporário de comprimento finito. Para este 
ambiente os dados devem ser tratados em fatias, e o resultado 
final é montado a partir de frações processadas de resultados 
pelo método de sobreposição. [14] 

B.1) Transformada de Fourier (TF) - A representação de um 
sinal no domínio do tempo está presente, naturalmente, no 
nosso dia a dia. Certas operações tornam-se muito mais 
simples e esclarecedoras se trabalharmos no domínio da 
frequência, domínio este, conseguido a partir das 
Transformadas de Fourier (TF) que do inglês é conhecida 
como Fourier transform (FT). [15]  

Pode-se definir a transformada de Fourier como sendo 
um caso limite da série de Fourier representada pela Equação 
4. Os termos ὥ , ὥ  e ὦ  são coeficientes, números que 
variam dependendo da função que será representada, ὲ é o 
índice da série e L é o período da função e x é o intervalo em 
que a função se repete. [15] 

Ὂ(ὼ)  
ὥ
2 + ∑(ὥ cos

ὲ“ὼ
ὒ

∞

=

+ ὦ sin
ὲ“ὼ
ὒ  (4) 

6



A transformada decompõe um sinal em suas componentes 
elementares seno e cosseno. As funções periódicas são 
representadas por séries de Fourier, as funções não 
periódicas são representadas por transformadas de Fourier 
(espectro do sinal) apresentada na Equação 5. [15] 

Ὢ(ὸ)  
1
2“ ∫ Ὂ(Ὡ( Ὠ

∞

−∞
 (5) 

A função f( ὸ) é a resposta no domínio do tempo de 
qualquer função no domínio da frequência Ὂ(como ,( 
exemplo pode-se citar a função sin [15] .  

Uma representação f(x) é uma decomposição em 
componentes que também são funções, e as componentes 
dessa decomposição são as funções trigonométricas sen(x) e 
cos(x). 

Qualquer função f(x) pode, segundo Fourier, ser escrita 
na forma da soma de uma série de funções seno e cosseno, a 
Figura 04 representa um sinal senoidal e a Figura 05 
representa um sinal cossenoidal. [15] 

 

 

Figura 4 - Sinal senoidal. [15] 

 

Figura 5 - Sinal cossenoidal. [15] 

A Figura 06 representa a resultante da soma dos sinais da 
Figura 04 e Figura 05. 

 

Figura 6 – Resultante da soma do sinal senoidal e 
cossenoidal. [15] 

Um ponto importante da transformada, é o critério de 
Nyquist que especifica que um sinal precisa ser amostrado 
pelo menos duas vezes em cada ciclo de variação, isto é, a 
frequência de amostragem (frequência de Nyquist) precisa 
ser no mínimo o dobro da maior frequência presente no sinal. 
Se não for observado o critério, os sinais de frequência mais 
alta serão erroneamente registrados como sinais de baixa 
frequência, fenômeno chamado de aliasing. [15] 

B.1.1) Transformada Rápida de Fourier - É um algoritmo 
que permite calcular eficientemente a Transformada de 
Fourier Discreta e sua inversa. A Transformada Rápida de 
Fourier é de suma importância na análise, concepção e 
realização de algoritmos e sistemas de processamento de 
sinais, pois proporciona maior eficiência em tempo e 
recursos. [13] 
Qualquer sinal periódico pode ser representado pela soma 
das séries de Fourier. Com uma análise adequada, é possível 
obter uma representação de Fourier para sinais de duração 
finita. Esta representação é conhecida como a Transformada 
de Fourier Discreta (TFD).  

A ideia básica por trás da transforma rápida de Fourier 
que do inglês é conhecida como Fast Fourier Transform 
(FFT) é a divisão do tempo, isto é, na decomposição iterativa 
em uma Transformação de Fourier discreta mais simples. 
[13]  

 
B.1.2) Janelamento de Sinais – O janelamento de sinais é um 
método que auxilia nas análises do sinal amostrado. Em 
aplicações práticas envolvendo a amostragem de sinais pode-
se obter somente uma gravação finita do sinal. Há situações 
em que o sinal analógico e contínuo, ao qual será aplicada a 
transformada de Fourier discreta, é nitidamente periódico, 
mas devido a um efeito indesejável causado pelo ponto em 
que se inicia a amostragem, o sinal apresenta 
descontinuidades nas suas extremidades, causando o 
aparecimento de frequências inexistentes ou fictícias no 
espectro desse sinal, que na prática traduz-se na forma de um 
ruído de fundo. [13] 

Aplicar uma janela a um sinal no domínio do tempo é 
equivalente a multiplicar o sinal pela função que representa a 
janela. Devido a multiplicação no domínio do tempo ser 
equivalente à convolução no domínio da frequência, o 
espectro de um sinal janelado é a convolução do espectro do 
sinal original com o espectro da janela. Dessa maneira, o 
janelamento modifica a forma do sinal tanto no domínio do 
tempo quanto no da frequência. [13] 

Existem vários tipos de janelas disponíveis para análises. 
Várias delas já estão implementadas em programas como o 
LabVIEW e MatLAB. Dependendo do tipo de aplicação 
algumas podem ser mais úteis que as outras. Algumas dessas 
janelas são: 

 Retangular  
 Hanning 
 Hamming 
 Kaiser-Bessel 
 Triangular 
 Flattop 
 Exponencial 
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Cada janela tem suas características próprias e realça 
alguma característica do espectro, quando aplicada. O 
importante é frisar que o janelamento não distorce o 
conteúdo espectral do sinal. Apenas realça algumas partes. 
 
C) Etapas de funcionamento do dispositivo – A operação 
básica do equipamento pode ser descrita em 4 etapas 
principais, onde são elas: captação do som, tratamento do 
sinal, processamento do áudio e acionamento do dispositivo 
lançador de pratos conforme é demonstrado no diagrama de 
blocos da Figura 7. 

 

Figura 7 - Diagrama de blocos das etapas de 
funcionamento. 

Fonte: Própria 

C.1) Captação do som - A captação do som será feita através 
de dispositivos que ao receber uma pressão sonora se 
sensibilizam e produzem tensão. 

A estrutura de suporte deste captador de som foi 
escolhida devida sua forma construtiva auxiliar na atenuação 
de alguns ruídos indesejados. Para esta aplicação serão 
utilizadas cornetas automotivas conforme demostra a Figura 
08, pois com seu formato afunilado (cone) melhora a 
captação de sons agudos e reduz a influência do vento na 
leitura do sinal.  

 

Figura 08 - Dispositivo para captação sonora. 

C.2) Tratamento do Sinal -  visto que serão recebidos sinais 
contínuos do ambiente e com características ruidosas, este 
sinal deverá ser tratado a fim de conseguir diferenciar as 
frequências da voz humana dos demais sons que estão sendo 
capturados pelos dispositivos captadores de som.  

O tratamento do sinal consiste na utilização de filtros 
analógicos e digitais, onde será definida uma faixa de 
frequência de operação, assim cortando as frequências 
indesejadas.  

A faixa de frequência da voz será determinada com a 
ajuda do software Matlab onde serão gravadas algumas 
palavras e através de um recurso disponibilizado pelo 
software.  

Com isso, é possível reduzir o nível de ruídos externos 
que interferem na leitura do sinal, os filtros digitais são muito 
mais eficazes que filtros analógicos. Sendo que os filtros 
analógicos usados neste equipamento têm a função de reduzir 
a sobreposição espectral [3]. 

C.3) Processamento do Sinal - Depois de efetuado o 
tratamento do sinal através dos filtros, é realizado o 
processamento do sinal, se busca fazer a diferenciação entre 
um sinal aleatório e o comando de voz proveniente do 
atirador. Sabendo que nesta etapa o sinal que está sendo 
processado não apresenta ruídos, é feita a integralização do 
mesmo para conhecer sua respectiva área, dessa forma é 
estabelecido uma faixa de valores para diferenciar o 
comando de disparo provindo do competidor de outros sons 
indesejados. 

C.4) Circuito de Acionamento - Com as três etapas anteriores 
concluídas e percebido o comando do atirador, é feito o 
chaveamento do relé de saída e assim este fará o 
acionamento do disparador de prato.  

O equipamento que lança o alvo é sensibilizado quando 
há circulação de corrente em seu circuito de acionamento 
interno, para isso o dispositivo que recebe o comando de voz 
deve propiciar este caminho, no momento em que lhe é 
comandado.  

Por fim, o acionamento deverá ser dado em um pulso 
onde o mesmo fara o caminho da corrente para disparo do 
prato. Este caminho não pode permanecer ligado em regime 
permanente, pois provocará o disparo continuo do lançador 
de alvos acarretando na danificação do equipamento. 

 
IV. IMPLEMENTAÇÃO 

Para a implementação dois tipos de filtros foram 
desenvolvidos, um filtro ativo passa faixa para estreitar o 
sinal que posteriormente será filtrado digitalmente através da 
transformada rápida de Fourier.  

Para a aplicação do sistema desenvolvido, utilizou-se um 
sinal de tensão obtido através da vibração do cristal 
piezoeléctrico do dispositivo captador de som.  

Primeiramente, estabeleceu-se a metodologia numérica 
para o filtro digital, com o sinal de interesse no domínio das 
frequências. Sabendo-se que os dados são discretos, aplicou-
se FFT para a avaliação do sinal, cuja representação é dada 
pela Equação 6. 

ὢ(Ὧ)  ∑ὼ(ὲ)Ὡ
(− ( − )( − )

=

; 1 ≤ Ὧ ≥ ὔ (6) 

Em que N é o total de pontos do sinal, x corresponde ao 
valor de amplitude associado ao ponto n, no domínio 
original, e X, ao valor de amplitude associado ao ponto k. 
Assim, ao se computar a FFT a partir de dois vetores 
contendo os valores de x e n, são obtidos dois vetores 
contendo os valores de X(k) e ⍵(k), sendo ⍵ o valor de 
frequência. 

O filtro por frequências opera como um eliminador de 
bandas, tendo assim dois modos – passa-baixa e passa-banda, 
onde dada uma frequência de corte para o valor máximo de 
frequência desejado, ⍵ , o filtro passa-baixa atenua os 
valores de amplitude correspondentes às frequências acima 
de ⍵ , um método mais simples que a multiplicação por 
uma resposta de frequência de um filtro digital convencional, 
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a Equação 7 demonstra as condições para que o filtro passa 
baixa atue [14]. 

ὢ(Ὧ)  {ὢ(Ὧ); ίὩ ⍵
(Ὧ) <  ⍵

0 ; ίὩ ⍵( )  ≥  ⍵   7 

O filtro passa-banda requer como argumentos ambos os 
valores mínimo e máximo de frequência, que definam um 
intervalo de banda de frequência, mas a execução se dá de 
forma similar há Equação 8 [14]. 

ὢ(Ὧ)  { ὢ(Ὧ); ίὩ ⍵ ≤  ⍵(Ὧ) ≤ ⍵
0; ίὩ ύ(Ὧ) <  ⍵  έό ⍵(Ὧ) >  ⍵   8 

Após a determinação das condições iniciais do sistema 
estipulou-se os valores para que consiga-se filtrar todos os 
ruídos indesejados e assim realizar o acionamento somente a 
partir do comando de voz do operador. Os valores de 
frequência foram limitados em uma banda de passagem com 
1000 Hertz, ou seja, frequência de corte mínima está em 500 
e máxima em 1500 Hertz. Este método por ser ajustado sua 
frequência de corte digitalmente, pode ser utilizada para 
qualquer topologia de filtro. 

Além da análise por frequência também é realizado uma 
filtragem através da amplitude sobre o sinal de domínio. 
Com isso o processo de seleção do sinal coletado é limitado 
tanto na vertical quanto na horizontal, graficamente falando. 
Através de testes em campo e leitura de distintos timbres de 
voz, em meio aos ruídos naturais fornecidos pelo ambiente 
em que se encontra o dispositivo, chegou-se em um ajuste de 
0,009 volts de amplitude mínima. Desta maneira, quando a 
leitura captar um sinal com valores maiores ou iguais a 0,009 
volts e que esteja entre 500 a 1500 Hertz será acionado o 
disparo do prato. 

Determinados os parâmetros do projeto, os filtros são 
implementados em uma interface computacional, neste caso 
o MATLAB.  A resposta da leitura do sinal de interesse é 
armazenada em respectivos vetores e assim os filtros podem 
ser aplicados. A Figura 09 demonstra o sinal de voz captado 
pelo microfone do computador. 

 

Figura 09 – Sinal do comando de voz no tempo 

O sinal captado é amostrado através do método de 
janelamento hanning, onde o mesmo é coletado e 
armazenado em um vetor. A amostragem é realizada com 
uma frequência de 40KHz dentro de um intervalo de tempo 
de 500ms, ou seja, uma amostra a cada 12,5µs. A Figura 10 
representa uma parte do sinal amostrado devido ao grande 

número de pontos e de difícil visualização do sinal como um 
todo.  

 

Figura 10 - Sinal de voz discretizado 

Após a aquisição dos dados é realizado o processamento 
deste vetor utilizando como ferramenta fundamental para 
analise à transformada rápida de Fourier. A Figura 11 mostra 
o sinal de comando após a aplicação da ferramenta, desta 
maneira pode-se analisar o sinal no domínio da frequência. 

 

Figura 11 - Sinal de comando no domino da frequência 

A Figura 12 mostra o sinal em tempo discreto após a 
aplicação da FFT. 

 
Figura 12 - Sinal de comando discretizado no domínio da 

frequência 

Atendendo aos parâmetros de comando determinados 
através das condições das Equações 7 e 8, o acionamento do 
lançador de pratos será realizado, conforme mostrado na 
Figura 13.  
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Figura 13 - Ponto de disparo do prato 

Nota-se na Figura 13 que dentro do intervalo de 
frequência estipulado nas condições de projeto existem 
diversos pontos que atendem o requisito de amplitude. O 
ponto em destaque apresenta a primeira amostra que atende 
as condições de acionamento sendo que neste ponto a 
frequência está representada pela letra x e a amplitude pela 
letra y. 

A Figura 14 demonstra uma leitura de sinal que não 
atende aos parâmetros de acionamento, desta forma retorna 
ao processo de leitura e análise de dados. 

 
Figura 14 - Ruído desconsiderado não gerando disparo 

Após os estudos de funcionalidade realizados em 
software computacional, e assim verificando o 
funcionamento da topologia escolhida, partiu-se para a 
montagem do circuito físico. A Figura 15 demonstra o 
diagrama de blocos do funcionamento do dispositivo. 

Leitura de dados

Filtro
Anti-Aliasing

Sinal 
Armazenado

Processamento
(FFT)

Comparação Disparo

Sim

Não

 

Figura 15 - Diagrama de blocos do circuito. 

Seguindo com o diagrama de blocos, o sinal recebido 
passa por um filtro passa baixa para evitar sobreposição 
espectral, esse sinal é armazenado em um vetor que 
posteriormente é processado e então aplicado a transformada 
rápida de Fourier, a Figura 16 demonstra o sinal de entrada 
após a aplicação da FFT pelo arduino. Como é utilizado uma 
plataforma educacional para a montagem do protótipo, fica-

se limitado na frequência de amostragem, devido as 
condições deste microcontrolador, que neste caso fornece 
uma capacidade de amostragem em 8.3kHZ.  

 

Figura 16 - FFT aplicada pelo arduino. 

No gráfico anterior pode-se notar duas divisões, uma em 
500Hz e outra amplitude de 0,009V, essas linhas representam 
as condições para que o disparo seja realizado, desta forma, o 
sinal analisado atende as condições determinadas e assim o 
acionamento do dispositivo lançador de pratos é realizado.  

A Figura 17 mostra o circuito físico montado para esse 
produto, olhando da direita para esquerda, tem-se o 
dispositivo microcontrolador, neste caso foi utilizado o 
arduino mega que é uma plataforma aberta, no centro tem-se 
o filtro passa-baixa, e por fim o relé que recebe o sinal do 
microcontrolador para realizar o disparo do prato. 

 

Figura 17 - Circuito eletrônico. 

Os custos para o desenvolvimento deste produto são 
apresentados na Tabela 01 e a Figura 18 demonstra o 
dispositivo com seus periféricos. 
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Tabela 1 - Custos de montagem do produto. 

 

 

Figura 18 - Produto montado  

V. CONCLUSÕES 

Este trabalho mostra o estudo do desenvolvimento de um 
dispositivo capaz de realizar diferenciação entre um ruído 
qualquer e um sinal de comando de voz para uma aplicação 
especifica, no caso, tiro esportivo modalidade trap 
americano. 

Observa-se uma grande dificuldade na realização da 
identificação dos sinais de comando devido a influência de 
ruídos externos. Além desta dificuldade, parte-se de uma 
premissa que é o desenvolvimento de um equipamento de 
baixo custo. A alternativa encontrada para a utilização de 

componentes que atendam a estas necessidades foi a 
utilização de filtros digitais através da transformada rápida de 
Fourier, desta forma consegue-se realizar a captação, o 
tratamento e o processamento do sinal utilizando-se como 
principal elemento um microcontrolador. Ainda, através 
deste meio de filtragem os parâmetros podem ser alterados 
sem a necessidade de substituição de componentes 
eletrônicos, o que torna o equipamento competitivo quando 
comparado aos existentes no mercado.  

A proposta do projeto foi atendida, demonstrando que 
essa tipologia possui custo inferior que os concorrentes de 
mercado, considerando uma margem de lucro de 100%, o 
valor de mercado do produto nacional é de R$3.571.84, ou 
seja, 53.4% mais barato que o produto importado disponível 
e de acesso rápido no Brasil, além do custo menor a 
vantagem de uma assistência rápida, faz com que este 
produto seja mais atrativo. 
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Resumo - O presente trabalho tem como objetivo 
apresentar o funcionamento de um motor de indução 
trifásico e realizar uma análise comparativa entre motor 
standard e motor alto rendimento, coletar as curvas 
características de consumo, fator de potência e corrente. 
Através do levantamento destas curvas, realizar uma 
avaliação técnica de eficiência energética, considerando 
as análises econômicas. 
Palavras-Chave: Motor de indução, eficiência energética, 
redução de consumo. 
 

Abstract – The present work has as objective to show 
the operation of a three-phase induction motor and to 
perform a comparative analysis between standard motor 
and high-performance motor, to collect the consumption 
characteristic curves of consumption, power factor and 
current. Through to the survey of these curves, perform 
a technical evaluation of energy efficiency, considering 
the economic analyzes. 
Keywords: Induction motor, energy efficiency, 
consumption reduction. 

 
NOMENCLATURA 

 
AR  Alto Rendimento 
Femfem  Força eletromotriz 
f  Frequência 
Ƞ          Rendimento 
MIT             Motor indução trifásico 

 
I.INTRODUÇÃO 

 
A eficiência energética é denominada como a o melhor o 

uso da energia elétrica, ou seja, utilizar menos energia 
elétrica para realizar um serviço que antes consumia maior 
energia. O conceito de eficiência energética também está 
associado a um uso melhor para a energia por unidade de 
produção [1]. 

Diante disso, devido à grande concorrência internacional 
do valor final do produto industrializado, o mercado exerce 
sobre a indústria uma exigência crescente para que os 
grandes consumidores façam o uso de novas tecnologias a 
fim de minimizar os custos da energia elétrica [2]. 

O setor industrial apresenta uma energia consumida de 
51% usada em motores elétricos, 21% em processos 
eletroquímicos e 20% em processos eletrotérmicos, 6% em 

refeições e 2% em iluminação, como apresentado na Figura 
1.  

 
Figura 1. Distribuição do consumo de energia elétrica na indústria, 
em geral. 
Fonte: Autoria própria. 
 

Com a substituição dos motores, presume-se um potencial 
de conservação de 20%, por apresentarem uma baixa 
eficiência e, na maioria das vezes, operarem abaixo da 
capacidade nominal, resultando em uma eficiência 
energética é baixa [1]. 

Os motores elétricos de indução são amplamente 
utilizados na indústria. O uso abrangente deste motor está 
relacionado com suas características construtivas, fácil 
manutenção, e suas diversas adaptações para diferentes 
situações de carga e operações quando associados a circuitos 
de eletrônica de potência que permitem tais operações [3]. 

Devido à grande representatividade dos Motores de 
Indução Trifásicos (MIT), estes apresentam uma grande 
responsabilidade do consumo de energia, por esses motivos 
será realizado um estudo com a finalidade da substituição 
dos motores e, consequentemente, de redução do consumo 
de energia [3-6]. 

Para realização do estudo destes motores serão utilizadas 
curvas características, as quais apresentam o 
comportamento, e desenvolver uma análise matemática para 
verificação de tempo de retorno ao investimento [4]. 
  

II. MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 
 

O funcionamento básico do MIT baseia-se no princípio 
do eletromagnetismo, onde a aplicação de uma tensão 
trifásica ao enrolamento trifásico do estator do motor de 
indução produz um campo magnético girante, que induz 
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uma força eletromotriz (fem) no enrolamento do rotor. Esta 
fem induzida no rotor é chamada de fem de trabalho, pois 
faz uma corrente circular através dos condutores de 
enrolamento de armadura, que, relacionada com a densidade 
de fluxo girante, produz um torque. Portanto, é possível 
considerar o campo girante como a essência para o 
funcionamento do motor de indução [5]. 

O campo girante é produzido por contribuições dos 
enrolamentos das fases que possuam mesma amplitude e 
mesma defasagem, circulando por três bobinas fixas, cujos 
eixos magnéticos distanciam 120° entre si, produzindo um 
campo magnético de intensidade constante [5]. 

 
A.  CONSTRUÇÃO DO MIT 

O motor de indução é constituído basicamente por estator, 
rotor, e a carcaça. O estator é formado por chapas de aço 
silício justapostas de pequenas espessuras, com o objetivo de 
reduzir as perdas no ferro. Estas chapas tem ranhuras para 
encaixar fios condutores das bobinas ou dos enrolamentos de 
estator. Na Figura 2 é representada a imagem de um estator 
[6]. 

 
Figura 2. Representação do estator do MIT. 
Fonte: [7]. 
 

O rotor apresenta dois modelos: tipo gaiola e tipo 
bobinado, desta maneira podem ser ligados em delta ou 
estrela. No rotor do tipo gaiola os condutores estão curto-
circuitados em cada terminal por anéis terminais contínuos e 
as barras, geralmente, são paralelas ao eixo do rotor. Porém, 
estas barras podem ser deslocadas com um pequeno ângulo 
em relação ao motor para produzir um torque mais uniforme 
e diminuir o ruído magnético durante seu funcionamento.  

No rotor bobinado os condutores de cobre são localizados 
nas diversas ranhuras, geralmente isolados do núcleo de ferro 
[6]. 

A Figura 3 representa, ilustrativamente, um rotor gaiola 
de esquilo, e a Figura 4 representa ilustrativamente um rotor 
bobinado. 

 
Figura 3. Rotor gaiola de esquilo. 
Fonte: [8]. 

 
Figura 4. Rotor bobinado. 
Fonte: [8]. 

 
B. CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO DE ACORDO 
COM A CARGA APLICADA AO MIT 

As características de funcionamento de um motor de 
indução transcorrem no intervalo entre o desempenho a 
vazio e a plena carga. Estas diferenças nas características de 
operação são apresentadas a seguir: 

Condições a vazio: O escorregamento é mínimo e a 
frequência do rotor e sua fem induzida são mínimas. A 
corrente é mínima devido ser apenas suficiente para produzir 
um torque necessário a vazio. 

Condições de meia carga: Uma carga mecânica é aplicada 
ao rotor, com isso a sua velocidade diminui um pouco. A 
pequena diminuição na velocidade acarreta um aumento no 
escorregamento e na frequência do rotor, na sua reatância e 
ainda na sua força eletromotriz induzida. 

Condições de plena carga: O motor girará a um valor de 
escorregamento que gera um equilíbrio entre o torque 
desenvolvido e o torque aplicado. À proporção que mais 
carga for aplicada, ocorrerá o aumento de escorregamento 
devido o torque aplicado exceder o torque desenvolvido. 

Condições acima da plena carga: Com o aumento da 
carga, ocorrerá aumento do escorregamento e a frequência 
do rotor irá aumentar também com isso aumentará a 
reatância do rotor, assim irá ocorrer uma diminuição no fator 
de potência do mesmo. 

As características de operacionais se devem com a 
aplicação de uma tensão nominal aos terminais do estator, 
com isso ele irá desenvolver um torque de partida, o que irá 
levar ao aumento de sua velocidade. Com a velocidade 
aumentando seu escorregamento diminuirá e seu torque 
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aumentará até que o valor do escorregamento corresponda ao 
toque máximo desenvolvido, e isto levará a velocidade 
aumentar ainda mais, diminuindo o escorregamento e o 
torque desenvolvido pelo motor de indução [6]. 
 
C. TORQUE 

O motor de indução quando a vazio opera com uma 
velocidade próxima da síncrona, devido à baixa corrente de 
magnetização.  

O campo giratório resultante é gerado pela corrente de 
magnetização. E neste instante o escorregamento e o 
movimento relativo entre o rotor e os campos magnéticos são 
pequenos, e a frequência do rotor também é reduzida. O 
movimento relativo é pequeno, com isso, a tensão induzida 
na barra do rotor e o fluxo da corrente no rotor também são 
pequenos. Como a frequência do rotor é menor, a reatância é 
aproximadamente zero e a corrente do rotor irá quase em fase 
com a tensão do rotor. A corrente do rotor produz um campo 
magnético pequeno, com um ângulo um pouco maior, atrás 
do campo magnético resultante. Percebe-se que a corrente do 
estator deve ser muito grande ainda em vazio, pois deveria 
suprir a maior parte do campo magnético resultante (por essa 
razão os motores de indução têm grandes correntes em vazio) 
[5]. 

Como o campo magnético do rotor é pequeno, e o torque 
induzido também, isto significa que somente é 
suficientemente grande para se opor às perdas rotacionais do 
motor. 

Quando a carga do motor é aumenta, o seu 
escorregamento aumenta e diminui a velocidade do rotor é 
menor, existe mais movimento relativo entre os campos 
magnéticos e o rotor da máquina. Com um maior movimento 
relativo, irá produzir uma tensão maior no rotor, que por seu 
lado produz no rotor uma corrente maior. Apesar disso, o 
ângulo entre a corrente do rotor e o campo magnético no 
rotor muda da mesma maneira. Como o escorregamento do 
rotor é maior, a frequência será aumentada, e também a sua, 
reatância do rotor aumentará. Com isso, a corrente do rotor 
irá se atrasar ainda mais da tensão do rotor e o campo 
magnético do rotor se defasará da corrente. 

O motor de indução irá atingir seu torque máximo quando 
aumentar a carga no eixo, neste momento, um aumento 
maior da carga diminui torque induzido e o motor desacelera 
[5]. 

 
D. PERDAS E RENDIMENTO 

O rendimento nominal dos motores de indução trifásicos 
é definido como o percentual da potência de entrada que é 
convertida em potência mecânica [5]. 

 Os motores standard e o alto rendimento geralmente 
apresentam o rendimento na faixa de operação de 80% a 
110% da carga nominal respectivamente. É aconselhável que 
o motor evite trabalhar sob cargas inferiores a potência 
nominal, pois isto irá ocasionar um baixo rendimento e um 
fator de potência baixo, os quais são indesejados [5]. 

O cálculo de eficiência do motor é apresentado por (1): 
 

100(%)
in

out

P

P
=  (1) 

 

 
O aumento do rendimento nos motores de indução 

trifásicos do tipo (gaiola de esquilo) com o decorrer dos anos 
foi primordial para o início de estudos e aplicações de 
eficientização energética no cenário industrial.  

 

 
Figura 5. Evolução do rendimento dos motores. 
Fonte: [7]. 

 

A Figura 5 apresenta a evolução de eficiência dos motores 
de indução trifásicos, destaca-se o aumento do rendimento 
com o passar dos anos. 

 
E. DIAGNÓSTICO 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência 
energética de um motor de indução trifásico, com isso 
deseja-se funcionalidade com o menor gasto de energia 
elétrica possível, através da realização de diagnóstico 
energético do mesmo é possível realizar uma análise 
comparativa entre os motores e verificar se existe economia 
de energia, com isso uma futura substituição do mesmo [4]. 

 
III. ANÁLISE AS CURVAS CARACTERÍSTICAS DOS 

MOTORES EM ESTUDO 

As medições foram realizados em motores que 
apresentam os dados de placa mostrados na Tabela 1. 

 
TABELA 1 

Dados de placa dos motores em estudo 
 TIPO DO MOTOR 

 W21- IP55 standard 
W21-IP55 Alto 

rendimento 
Polos 4 4 
Ip/in 6.3 6.3 

Fs 1.15 1.25 
HP-CV 15 (20) 15 (20) 

Hz 60 60 
RPM min 1760 1775 

Rendimento 90.2 93.4 
Tensão 380/660 V 380/660 V 

Corrente 30.5/17.5 A 29.8/17.1 A 
Max amb 40° 40° 

Alt 1000 m 1000 m 
Cos ⱷ 0,83 0.82 

Categoria N N 

 
As curvas características foram obtidas através de análise 

com um Analisador de Energia do fabricante Embrasul 
modelo RE6000, fixado por 12 horas coletando dados a cada 
10 segundos, assim será obtido as curvas características de 

Formatado: Recuo: Primeira linha:  0 cm
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consumo da potência ativa, fator de potência e corrente dos 
motores.  

 A Figura 6 mostra a curva de consumo de potência ativa 
do motor standard. 

 

 
Figura 6. Potência Ativa motor standard. 

A Figura 6 apresenta o consumo do motor standard, onde o 
consumo médio é de 13.769,29W. Observa-se uma 
anormalidade no gráfico (nos números de amostras 3000-
4000) devido um desligamento em horário de parada, e em 
seguida um religamento. 

 

Figura 1. Correntes das fases do motor standard. 

A figura 3 apresenta a corrente as fases A, B, C do motor 
standard as quais estão apresentando valores acima dos 
dados de placa do motor devido ao esforço solicitado pela 
carga. Percebe-se que o motor está trabalhando com uma 
corrente dentro dos padrões consideráveis do fator de 
serviço (FS). 

 

Figura 2. Fator de Potência motor standard. 

 A figura 4 apresenta o fator de potência das fases A, B, C é 
possível verificar que está abaixo dos valore aceitáveis. Este 
motor está operando a plena carga, porém como já ouve 
várias rebobinagens as características magnéticas iniciais 
foram alteradas. Consequentemente o fator de potência irá 
cair [5-8] 

 

Figura 3. Imagem térmica da temperatura motor standard. 

A imagem 5 demonstra a temperatura que o motor standard 
está operando. A temperatura apresentada é maior do que a 
temperatura aceitável segundo os dados de placa do motor. 
Consequentemente irá cair o rendimento do motor [5-8]. 
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Figura 4. Potência Ativa motor alto rendimento. 

A imagem 6 apresenta o consumo do motor de alto 
rendimento, obteve-se um consumo médio de 
11.017,43(W). Observa-se uma anormalidade no gráfico 
(nos números de amostras 0-1000) devido um desligamento 
em horário de parada, e em seguida um religamento. 

 

Figura 5. Correntes das fases do motor alto rendimento. 

A figura 7 apresenta a corrente as fases A, B, C do motor 
alto rendimento as quais estão apresentando valores dentro 
dos parâmetros dos dados de placa do motor.  

 
Figura 6. Fator de Potência motor alto rendimento 

A figura 8 apresenta o fator de potência das fases A, B, C é 
possível verificar que está abaixo dos valore aceitáveis pois, 
este motor está operando com pouca carga, considerável 
com carga a vazio segundo [5]. Ou seja nessas condições de 

menor carga a energia ativa consumida é menor e 
consequentemente o fator de potência é menor. 

 

Figura 7. Imagem térmica da temperatura motor alto rendimento 

 A imagem 9 demonstra a temperatura que o motor alto 
rendimento está operando. A temperatura apresentada é 
maior do que a temperatura aceitável segundo os dados de 
placa do motor. Consequentemente irá cair o rendimento do 
motor [5-8]. 

 

Figura 8. Representação consumo potência ativa motor standard e 
motor alto rendimento. 

A imagem 10 apresenta um comparativo do consumo de 
potência ativa dos motores standard (destacado em cor 
laranja), e alto rendimento (em cor azul). O consumo do 
motor de alto rendimento é 2.751,86 (W) menor que o 
consumo do motor standard. 

IV. ANÁLISE ECONÔMICA PARA O ESTUDO DE CASO 
APRESENTADO 

Para realização da análise econômica é primordial os 
fatores de tempo e retorno, a economia de energia gerada 
através da compra de um equipamento mais eficiente, retira 
o gasto do custo inicial de obtenção do mesmo. Neste 
trabalho é possível visualizar que corresponde um motor 
comum substituído por um motor de alto rendimento [4-13]. 

Para realizar a análise de eficiência energética precisa-se 
do ponto de carregamento do motor. Após encontrar o ponto 
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de carregamento, é possível realizar o cálculo de energia 
consumido pelos motores (2) [4-13]. 

( )


736,0
=

hCarregPOTmotor
Energia  

 
(2) 

 
Em que: 

POTmotor  Potência do motor em CV 
Carreg  Carregamento do motor em porcentagem  
h  Número de horas de funcionamento  
Energia  Dada em kWh 

 
É possível verificar a diferença de perdas na substituição 

de motores através de (3) [4-13]. 
 









−=

2

1

1

1
100


PsPp  (3) 

Em que: 
1  Rendimento do Motor AR 
2  Rendimento do Motor Standard; 

Ps  Potência Nominal do Motor (kW) 
Pp  Diferença de perdas (kW) 

 
A redução do consumo mensal é dado pela redução em 

kWh não consumidos na presente substituição, (4) [4-13]. 
 

HFMPpEnergia =  (4) 
 
Onde: 

HFM  Horas de funcionamento no mês 
 
A economia com os valores monetários atribuídos, é o valor 
consumido em kWh, este multiplicado pelo custo da energia, 
(5) [4-13]. 
 

CEnergiamensalEcor =$  (5) 
 
Em que: 

mensalEcor$  Economia por mês em R$ (reais). 
C  Custo da energia. 

 
A. TEMPOS DE RETORNO 

 
Primeiro será realizado o tempo de retorno simples, ou 

seja, o capital que será investido para aquisição de um motor 
mais eficiente, e seja retornado em parcelas mensais as quais 
serão os valores que deixarão de ser pagos na conta de 
energia. 

Este tipo de retorno não considera a capitalização no valor 
da economia mensal, ou seja, a taxa de juros é zero [4-13]. 
 

mensalEcor

C
Tr

$
$


=  (6) 

 
Em que: 

mensalEcor$  Economia por mês em R$ (reais). 
C  Custo do investimento. 

$Tr  Tempo de retorno simples. 
 
O retorno Capitalizado considera uma taxa de juros i 

sendo esse valor em percentual, considera ainda k como o 
período (mensal). É possível visualizar através de (7) [4-13]. 

 





 +



















−
=

100
1log

100
$

$
log

i

i
CmensalEcor

mensalEcor

Trc  
(7) 

 
Em que: 

Trc  Tempo de retorno capitalizado 
i  Taxa de juros (%) 
 

 
B. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL)  

O valor presente líquido, é definido pela soma algébrica 
dos valores descontados com o fluxo de caixa associado a 
ele, ou seja, é a diferença do valor presente da receita menos 
os custos presentes [14]. 

 =
−

+
−=

n

j j

j
CF

j

CF
VPL

1 0
)1(

 (8) 

Em que:  

jCF  Valor das receitas 

0CF  Valor dos custos 

n Número de duração do projeto 
j Período em que as receitas ou custos ocorrem 

 

Se o projeto apresentar um VPL maior que zero 
(positivo), é economicamente viável, caso contrário o 
projeto não é economicamente viável [14]. 

C. TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
A TIR é um método muito usado para análise de 

investimentos em projetos. A TIR o qual torna seu VPL 
(valor presente líquido) nulo. A TIR calcula o retorno de um 
investimento baseada em um investimento inicial, e uma 
sequências de fluxos de caixa positivos, obtidos em meses 
seguintes [15]. 

 = =
+

= n
t n

n

i

F
TIR

0
0

1 )(
 (9) 

Em que: 

nF  Valor das receitas 

n Número de duração do projeto 
j Período em que as receitas ou custos ocorrem 
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D. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RETORNO 
INVESTIMENTO 

Após a coleta de dados é possível visualizar a diferença 
de consumo entre os motores, com isso, será realizado o 
resultado de retorno através das equações apresentadas 
acima e assim comprovar a validade do investimento. 

Para cálculo de (2-7) foi utilizado os dados de placa dos 
motores, através do gráfico dos mesmos. Onde é encontrado 
o ponto de carregamento do motor através da corrente dos 
dados de placa.  
 

 
Figura 8. Ponto de Carregamento motor standard, fator de potência 
e rendimento. 
Fonte: [7]. 
 

Através de (2) calcula a energia consumida pelo motor 
standard. 

( )
51885,15666

2.90

736,0244020
=


=Energia  

 
 

 

 
Figura 9. Ponto de Carregamento motor de alto rendimento, fator 
de potência e rendimento. 
Fonte: [7] 

Através de (2) calcula a energia consumida pelo motor 
AR. 

( )
88914,11749

2.90

736,0243020
=


=Energia  

 
 

 
Após calcula-se a diferença de perda entre os dois 

motores, definida por (3). 
 

217295,2
4.93

1

2.90

1
10020 =



 −=Pp  

 

 
Com isso é possível definir a redução do consumo mensal 

através de (4). 
 

4524,1596720217295,2 ==Energia /Mês  
 

A fatura de energia apresenta os valores tarifários de 
R$ 0,680705 no horário de ponta, e R$ 0,062018 no horário 
fora de ponta, e R$ 0,19836 custo do mercado livre de 
energia. Através desses valores é possível calcular a 
economia com os valores monetários atribuídos através de 
(5). 

 
42494,1678$ =mensalEcor   

 
Para realizar o cálculo de tempo de retorno é utilizado a 

equação (6), sendo o custo de um motor de R$ 4.920,00. 
 

93131,2
42494,1678

4920
$ ==Tr   

 
E o retorno capitalizado é defino por (7) considerando 

uma taxa de juros de 5,85% [10]. 
 

33.3

100

85.5
1log

100

85.5
492042494,1678

42494,1678
log

=





 +



















−
=Trc  

 

 
 Com isso é possível definir que: o tempo de retorno 

simples é de 2,93 meses e o tempo de retorno capitalizado é 
de 3.33 meses. E tem-se de economia mensal o valor de 
R$ 1.678,42. 

É possível aplicar a análise VPL através da equação (8) 
para um valor de R$ 4.920,00 de saída de caixa e um retorno 
de acordo com a análise anterior mensal de R$ 1678,42494 
temos um VPL positivo em quatro meses. O resultado da 
análise VPL é apresentada na Tabela 2. 
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TABELA 2 
Análise VPL para o retorno do investimento 

Investimento R$ 4.920,00 Taxa de desconto 

Mês Retorno 

10% 

1 R$ 1.678,42 

2 R$ 1.678,42 

3 R$ 1.678,42 

4 R$ 1.678,42 

  
VPL R$ 400,37 

 

Através do resultado do VPL anterior, e utilizando a 
equação (9) para um valor de R$ 4.920,00 de saída de caixa 
e um retorno de acordo com a análise anterior mensal de R$ 
1.678,42, é possível verificar que com três meses o 
investimento é retornado em 1%. Aplicando o TIR para 4 
meses temos o retorno de 14% do investimento inicial, 
como mostra a Tabela 3. 

TABELA 3 
Análise da Taxa Interna de Retorno 

Investimento -R$ 4.920,00 

1 mês R$ 1.678,42 

2 mês R$ 1.678,42 

3 mês R$ 1.678,42 

4 mês  R$ 1.678,42 

TIR (3 meses) 1% 

TIR (4 meses) 14% 

 

IV. CONCLUSÃO 
 

Através do que foi proposto é possível verificar que pode 
ser aplicada a substituição dos motores standard por alto 
rendimento na indústria, pois há um grande número de 
motores aplicados. Ao realizar as análises foi possível 
determinar o diagnóstico energético e consequentemente 
realizar a análise econômica. Outo fator relevante é o tempo 
em que os motores trabalham. Através do estudo de caso 
verifica-se a metodologia que foi desenvolvida ao longo do 
artigo. Devido às condições de operação dos motores, é 
possível observar que o motor de alto rendimento, é mais 
econômico, porém pode ser redimensionado para a mesma 
carga, pois tem rendimento superior ao standard, e assim 
atenderá melhor, consequentemente seu fator de potência irá 
subir. Além disso ao realizar a análise econômica, o tempo 
de retorno para a substituição de um motor é muito rápido, 
ou seja, três a quatro meses. Para uma indústria, a economia 
seria bem aplicada substituindo todos os motores antigos por 
alto rendimento.  
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Resumo - Este trabalho tem como objetivos, o 
dimensionamento, modelagem e simulação de um 
conversor CC/CC Boost, aplicado ao acionamento e 
controle de velocidade de um motor CC de imã 
permanente, bem como, o estudo e elaboração de técnicas 
de controle que possam assegurar margens consideráveis 
de estabilidade e desempenho ao sistema.  
 

Palavras-Chave – Conversor CC/CC Boost, Motor CC, 
Controle, Estabilidade. 

 
SPEED CONTROL OF DC MOTOR USING A 

BOOST CONVERTER 
 
Abstract – The objective of this work is the design, 

modeling and simulation of a Boost DC / DC converter, 
applied to the drive and speed control of a permanent magnet 
DC motor, as well as the study and elaboration of control 
techniques that can assure margins stability and 
performance to the system. 

Keywords - DC / DC Boost Converter, DC motor, Control, 
Stability. 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 

Os motores elétricos de corrente contínua CC são máquinas 
que sempre foram conhecidas por sua facilidade na variação e 
controle de velocidade, no entanto, com a evolução 
tecnológica dos semicondutores e dispositivos de 
chaveamento, proporcionou-se um novo cenário para as 
máquinas de corrente alternada CA, com a sua utilização em 
aplicações envolvendo o seu controle de velocidade e 
conjugado [1].  

Apesar da substituição das máquinas CC por máquinas CA 
em certas aplicações, a utilização de motores CC ainda é 
frequente em robótica e automação de processos, pois, o 
controle de motores CA é mais complexo para aplicações que 
envolvem a posição, devido as suas características de não 
linearidade [2], [3].  

As desvantagens dos motores CC de pequena potência 
ficam por conta dos custos de manutenção, devido a sua 
estrutura de funcionamento que requer o uso de escovas e 
comutadores. Os avanços tecnológicos nessa área, tem 
permitido a produção de escovas e comutadores que não 
necessitam de intervenções mais frequentes, buscando 
minimizar esses efeitos negativos [3].  

Os conversores CC/CC são dispositivos para 
processamento de energia que convertem um nível de tensão 

CC em outra tensão CC desejada. Para esse propósito, existem 
muitas topologias de conversores, onde cada um se adapta 
melhor a cada necessidade [4].  

Ao considerar uma aplicação de controle de velocidade de 
um motor CC, com uma tensão de alimentação disponível que 
seja menor que sua alimentação nominal, inclui-se aos 
propósitos deste trabalho o emprego de um conversor CC/CC 
elevador Boost em modo de condução contínua.  

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: a 
seção dois apresenta os conceitos e equações básicas para um 
motor CC de imã permanente e também a sua função de 
transferência em malha aberta. A seção três aborda o 
funcionamento do conversor Boost para o modo de condução 
contínua (MCC), descrevendo os estágios de comutação e as 
equações imprescindíveis ao seu dimensionamento. Na seção 
quatro tem-se a modelagem em espaço de estados como o 
método escolhido para a obtenção das funções de transferência 
do conversor, a qual, permitirá projetar os compensadores para 
o sistema. Os requisitos necessários ao controle por 
realimentação da tensão de saída e informações referentes as 
funcionalidades dos blocos da malha de controle fazem parte 
da seção cinco. As técnicas de controles a serem implantadas 
são contextualizadas na seção seis, com as simulações e 
resultados apresentados na seção sete. A seção oito encerra 
este trabalho com as considerações sobre os resultados 
obtidos. 

 
II. O MOTOR CC DE IMÃ PERMANENTE 

 
O equipamento denominado motor tem a função de 

transformar a energia elétrica de sua entrada em energia 
mecânica em seu eixo. Basicamente, essa energia no eixo é 
dependente do seu torque, que é, proporcional ao fluxo do 
motor e também a corrente em sua armadura [3]. A Equação 
(1) relaciona essas variáveis. 

 
 

 Tmo = Kmo∅ia (1) 
 
Em que: 
Tmo: Torque do motor; 
Kmo: Constante que representa as características construtivas 
do motor; 
∅: Fluxo do motor; 
ia: Corrente de armadura. 
 

Quando existe movimento no motor CC, a interação entre 
o campo magnético do estator e os enrolamentos de armadura, 
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cria uma tensão elétrica em seus terminais, portanto, a relação 
entre tensão gerada internamente e a velocidade é obtida 
conforme a Equação (2) [3]. 
 

 eb = Kmo∅ωm   (2) 
 
Em que: 
eb: Tensão elétrica gerada; 
ωm: Velocidade do motor em rad/s. 
 

Com a Equação (2) conclui-se que a velocidade do motor 
será proporcional a sua tensão elétrica gerada internamente, 
portanto, com o aumento da tensão elétrica terminal Va, a 
velocidade do motor tenderá a aumentar. A Figura 1 representa 
o modelo de um motor CC.  
 

 
Fig.1. Modelo básico de um motor CC. 
Fonte: Adaptado de [3]. 
 

Conforme [3], a função de transferência em malha aberta, 
que relaciona a velocidade com a tensão terminal de entrada é 
expressa pela Equação (3). Nesse caso a indutância La é 
desconsiderada por se tratar de um valor muito pequeno e a 
segunda parte da equação representa os efeitos do torque de 
carga TL. 
 

s =

Km
RaJm

s + KmKb+RaB
RaJm

Va s − 

- 

1
Jm

s + KmKb+RaBRaJm

TL(s) 

  (3) 

 
Em que: 
Ra: Resistência de armadura; 
Jm: Inércia do rotor; 
Kb: Constante da tensão induzida; 
B: Coeficiente de atrito viscoso. 

 
III.  FUNCIONAMENTO DO CONVERSOR BOOST 

 
O conversor Boost é uma configuração de conversor 

chaveado que pode produzir tensões de saída superiores à de 
sua entrada [5]. A construção física do conversor Boost 

emprega a mesma quantidade de componentes que o 
conversor Buck, sendo o arranjo desses componentes feita de 
forma a se ter o indutor em série com a fonte de alimentação, 
fazendo com que a fonte de alimentação tenha uma 
característica de fonte de corrente. Já a carga deverá se 
comportar como uma fonte de tensão se considerarmos o valor 
do capacitor suficientemente grande para uma análise inicial 
[6]. A Figura 2 apresenta a topologia básica para o conversor 
Boost. 
 

 
Fig.2. Topologia básica de um conversor Boost. 
Fonte: Adaptado de [5]. 

 
O funcionamento de um conversor Boost em modo de 

condução contínua, ou seja, com a corrente do indutor maior 
que zero, é analisado para os estágios de chave aberta e chave 
fechada, levando em consideração as seguintes condições: 
• O funcionamento do circuito é no estado estável; 
• A corrente no indutor L é no modo contínuo; 
• O valor de capacitância muito alto e a tensão de saída 

mantida constante; 
• O período de chaveamento é Ts, onde a chave é fechada 

em DTs e aberta em (1-D) Ts; 
• Todos os componentes do circuito serão considerados 

ideais. 
 
O estágio topológico da chave semicondutora S fechada, 

torna o diodo DBOO reversamente polarizado e a fonte de 
alimentação passa a carregar o indutor L. A Figura 2 ilustra 
esse estágio. 

 

 
Fig.3. Conversor Boost com a chave fechada. 
Fonte: Adaptado de [5]. 

 
A Figura 4 exibe o comportamento da tensão do indutor nos 

instantes de chave fechada e aberta respectivamente. A 
Equação (4) é utilizada para o cálculo da tensão no indutor 
para o estágio de chave fechada. 

 
 

VL = Vin = L
diL
dt

ou      
diL
dt

=  
Vin
L

   (4) 
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Fig.4. Tensão no indutor para um ciclo de comutação. 
Fonte: Adaptado de [7]. 

 
No estágio de chave fechada, a corrente do indutor é uma 

constante positiva, pois, o indutor estará sendo carregado pela 
fonte [7]. A variação na corrente do indutor pode ser obtida 
pela Equação (5). 

 
 ΔiL

Δt
=
ΔiL
DT

=
Vin
L

   (5) 

 
Isolando ΔiL obtém-se a variação da corrente para o estágio 

de chave fechada, dada pela Equação (6). 
 

 ΔiLfechada = 
VinDTs
L

   (6) 

 
A forma de onda da corrente no indutor para chave fechada 

e também para o período de chave aberta é visto na Figura 5.  
 

 
Fig.5. Corrente no indutor para um ciclo de comutação. 
Fonte: Adaptado de [7]. 
 

Para obter o valor de corrente média no indutor considera-
se a potência média da fonte de entrada como sendo a potência 
média que será absorvida pelo resistor da carga [7]. Portanto, 
a potência de saída é definida pela Equação (7). 

 
 

Pout= 
Vout2

R
= VoutIout   (7) 

 
Sendo a potência de entrada obtida por meio da Equação 

(5). 
 

 VinIin= VinIL   (8) 
 

O equacionamento entre potência de entrada e potência de 
saída permite obter a corrente no indutor por meio da Equação 
(9). 
 

 
IL=

Vin
(1-D)2R

=
Vout2

VinR
=
VoutIout
Vin

   (9) 

 
As correntes máxima e mínima são obtidas através do valor 

médio e da variação de corrente obtidas pela Equação (6). 
 

 Imax = IL+
∆iL
2
=

Vin
(1-D)2R

+
VinDT
2L

   (10) 

 
 

 Imin = IL-
∆iL
2
=

Vin
1-D 2R

-
VinDT
2L

   (11) 

 
Quando a chave S deixa de conduzir o diodo passará a ficar 

polarizado diretamente, pois, a corrente no indutor não pode 
mudar instantaneamente, logo, permitirá que a corrente do 
indutor tenha um caminho [7]. 

 

 
Fig.6. Conversor Boost com a chave aberta. 
Fonte: Adaptado de [5]. 

 
No instante de chave aberta determina-se a tensão no 

indutor conforme a Equação (12). 
 

 
VL = Vin-Vout = L

diL
dt

   (12) 

 
A variação da corrente no indutor é constante e decresce no 

período em que a chave estiver aberta. A Equação (13) permite 
a obtenção da variação de corrente no indutor. 
 

 ΔiL
Δt

= 
ΔiL

(1-D)T
= 
Vin- Vout

L
   (13) 

 
Isolando ΔiL obtém-se a variação de corrente no indutor 

para o período de chave aberta, conforme a Equação (14). 
 

 
ΔiLaberta= 

Vin- Vout 1-D T
L

   (14) 

 
A corrente que passa pelo diodo é vista no gráfico da Figura 

7, onde fica evidente que haverá circulação de corrente pelo 
diodo no instante em que a chave estiver aberta.  
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Fig.7. Corrente no diodo para um ciclo de comutação. 
Fonte: Adaptado de [7]. 
 

O funcionamento em modo estável deve garantir que a 
variação de corrente líquida no indutor tenha valor zero ao 
término do período de comutação [7]. De acordo com esta 
análise, a soma das Equações (6) e (14) igualando-as a zero, 
determina-se o ciclo de trabalho do conversor Boost, isolando-
as em relação a D. 
 

 VinDT
L

+
Vin - Vout 1-D T

L
= 0   (15) 

 
Isolando a Equação (15) para D, obtém-se o ciclo de 

trabalho do conversor Boost. 
 

 D = 1-
Vin
Vout

   (16) 

 
O funcionamento do conversor em modo de condução 

contínua necessita que o indutor seja maior do que Lmin , 
portanto, é conveniente dimensionar o valor de L levando em 
conta a variação da corrente desejada no indutor. A indutância 
crítica é obtida quando o termo Imin é considerado zero na 
Equação (11) [7]. 

 
 L=

VinD
∆iLf

   (17) 

 
O dimensionamento do capacitor visa garantir uma 

determinada ondulação para a tensão de saída. Quando a chave 
está fechada o capacitor é quem fornece energia para a carga, 
de modo que a sua energia passe a diminuir e 
consequentemente diminuir a tensão entre os seus terminais. 
No instante em que a chave é aberta, a fonte de alimentação 
recarrega o capacitor, elevando a sua tensão novamente. Esse 
processo de carga e descarga produz uma variação da tensão 
nos terminais quando considerado o regime permanente de 
operação [6].   

Ao considerar uma constante RC com alto valor que 
garanta a carga e descarga linear durante cada período de 
funcionamento, o capacitor é calculado pela Equação (18). 

 
 C = 

D

R ΔVout
Vout

f
   (18) 

 
 

IV. MODELAGEM DO CONVERSOR BOOST NO 
ESPAÇO DE ESTADOS 

 
A modelagem de conversores CC/CC por meio do modelo 

médio de espaço de estados é uma das técnicas utilizadas na 
obtenção de funções transferência, análise dinâmica e o 
comportamento em regime permanente do conversor CC/CC 
[8]. 

Conforme análises anteriores que demonstram o 
funcionamento do conversor em dois estágios topológicos e, 
devido ao fato de que os estágios possuem características de 
linearidade e invariância no tempo, A1, B1, C1 são as matrizes 
de espaço de estados para o primeiro estágio de comutação e 
x1 o vetor de estados [8]. 

 
 x1̇ t =A1x1 t +B1vin(t)

vout t =C1x1 t
 (19) 

 
A Equação (19) é definida para kTs ≤ t ≤ kTs dTs em que 

o k representa uma constante de um ciclo de operação. 
O segundo estágio de operação é válido para 

kTs dTs≤ t ≤ (k+1)Ts e definido pelas matrizes de espaço de 
estado A2, B2, C2 e o vetor de estados x2 [8].     

 
 x2̇ t =A2x2 t +B2vin(t)

vout t =C2x2 t
   (20) 

 
Para efeito de simplificação e facilidade nos 

equacionamentos futuros, substitui-se kTs  por 0, kTs dTs por 
dTs e k+1 Ts  por Ts . Em momento oportuno, as variáveis 
substituídas serão novamente inseridas nas equações 
correspondentes [8]. 

Com a alteração das variáveis de tempo, a próxima etapa 
da modelagem apresentada por [8] compreende a solução dos 
sistemas de Equações (19) e (20), sendo o primeiro estágio 
topológico válido em 0 ≤ t ≤ dTs, com a Equação (21). 

 
  x1 t =eA1tx1 0 +A1-1 eA1t-U B1vin   (21) 

Em que:  
x1(0) indica o vetor de valores iniciais das variáveis de estado. 
A exponencial eAt representa a série infinita   
para uma tensão de entrada DC constante. 

O segundo estágio topológico será válido para dTs ≤ t ≤ Ts, 
como mostra a Equação (22). 

 
 x2(t)=eA2(t-dTs)x2 dTs +A2-1 eA2(t-dTs)-U B2vin    (22) 

 
Substituindo t por dTs na equação (21) e t por Ts na equação 

(22), chega-se ao final de cada estágio com as respectivas 
evoluções mostradas nas Equações (23) e (24). 

 
 x1 dTs =eA1dTsx1 0 +A1-1 eA1dTs-U B1vin   (23) 

 
 x2 Ts =eA2(Ts-dTs)x2 dTs +A2-1 eA2(Ts-dTs)-U B2vin (24) 

 
Conforme [8], x1(t) e x2(t) indicam o mesmo vetor e as 

variáveis de espaço de estados não sofrem alterações no 
momento da transição de um estágio para outro, x2(Ts) é 
substituída por x1(dTs), resultando na Equação (25). 
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x Ts = eA2(1-d)Ts eA1dTsx 0 +A1-1(eA1dTs-U)B1vin  

+A2-1 eA2(1-d)Ts-U]B2vin   

  
(25) 

 

Devido a suas não linearidades, a Equação (25) não permite 
que seja determinada a função transferência do circuito, 
portanto, realiza-se uma aproximação com a substituição da 
exponencial das matrizes pelos seus dois primeiros termos 
lineares de sua série infinita, mostrados na Equação (26) [8]. 

 
 eA1dTs=U+A1dTs ;  eA2(1-d)Ts=U+A2(1-d)Ts   (26) 

 
Com a substituição da Equação (26) em (25), e 

desconsiderando os termos A1Ts, A2Ts e os produtos 
relacionados a 2,obtém-se a Equação (27) [8]. 
 
xTs-x(0)
Ts

= A1d+ A2(1-d) x 0 + B1d+B2(1-d) vin  (27) 

 
Ao retornarmos com os limites de tempos estabelecidos 

inicialmente, a Equação (27) é substituída pela Equação (28). 
 

 x[ k+1 Ts]-x(kTs)
Ts

= A1d+ A2(1-d) x kTs + 

+ B1d+B2(1-d) vin 
  (28) 

 
O termo a esquerda, da Equação (28), descreve uma 

aproximação por meio de uma derivada de tempo em função 
de x, sendo assim, a sua resultante é definida pela Equação 
(29): 

 
 x1̇ t = A1d+A2(1-d) x t + B1d+B2(1-d) vin    (29) 

  
Relembrando que os termos A1 e B1 são responsáveis pelo 

primeiro estágio e A2 e B2 pelo segundo estágio, determina-se 
por meio da Equação (29) as matrizes médias apresentadas nas 
Equações (30) e (31). 

 
 Aav=A1d+ A2(1-d)   (30) 
  Bav=B1d+ B2(1-d)   (31) 

 
A partir das Equações (30) e (31), obtém-se a primeira 

equação geral para o modelo médio em espaço de estados, 
onde x indica as variáveis de estados e Aav e Bav os valores 
médios das matrizes dependentes de d, que é a variável de um 
ciclo k de trabalho. Esta expressão é mostrada na Equação 
(32). 

 
 x1̇ t = Aavx t + BavVin   (32) 

 
A relação entre vout e x é descrita pela seguinte equação 

vetorial conforme os dois estágios topológicos, apresentados 
em (30) e (31). 

 
 vout t = C1x t , kTs ≤ t ≤ kTs dTs    (33) 

vout t = C2x t , kTs dTs ≤ t ≤ (k+1)Ts    (34) 
 

Portanto, a segunda equação dada por (35). 
 

 vout t =Cavx t    (35) 

 
Onde  Cav=C1d+ C2(1-d). 
 
A. Linearização do Sistema 

O processo de linearização de um conversor tem como 
objetivo possibilitar a obtenção das funções de transferência e 
o emprego de métodos para sistemas lineares. A linearização 
em conversores não está associada com os estados topológicos 
e sim com as perturbações ocasionadas no ciclo de trabalho e 
tensão de entrada do conversor, sendo assim, a linearização 
em torno de um ponto de operação é realizada por meio da 
inclusão de pequenos sinais alternados [8]. O modelo obtido 
anteriormente é mostrado na Equação (36).  
 

 ẋ t =Aavx t + BavVin
vout t =Cavx t

   (36) 

 
O vetor de espaço de estados instantâneo contendo uma 

componente X em DC e uma componente AC de baixa 
amplitude x̂ t , é definido pelas Equações (37) e (38). 

 
 x t =X+x̂(t)   (37) 
   
 vout t = Vout+ v̂out(t)   (38) 

 
A substituição das Equações (37) e (38) na Equação (36) 

resulta na Equação (39). 
 

X+x̂ (t)̇ = Aav X+x̂(t) +Bav Vin+v̂in(t)
Vout+ v̂out t = Cav X+x̂(t)

  (39) 

 
Para um ciclo constante, ou seja, sem alterações, as 

matrizes Aav, Bav e Cav não mudam, portanto, a derivada da 
constante X será zero [8]. 

 Dessa forma, tem-se: 
 

x̂ (t)̇ = AavX+BavVin+ Aavx̂ t +Bav v̂in(t)
Vout+ v̂out t = CavX+ Cavx̂ t

 
   

(40) 

 
Respeitando o princípio da superposição, a equação (40) 

permite a separação das componentes DC e AC, sendo elas: 
 

 DC
0= AavX+BavVin
Vout= CavX

   (41) 

  

 
AC x̂ (t)̇ = Aavx̂ t +Bavv̂in(t)

v̂out t = Cavx̂ t
   (42) 

 
Solucionando a equação DC (41), determina-se as 

Equações (43) e (44). 
 

 X= -Aav-1Bav.Vin   (43) 
 Vout= -CavAav-1Bav.Vin   (44) 

 
A Equação (44) possibilita uma alternativa para o cálculo 

da corrente do indutor, tensão do capacitor e também o ganho 
M do conversor em regime estacionário [8].  
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 M=

Vout
Vin

=-CavAav-1Bav   (45) 

Para a Equação (42) pode-se determinar a sua 
Transformada de Laplace, considerando que o modelo foi 
linearizado e que seus componentes acumuladores de energia 
foram ajustados para condições iniciais iguais a zero [8]. 

 
 sX s = AavX s + BavVin(s)   (46) 
   
 Vout = CavX s    (47) 

 
Aplicando a Transformada de Laplace, obtém-se as 

Equações (48) e (49). 
 

 X s =(sU-Aav)
-1BavVin(s)   (48) 

 Vout=Cav sU-Aav -1BavVin s    (49) 
 

Para a linearização do ciclo de trabalho, supõe-se o 
conversor em malha aberta e com uma perturbação d t  
interferindo em seu ciclo nominal. É importante ressaltar que 
em malha fechada a perturbação do ciclo de trabalho é devido 
ao PWM, tendo como base alguma mudança ocasionada na 
tensão de entrada do conversor ou alterações na carga [8]. 

 A equação para linearização em torno do ponto de 
operação do ciclo de trabalho é dada por (50).  

 
 d t =D+d(t)   (50) 

  
Devido a linearização do ciclo de trabalho, as matrizes 

médias Aav, Bav e Cav sofrerão alterações, porém os modelos 
definidos a seguir podem ser considerados para topologias 
com dois estágios de comutação (Modo de condução contínua) 
[8]. 

 
Aav= A1d t + A2 1-d(t) = A1-A2 [D+d t ]+A2  

 
  (51) 

Bav= B1d t + B2 1-d(t) = B1-B2 [D+d t ]+B2  
 

  (52) 

Cav= C1d t + C2 1-d(t) = C1-C2 [D+d t ]+C2  
 

  (53) 

Com a inserção de todas as perturbações na Equação de 
estado (36), determina-se a Equação (54). 

 

{

X+x̂ (t)̇ = A1-A2 [D+d t ]+A2}X+x̂ t +

+ B1-B2 [D+d t ]+B2} Vin+v̂in(t)
Vout+ v̂out t = C1-C2 [D+d t ]+C2} X+x̂ t

 
  

(54) 

 
Conforme procedimento realizado anteriormente, é feita a 

separação das componentes AC e DC da Equação (54). Em 
regime permanente é possível concluir que os valores obtidos 
para a componente DC terão o mesmo valor encontrado na 
Equação (41), pois, não é afetada pelas perturbações. Através 
da Equação (55), representa-se a componente AC do modelo 
[8]. 

 

{

x̂ (t)̇ = A1-A2 D+A2 x̂ t + B1-B2 +B2 v̂in(t)+

+ A1-A2 d t X+ B1-B2 d t Vin+
+ A1-A2 d t x̂ t + B1-B2 d t v̂in(t)

v̂out t = C1-C2 D+C2 x̂ t +
+ C1-C2 d t X+ C1-C2 d t x̂ t

  (55) 

 
Aplicando a Transformada de Laplace na Equação (55) e 

desconsiderando o produto de pequenos sinais, obtém-se: 
 

sX s = AavX s + BavVin s +
[ A1-A2 X+ B1-B2 Vin s ]D(s)
Vout=CavX s + C1-C2 XD(s)

   (56) 

 
Resolvendo a equação (56), tem-se: 

 
X s = (sU-Aav)

-1 BavVin s +(sU-Aav)
-1

*[ A1-A2 X+ B1-B2 Vin s ]D(s)
Vout=CavX s + C1-C2 XD(s)

  (57) 

  
B. Funções de Transferência para o Conversor Boost 

A Figura 8 representa o primeiro estágio topológico para o 
conversor. 

 

 
Fig.8. Conversor Boost com a chave fechada. 
Fonte: Adaptado [8]. 
 

A partir da análise do primeiro estágio, o conjunto de 
equações que define o funcionamento do conversor Boost é 
dado por:  
 

 vin=L
diL
dt
+rLiL

vc+rCC
dvC
dt
+RC

dvC
dt
=0

 
  (58) 

 vout=-RC
dvC
dt

    (59) 

 
Sendo as Equações (60) e (61) na forma matricial: 
 

d
dt

iL
vC

=
- rL
L

0

0 - 1
C(R+rC)

iL(t)
vC(t)

+
1
L
0
vin  (60) 

vout=-R (-
vC
R+rC

)= 0
R

R+rC
iL t
vC t

                        (61) 
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O segundo estágio de operação é exposto na Figura 9. 
 

 
Fig.9. Conversor Boost com a chave aberta. 
Fonte: Adaptado de [8].  
 

As equações para o referido estágio topológico são: 
 

 vin=L
diL
dt
+rLiL+vC+rCC

dvC
dt

vc+rCC
dvC
dt
-R (iL-C

dvC
dt

)=0
  (62) 

   
 

vout=R (iL-C
dvC
dt

) (63) 

 
Sendo na forma matricial, representado pelas Equações 

(64) e (65). 
 

d
dt

iL
vC

=
-
rL+

RrC
R+rC
L

- R
L R+rC

R
C(R+rC)

- 1
C(R+rC)

iL(t)
vC(t)

+
1
L
0
vin   (64) 

  

vout=
RrC
R+rC

R
R+rC

iL(t)
vC(t)

   (65) 

 
Com a utilização das Equações (51) - (53), as matrizes 

médias referentes aos dois estágios de comutação são 
definidas pelas Equações (66) - (68). 

 

Aav = 
-
rL+( RrC

R+rC
)(1-d)

L
- R(1-d)
L R+rC

R(1-d)
C(R+rC)

- 1
C(R+rC)

 (66) 

 

Bav =
1
L
0
d+

1
L
0

1-d =
1
L
0

                (67) 

 

 Cav=
RrC
R+rC

1-d
R

R+rC
                          (68) 

 
A obtenção das matrizes médias permite o cálculo da 

Equação (43) determinando a solução DC para X, como 
demonstrado na Equação (69). 

 

X = -
-
rL+( RrC

R+rC
)(1-D)

L
- R(1-D)
L R+rC

R(1-D)
C(R+rC)

- 1
C(R+rC)

-1

1
L
0
Vin   

  
(69) 

A matriz X foi encontrada com o modelo médio, sendo 
assim, os valores da corrente no indutor e a tensão no capacitor 
serão valores médios em regime permanente [8]. 

 

ILav= Vin

rL+(
RrC
R+rC

) 1-D +R
2(1-D)2
R+rC

  
  (70) 

 

VCav=
R(1-D)Vin

rL+(
RrC
R+rC

) 1-D +R
2(1-D)2
R+rC

  
  (71) 

 
As Equações (68) e (69) possibilitam o cálculo da tensão 

de saída, determinada por CavX: 
 

Vout=
RrC
R+rC

1-D R
R+rC

Vin

rL+( RrC
R+rC

) 1-D +R
2(1-D)2

R+rC

1
R(1-D)   (72) 

 

=
R(1-D)Vin

rL+
RrC
R+rC

1-D +R
2(1-D)2
R+rC

   
(73) 

 
Com o rearranjo da Equação (73), o ganho CC do conversor 

em MCC é calculado. A informação do ganho CC permite 
analisar os efeitos das não linearidades do conversor. A 
resistência do indutor é a principal causadora de ganho abaixo 
do valor nominal, consequentemente prejudicando a eficiência 
do conversor [7]. 

 

M≜
Vout
Vin

=
1
1-D

R(1-D)2

rL+
RrC
R+rC

1-D +R
2(1-D)2
R+rC

   
(74) 

 
Quando as não idealidades são desconsideradas a 

aproximação de pequenos sinais garante valores muito 
precisos para a Equação (74), sendo que o ganho DC nessas 
condições determina-se por meio da Equação (75) [8]. 

 
  M=

1
(1-D)

   (75) 

 
A Figura 10 exibe o ganho estático do conversor em estudo 

para a não idealidade do indutor, conversor sem perdas e curva 
de rendimento. A curva em azul nos permite verificar que para 
a realização de controle do conversor é necessário limitar a 
razão de trabalho para valores abaixo de 0,88. Já a curva em 
vermelho demonstra o ganho estático com valor 2, pois, esse 
é o valor quando as não idealidades são desconsideradas. A 
curva em verde indica o rendimento do conversor, sendo que, 
quanto maior for a taxa de trabalho, menor será o rendimento 
do conversor. 
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Fig.10. Curvas de ganho estático e rendimento do conversor em 
estudo. 
Fonte: Autoria própria. 
 
B.1 Função de Transferência Saída – Entrada 

A função de transferência Gvg s  em malha aberta, que 
relaciona a saída do conversor com a entrada calculada em [8]. 
 

 Gvg s = Cav sU-Aav -1Bav   (76) 

 
Desconsiderando as não idealidades dos componentes do 

conversor, a Equação (77) passa a representar o modelo da 
função transferência da saída para a entrada.  
 

 

Gvg s =  
1-D
LC

s2+ 1
RC s+

1-D
LC

2  

  (77) 

 
Onde a frequência natural ωo  e o fator de amortecimento ξ 

são definidos pela Equação (78).  
 

 

ωo≜ 
1-D
√LC

; ξ≜ 
L
C

2R(1-D)
 

  (78) 

 
Substituindo a Equação (78) na Equação (77): 
 

 Gvg s =
1
1-D

1

1+2ξ sωo
+ s
ωo

2 
  (79) 

 
B.2 Função de transferência de pequenos sinais da saída 
para a razão de trabalho 

Supondo que as matrizes B1 e B2 são iguais, a função de 
transferência de pequenos sinais de saída em relação a razão 
de trabalho é determinada pela Equação (80). 
 
Gvd s = Cav sU-Aav -1 A1-A2 X+ B1-B2 Vin + C1-C2 X  (80) 

 
Desconsiderando as não idealidades da Equação (80), 

obtém-se a Equação (81). 
 

Gvd s =

1- s
R 1-D 2

L

1
LC

s2+ 1
RC s+

1-D 2

LC

 

  
(81) 

 
A função de transferência da Equação (81) indica a 

presença de um zero no semiplano da direita, indicado pela 
Equação (82). 

 

zp= 
R 1-D 2

L
 

  
(82) 

 
Sistemas com um zero no semiplano da direita são 

caracterizados como sistemas de fase não mínima. Para o caso 
do conversor Boost, a existência desse zero não irá afetar o seu 
funcionamento em malha aberta, no entanto, em malha 
fechada, técnicas de controle são necessárias para garantir a 
sua estabilidade. Para o funcionamento em malha fechada a 
resposta dinâmica do sistema de fase não mínima é mais lenta, 
devido ao atraso de fase entre sinais de saída e entrada [8]. 
 

V. CRITÉRIOS DE ESTABILIDADE NO DOMÍNIO DA 
FREQUÊNCIA 

 
A definição de estabilidade para conversores CC/CC passa 

pela análise que envolve as funções de transferências Gvg(s), 
Gvd(s) e mais a impedância de saída do conversor.  

 

 
Fig.11. Funções de transferência para o conversor Boost. 
Fonte: Adaptado [9]. 
 
A. Ganho de Malha 

O ganho de malha é de suma importância para a análise da 
estabilidade em conversores, sendo os diagramas de Bode uma 
das formas de análise. Na Figura 10 o ganho de malha Tm(s) é 
definido pelo produto negativo dos blocos do caminho que 
envolve a função de transferência Gvd(s), o bloco Fm que 
representa o ganho PWM, bloco Fv(s) que representa o 
compensador a ser utilizado e o bloco H(s) que indica a 
presença de um sensor [9]. 

 
 Tm(s)=Gvd s H(s) Fv(s)Fm   (83) 

 
Além das informações sobre estabilidade, o ganho de malha 

está relacionado com a susceptibilidade ao áudio e a 
impedância de saída dos conversores CC/CC, portanto, o 
ganho de malha é a parte mais importante do conversor, 
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englobando o controle para o sistema com realimentação. 
Com a análise da Equação (83) constata-se que o único bloco 
variável é Fv(s), sendo de sua responsabilidade permitir boas 
características de ganho de malha [9]. 
 
B. Frequência de corte 

A frequência de corte fc ou ωc é o parâmetro que indica que 
o ganho é igual a unidade, sendo |Tm(s)|=0dB. Em malha 
fechada a frequência de corte informa a largura de banda, 
responsável pela velocidade da resposta dinâmica do controle 
frente as perturbações [10].  

 
C. Margem de Ganho e Margem de Fase 

A margem de ganho é definida como o ganho da função de 
transferência de malha na frequência abaixo de 0dB em que a 
margem de fase atinge -180°, sendo um ganho acima de 10dB 
essencial para evitar respostas com comportamento 
oscilatório. Para a margem de fase, mede-se a distância da fase 
em relação a -180° no ponto em que a frequência de corte 
atinge o ganho unitário. Em sistemas operando em malha 
fechada, a estabilidade ocorre quando a margem de fase é 
menor que 180°. Um requisito de projeto para uma margem de 
fase em torno de 60° ou mais, garantem que o sistema não 
tenha sobressinal e respostas lentas [10]. 

Utiliza-se a Equação (81) para cálculos de margens de fase. 
 

 ∅PM = ∢Tm(s)|fc - (-180°)   (84) 
 
D. Susceptibilidade ao áudio 

Ao considerar a alimentação de entrada de conversores 
onde existe a presença de sinais ruidosos, a susceptibilidade 
ao áudio é um requisito de desempenho muito importante para 
o projeto de conversores. É definido pela função de 
transferência Gvg(s) e indica a capacidade que o conversor tem 
de filtrar sinais indesejáveis da entrada para saída [9]. 
 

 
Au=

v̂out s
v̂in s

=
Gvg(s)
1+ Tm(s)

   (85) 

 
Conforme a Equação (85) a susceptibilidade ao áudio é 

alterada quando o ganho de malha é alterado, sendo assim, o 
projeto do ganho de malha tem como um de seus propósitos 
minimizar o ruído para todas as frequências [9]. 
 
E. Impedância de Saída 

A impedância de saída é definida como a função de 
transferência que relaciona a corrente de carga com tensão de 
saída, ou seja, quanto menor for a impedância de saída, mais 
semelhante a uma fonte de tensão ideal o conversor se 
comportará. Da mesma forma que para susceptibilidade ao 
áudio, reduzir a impedância de saída para todas as frequências 
é um requisito de projeto [9]. 

 
 

Zo= 
v̂out s
iout s

= 
Zp(s)

1+ Tm(s)
   (86) 

 
 
 
 

 

VI. TIPOS DE CONTROLE (COMPENSADORES)  
 

A utilização de conversores CC/CC em sistemas 
realimentados necessita de métodos de compensação que 
possam garantir a correção das perturbações e também manter 
boas margens de estabilidade. A seguir apresenta-se algumas 
metodologias de controle da tensão de saída empregadas a 
conversores CC/CC. 
 
A. Compensador tipo 3 

A compensação por meio do retorno de tensão (feedback) 
do compensador tipo 3 é feita com 3 polos e 2 zeros, definida 
por: 

 
 

Fv(s) = kv
s

(1+ s
ωz1

)(1+ s
ωz2

)

1+ s
ωp1

1+ s
ωp2

 
  (87) 

 
Neste tipo de compensação as frequências dos zeros ωz1 e 

ωz2 são alocadas para garantir ao sistema boas margens de 
fase. Com a frequência do polo ωp1 adquire-se uma inclinação 
de -20dB e a frequência do polo ωp2 em altas frequências 
atenua sinais ruidosos [9]. 

Com o intuito de proporcionar bons ganhos de malha, 
susceptibilidade ao áudio e impedância de saída, define-se os 
parâmetros de forma que a frequência ωz1 seja posicionada em 
uma frequência menor que a frequência do polo complexo ωo. 
A frequência ωz2 é posicionada entre a frequência do polo 
complexo e a frequência de corte ωc. Para a frequência ωp1 
define-se o seu posicionamento na frequência do zero do 
conversor Boost denominada ωrhp . A frequência para ωp2 é 
posicionada entre 50 a 80% da frequência de comutação do 
conversor. Como requisito do projeto para esse compensador, 
a frequência de corte é de 10 a 30% da frequência de 
comutação do conversor [9]. A Figura 12 demonstra este 
procedimento. 
 

 
 

Fig.12. Frequências do compensador tipo III. 
Fonte: [9]. 
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B. Controlador 2 Pares Polo-Zero 
A estrutura do controlador com 2 pares polo-zero é definida 

na Equação (88). 
 

 
Fv(s) = 

kc
s

1+ s
ωz

2

(1+ s
ωp

)
2 

  (88) 

 
O controlador proposto por [10] utiliza a técnica do fator K 

para o desenvolvimento da compensação, onde o erro zero é 
obtido por meio do polo posicionado na origem, gerando um 
atraso de -90° no ganho de malha. Os zeros iguais são 
posicionados na frequência fz com o objetivo de cancelar os 
efeitos do polo duplo da função de transferência do conversor 
e os polos iguais do controlador são posicionados em uma 
frequência acima de fz para aumentar o ganho que antecede a 
frequência de chaveamento do conversor. 

Conforme [10] a primeira definição do projeto é a escolha 
da frequência de corte, onde, o valor deverá ser superior a 
frequência de ressonância do conversor. Com a escolha da 
margem de fase ∅ �, o avanço de fase necessário ao projeto 
é obtido com a Equação (89). 

 
 ∅Avanço = -90° + ∅PM - ∢Tm(s)|fc     (89) 

 
O ganho de controlador para a frequência de corte é 

determinado por meio da Equação (90). 
 

              G(s) = |Fv(s)|. Fm(s).|Tm(s)|. H(s) = 1   (90) 

 
O cálculo para as frequências fz e fp é indicado por [10] 

após a obtenção do fator Kavanço, conforme a Equação (91). 
 

 
Kavanço = tan 45+

∅Avanço
4

   (91) 

 
Portanto, com as Equações (92) e (93) conclui-se o 

dimensionamento do controlador. 
 

 
fz = 

fc
Kavanço

   (92) 

 
 fp = fc.Kavanço   (93) 

 
C. Compensador PD – (Avanço de fase) 

A técnica de compensação PD (Proporcional – Derivativo) 
ou avanço de fase adotada por [11] compreende a análise do 
diagrama de Bode e escolha de uma frequência de corte fc com 
valor maior que a frequência de corte do ganho de malha sem 
compensação. A partir da frequência escolhida, verifica-se 
qual é a margem de fase do ganho de malha existente na nova 
frequência e com base no valor encontrado, atribui-se um 
valor de ângulo suficiente para que o sistema compensado 
tenha uma boa margem de fase. Com isso determina-se as 
frequências do polo e zero de compensação. 

 

 
fz = fc.

1- sin ∅
1+ sin ∅   (94) 

 
 

fp = fc.
1+ sin ∅
1- sin ∅    (95) 

 
O ganho DC para o compensador é calculado pela seguinte 

equação: 
 

 
Gc0 =

fc
f0

2 1
Tu0

fz
fp

   (96) 

 
Em que: 
f0 - frequência de ressonância do conversor. 
Tu0 - ganho relacionado ao sensor e amplitude PWM. 

 
Com a obtenção das frequências e do ganho Gc0 define-se 

o controlador PD na Equação (97): 
 

 
Gc(s) = Gc0

1+ s
ωz

(1+ s
ωp

)
 

  (97) 

 
Onde a frequências do zero ωz e do polo ωp tem por 

objetivo aumentar a margem de fase do sistema compensado. 
 
D. Compensador PI 

Utiliza-se o compensador PI (Proporcional – Integral) ou 
atraso de fase para ajustar o ganho de baixa frequência dos 
conversores. Sua estrutura possui um zero invertido ωL que 
geralmente é posicionado a uma década abaixo da frequência 
de corte, sendo assim, não terá impactos negativos na margem 
de fase projetada anteriormente pelo compensador PD [11]. A 
Equação (98) representa o compensador PI. 

 
 Gc(s) = Gc0 1+ ωL

s
   (98) 

 
E. Compensador PID 

A combinação das funções dos compensadores PI e PD 
forma o compensador PID que é descrito pela Equação (99). 

 
 

Gc(s) = Gc0
1+ s

ωz
1+ωLs

1+ s
ωp1

1+ s
ωp2

 
  (99) 

 
VII. RESULTADOS DE SIMULAÇÕES 

 
Utiliza-se os compensadores contextualizados na seção VI 

para o dimensionamento e simulação do controle da tensão do 
conversor Boost. Com isso, pretende-se identificar o melhor 
desempenho da resposta dinâmica e, em regime permanente 
para perturbações ocasionadas por variações da tensão de 
entrada do conversor ou variações de carga no motor CC. A 
Figura 13 demonstra a planta conversor/motor e a malha de 
controle. 
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Fig.13. Planta conversor/motor com a malha de controle. 
Fonte: Adaptado de [8]. 

 
A etapa inicial compreende a modelagem do motor CC e a 

sua caracterização como um valor de resistência ôhmica para 
o dimensionamento do conversor Boost. As informações do 
motor CC são informadas na Tabela 1. 

 
TABELA 1 

Parâmetros de projeto 

Motor CC 
Grandeza Valores 

Tensão de Alimentação 24V 

Corrente nominal 2,8A 

Potência nominal 67,2W 

Carga nominal 12Ncm 

Resistência de armadura 2,5Ω 

Indutância 130µH 

Coeficiente de atrito viscoso 0,0001625 N.m/rad/s 

Momento de inércia 0,0154563 kg.m² 

 
A Tabela 2 apresenta os parâmetros do conversor Boost e o 

dimensionamento para uma carga resistiva equivalente a 
8,57Ω. 
 

TABELA 2 
Parâmetros de projeto 

Conversor Boost 
Especificações Valores 

Tensão de entrada 12V 

Tensão de saída 24V 

Carga 8,57Ω 

Frequência de comutação 60kHz 

Ondulação da corrente do indutor 20% 

Ondulação da tensão de saída 0,5% 

Indutor dimensionado 118µH 

Resistência do indutor 100mΩ 

Capacitor dimensionado 220µΩ 

Resistência do capacitor 15mΩ 

 
A partir da Tabela 2, a função de transferência em malha 

aberta da saída em relação a razão de trabalho D 
desconsiderando as não idealidades, tem-se a Equação (100). 
 

Gvd(s) =
-2,546e04 s+ 4,622e08
s2+530,4 s + 9,63e06

   
(100) 

 
A. Planta sem compensação 

A realização da compensação no sistema requer a inserção 
de um ganho PWM para o bloco Fm e também o ganho do 
sensor H(s). Será considerado ganho 1 para o bloco Fm e um 
ganho 0,125 para o sensor H(s). Inicialmente Fv(s) terá valor 
1, portanto, o ganho de malha é definido pela Equação (101). 

 

Tm(s) =
-3182s+5,778e07
s2+530,4s+9,63e06

 (101) 

 
O diagrama de bode do ganho de malha Tm(s) sem 

compensação da Figura 14, demonstra que o sistema em malha 
fechada será instável.  

 

 
Fig.14. Diagrama de Bode para o ganho de malha não compensado. 
Fonte: Autoria própria. 

 
O objetivo dos compensadores a serem testados para essa 

planta é atingir margens de ganho em torno de 12 a 15dB e 
margem de fase entre 45° e 70°, evitando assim a possibilidade 
do sistema se tornar instável. 

 
B. Planta e compensador tipo 3 

Conforme apresenta-se na contextualização do 
compensador tipo 3 citado anteriormente na seção VI, adotou-
se o guia de compensação utilizada por [5], alocando-se polos 
e zeros nas frequências indicadas. Com isso, a função de 
transferência Fv(s) resultante do compensador é apresentada 
na Equação (102). 

 

Fv(s)=
2,2687e05 s+2172 (s+500)

s+1 s+1,816e04 s+3,016e05
 (102) 

 
Com a inserção do compensador Fv(s) ao ganho de malha 

Tm(s) a margem de ganho passa a ser de 15,5dB e a margem 
de fase é de 40,7°, ou seja, o sistema adquire estabilidade em 
malha fechada. 
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Fig.15. Diagrama de Bode para o ganho de malha com compensador 
tipo 3. 
Fonte: Autoria própria. 
 
C. Planta e compensador 2 Pares Polo-Zero 

A elaboração do controle com o compensador 2 Pares Polo-
Zero utilizado por [10] segue os conceitos abordados na seção 
VI, onde as informações iniciais como a frequência de corte e 
margem de fase desejada são requisitos de projeto, portanto, 
considera-se a frequência de 1kHz e uma margem de fase de 
70°. Apresenta-se o compensador projetado na Equação (103). 
 

 
Fv(s)_2P = 

1,4738e05 s+911,1 2

s s+4,333e04 2  
(103) 

  
A Figura 16 apresenta o diagrama de Bode para o ganho de 

malha com o compensador 2 Pares Polo-Zero. Observa-se que 
a frequência de corte dimensionada foi atendida 
perfeitamente. A margem de fase ficou abaixo de 70° devido 
a correção do sistema não compensado que era menor que 
180° na frequência de 1kHz. Obteve-se uma margem de ganho 
de 9,64dB, ou seja, é um valor próximo aos valores 
pretendidos. Verifica-se também na Figura 15 que esse 
compensador inseriu ganhos de baixa frequência, conforme a 
característica predominante a um compensador PI e o avanço 
de fase de compensadores PD. 
 

 
Fig.16. Diagrama de Bode para o ganho de malha com compensador 
2 Pares Polo-Zero. 
Fonte: Autoria própria.  
 
D. Planta e Compensador proporcional-derivativo PD 

Realizou-se a compensação PD com base nos conceitos 
explanados na seção VI, definindo-se a frequência de corte 
para 1,6kHz e margem de fase de aproximadamente 65°. 
Utilizando-se as Equações (94) e (95) e ajustando o ganho Gco 

com um valor abaixo da unidade, projetou-se o compensador 
da Equação (104). 
 

Fv(s)_PD = 
0,0001402 s+0,31
2,217e-05 s + 1

 
(104) 

 
Inclui-se o compensador da Equação (104) ao ganho de 

malha e apresenta-se a compensação através do diagrama de 
Bode da Figura 17, onde constata-se que a frequência de corte 
ocorreu em 1,62kHz com margem de ganho de 6,52dB e 
margem de fase de 39°. 

 

 
Fig.17. Diagrama de Bode para o ganho de malha com compensador 
PD. 
Fonte: Autoria própria.  
 
E. Planta e Compensador PD+PI 

A partir da compensação PD, projetou-se a compensação 
PI, estruturada de acordo com o referencial apresentado na 
seção VI para compensação proporcional-integral, resultando 
na Equação (105). 
 

 Fv(s)_PI = 
s+500
s

   (105) 

 
As compensações das Equações (103) e (104) combinadas 

formam a compensação PID. Define-se o compensador PID 
por meio Equação (106). 
 

Fv s PID=
6,3224(s+2212)(s+500)

s (s+4,511e04)
 (106) 

 
O compensador PID da Equação (106) incluído ao ganho 

de malha não compensado é verificado por meio da Figura 18, 
com uma margem de ganho de 6,26dB e uma margem de fase 
de 36,1°, ou seja, a compensação PI não alterou 
significativamente os ganhos do compensador PD e aumentou 
o ganho DC para as frequências baixas. 
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Fig.18. Diagrama de Bode para o ganho de malha com compensador 
PID. 
Fonte: Autoria própria. 
 

A simulação da resposta ao degrau do sistema em malha 
fechada para os 3 tipos de compensadores desenvolvidos é 
indicada na Figura 19. É possível analisar que a resposta do 
controlador PID é mais rápida que os demais, apesar de haver 
um sobressinal de 28%. 
 

 
Fig.19. Resposta ao degrau para os compensadores estudados 

Fonte: Autoria própria. 
 

A Figura 20 demonstra a resposta dos 3 compensadores 
para o conversor Boost em funcionamento sem perturbações 
da tensão de entrada e da carga. 
 

 
Fig.20. Simulação dos conversores controlados sem perturbações. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Para validar as simulações dos compensadores e verificar o 

comportamento dos mesmos, realizou-se simulações com o 
software Simulink para perturbações de 10% e 15% de 
aumento de carga. Para perturbações na tensão de entrada, 
também foram consideradas variações de 10% e 15% da 
tensão de entrada para mais e para menos.  

A Figura 21 exibe a resposta da tensão de saída e da 
corrente no indutor para uma perturbação de 10% na carga. 

Como a perturbação inserida propositalmente ocorre 
transcorridos 40ms e a tensão de saída já está em regime 
permanente, o período transiente não é considerado para 
análise. 
 

 
Fig.21. Acréscimo de 10% de perturbação no valor da carga. 
Fonte: Autoria própria. 
 

Para uma perturbação de 15% da carga, a Figura 22 
apresenta o comportamento da tensão da saída e da corrente 
do indutor. 

 

 
Fig.22. Acréscimo de 15% de perturbação no valor da carga. 
Fonte: Autoria própria.  
 

Para a perturbação da tensão de entrada em 10% abaixo do 
valor nominal em 40ms de funcionamento do conversor e 
considerando a carga nominal do motor, a Figura 23 
demonstra os resultados para a tensão de saída e corrente no 
indutor, onde verifica-se que o controle PID teve uma resposta 
mais rápida em comparação aos demais controles. 
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Fig.23. Decréscimo de 10% do valor da tensão de entrada do 
conversor. 
Fonte: Autoria própria. 
 

Com a diminuição de 15% da tensão da entrada do motor e 
os mesmos parâmetros de simulações anteriores, demostra-se 
através da Figura 24 os resultados. 

 

 
Fig.24. Decréscimo de 15% do valor da tensão de entrada do 
conversor. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Com o aumento da tensão de entrada em 10% do seu valor 

nominal e demais parâmetros mantidos, os resultados são 
expostos na Figura 25. 

 

 
Fig.25. Acréscimo de 10% do valor da tensão de entrada do 
conversor. 
Fonte: Autoria própria.  

 

O aumento da tensão de entrada em 15% do seu valor 
nominal é apresentado na Figura 26. 
 

 
Fig.26. Acréscimo de 15% do valor da tensão de entrada do 
conversor. 
Fonte: Autoria própria. 

 
Para todas as simulações observa-se que a corrente no 

indutor tem o comportamento que define o funcionamento em 
modo de condução contínua (MCC) e a Figura 27 justifica tal 
afirmação. 

 

 
Fig.27. Corrente no indutor do conversor Boost para o modo de 
condução contínua. 
Fonte: Autoria própria. 

 
VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da modelagem do conversor Boost verificou-se o 

seu comportamento instável na operação em malha fechada, 
ou seja, a sua característica de sistema de fase não-mínima 
aumentou a complexidade de projetos de controle. Com a 
utilização das metodologias propostas na seção VI aplicadas 
ao sistema sob estudo, percebeu-se que cada compensador 
atendeu de alguma forma aos diversos requisitos necessários 
para o controle realimentado do conversor. 

Ao analisar os gráficos de resposta em frequência, nota-se 
que o compensador tipo 3 e o compensador de 2 pares polo-
zero apresentaram melhores margens de ganho e margens de 
fase, frente ao compensador PID, no entanto, em todas as 
simulações com perturbações na carga e na tensão de entrada 
as respostas mais rápidas e com menor variação nas 
amplitudes da tensão de saída e da corrente no indutor foram 
obtidas com o compensador PID. 
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Conforme informado e justificado anteriormente, incluiu-
se nas simulações um saturador com valor máximo de 0,75 de 
taxa de trabalho, sendo assim, esse é o valor máximo 
permitido aos sistemas compensados. Verificou-se na 
simulação com a maior diminuição da tensão de entrada que, 
o compensador PID necessita de uma taxa de trabalho de 
0,591 para a correção dessa perturbação. Já os compensadores 
do tipo 3 e 2 pares polo-zero corrigiram a perturbação com 
0,611 e 0,615 respectivamente. Para a correção da maior 
perturbação da carga, a correção com o compensador PID foi 
de 0,545 e os compensadores tipo 3 e 2 pares de polo-zero 
corrigiram o erro com 0,54 e 0,543 respectivamente. 

Diante do exposto e com base nas metodologias de controle 
empregadas, é viável a utilização do compensador PID 
aplicado a conversores Boost que necessitem tempos de 
resposta dinâmica mais rápidas, e para aplicações com 
respostas mais lentas a utilização dos demais compensadores, 
devido a suas margens maiores de estabilidade em malha 
fechada. Ressalta-se que o projeto dos compensadores seguiu 
rigorosamente os requisitos da contextualização, porém, 
entende-se que alguns parâmetros podem receber ajustes para 
a melhoria de desempenho, desde que, à análise dos impactos 
dessas mudanças sejam realizadas em todos os critérios de 
estabilidade.  
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Resumo - Esta pesquisa apresenta o método de 
aquecimento de metais pela indução eletromagnética. 
Este processo é utilizado para montagem de rolamentos 
com folgas específicas em eixos e mancais, onde com a 
determinação da correta temperatura para cada 
dimensão de rolamento, é garantido a qualidade da 
montagem. O controle de temperatura e potência de 
aquecimento é feito com controlador proporcional-
integral, que possui boa estabilidade em regime 
permanente. O produto será composto de uma tabela 
gravada na memória do processador para auxiliar o 
operador a escolher o tipo do rolamento ou mancal 
dentre os modelos mais comuns na indústria, além da 
possibilidade de inclusão de novos modelos 
personalizados. O produto é resultante desta pesquisa, 
visa facilitar a difusão da tecnologia de aquecimento por 
indução. Os resultados obtidos comprovam a teoria 
apresentada para o funcionamento do conversor CA/CA 
e e do aquecimento por indução. A análise de viabilidade 
técnica e econômica demonstra a possibilidade de 
aplicação no mercado deste produto. 

Palavras-Chave – Aquecimento por indução; folgas em 
rolamentos e mancais; controle PI; tabela de rolamentos. 

 
DEVELOPMENT OF A METAL HEATER BY 

ELECTROMAGNETIC INDUCTION 
 
Abstract – This research presents the methods of 

heating metals by the process of electromagnetic 
induction. This process is used to mount bearings with 
specific gaps in shafts and bearings. The correct 
temperature determination for each bearing specification 
ensures the quality of the assembly. The product 
resulting from this research aims to facilitate the 
diffusion of the technology. The chart recorded in the 
processor memory helps the operator choose the type of 
bearing or bearing from the most common models in the 
industry, and the possibility of including new custom 
models. The control of temperature and heating power is 
done with proportional-integral-derivative controller. 
The project execution schedule and the technical and 
economic feasibility analysis are also demonstrated in this 
proposal. 

Keywords - Induction heating; Bearings in bearings 
and bearings; PID control; Bearing table. 

 
 
 

NOMENCLATURA 
 
CC-CA Corrente Contínua – Corrente Alternada 
PWM        Pulse Width Modulation 
PI         Proporcional-Integral 
PID           Proporcional-Integral-Derivativo 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 

O aquecimento por indução iniciou-se após a descoberta 
do princípio da indução eletromagnética no início do século 
XIX por Michael Faraday. No final de 1870 o engenheiro 
Sebastian de Ferranti estudou sobre o efeito da indução e 
vinte anos mais tarde Edward Allen Colby registrou a patente 
do primeiro forno de indução para fundição de metais. Anos 
mais tarde vários estudos foram realizados, na Suécia e 
posteriormente na Alemanha com o invento do primeiro 
forno de indução trifásico e em 1907 com a produção do 
primeiro aço em um forno de indução [1]. 

Com grande aceitação nas indústrias e siderurgias, em 
meados de 1927 o aquecimento através da indução foi 
utilizado para o endurecimento de superfícies de rolamentos, 
eixos e outros elementos de máquinas com o intuito de 
prolongar a vida útil, evitando a fadiga por esforços 
mecânicos, procedimento que é utilizado em grande escala 
até hoje [1]. 

A montagem de peças mecânicas rotativas exige precisão 
e técnicas corretas. Em especial a montagem de rolamentos e 
mancais não pode ser feito com pancadas. Neste sentido é 
necessário o aquecimento da peça a ser montada com o 
objetivo de dilatar para ampliar a folga. A regulação da 
temperatura deve ser precisamente monitorada e não deve 
passar de 120ºC [2].  

O aquecimento via imersão a óleo e aquecimento por 
contato direto ao fogo são métodos muito utilizados ainda em 
instalações e manutenções de máquinas e equipamentos, no 
entanto apresentam baixa eficiência e alta contribuição para 
poluição ambiental, além de causar danos a eixos e 
rolamentos [3].  

 Assim os métodos tradicionais, ao longo dos anos, foram 
substituídos pelo o aquecimento elétrico, que através da 
indução magnética pode-se efetuar a montagem de eixos e de 
rolamentos com maior eficiência sem poluir o ambiente e 
com um controle mais preciso [3]. 

O aquecimento por indução está ganhando mercado 
devido à precisão no controle e o aquecimento seletivo de 
partes de peças. Entretanto, o valor dos equipamentos é 
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elevado e quanto mais recursos de regulação, o valor vai 
aumentando [4]. 

 
A. Caracterização do Problema e Solução Proposta 

Os aquecedores por indução existentes no mercado 
possuem preço elevado. Este trabalho pretende contribuir 
para difusão da tecnologia desenvolvida no meio acadêmico 
construindo um equipamento com custo menor e com 
funções e recursos operacionais melhorados. 

Com a necessidade de montagens e revisões de 
equipamentos cada vez mais modernos e precisos nas 
indústrias, ferramentas com tecnologia equivalentes devem 
ser utilizadas para facilitar e obter uma montagem com a 
devida qualidade [4]. Com base nesses parâmetros será 
desenvolvida uma pesquisa em método de aquecimento por 
indução de rolamentos para montagem em eixos e mancais. 
Com isso obtém-se maior precisão e rapidez em revisões de 
máquinas e equipamentos, substituindo métodos tradicionais 
de aquecimento. 

 
B. Objetivos Gerais 

O objetivo é construir um aquecedor de metais por 
indução eletromagnética com operação facilitada. O 
aquecedor proposto contém ajustes de temperatura e tabelas 
de peças básicas seleção no momento do uso e custo 
reduzido em relação ao mercado. 

 
C. Objetivos Específicos 

Possibilitar o controle mais rigoroso no aquecimento de 
rolamentos através de programação eletrônica, onde através 
das informações fornecidas das dimensões dos rolamentos 
consegue-se expandi-los de maneira eficiente e rápida para a 
devida aplicação. Para isso deve-se: 
 Desenvolver um aquecedor por indução eletromagnética; 
 Programar uma tabela de peças básicas em memória para 

facilitar o uso; 
 Controlar a temperatura da peça por método digital com 

sensor sem contato; 
 Programar a tabela de folgas para montagem de 

rolamentos padronizados. 
O aquecedor terá potência de 400W controlado por 

processador, display de cristal líquido e teclado de funções. 
O rolamento de menor diâmetro será 10 mm interno e 60 mm 
externo com peso máximo de 500g. 

Este protótipo pode ser utilizado por profissionais de 
manutenção sem necessidade de conhecimento prévio de 
folgas mecânicas, temperaturas e tempo de aquecimento. O 
estudo é baseado no desenvolvimento da tecnologia de 
indução até o momento. 

No tópico II é mostrado o estado da arte das tecnologias 
de aquecimento de peças metálicas, as topologias de 
montagem do conversor e bobina de indução. Também é 
apresentada a técnica de controle de temperatura por contato 
e sem contato. 

Tópico III é descrita a metodologia utilizada, os recursos 
necessários e o projeto básico.  

No tópico IV são apresentados os resultados obtidos no 
protótipo. 

Por fim, a conclusão com a descrição dos objetivos 
atingidos e de propostas futuras para desenvolvimento. 

II. DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 
 

O aquecimento de metais por indução vem se tornando 
uma alternativa cada vez mais usual em fundições, 
siderurgias e indústrias do ramo metal mecânico, pois 
apresenta grande eficiência energética e alta capacidade de 
aquecimento, além de baixo nível de oxidação, 
proporcionando assim uma melhora no ambiente de trabalho 
e um fácil controle do aquecimento [1]. 

A aplicação da eletrônica de potência e processamento de 
sinais permite um controle preciso do aquecimento. Através 
de retificadores e inversores é possível converter Corrente 
Alternada (CA) de 60Hz em Corrente Contínua (CC) e após 
em CA novamente com amplitude e frequência ajustáveis 
[1].  

As etapas de aquecimento e controle serão apresentadas a 
seguir. 

 
A. Aquecimento por Indução 

O aquecimento por indução é feito por exposição de um 
metal a um campo magnético variável. Quando aplicada uma 
tensão alternada através de uma bobina é gerado um campo 
magnético variável. Quando um metal condutor é inserido no 
campo, correntes são induzidas gerando calor no material. 
Essas correntes são chamadas de correntes de Foucault, 
sendo mais intensas na superfície do material [5]. A Figura 1 
ilustra a bobina aquecendo um metal inserido no interior da 
mesma. 

 
Fig. 1.  Exemplo de bobina de aquecimento por indução. 

O aquecimento de rolamentos e outros metais com 
características circulares, uma espira, podem ser feitos 
através da circulação da corrente de Foucault. A bobina é 
percorrida por uma corrente de pequena intensidade e alta 
frequência que produz um fluxo magnético no núcleo. Este 
fluxo induz uma corrente na peça a ser aquecida. A corrente 
possui alta intensidade devido a peça oferecer pouca 
resistência. A corrente induzida produz calor somente na 
peça de trabalho e os demais componentes do sistema 
permanecem frios [4]. A Figura 2 ilustra o funcionamento do 
aquecedor, o sentido do fluxo magnético no núcleo e a 
circulação de corrente induzida na peça. 
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Fig. 2. Princípio de funcionamento do aquecedor de rolamentos. 

B. Topologias do Inversor de Alta Frequência 
A forma de geração do campo magnético variável é feita 

por conversores de alta frequência em corrente alternada 
aplicado à bobina de aquecimento [5]. A Figura 3 ilustra uma 
topologia de acionamento de potência com entrada trifásica, 
retificador, barramento CC regulado, controle de fator de 
potência, inversor em ponte completa monofásica e bobina 
de aquecimento ressonante. Este acionamento também pode 
ter alimentação monofásica. 

 

Fig. 3. Topologia de inversor trifásico três estágios. 
 
Outra topologia apresentada utiliza um conversor de único 

estágio para fazer a conversão de frequência com 
acionamento ZVS [6]. A Figura 4 mostra esta topologia com 
correção de fator de potência (ὒ e ὅ ), retificação (ὒ , Ὀ  e 
Ὀ6) e inversor em ponte completa com transformador na 
bobina de aquecimento (Ὑ  –ὒ ). 

 

 
Fig. 4. Topologia de inversor monofásico de um estágio. 

 
Os inversores podem ser do tipo fonte de tensão com 

barramento capacitivo com fornecimento de corrente 
bidirecional controlada para a carga ou fonte de corrente com 
barramento indutivo com fornecimento de tensão para a 
carga com corrente unidirecional [7]. As Figuras 5  e 5  
ilustram as topologias construtivas dos dois tipos de 
inversores a partir do barramento CC. O estágio de 
retificação não está ilustrado. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5. Topologias construtivas dos inversores: (a) Inversor fonte de 
tensão; (b) Inversor fonte de corrente. 

 
C. Controle do Acionamento do Inversor 

O inversor de frequência pode ser acionado via modulação 
por largura de pulso PWM para controlar a amplitude e a 
frequência da tensão ou corrente de saída [8].  

A modulação PWM, é uma tecnologia muito utilizada em 
inversores, conversores, fontes chaveadas e outros circuitos 
que necessitam de controle de potência na carga. Ao variar a 
largura do pulso, podemos controlar a potência média na 
carga. Assim, alternando a largura de pulso de zero até um 
valor máximo, a potência aplicada na carga irá variar na 
mesma proporção [16]. A Figura 6 ilustra a geração de PWM 
através de uma portadora de alta frequência (onda triangular 
– canal 1) e uma referência de baixa frequência (onda 
senoidal - canal 2). O resultado é uma onda com pulsos de 
largura variável (canal 3) que são aplicados ao disparo das 
chaves de potência. 

 

Fig. 6. Exemplo de modulação PWM. 
 

O controle do inversor foi feito com um controlador PI. A 
referência de potência (Pref) é comparada com a média de 
potência (Po*), obtida através da medição de corrente (Io) e 
tensão (Vo) da carga. O erro e entre a referência e a medição 
é a entrada do controlador PI que altera o ângulo de 
chaveamento (ang) para minimizá-lo. Os pulsos de 
chaveamento são sincronizados pela técnica de deslocamento 
de fase (Phase Shift) alimentado pela variação do ângulo de 
deslocamento. A Figura 7 ilustra o diagrama de controle do 
PI utilizado baseado em [6]. 
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Fig. 7. Controle de potência do inversor do aquecedor. 

 
D. Controle de temperatura para aquecedores por indução 

O controle de temperatura pode ser feito em malha aberta 
com uso de parâmetros pré-programados em tabela e 
medindo a potência fornecida para a peça a ser aquecida 
através da corrente de saída e da tensão de barramento CC. 
Este controle não é preciso devido a variável controlada 
(temperatura) não realimentar o sistema de controle de 
corrente [14]. Entretanto o custo de implementação é 
reduzido em termos de componentes e programas.  

A temperatura também pode ser controlada em malha 
fechada, através de métodos de medição com ou sem contato 
no objeto aquecido. Este controle é feito variando a corrente 
do núcleo e o tempo de aquecimento.  O custo deste sistema 
é aumentado com a inclusão dos componentes de tratamento 
da leitura de medição de temperatura e do programa de 
controle da corrente de saída do inversor. 

A medição tradicional utiliza termopares (tipo J ou K) ou 
termo resistores (PT100) em contato com a peça aquecida. O 
sensor pode ser acoplado em base magnética para melhor 
fixação. A medição sem contato utiliza sensores ópticos 
infravermelhos denominados fotobolorômetros. Esta técnica 
é possui maior custo que a medição por contato, mas não 
sofre interferências eletromagnéticas devido à distância e 
isolamento dos componentes magnéticos [9], [10].  

 
E. Controle PI 

O controle mais utilizado na atualidade é o controle 
Proporcional-Integral-Derivativo (PID). Esse método de 
controle é utilizado em grande escala em processos 
industriais. Cerca de 95% dos problemas de controle em 
processos são solucionados com esse tipo de controle [11]. 
Esse método possibilita boa estabilidade e baixo erro em 
regime permanente [12].   

Proporcional, integral e derivativo são as ações que 
constituem o controle PID que, baseado no erro entre a 
referência e o sinal medido varia o atuador para minimizar 
este erro [13].  

O controlador pode ser seus ganhos encontrados pelo 
método de sensibilidade limite. Neste processo é variado o 
ganho Kp até o sistema ficar instável (Kpmax). O período da 
oscilação (Tu) é utilizado para encontrar o valor de Ti. Os 
parâmetros sugeridos são 0,45Kpmax e Ti = Tu/1,2 [12],[13]. 

Para este estudo será utilizado um controle PI no controle 
da temperatura do metal que será aquecido. Esta escolha foi 
feita devido a temperatura ter variação lenta, não sendo 
necessário o controle derivativo. Após a escolha da 
referência de temperatura o erro é máximo e será reduzido 
gradativamente com o aquecimento da peça [1]. 

 O Controle PI é a soma da ação proporcional, obtida com 
a multiplicação de uma constante com o erro do processo, 
com a ação integral, que varia a saída no tempo para 
minimizar o erro em regime permanente [15]. A Figura 8 
ilustra o controle de temperatura baseado em uma referência 
(Tref) e uma medição do sensor (T) com a aplicação de média 
móvel (T*). O erro et entre a referência e a leitura é inserido 
no controlador PI gerando a referência de potência Pref. Após 
o tempo de aquecimento determinado, a Pref é forçada para o 
valor zero (0) desligando a potência. 

 

 
Fig. 8. Geração de referência de potência. 

 
A equação do controlador PI digital pode ser obtida 

através da amostragem da equação analógica no domínio do 
tempo, conforme apresentado em [16] e demonstrado na 
Equação (1). 

 

u t ὑ ∙ Ὡ ὸ + ὑ ∫Ὡ ὸ . Ὠὸ (1) 

 
Em que u é o sinal de controle, Kp e Ki são parâmetros 
proporcional e integral respectivamente, e é o erro e t o 
tempo contínuo. 

A função de transferência utilizando transformada de 
Pascal correspondente do controlador PI é dada pela Equação 
(2). 

# s ὑ (1 +
1
ί. Ὕ ) (2) 

 
Em que C(s) é a saída do controlador. 
 

Realizando a amostragem com a substituição de (3) em 
(1), levando em consideração o período de amostragem. 

 
ὸ ὲὝ (3) 

 
onde T é período da amostragem e n é um número inteiro 
correspondente ao número da amostra. 

 
Aplicando a substituição de (3) em (1) obtém-se a equação 

(4) que representa a função PI em tempo discreto. 
 

ό ὲὝ ὑ . Ὡ ὲὝ + ὑ . Ὕ∑Ὡ ὮὝ
=

 (4) 

 
Através de manipulações matemáticas é possível retirar o 

somatório da equação (4) obtém-se assim a equação (5). 
        
ό ὲ ό[ὲ 1] + ὑ .  Ὡ[ὲ] Ὡ[ὲ 1] + 

ὑ . Ὕ. Ὡ[ὲ] 
 

(5) 

Vo

Pref

ePo
Média

Io
PI

ePo* dc

Q1-
Q4PWM

Tref

eT
Média PI

etT*
Pref

Tempo

0
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A Equação (5) é ideal para PI digital, pois foi elaborada 
levando em conta que a referência (SP) não varia no tempo. 

  
Ὡ[ὲ] Ὓὖ ὖὠ[ὲ] (6) 

 
Substituindo (6) em (5), obtém-se a equação (7). 
 
ό ὲ ό[ὲ 1] + ὑ . ὖὠ[ὲ] ὖὠ[ὲ 1] + 

ὑ . Ὕ. Ὡ[ὲ] (7) 

 
Esta equação foi implementada no controle de temperatura 

e de potência do protótipo. 
 

  III. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Nesta seção estão descritos os materiais e métodos 

utilizados para obtenção dos resultados. 
A. Projeto da bobina de aquecimento 

Um eficiente conversor CA-CA inicia-se com um correto 
dimensionamento dos elementos magnéticos [17]. Para os 
cálculos do transformador e das correntes nas chaves é 
levado em consideração os dados do projeto mostrados na 
Tabela 1.  

TABELA 1 
Parâmetros do protótipo 

Potência de saída (P) 400W 

Frequência Chaveamento (Fs) 36kHz 

Tensão de barramento (Vb) 311Vcc 

Tensão de alimentação (Vin) 220Vca 

Temperatura máxima (Tmax) 120ºC 

Rendimento (η) 75% 

Máxima largura de pulso (dc) 0,4 

Fator de ocupação do enrolamento (Kp) 0,4 

Fator de ocupação da janela (Kw) 0,3 

Densidade máxima de corrente (Jmax) 350A/cm² 

Densidade máxima de fluxo (Bmax) 0,25T 

 
A corrente de pico (Ip) no enrolamento primário é obtida 

através da equação (8). 
 

Ὅ
2. ὖ

–. ὠ . Ὠὧ  
[ὃ] (8) 

 
onde dc é o tempo de pulso (duty cycle).  E a corrente efetiva 
resultante é dada pela equação (9). 
 

Ὅ Ὅ .
Ὠὧ 
3  (9) 

 
Estas correntes são necessárias para o dimensionamento 

das chaves semicondutoras que compõe o inversor CC-CA. 
A potência do transformador é baseada nas dimensões do 

núcleo e a área necessária é obtida através da equação (10). 

ὃ ὃ
1,1. ὖ. 10

ὑ . ὑ . Ὂ . ὄ
[ὧά ] (10) 

 

onde AeAw são, respectivamente, a área efetiva e a área da 
janela do núcleo, Ko é o fator de ocupação da bobina e Kw é o 
fator de ocupação da janela. Fs é a frequência de 
chaveamento que será submetido e Bmax é a densidade de 
fluxo.  

A energia necessária para induzir corrente no secundário 
é dada pela equação (11). 

 

ῳύ
ὖ
Ὂ . –

[ὐ] (11) 

 
E o entreferro (gap) necessário para obter esta energia é 

obtido através da equação (12). 
 

Ὣ
2. ‘ . ῳύ

ὄ . ὃ . 10−
[ά] (12) 

 
 

O número de espiras do primário é dado pela equação 
(13). 
 

ὔ
ὄ . Ὣ
‘ . Ὅ  (13) 

 
A secção máxima do fio depende da frequência de 

chaveamento, pois quanto maior a frequência, menor é a 
profundidade da camada condutora (efeito skin) [17]. 

 
ὃ Ὓ . “ (14) 

 
A secção do fio correta para atender ao critério de 

frequência e de capacidade de condução é dada pela equação 
(15). 
 

Ὓ
Ὅ
ὐ  (15) 

 
E caso o condutor necessário exceda a secção máxima, 

pode ser colocado mais cabos em paralelo, sendo o valor é 
dado pela equação (16).  

 

ὔ
Ὓ

Ὓ  (16) 

 
Após os cálculos das Equações (7) a (16) foram obtidos os 

dados necessários a produção da bobina de aquecimento e 
das chaves. Estes dados estão mostrados na Tabela 2. 

 
TABELA 2 

Dados do indutor e chaves 
Área efetiva do núcleo (Ae) 2cm² 

Área da janela (Aw) 3,04cm² 

Entreferro (g) 3mm 

Número de espiras primário (Np) 69 

Secção do condutor (Sfio) 0,89mm² 

Número de condutores (Nfio) 1 

Corrente de pico (Ip) 8,57A 

Corrente efetiva (Ief) 3,13A 
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B. Medição de variáveis 
O controle do aquecimento foi feito através de dois 

controladores PI, sendo que as variáveis medidas são 
temperatura do rolamento e corrente de saída do inversor.  

A temperatura é medida sem contato através do sensor 
infravermelho MLX90614. Este sensor possui faixa de 
medição de -70°C até 382,2°C, com resolução de 17bits, ou 
seja, 0,0034°C. A leitura é efetuada através do protocolo I2C 
(serial) que está disponível no processador utilizado. 

A corrente de saída do inversor foi obtida através de um 
sensor de efeito hall LTS-6NP conectado na faixa de -2A a 
2A com saída em tensão de 104mV/A. Este sinal foi 
amplificado através do operacional LM358 com ganho fixo 
de cinco vezes para melhorar a resolução de leitura do 
processador, cuja faixa é de 0-5V e 10bits, ou seja 4,88mV 
por divisão. A Figura 9 demonstra o amplificador. 

 

 
Fig. 9. Circuito amplificador. 
 
C. Projeto do filtro LC série 

O filtro LC série é um circuito ressonador passa faixa, ou 
seja, a impedância é reduzida na frequência de interesse e 
alta nas demais frequências. Desta forma, o filtro não dissipa 
energia na forma de calor e não interfere no circuito na 
frequência de referência. 

A frequência de corte Fc do filtro é definida pela 
impedância do indutor e do capacitor de acordo com a 
Equação (17). 

 

Ὂ
1

2. “. √ὒ. ὅ
 (17) 

 
Para definição do indutor (L) utiliza-se a equação (18). 
  

ὒ
ὠ . Ὠὧ. –
4. ὖ. Ὂ  (18) 

 
onde Ventr é a tensão de entrada. 

 
Para o dimensionamento do capacitor (C), aplica-se a 

Equação (19) obtida a partir da equação (17).  
 

ὅ
1

2. “. Ὂ
ὒ

⁄
 (19) 

O indutor para redução de harmônicas da entrada pode 
ser calculado utilizando a corrente de curto-circuito média 
Icc, a tensão eficaz de entrada Vent, tensão de saída Vo, 
potência Po e fator de tensão Fv conforme Equação (20). 

 

ὒ
2. ὠ

“ . ὪὶὩὨὩ. Ὅὧὧ  
 

(20) 

 

O indutor para redução de harmônicas da entrada pode 
ser calculado utilizando a corrente de curto-circuito média Icc 
conforme Equação (20). 

IV. RESULTADOS 

A. Simulação do circuito de potência 
Através de software de simulação foi realizado ensaios 

com os parâmetros de controle máximo e mínimo (dc) no 
circuito de potência montado no protótipo. O circuito de 
potência utilizado está ilustrado na Fig. 10. Foi incluído 
medidores de corrente na entrada e saída do inversor. 

 

Fig. 10. Circuito de potência para simulação. 
 

Os dados dos componentes passivos estão na Tabela 3.  

TABELA 3 
Dados dos componentes passivos do protótipo 

Indutor entrada (Len) 2mH 

Capacitor de barramento (Cb) 1000uF 

Indutor filtro série (Lf) 255uH 

Capacitor filtro série (Cf) 76nF 

Indutância da bobina de aquecimento (La) 1030uH 

Capacitor correção bobina (Co) 
Resistência do Rolamento  
Indutância do Rolamento 

34nF 
188mΩ 
1.5uH 

 
A Figura 11 ilustra as formas de ondas da tensão (Vin) e 

corrente (Iin) na entrada do retificador. A corrente foi 
multiplicada por uma constante, pois em regime permanente 
é próxima de zero devido à baixa potência consumida do 
barramento CC neste instante da simulação. A tensão 
aplicada (Vent) foi 220Vrms e a corrente (Ient) foi de 8,36 
Arms com fator de potência de 0,7.  

 

Isaída

LTS6NP

A1

Lent

Vent

Ient

Cb

Q1 Q2

Q4 Q3

LfCfCo
Rolamento Lo

Isaída
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Fig. 11. Tensão e corrente de entrada do retificador. 

  A Figura 12 mostra a corrente de entrada e a tensão do 
barramento CC. Nos instantes iniciais ocorre um impulso na 
corrente e a tensão de barramento sobe devido à ação do 
indutor.  O indutor limita a corrente nos instantes iniciais, e 
auxilia na correção do fator de potência. Porém a energia 
acumulada aumenta a tensão do barramento com a carga 
baixa. 

 

Fig. 12. Tensão no barramento CC e corrente de entrada. 

A Figura 13 refere-se aos sinais de controle do 
chaveamento dos transistores com dc=0.4. Para não ocorrer 
curto-circuito, os sinais são defasados. 

 

Fig.13. Sinais de controle com dc=0.4 . 

A Figura 14 ilustra a corrente e a tensão e corrente induzida 
no rolamento com dc =0.4. A tensão é 5,1Vrms e a corrente 
32,4 Arms. A potência resultante é de 209,4 W. 

 

Fig. 14. Corrente e tensão induzidas no rolamento. 

A Figura 15 mostra a forma de onda de tensão e corrente 
na saída do inversor e aplicada a bobina de aquecimento. O 
filtro LC série faz a forma de onda quadrada produzida pelo 
inversor ficar senoidal. A corrente possui forma distorcida 
devido a característica da carga (rolamento) ser tipo RL A 
corrente foi multiplicada por 100 para ser visível no gráfico. 
O valor RMS da tensão 396,4Vrms e da corrente 1,1Arms, 
resultando em potência de 262,9W. O rendimento do 
aquecedor considerando a potência de entrada e saída é de 
79,65%. O valor da tensão está acima da nominal devido o 
instante considerado possuir barramento com tensão maior. 
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Fig. 15. Corrente e tensão na saída do inversor após filtro LC.

 

Coloca na mesma ordem e com os mesmos resultados 
gatilho rolamento e saída. 

A Figura 16 refere-se à tensão e corrente de saída do 
inversor. A corrente foi multiplicada por 100 para melhor 
visualização do gráfico. A figura 19 representa a corrente e a 
tensão na bobina de aquecimento. Ambas as ondas foram 
amostradas com dc = 0,1. 

 
Fig. 16. Tensão e corrente da saída do inversor. 

 

 
 

Fig. 17. Tensão e corrente na bobina de aquecimento. 

A Fig. 18, refere-se à tensão do gatilho das chaves 1 e 3,  2 e 
4 com dc = 0,1. 

 
Fig. 18. Tensão no gatilho das chaves. 

A tabela 4 demonstra os custos que dos componentes 
necessários para a montagem desse projeto, além do total de 
horas de desenvolvimento e seus custos. 

TABELA 4 
Custos do Projeto 

Descrição Qtde. 
Custo 
Unit. 
(R$) 

Custo 
Total 
(R$) 

Fonte 
Recursos 

Transistor 
FET 

6 12,00 72,00 

Próprios 

Ponte 
retificadora 

1 26,00 26,00 

Placa CPU 
(Arduino) 

1 85,00 85,00 

Componentes 
magnéticos 

1 55,00 55,00 

Fios cobre 
esmaltados 

40 0,25 10,00 

Componentes 
diversos 

100 0,10 10,00 

Capacitores 
eletrolíticos 

3 18,00 72,00 

Placas 
ilhadas 

2 10,00 20,00 

Conectores 
diversos 

10 0,50 5,00 

Tempo de 
Desenvolvim. 

200hrs 10,00 2000,00  

TOTAL R$ 2355,00 

 

Baseado em pesquisas no mercado atual, os aquecedores de 
indução com tecnologia similar custam o dobro deste projeto  

 B. Resultados do protótipo 
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Após a simulação, foi implementado o circuito para teste 
conforme Figura 10 e com os valores dos componentes 
passivos da Tabela 3. O rolamento utilizado foi o 6004ZZ. A 
temperatura máxima suportada é 120ºC. 

Os instrumentos utilizados para coletar os resultados foram 
uma câmera termográfica para registro das temperaturas no 
rolamento e um osciloscópio para computador para registro 
das tensões.  

 

A Figura 19 ilustra o circuito de potencia. 

A Figura 20 ilustra o circuito de controle. 

 

A Figura 21 ilustra o protótipo montado. 

Devido a limitações do software utilizado para controle, a 
geração de PWM foi efetuada em um processador e a leitura 
de temperatura e corrente em outro. Os controles PI não 
foram implementados, somente a temperatura e corrente 
máximas foram utilizas da para desligar o inversor quando 
for atingido. 

A Figura 22 apresenta os sinais de controle na saída dos 
drivers que acionam as chaves inferiores da ponte H. O dc 
utilizado foi 0.25 e a frequência resultante é 18,35kHz em 
cada lado. Isto resulta em frequência de 36,7kHz, ou seja na 
bobina de aquecimento os ciclos positivos e negativos são 
alternados nesta frequência. 

 

 

Fig.22. Sinais PWM nas chaves inferiores.  

O acionamento do inversor produz uma corrente na bobina 
de aquecimento com a forma da Figura 23. Esta forma foi 
obtida com a leitura da saída do transformador de corrente 
sem amplificação ou condicionamento. Com corrente zero, a 
saída é um sinal de tensão contínua de 2,5V. Conforme 
acorrente passa ocorre o deslocamento do sinal para valores 
maiores que 2,5V para correntes positivas e valores menores 
para correntes negativas. 

A resolução de 2V/div mostra que a corrente oscila em 
valores acima e abaixo do valor de 2,5V mostrando oscilação 
de valores positivos e negativos. O sinal é semelhante ao 
simulado, porém com interferências devido a montagem. 
Considerando as leituras sem os picos, os valores das cristas 
positiva e negativa está em torno de 0,9A. 
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Fig. 23. Corrente de saída do inversor 

A figura 24 ilustra a tensão aplicada na saída do inversor e 
antes do filtro LC obtida com um divisor resistivo de 1/10 
sem condicionamento do sinal.  O valor da onda quadrada 
está em 120V. Este valor é menor que o nominal devido a 
colocação de um resistor de 23Ω antes do retificador para
limitar a corrente de partida. Os picos ocorrem devido a 
interferência e as oscilações no chaveamento devido a falta 
de um ajuste no snubber das chaves. 

 

 

Fig. 24. Tensão de saída do inversor 

A Figura 25 mostra a imagem feita com câmera termografica 
no rolamento. A temperatura inicial de 5,1ºC foi obtida com 
o resfriamento do rolamento no congelador e a temperatura 
de 102,5ºC após ligar o aquecimento por 12s. É possível 
observar na imagem da temperatura final que não houve 
aquecimento do núcleo, somente o rolamento está com 
temperatura maior (cor mais amarela). Nas duas imagens o 
ponto central da câmera está acima do rolamento devido a 
mira estar acima do captor infravermelho. 

Fig. 25. Temperatura inicial e final do rolamento 

A Figura 26 ilustra a imagem real ilustrada na imagem 
térmica da figura 25. 
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Fig. 26. Temperatura inicial e final do rolamento 

Os resultados demonstram o funcionamento do protótipo e a 
viabilidade da aplicação. Entretanto para aplicação prática é 
necessário melhorar o desenho das placas de potência e 
instrumentação. 

 C. Sugestão de trabalhos futuros 
O protótipo atual necessita de melhorias e como sugestão 
pode ser incluído display indicativo, implementação dos 
controles propostos  e desenho novo da placa integrada. 

 

VI. CONCLUSÕES 
 

O estudo feito permite concluir que é viável a construção 
do aquecedor, pois, através da tecnologia que será aplicada 
consegue-se agilizar a montagem de rolamentos em eixos de 
máquinas e equipamentos.  

Através da programação eletrônica do protótipo, os metais 
submetidos à indução são aquecidos na temperatura ideal 
para serem expandidos de maneira eficiente, não 
comprometendo a estrutura mecânica do rolamento, 
aumentando assim sua vida útil. 

A tecnologia de aquecimento por indução já é conhecida e 
aplicada em diversos equipamentos, entretanto ainda tem 
campo para ser explorado como, por exemplo, o 
aperfeiçoamento das técnicas de controle. 

Desta forma o desenvolvimento do aquecedor indutivo 
permite um estudo mais aprofundado sobre o tema, buscando 
o entendimento prático e teórico desta tecnologia.  

O custo dos materiais está abaixo do valor de um 
equipamento industrial disponível no mercado e orçado em 
torno de R$4.000,00. Desta forma o estudo é viável 
economicamente. E o cronograma estabelecido prevê a 
conclusão do projeto dentro do prazo máximo estabelecido. 

Após os testes do protótipo em laboratório, o objetivo é 
testar em campo nas indústrias da região que necessitem 
deste tipo de tecnologia nos seus processos.  
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Resumo – Este artigo visa apresentar, na área de 
eficiência energética, um estudo técnico e econômico 
sobre o uso de lâmpadas de tecnologia LED - Light 
Emitting Diode - de alta potência para iluminação da área 
externa da Faculdade de Pato Branco – FADEP, situada 
na cidade de Pato Branco – PR. O objetivo é melhorar a 
iluminação do estacionamento dos veículos e circulação 
dos estudantes e funcionários da instituição nas áreas 
externas, dando assim uma maior segurança aos 
usuários, aumentando a vida útil do sistema de 
iluminação e prevendo uma redução de custos de 
manutenção corretiva e de consumo de energia elétrica. 

 
Palavras-Chave – Eficiência energética, tecnologia 

LED, iluminação, redução de custos e consumo de 
energia elétrica. 

 
ENERGY EFFICIENCY: 
FADEP EXTERNAL ILLUMINATION CASE 
STUDY 

 
Abstract –This article aims to present, in the area of 

energy efficiency, a technical and economic study on the 
use of high power LED - Light Emitting Diode - 
technology lamps for illumination of the external area of 
the Faculty of Pato Branco - FADEP, located in the city 
of Pato Branco - PR . The objective is to improve the 
illumination of vehicle parking and movement of students 
and staff of the institution in the external areas, thus 
giving greater safety to users, increasing the life span of 
the lighting system and providing a reduction of 
corrective maintenance and consumption costs of 
electricity. 

 
Keywords - Energy efficiency, LED technology, 

lighting, cost reduction and consumption of electricity. 
 

 
 I.  INTRODUÇÃO 

 
Com a elevação da tarifa de energia elétrica provocada 

pela escassez de chuvas, que contribui para a baixa dos 
reservatórios de usinas hidrelétricas responsáveis por 
abastecer importantes centros de consumo do país, somadas 

com as questões ambientais debatidas em fóruns e eventos 
relacionados à energia elétrica e a crise que o país está 
enfrentando, o tema da eficiência energética torna-se cada 
vez mais relevante, fazendo com que a tecnologia de 
iluminação LED venha contribuir para a economia de 
consumo de energia elétrica e consequentemente diminua o 
lançamento de gases nocivos ao  meio ambiente. 

Na sociedade moderna que estamos inseridos, qualquer 
atividade requer uma ou mais formas de energia para ser 
executada. A energia é usada em aparelhos simples como as 
lâmpadas e motores elétricos ou em sistemas mais complexos 
como fábricas e indústrias.   

Estes equipamentos e sistemas transformam a energia 
elétrica produzida, em energia consumida, sendo que uma 
parte dessa energia é perdida para o meio ambiente durante 
esse processo, como exemplo simples, de uma lâmpada 
incandescente, que transforma a eletricidade em luz e calor. 
Como o objetivo da lâmpada é iluminar, uma medida da sua 
eficiência é obtida dividindo o fluxo luminoso pela potência 
da lâmpada [1]. 

Devido a essa perda de energia, o estudo das lâmpadas 
mais eficientes teve uma grande evolução e 
consequentemente novas tecnologias surgiram. No Brasil, 
para um melhor aproveitamento da eficiência das lâmpadas, 
foi estabelecido o prazo final de 30 de junho de 2016, para a 
importação e comercialização das lâmpadas incandescentes 
de uso geral em território brasileiro. A partir desse prazo, 
fabricantes, atacadistas e varejistas são fiscalizados pelos 
órgãos delegados do INMETRO nos estados, sendo que os 
estabelecimentos importadores e fabricantes que não 
atendem a legislação, estão sujeitas as penalidades previstas 
em lei [2]. 

Com essa proibição das vendas das lâmpadas 
incandescentes no país, torna-se possível estimular o uso de 
novas tecnologias para iluminação dos ambientes, adotando 
opções mais econômicas e duráveis, como o LED, 
amplamente adotado em outros países como China, EUA e 
países da União Europeia.  

A evolução de novas tecnologias, que podem viabilizar, 
gerar economia e colaborar com o meio ambiente, podem ser 
comparados de acordo com dados da Organização das 
Nações Unidas (ONU). A substituição das lâmpadas 
incandescentes no mercado é capaz de economizar 
anualmente cerca de 5% de toda a energia elétrica no mundo. 
Uma lâmpada fluorescente compacta, comparada a uma 
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incandescente de luminosidade equivalente, economiza 75% 
de energia. E se a opção for por uma lâmpada de LED, essa 
economia sobe para 85% [1]. 

 No Brasil, o tema iluminação vem sendo 
amplamente discutido por vários segmentos, desde o 
governo, criando leis e normas para regulamentação e 
utilização, passando pelo setor industrial, responsável pela 
fabricação e inovação dessa tecnologia até chegar ao 
consumidor final. Isto dá origem a um novo conceito sobre 
aplicações mais eficientes de iluminação, pois essa 
tecnologia pode reduzir os gastos com o consumo da energia 
elétrica, reduzindo emissões de gases poluentes, beneficiando 
economicamente todos os setores e o meio ambiente. As 
novas aplicações deste setor de iluminação podem ser, desde 
a simples troca das lâmpadas de uma residência, comércio e 
indústria, até projetos mais complexos de iluminação, como 
no caso de ruas, praças e jardins. 

A partir da fundamentação do tema sobre novas 
tecnologias para iluminação pública, sabe-se da situação da 
área externa da FADEP, que apresenta uma tecnologia antiga 
de iluminação, oferecendo para os acadêmicos uma 
iluminação ineficiente, que ocasiona uma percepção de 
escuridão em alguns lugares do estacionamento de veículos. 
Também nota-se que por se tratar de uma instituição de 
ensino superior, onde a maioria das aulas são ministradas no 
turno da noite, o consumo de energia elétrica é mais elevado 
nesse período e que preocupa quando se trata de valores da 
conta de energia elétrica. 

Um projeto elaborado de acordo com a necessidade da 
instituição, tendo como objetivo a eficiência energética, pode 
ser bem-vindo para se adequar no melhoramento do sistema 
de iluminação. A partir deste problema foi elaborado uma 
pesquisa, interpretando e seguindo as normas da NBR 
5101/2012, sobre os benefícios da substituição das lâmpadas 
atuais por lâmpadas de LED de alta potência, apresentando 
demonstrativos de cálculos de consumo de energia elétrica, 
viabilidade econômica, iluminância e eficiência energética. 

 
 II. ESTADO DA ARTE 

 
A abordagem desse tema é verificada nos tópicos 

seguintes, com o objetivo de referenciar os itens relacionados 
a iluminação comercial e pública que contribuem para a 
elaboração deste artigo. 

 
A. Tipos de lâmpadas  

São numerosos os tipos de lâmpadas existentes no 
mercado e que atingem todos os campos de aplicações. 
Primeiramente, podem ser classificadas com base no 
princípio de funcionamento da fonte luminosa. 

 Lâmpada de incandescência: emitem luz através 
de um filamento de tungstênio levado à 
incandescência durante passagem de corrente 
elétrica; 

 Lâmpadas de descarga: a descarga elétrica num 
gás entre dois eletrodos, produz a excitação dos 
elétrons, consequentemente emitindo luz; 

 Lâmpadas de indução: tem o mesmo princípio de 
funcionamento das lâmpadas de descarga, porém 
sem a existência dos eletrodos. 

 Lâmpadas LEDs: Os LEDs são semicondutores 
constituídos por dois materiais diferentes, que 
formam uma junção do tipo PN, que permite o 
fluxo de corrente em apenas uma direção. Se a 
junção PN é polarizada diretamente, as lacunas 
na camada P e os elétrons na camada N movem-
se em direção à região de depleção, que é a área 
de transição entre os materiais P e N, sendo que é 
nesta região que a combinação das lacunas e 
elétrons gera energia que é liberada sob forma de 
fótons de luz. 

 
As lâmpadas de descarga podem ser divididas em grupos 

de lâmpadas de descarga num gás ou vapor metálico de alta 
ou baixa pressão. As mais usuais para iluminação de vias e 
lugares abertos são as de alta pressão à vapor de mercúrio, 
luz mista, vapor de sódio e multi vapor metálico. Também 
faz parte desse nicho comercial, as lâmpadas de baixa 
pressão como as lâmpadas fluorescentes e fluorescentes 
compactas [3]. 

As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão possuem 
rendimento luminoso de aproximadamente 120 lm/W, esse 
valor se refere a uma lâmpada com potência de 400W, com 
temperatura de cor entre 1900 ºK a 2500 ºK e tem como cor 
característica amarelo alaranjado, que torna mais sensível à 
visão humana e uma vida útil média entre 24000 a 30000 
horas, necessitando de reatores para seu funcionamento [3]. 

As lâmpadas de multi vapor metálico, possuem um 
rendimento aproximado de 80 lm/W, considerando uma 
lâmpada de potência de 400W. Este tipo de lâmpada é 
caracterizado pelo elevado índice de reprodução de cores e 
suas temperaturas de cor podem variar entre 3000ºK e 
7000ºK. Possui uma vida útil em torno de 10000 a 20000 
horas com necessidade de reatores para funcionamento, 
podendo chegar até 10 minutos para atingir seu acendimento 
completo [3]. 

Outro tipo de lâmpada é a fluorescente compacta, 
considerada fonte luminosa de baixo consumo e baixa 
emissão térmica, com rendimento luminoso que pode variar 
de 40lm/W a 60lm/W, com vida útil média de 10 mil horas. 
Suas potências disponíveis variam entre 5W a 55W [3]. 

 
B. LED - LIGHT EMITTING DIODE 

LED ou Light Emitting Diode ou em português diodo 
emissor de luz é um componente eletrônico que emite luz 
através de eletroluminescência, transformando energia 
elétrica em radiação visível (luz). Sua existência denota do 
ano de 1962 e era apenas utilizado para sinalização devido ao 
seu baixo fluxo luminoso (emissão de luz), restrita gama de 
cores e baixa potência. Foi em meados da década de 1990, 
após muitas pesquisas e investimentos, que o Dr. Shuji 
Nakamura da Nichia Chemical Corporation inventou o LED 
azul com alto fluxo luminoso que, juntamente com uma 
camada de fósforo, gera luz branca. Isso possibilitou a 
utilização do LED na iluminação. Desde então novas 
pesquisas se seguiram visando melhorar alguns aspectos 
desta tecnologia, como por exemplo: dissipação de calor, 
eficiência energética, índice de reprodução de cor e fluxo 
luminoso [4]. 
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O LED se diferencia de uma lâmpada incandescente, pois 
não possui filamento, grande responsável por converter a 
maior parte da energia elétrica em energia térmica, 
acarretando um desperdício. A estrutura básica de um LED é 
uma pastilha semicondutora sob uma superfície refletora em 
forma de concha, envolvida por uma resina que direciona o 
feixe luminoso [5] conforme mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Estrutura do LED. [5] 

 
A luz emitida pelo LED pode sofrer alterações de 

cor, porém a mais usada é a luz branca, que pode ser obtida 
através da combinação das três cores básicas RGB (Red, 
Green and Blue, do inglês: vermelho, verde e azul). Os 
elementos que geram as cores são adicionados ao 
semicondutor ou pastilha do LED que compõe a cor. A 
Figura 2 exemplifica a variação das cores. Outra forma de 
obter a cor branca é através do uso do LED azul com adição 
do fósforo amarelo [5]. 
 

 
Figura 2 - Formação da luz branca através da combinação 
RGB. [6] 
 

Para o sistema de iluminação pública, além de eficiência e 
qualidade de iluminação, é necessário seguir alguns 
conceitos legais sobre o assunto. Isto se caracteriza pelo uso 
dos métodos que necessitam de algumas grandezas físicas da 
fotometria do Sistema Internacional (SI) que permitem 
quantificar a qualidade de iluminação. 

Os conceitos básicos de fotometria são descritos abaixo: 
Fluxo Luminoso (lm) – É a potência ou quantidade de 

energia produzida por uma fonte luminosa percebida pelo 
olho humano. Em outras palavras é toda a radiação que pode 
produzir estímulo visual emitida por uma fonte de luz. Sua 
unidade utilizada para a medição do fluxo luminoso é o 
lúmen (lm). 

Intensidade Luminosa (I) – Para medir o fluxo luminoso é 
usado o valor dos lumens emitidos em uma certa direção, 
esta direção é representada por vetores, cujo comprimento 

resulta na intensidade luminosa. A intensidade luminosa é 
dada pela razão do fluxo luminoso elementar, que emana de 
uma fonte luminosa e se propaga no elemento de ângulo 
sólido. 

Iluminância (E=lm/m²) – A definição de iluminância é o 
limite da razão entre o fluxo luminoso incidente num 
elemento de superfície que contém o ponto dado, pela área 
deste elemento, em outras palavras é uma relação entre o 
fluxo luminoso que incide sobre uma área ou superfície. 

Luminância (cd/m²) – É a razão entre a intensidade e a 
área perpendicular a partir da qual irradia, antes de alcançar 
os olhos do observador. É a quantidade de luz ou intensidade 
luminosa que o homem consegue enxergar. 
Essas quatro grandezas da fotometria são representadas na 
Figura 3. 

 
Figura 3 - Grandezas da fotometria. [5] 
 
Índice de Reprodução de Cores (IRC) – É uma medida que 
corresponde a fidelidade de reprodução de um objeto entre a 
cor real e sua aparência quando incidente uma fonte de luz 
artificial. Quando mais alto este índice, mais fiel e precisa 
são as cores. A tecnologia LED atinge um IRC próximo do 
ideal, sendo considerado muito bom [4]. A Figura 4 abaixo, 
demonstra a fidelidade das cores de acordo com o tipo de 
lâmpada. 
 

 
Figura 4 -  Índice de Reprodução de Cores (IRC). [7] 
 

As luminárias públicas a LED deverão apresentar índice 
de reprodução de cor (Ra) ≥ 70)[8]. 

 
Temperatura de Cor – Quando se trata de temperatura de 

cor, este termo não se refere ao calor específico da lâmpada, 
mas sim a tonalidade apresentada ao ambiente, assim quanto 
mais alta for sua temperatura de cor, mais clara será a 
tonalidade da luz e sua medida é expressa em Kelvin (K) [5]. 

 A Figura 5 apresenta a temperatura de cor. 
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Figura 5 - Temperatura da cor nos LEDS. [5] 

 
Eficiência energética para luminárias a LED – A definição 

sobre eficiência energética é a razão entre o fluxo luminoso 
da luminária (lm) e a potência total consumida (W). A 
medição deve ser realizada após o período de estabilização 
da luminária na tensão de ensaio [8].  

As luminárias a LED devem apresentar eficiência 
energética conforme a Tabela 1 abaixo: 

 

 
Tabela 1 - Classificação para nível de eficiência energética para 
ENCE (Etiqueta Nacional de Conservação de Energia). [8] 
 
C. Vantagens e desvantagens das lâmpadas LED 

O LED possui inúmeras características positivas, sendo as 
principais delas a eficiência energética, a vida útil 
prolongada, devido a ser mais resistentes a impactos e 
vibrações, reduzindo assim a necessidade de manutenção, 
promovendo economia e preservação do meio ambiente [5]. 

As lâmpadas LED proporcionam um nível alto de 
eficiência, além de emitirem um fluxo luminoso bastante 
considerável. Isso possibilita ao usuário uma sensação de 
segurança maior, principalmente em vias públicas e que 
contribui também para diminuição dos riscos de acidentes, 
pois sua alimentação opera em baixa tensão. No caso das 
emissões de radiação ultravioleta (UV), que não existem com 
essa tecnologia, evitando com isso a atração de insetos à 
luminária e a degradação das características da própria 
luminária. [5]. 

Na tecnologia LED também existem algumas 
características negativas. Como é de conhecimento, a rede 
elétrica é vulnerável a alterações no sistema como picos de 
energia, sendo que para proteger o LED é necessário investir 
em equipamentos de segurança para evitar prejuízos no 
sistema de iluminação, acarretando um custo elevado à 
tecnologia [9]. 

Uma outra desvantagem é a temperatura em que os LEDs 
estão submetidos no ambiente, fazendo com que o passar dos 
anos, a luminosidade do LED não se mantenha constante 
perdendo gradativamente sua eficiência. Há formas de 
diminuição dessa degradação, como o uso de dissipadores de 
calor nas luminárias, provocando um resfriamento natural 
sobre a temperatura de aquecimento das mesmas [5]. 

O custo também reflete nesse tipo de sistema de 
iluminação, pois quando se trata de uma nova tecnologia 
lançada no mercado consumidor, automaticamente os custos 
iniciais são elevados. 

 
D. LEDs de Alta Potência 

Os LEDs de alta potência apresentam um elevado fluxo 
luminoso com um ângulo de abertura maior, possibilitando 
uma dispersão maior deste fluxo. Esse alto fluxo luminoso 
dos LEDs de potência está permitindo a sua utilização em 
aplicações de iluminação em locais onde apenas lâmpadas 
convencionais eram utilizadas, como em iluminação de 
interiores, decoração arquitetônica, sinalização semafórica, 
iluminação pública, entre outras.  

A tensão de operação de um LED de alta potência pode 
variar entre 2,5 volts (V) e 36V, sendo considerada uma 
tensão baixa, gerando uma potência em Watts (W) entre 1W 
e 100W, com uma vida útil média de 50 mil horas [5]. 

A intensidade luminosa dos LEDs é dada através do 
controle da corrente fornecida pela fonte de alimentação. 
Esse controle de corrente é devido a temperatura de operação 
do LED, onde é variada a resistência, consequentemente há 
uma variação de corrente. Essa variação de corrente 
determina a temperatura do LED e devido a isso, os LEDs 
não podem ser ligados diretamente a rede elétrica, pois os 
sinais de tensão e corrente são diferentes dos sinais 
fornecidos pela rede da concessionária. O uso de um circuito 
de controle auxilia na delimitação das correntes aplicadas no 
LED, é conhecido como driver ou conversores de controle 
[10]. 

Os circuitos de controle são específicos para cada tipo de 
projeto envolvendo iluminação LED, e sua função é retificar 
a tensão de entrada da rede elétrica da concessionária, 
fornecida em corrente alternada (CA) para corrente continua 
(CC) e alimentar um conversor CC-CC, onde este tem por 
finalidade regular os níveis de tensão e controle de corrente 
na saída, reduzindo ou elevando sua tensão [10]. 

Os conversores CC-CC são controlados por um sistema de 
controle conhecido como pulse width modulation (PWM), 
que tem como principal característica controlar o valor da 
tensão de saída e são divididos em dois grupos [10]: 

Conversores não isolados: step-down ou Buck, step-up ou 
boost e step-up/down ou Buck-boost; 

Conversores isolados: flyback, forward, push-pull, meia 
ponte e ponte completa. 

Estes conversores integrados com a fonte chaveada, fazem 
parte do circuito de controle para aplicação em sistemas de 
iluminação empregando LED, pois é necessário que se tenha 
controle de corrente na sua saída e não somente de tensão 
[10]. 

 
E. Iluminação Pública 

O setor de iluminação se destaca como um mercado em 
crescente evolução. Até recentemente, a maioria das 
lâmpadas destinadas à iluminação residencial era do tipo 
incandescente, que consumia muita energia e durava um 
curto período de tempo. Gradativamente, esses produtos 
foram substituídos pelas fluorescentes compactas, ou 
lâmpadas eletrônicas, quatro vezes mais eficientes e seis 
vezes mais duráveis que as incandescentes, porém com maior 
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impacto ambiental. Mais recentemente, percebeu-se o início 
da popularização das lâmpadas LED [11].  

As lâmpadas de LED são o futuro da iluminação. Esta 
afirmação não é novidade, como mostram os números do 
Internacional Navigant Research a respeito das vendas deste 
tipo de artigo para projetos de retrofit em edificações 
comerciais. Conforme o levantamento do instituto, até 2023 a 
tecnologia representará 74% dos produtos vendidos para este 
fim [12]. 

A substituição de lâmpadas públicas tradicionais por 
LEDs, tem, como destaque em uma obra de eficiência 
energética, o aumento da segurança e conforto dos usuários, 
aumento do nível de iluminância e uniformidade, valorização 
do espaço público, redução dos investimentos de manutenção 
corretiva devido à alta vida útil das luminárias de LED, além 
da melhoria da percepção visual e da redução do consumo de 
energia elétrica. 
 
F. Luminárias 

As luminárias exercem três funções básicas para o sistema 
de iluminação: 

• Prover meios para instalação da própria luminária e 
dos componentes elétricos; 

• Manter as condições ambientais adequadas para 
operação dos componentes; 

• Distribuir o fluxo luminoso proveniente da lâmpada. 
O conjunto que compõe uma luminária à LED é formado 

pelos seguintes componentes: LED (1), fonte de alimentação 
e controle (2), lentes (3) e dissipadores de calor (4). A Figura 
6 mostra a estrutura de uma luminária com sistema LED. 

 

 
Figura 6 - Luminária com sistema LED. [5] 
 

As luminárias para iluminação pública obtiveram uma 
grande melhoria a partir da publicação da norma NBR 
15129, publicada em 2004 e atualizada em 2012. Esta norma 
trouxe exigência de materiais de melhor qualidade nos 
projetos de eficiência energética em iluminação pública [13].  

Um grande desafio dos fabricantes de luminárias LED 
aplicadas em iluminação pública é desenvolver uma 
luminária que promova economia de energia e supere os 
níveis de iluminância e uniformidade atingidos pela principal 
fonte de luz utilizada atualmente, que é a lâmpada a vapor de 
sódio de alta pressão. Além disso, os fabricantes também 
procuram desenvolver equipamentos que contribuam para 
essa eficiência, como ajustes e altura, tipos de postes de 
iluminação, inclinações dos braços de sustentação das 
luminárias, não dependendo somente dos efeitos do LED 
[13]. 

Um efeito causado pela iluminação a LED, é que não 
existe uma única fonte luminosa emitindo fluxo luminoso 
para todos os lados, e sim um conjunto de LEDs emitindo 
fluxo luminoso de forma direcionada, com auxílio de todos 
os equipamentos que compõe uma luminária a LED [13]. 

Para se obter um melhor desempenho nas luminárias, 
utiliza-se lentes com o objetivo de direcionar a luminosidade 
produzida pelo LED de alta potência. Os dissipadores de 
calor também são utilizados nesse tipo de sistema para 
dissipar o calor nas luminárias em que os LEDs são 
submetidos, fazendo com que eles mantenham suas 
características luminosas [5]. 

 
G. ABNT NBR 5101:2012 

Esta norma tem como objetivo estabelecer requisitos 
mínimos para iluminação de vias públicas, proporcionando 
segurança ao tráfego de pedestres e veículos.  

Para a iluminação pública, a NBR 5101:2012 define que o 
objetivo é prover luz, ou claridade artificial, nos logradouros 
públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos 
ocasionais [14]. 

O item 4 da NBR 5101 classifica as condições gerais, 
como a classificação das vias, denominada como uma 
superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 
compreendendo pista, calçada, acostamento, ilha e canteiro 
central. 

Os projetos para iluminação devem ser elaborados a partir 
das características da via, como seu volume de tráfego ou 
quanto a classificação da velocidade. O volume de tráfego 
pode ser dividido em classes como Leve (até 500 veículos), 
Médio (501 a 1200) e Intenso (acima de 1200) veículos por 
hora. 

A classificação das vias pode ser dividida em: 
a) Vias de trânsito rápido: alta velocidade tráfego, com 

separação e sem cruzamentos; 
b) Vias arteriais: vias de mão dupla com cruzamentos e 

travessias de pedestres em pontos definidos, e vias rurais de 
mão dupla com separação por canteiros; 

c) Vias coletoras: vias radiais e urbanas de interligação 
entre bairros; 

d) Vias locais: vias de acesso residencial. 
 
A partir das definições do tipo de via, pode se definir os 

valores mínimos de iluminância média para determinado 
volume de tráfego de veículos. A Tabela 2 mostra esses 
valores. 

 
Tabela 2 - Requisitos mínimos de iluminância média e fator de 
uniformidade conforme descrição da via e volume de tráfego 
motorizado. [14] 
 

Descrição da Via Volume do Tráfego
Iluminância Média 

(lux)
Fator de Uniformidade

Intenso (V1) 30 0,4

Médio(V2) 20 0,3

Intenso (V1) 30 0,4

Médio(V2) 20 0,3

Intenso (V2) 20 0.3

Médio(V3) 15 0,2

Leve(V4) 10 0,2

Médio(V4) 10 0,2

Leve(V5) 5 0,2

Vias de trânsito rápido

Vias locais

Vias arteriais

Vias coletoras
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Os valores de iluminância para a iluminação de pedestres 
é definido de acordo com as características atribuídas a cada 
tipo de via descritos abaixo e na Tabela 3. 

a) Vias de uso noturno intenso por pedestres apresentam 
grande atividade comercial e social; 

b) Vias de grande tráfego noturno: áreas de lazer, praças e 
avenidas; 

c) Vias de uso noturno moderado: passeios e 
acostamentos; 

d) Vias de pouco uso: passeios de bairros residenciais 
 

 
Tabela 3 - Requisitos mínimos de iluminância média e fator de 
uniformidade conforme descrição da via e volume de tráfego de 
pedestres. [14] 

 
1) Condições Particulares 
Algumas áreas são mais complexas para se definir os 

valores de iluminância, necessitando uma análise diferente 
para atender o mínimo de visão e para a melhor opção de 
manobras dos veículos. 

De acordo com o item 6.2.10 da NBR 5101, que 
contempla o assunto sobre a compatibilidade da arborização, 
verifica-se que para atender a uma iluminação ideal da área a 
ser iluminada que contenha uma arborização, é utilizada uma 
equação para desobstruir a iluminação na via, onde são 
consideradas os ângulos de máxima incidência de luz da 
luminária no sentido longitudinal e transversal à via, a sua 
altura de montagem a distância da arvore [14]. 

Essa equação deve ser utilizada para situações como a 
readequação de sistemas onde já existem os postes de 
iluminação e as árvores, implantação de novos sistemas de 
iluminação em praças, vias e calçadões, e na implantação de 
novas árvores em praças, vias e calçadões, para que em todos 
estes casos, esta equação auxilie na definição da posição dos 
postes e árvores [14]. 

Para o cálculo da desobstrução da iluminação em árvores 
no sentido longitudinal e transversal da via, observa-se a 
Figura 7. 

 
Figura 7 - Método de cálculo de compatibilidade com a arborização. 
[14] 

 
Tem-se 

 
    (1) 

 
em que 
  
Z é a altura mínima de um galho em metros; 
 
H é a altura de montagem da luminária em metros; 
 

 é igual a cotang 75º, igual a 0,26 (ângulo de máxima 
incidência de luz para o sentido longitudinal); 
 

 é igual a cotang 60º, igual a 0,57 ( ângulo de máxima 
incidência de luz para o sentido transversal); 
 
D é a distância mínima do galho de menor altura. 
 

Uma opção relevante na questão da iluminação para as 
áreas de pedestres são as fontes de luz monocromáticas, que 
por sua vez devem ser evitadas onde haja risco de falta de 
segurança e que seja ambientalmente sensíveis, ou onde há 
predominância de atividade de pedestres. 

As faixas para travessias de pedestres possuem uma 
especificidade particular, visto que pode ser utilizada uma 
iluminação adicional para que esta seja destacada na via, e 
recomenda-se que as lâmpadas utilizadas neste tipo de 
iluminação tenham temperatura de cor diferente das 
lâmpadas que iluminam as pistas de rolamento. 

A iluminação para os espaços com predominância de 
pedestres como praças, parques, calçadões e equivalentes, 
devem permitir no mínimo a orientação, o reconhecimento 
mútuo entre as pessoas, a segurança para o tráfego de 
pedestres e a identificação correta de obstáculos, 
proporcionando uma distância segura, para uma informação 
visual suficiente a respeito do movimento das pessoas [14] 

Para reconhecimento de uma pessoa com qualquer sinal 
de hostilidade e tomar as ações evasivas apropriadas, é 
necessário ter no mínimo uma distância de 4 metros. Nesta 
distância, o nível de iluminância médio necessário para 
reconhecimento facial é de 3 lux, podendo variar até 40 lux, 
sendo que sobre a superfície da via o valor não pode ser 
inferior a 1 lux [14]. 

 
H. DIALux – Software de simulação de iluminação 

O DIALux é atualmente um dos softwares de simulação 
mais populares do mundo, e pode ser baixado gratuitamente 
no site da empresa. Teve sua primeira versão no ano de 1995 
e foi desenvolvido pela alemã DIAL GmbH. O fator que 
destaca o uso do DIALux é a variedade de cenários, capaz de 
simular ambientes internos e externos sob qualquer fonte de 
luz [15]. A Figura 8, apresenta a interface do programa. 

 

Descrição da Via Volume do Tráfego
Iluminância Média 

(lux)
Fator de  Uni formidade

Vias de uso noturno 
intenso Intenso (P1) 20 0,3

Vias de grande trafego 
noturno Grande(P2) 10 0,25

Vias de uso noturno 
moderado Médio(P3) 5 0,2

Vias de pouco uso Leve(P4) 5 0,2
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Figura 8 - Simulação de iluminação com Software DIALUX 4.13.  
 

Os resultados obtidos pelo software podem ser 
apresentados em diversas formas como desenho em CAD, 
relatórios em PDF, ou através de imagens e vídeos, 
demonstrando assim a importância desse software para 
desenvolvimento de projetos e sistemas para iluminação. 

 
  

 III. ESTUDO DE CASO 
 

Nesta seção será apresentado os resultados do estudo de 
caso das simulações da iluminação atual e de uma futura 
instalação usando tecnologia LED, bem como seus custos e 
retorno financeiro. 
A. Levantamento da situação atual da Iluminação 

 Com o objetivo de verificar a situação atual da 
iluminação externa, foram levantados todos os pontos de 
iluminação na área da FADEP. Essa contagem foi 
subdividida para detalhar o tipo de lâmpada empregada em 
cada ponto e sua potência, potência do reator e potência total 
instalada. A Tabela 4 apresenta essas informações. 

 

 
Tabela 4 - Contagem das lâmpadas empregadas na área externa da 
FADEP. 
 

Esse levantamento totalizou 132 pontos de iluminação. O 
mapa da Figura 9 mostra a distribuição desses pontos de 
iluminação na área externa da FADEP. 

 

 
Figura 9 - Mapa de distribuição dos pontos de iluminação na 
FADEP. 
 

Outra informação relevante é que este levantamento 
resultou em uma potência total instalada de 
aproximadamente 35,5 kW. 

É considerado que por se tratar de uma instituição 
particular, que possui um horário de funcionamento noturno, 
e que suas lâmpadas e luminárias externas são ligadas 
manualmente por funcionários responsáveis, faz com que 
haja uma análise diferenciada quando se trata do horário de 
funcionamento do sistema de iluminação. Assim, o horário 
de consumo é tratado no inverno quando a iluminação é 
ligada entre 18:00 e 23:30 horas e para horário de verão entre 
19:00 e 23:30. Para efeitos de cálculo, foi utilizado uma 
média diária, 5 horas de iluminação ligadas durante o período 
letivo anual. 

Para cálculos de potência consumida foi usado o ano 
letivo de 2016, tendo este ano com um total de 208 dias 
letivos. A Tabela 5, demonstra esse consumo durante o 
período letivo. 

 
Tabela 5 - Potência total consumida durante ano letivo de 2016. 
 

Percebe-se que o consumo total da iluminação externa da 
instituição no ano letivo de 2016 foi de aproximadamente 37 
mil kWh. 

A partir de dados extraídos da fatura de energia elétrica da 
FADEP, que fornece o resumo de consumo do ano de 2016, 
é percebido que a somatória do consumo de ponta e o 

Tipo Quantidade
Potência 

(W)
Reator 

(W)
Pot. Total 

(kW)

Refletor de 400W 19 400 45 8,455
Refletor 150W led 6 150 0,900
Lâmpada fluor. Comp. 45W 27 45 0 1,215
Lâmpada fluor.Comp. 15W 11 15 0 0,165
Lâmpada tub. led 9W 12 9 0,108
Refletor 100W led 2 100 0,200
Lâmp. Vapor de sódio 400W 18 400 45 8,010
Lâmp. Vapor Metalico 400W 37 400 45 16,465
Total 132 35,518

Tipo Quantidade
Pot. Total 

(kW)

kWh 
considera 

5 horas 
diárias

kWh - 
Considera 
208 dias 

letivos 2016
Refletor de 400W 19 8,46 42,28 8.793,20
Refletor 150W led 6 0,90 4,50 936,00
Lâmpada fluor. Comp. 45W 27 1,22 6,08 1.263,60
Lâmpada fluor. Comp. 15W 11 0,17 0,83 171,60
Lâmpada tub. led 9W 12 0,11 0,54 112,32
Refletor 100W led 2 0,20 1,00 208,00
Lâmp. Vapor de sódio 400W 18 8,01 40,05 8.330,40
Lâmp. Vapor Metalico 400W 37 16,47 82,33 17.123,60

Total 132 35,52 177,59 36.938,72
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consumo fora ponta foi de 399.681 kWh. Isso corresponde a 
uma média mensal de 33.306,75 kWh. 

Para efeito de comparação, o consumo total anual da 
iluminação externa equivale a pouco mais de um mês de 
consumo total anual da instituição, ou seja, isso significa que 
dos quase 400mil kWh de consumo anual, 9,25% desse 
consumo tem origem da iluminação externa. 

 
1) Simulação da iluminação atual 

Para iniciar o levantamento dos valores de iluminância, 
foram demarcados alguns pontos de medição definidos 
aleatoriamente dentro da área da FADEP. A Figura 10, 
detalha onde foram marcados esses pontos. 

 

 
Figura 10 - Demarcação dos pontos de medição.  
 

 A partir desses pontos referidos, foram coletados os 
valores de iluminância, e para isso utilizou-se um luxímetro 
como visto na Figura 11, da marca AMPROBE modelo LM-
100, devidamente calibrado. 

 

 
Figura 11- Luxímetro AMPROBE LM-100. [16] 

 
Usou-se o software DIALux para simulação da situação 

atual foi utilizado a planta baixa em CAD da área da FADEP, 
assim foi redesenhado em três dimensões de acordo com a 
escala da planta. Para ter um resultado mais próximo da 
realidade, utilizou-se de lâmpadas e luminárias de mesma 

potência, altura das montagens, distanciamento das vias e 
edifícios, considerou-se também a arborização da área e a 
construção dos blocos e edifícios e árvores.  

Como a maior parte do estacionamento possui uma área 
arborizada, e para garantir um melhor resultado, levou em 
consideração uma altura média e preenchimento das árvores. 
Não foi necessário detalhar os prédios e blocos da 
Instituição, pois o que foi considerado foi somente sua altura 
para cálculos de sombreamento. As Figuras 12 e 13 
apresentam como ficou a situação da iluminação externa 
atual simulada no DIALux. 

 

 
Figura 12 - Vista aérea da simulação atual da iluminação externa na 
FADEP.  
 

 
Figura 13- Vista aérea da simulação atual da iluminação na FADEP.  
 

O mapa de cores falsas que o software apresenta, colabora 
na interpretação e análise da situação da iluminância, onde 
percebe-se nas partes mais escuras o baixo valor de 
iluminância e que pode ser verificado na Figura 14. 
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Figura 14 - Gráfico de cores falsas.   
 

  Percebe-se que onde estão localizados os edifícios, a 
concentração de escuridão é maior, pois para a análise desse 
estudo não foi considerada a iluminação internas dos 
ambientes.  

De acordo com o item 4 da NBR 5101:2012 e por se tratar 
de um caso específico, a FADEP foi enquadrada quando se 
trata de tráfego de veículos automotores nas categorias de 
trânsito local e de veículos V4 (médio). Essa categoria define 
que a iluminância média para o trânsito de veículos seja de 
10 Lux. 

Ainda no item 4, também é tratado sobre o tráfego de 
pedestres, que para o caso da FADEP, se enquadrou no uso 
noturno moderado, categoria (P3), e com iluminância média 
de 5 Lux. 

As medições realizadas com o luxímetro e as medições 
extraídas do DIALux, podem ser comparadas na Tabela 6. 

 

 
Tabela 6 - Valores medidos nos pontos referidos. 

 
A partir dos dados coletados e o enquadramento da 

FADEP segundo a NBR 5101:2012, pode-se concluir que 
90% das medições realizadas com o luxímetro (em amarelo 
na tabela), estão com os valores abaixo dos níveis mínimos 
médios para trânsito de veículos e 70% estão abaixo dos 
níveis mínimos médios para a circulação de pedestres. 

Percebe-se que as medições simuladas têm valores 
maiores, porém 55% das medições estão abaixo dos valores 
mínimos médios de iluminação para circulação de veículos e 
20% estão abaixo dos níveis mínimos médios para circulação 
de pedestres. 

Essa diferença na comparação leva em conta que a 
iluminação real instalada possui luminárias e lâmpadas com 
algum tempo de uso, podendo-se assim admitir um desgaste 
ou perda da eficiência da lâmpada. Somado a isso, algumas 
luminárias estão com o vidro refletor sujo, e outras 
queimadas. 

A iluminação simulada no software não leva em 
consideração estes contratempos, pois simula a luminária ou 
a lâmpada em sua potência máxima, justificando assim essa 
diferença na iluminância. 

 
B) Simulação utilizando luminárias LED 

Para a nova simulação no software DIALux, a qual foi 
proposto esse estudo, iniciou-se a troca de todas as lâmpadas 
e luminárias de tecnologia antiga, por novas com a 
tecnologia LED. 

Como esse estudo deve se adaptar a interpretação das 
normas da NBR 5101:2012, verificou-se que as iluminâncias 
do sistema de iluminação atual não a atendiam. 
Posteriormente foi elaborada nova simulação corrigindo os 
locais que se apresentavam fora da norma, ou seja, foram 
criados novos pontos de iluminação para atender o novo 
sistema. 

O alcance dos valores de iluminância desejado, somente 
tornou-se possível com o incremento de novos pontos de 
iluminação, como postes e super postes para as luminárias e 
refletores. 

A nova simulação do sistema de iluminação à LED pode 
ser vista nas Figuras 15 e 16. 

 
Figura 15 - Vista aérea da simulação da iluminação LED externa na 
FADEP.  
 

Ponto de Medição Medição Real (lux)
Medição Simulada 
Atual- DIALux  (lux)

1 1,50 8,80
2 2,50 6,96
3 0,10 3,96
4 8,40 18,50
5 1,70 5,51
6 1,80 4,47
7 4,50 16,88
8 2,80 3,69
9 8,50 15,57
10 1,20 5,82
11 1,30 0,89
12 2,50 5,35
13 145,00 192,00
14 10,00 34,18
15 28,70 54,11
16 0,50 7,91
17 1,30 15,79
18 3,50 17,90
19 6,70 22,18
20 2,70 6,36
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Figura 16 - Vista frontal da simulação da iluminação LED externa 
na FADEP.  
 

Pode ser verificado que a iluminância medida nos pontos 
de medição melhorou consideravelmente em comparação 
com a simulação da iluminação atual. Essa melhora pode ser 
vista através do gráfico das cores falsas na Figura 17 e o 
resultado final comparativo pode ser analisado na Tabela 7. 

 

 
Figura 17 - Cores Falsas 
 

A Tabela 7 também mostra o comparativo de duas 
simulações com luminárias LED. A simulação futura 1 foi 
elaborada com a necessidade de incrementar novos pontos de 
iluminação na área externa da FADEP, e para esses novos 
pontos foram adicionadas luminárias LED de 85W de 
potência e custo unitário de R$710,00, o que já demonstrou 
uma melhoria no sistema, se enquadrando ao objetivo 
proposto. 

A justificativa de se elaborar a simulação futura 2, é que 
devido ao valor da luminária de 85W ter um custo bem 
próximo da luminária de 150W, onde o custo dessa luminária 
é de R$ 880,00, significa que há uma melhora dos valores de 
iluminância de toda a área, por uma pequena diferença nos 
custos. 

 
Tabela 7 - Valores medidos nos pontos referidos. 

 
Nos dois sistemas à LED é possível verificar que a 

iluminância tem uma grande e significativa melhoria, 
podendo alcançar níveis altos, consequentemente 
melhorando a visibilidade, segurança de tráfego dos veículos 
e pedestres. 

A verificação da comparação das duas novas simulações 
resulta que a simulação futura 2 teve um acréscimo de 11% 
ao seu custo final, porém a média de iluminância aumentou 
em 21,8%, considerando assim que um pouco a mais de 
investimento, resulta numa melhor qualidade do sistema de 
iluminação. 

 
1) Levantamento de custos e payback para novo sistema 
LED 

A demonstração dos cálculos para determinar os custos do 
novo sistema de iluminação à LED, leva em consideração os 
valores de custos das luminárias e lâmpadas utilizadas 
atualmente, custos de manutenções e valores da tarifa de 
energia, assim como a potência das lâmpadas e luminárias. 

Para efeitos de comparação, a Tabela 8 demonstra as 
luminárias mais usadas no sistema. Na situação atual a mais 
usada é a vapor metálico 400W e a para situação futura a 
mais utilizada é a luminária LED 150W. 

 
Tabela 8- Comparação dos dados principais das luminárias. 
[17][18] 

O valor médio do kWh para o ano de 2016 foi extraído a 
partir da fatura de energia elétrica, onde tem-se valores do 
kWh para o horário de ponta e fora ponta. A equação (2) 
demonstra cálculo. 

Tem-se 
 

Ponto de Medição Medição Real (lux)
Medição Simulada 
Atual- DIALux  (lux)

Medição Simulada 
Futura -1 -(lux)

Medição Simulada 
Futura -2- (lux)

1 1,50 8,80 18,88 26,74
2 2,50 6,96 21,59 25,99
3 0,10 3,96 13,21 18,45
4 8,40 18,50 32,49 36,01
5 1,70 5,51 19,96 24,25
6 1,80 4,47 26,88 36,51
7 4,50 16,88 20,50 20,33
8 2,80 3,69 31,26 36,54
9 8,50 15,57 20,78 35,80
10 1,20 5,82 19,71 25,58
11 1,30 0,89 32,23 32,27
12 2,50 5,35 15,16 21,51
13 145,00 192,00 115,72 118,97
14 10,00 34,18 16,69 17,06
15 28,70 54,11 32,53 32,69
16 0,50 7,91 26,35 35,67
17 1,30 15,79 31,07 38,42
18 3,50 17,90 12,27 15,44
19 6,70 22,18 14,95 35,23
20 2,70 6,36 26,93 36,51

Comparativo de luminárias mais usadas no sistema
Tipo Vapor Metálico Lum. LED 150W

Potência 400 W 150W
Fluxo Luminoso 30000 Lumens 14619 Lumens

Eficiência 
Luminosa

75 lm/W 97,5 lm/W

IRC 65 80
Vida Util 15000 h 50000 h

Temp. de cor 4500 k 6500 k
Reator Sim Não
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 (2) 

onde 
 
Tp é a tarifa do horário de ponta, que considera entre 

18:00h e 21:00h e para o horário de verão fica entre 19:00h e 
22:00h, sendo considerada a utilização de 3h diárias; 

Tfp é a tarifa do horário fora ponta, sendo considerada a 
utilização de 2h diárias; 

Qh é a quantidade de horas que o sistema fica ligado por 
noite.  

 O resultado dessa equação originou o valor médio do 
kWh em R$ 0,66. A partir disso, podem-se fazer os cálculos 
de consumo e custos mensais. Estes dados podem ser 
verificados na Tabela 9.  

 
Tabela 9 - Valores mensais da situação atual da iluminação. 
 

Para obter resultados da eficiência energética, devem-se 
trocar somente as lâmpadas e luminárias do sistema de 
iluminação atual por lâmpadas e luminárias LED. A Tabela 
10 demonstra os valores mensais para a iluminação LED. 

 

 
Tabela 10 - Valores mensais da iluminação LED. 
 

Esta comparação é iniciada através de uma análise 
utilizando as tabelas 9 e 10, onde se verifica a soma dos 
valores em reais consumidos em um mês pela iluminação 
atual, que de acordo com a tabela 9, resulta em R$ 2.010,48. 
Este valor de R$ 2.010,48 é somado com os custos de 
manutenções do sistema dividido pela quantidade de meses 
no ano. O mesmo cálculo é feito para o sistema LED, assim, 
para se obter a economia mensal entre os dois sistemas, 
diminui-se o valor da energia total atual pela energia total 
futura do sistema (Equação 3). 

 
Tem-se 
 

  
                                               (3) 

 
Onde  

 
Eco. mês = é a economia mensal do sistema; 
Energ. tot. atual = é a soma dos gastos com iluminação em 

um mês; 
Energ. tot. nova = é a soma dos gastos com iluminação em 

um mês do novo sistema; 
Manut. = são os custos de manutenção mensal; 
12 é a quantidade de meses do ano. 
 
 
A economia anual é resultado da multiplicação da 

economia mensal pela quantidade de meses do ano (Equação 
4). 

 
            (4) 

 
O custo de redução total do sistema é dado a partir da 

multiplicação dessa economia anual com a vida útil do 
produto instalado. Para este sistema verifica-se que a redução 
chega ao valor de R$ 760.716,00 durante o ciclo de vida útil 
das luminárias. 

Considerando somente a troca das lâmpadas e luminárias 
atuais por lâmpadas e luminárias LED, o valor total do 
investimento é de R$ 67.898,00, sendo assim, estima-se que 
o payback, ou retorno financeiro, desse investimento resulte 
em 4,29 anos (Equação 5). 

 
   

 
    (5) 

 
Para obter uma melhoria na iluminação e se adequar a 

NBR 5101:2012, é necessário um investimento maior. Os 
custos de uma implantação de um sistema de iluminação à 
LED com melhoria da iluminação podem ser verificados 
através da Tabela 11.  

 

 
Tabela 11 - Valores de investimento e custos mensais de utilização 
de energia da situação futura com iluminação à LED. 
 

Também é acrescentado para melhoria, a instalação de 
postes de aço galvanizado simples curvados com 6 metros de 
altura para acondicionamento de uma luminária, postes 
duplos curvados de 6 metros de altura, para 
acondicionamento de duas luminárias e super poste com 18 
metros de altura para acondicionamento de 4 luminárias. 
Para todos os casos, as estruturas são semelhantes as já 
instaladas na FADEP. A Tabela 12 identifica a quantidade e 

7 2 8 9
Qtd. Luminárias 58 18 26 11

Potência Total (W) 445 445 45 15

Iluminância (Lux)
Cosø - FP
Horas/Dia 5 5 5 5

Dias/Mês 17,33 17,33 17,33 17,33

Manutenção Anual -R$                -R$                -R$                -R$                

Vida Útil Produto 14,43 9,62 9,62 9,62

KWh por produto/ mês 38,55925 38,55925 3,89925 1,29975

EnergiaTotal  (KWh/mês) 2236,4365 694,0665 101,3805 14,29725

Custo Energia/Mês 1.476,05R$        458,08R$           66,91R$             9,44R$               

3 5 6
Qtd. Luminárias 57 19 37

Potência Total (W) 150 150 19

Iluminância (Lux)
Cosø - FP
Horas/Dia 5 5 5

Dias/Mês 17,33 17,33 17,33

Manutenção Anual -R$                -R$                

Vida Útil Produto 48,09 48,09 48,09

KWh por produto/ mês 12,9975 12,9975 1,64635

EnergiaTotal  (KWh/mês) 740,8575 246,9525 60,91495

Custo Energia/Mês 488,97R$           162,99R$           40,20R$             

3 5 6
Qtd. Luminárias 113 28 11

Potência Total (W) 150 150 19

Iluminância (Lux)
Cosø - FP
Horas/Dia 5 5 5

Dias/Mês 17,33 17,33 17,33

Manutenção Anual -R$                -R$                -R$                

Vida Útil Produto 48,09 48,09 48,09

KWh por produto/ mês 12,9975 12,9975 1,64635

EnergiaTotal  (KWh/mês) 1468,7175 363,93 18,10985

Custo Energia/Mês 660,92R$           163,77R$           8,15R$               

Custo por Produto 880,00R$           770,00R$           84,00R$             

Investimento 99.440,00R$      21.560,00R$      924,00R$           
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valores para os novos postes do novo sistema de iluminação 
à LED. 

 
 

 
 Tabela 12- Valores das estruturas utilizadas para novo sistema de 
iluminação à LED. 
 

A partir do levantamento de todos os componentes 
utilizados neste estudo, o que resulta no investimento total de 
R$ 148.109,00, aonde a economia anual com essa nova 
iluminação chega a R$ 9.467,75 em relação à iluminação 
atual. Para este sistema verifica-se que a redução chega ao 
valor de R$ 455.304,00 durante o ciclo de vida útil das 
luminárias. 

  Estima-se que o payback, ou retorno financeiro, desse 
investimento resulte em 15,64 anos. 

 
 

IV. CONCLUSÕES 
 

Entende-se que o cenário brasileiro e internacional tende a 
aderir as novas ideias e tecnologias em relação ao setor de 
iluminação, pois este demonstra resultados de economia com 
uso de equipamentos mais eficientes, reduzindo custos com 
energia elétrica, redução de manutenções e por fim acaba 
colaborando de forma positiva contra a emissão de gases ao 
meio ambiente.  

Novas leis e normas estão sendo criadas pelos governos 
para garantir a qualidade dos equipamentos, demonstrando 
uma maior seriedade dos órgãos competentes em relação a 
este setor que promete um grande crescimento nos próximos 
anos. 

Em relação ao estudo de caso da iluminação externa da 
FADEP, constatou-se que o sistema atual não se adequava 
com a interpretação de alguns itens da NBR 5101:2012. 
Consequentemente, após elaboração de simulações com 
luminárias à LED no software DIALux, resultou em 
melhoria da iluminância nos pontos escolhidos para medição. 

Esses resultados simulados demonstram que a tecnologia 
LED além de ser mais econômica, também é mais eficiente 
em relação a outras tecnologias de iluminação mais antigas, 
provando assim que em breve será a mais usada quando se 
trata de iluminação eficiente. 

Os dados finais obtidos das simulações resultaram que 
somente trocando o sistema de iluminação atual por 
iluminação LED, resulta em um retorno financeiro de apenas 
4,29 anos. Porém, para se adequar a NBR 5101:202 e 
alcançar uma melhoria significativa, deve haver um 
investimento considerável, sendo que o retorno desse 
investimento será de longo prazo.  

Outro dado relevante, que colabora o payback elevado, é 
que a instituição não repassou os gastos com manutenções do 
sistema de iluminação, ficando de fora do cálculo e 
contribuindo para sua elevação. 

O que pode justificar esse longo prazo, é que a vida útil de 
uma luminária LED é muito longa e como é um caso 
específico da FADEP, que tem um tempo de uso reduzido 
(+/-5 horas diárias), sendo este tempo menor do que em 
relação a de uma luminária pública de rua (+/- 10 horas 
diárias). 

Por fim, nota-se que o estudo do caso alcançou o objetivo, 
simulando e demonstrando resultados. No entanto, percebe-
se que este estudo pode ter sequencia quando se trata de 
novas tecnologias, que evoluem constantemente, aumentando 
as eficiências, reduzindo custos e gerando economia para 
quem as utiliza. 
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Resumo – A implantação de sistemas distribuídos que 
geram energia elétrica por meio do aproveitamento de 
fontes renováveis mostra-se um mercado promissor para 
a expansão da matriz elétrica brasileira, desta forma, 
como a principal fonte de geração de energia atual é a 
hidráulica e o Brasil possui grande potencial para geração 
por meio da incidência de raios solares, optou-se pelo 
desenvolvimento de um estudo que tem como base a 
comparação da viabilidade econômica de um sistema de 
minigeração hidráulica e um sistema de minigeração 
fotovoltaica. Este estudo deve elencar as principais 
características de ambos os sistemas, visto que o 
aproveitamento hidráulico é uma fonte não intermitente e 
a fotovoltaica é intermitente. Com a análise dos resultados, 
o objetivo é apresentar qual investimento é mais atrativo 
em termos de geração de energia bem como retorno 
financeiro. 
 

Palavras-Chave – Comparação, Energia Elétrica, 
Fotovoltaica, Geração Distribuída, Hidráulica, 
Viabilidade. 

 
COMPARATIVE STUDY OF THE 
VIABILITY OF A HYDRAULIC 

MINIGENERATION SYSTEM AND A 
PHOTOVOLTAIC MINIGENERATION 

SYSTEM 
 
Abstract – The deployment distributed systems that 

generate electric energy through the use of renewable 
sources is shown as a promising market for expansion of 
the brasilian electric matrix, in this way, as the main 
source of current energy generation is the hydraulic and 
the Brazil has great potential for generate through the 
incidence of solar rays, it was decided for the development 
of a study that’s how base the comparison of the viability 
of a minigeneration hydraulic system and a 
minigeneration phtovoltaic system. This study should the 
main features of both systems, since the hydraulic 
utilization is a non-intermittent source and the 
photovoltaic is intermittent. With the analysis of the 
results, the objective is to present which investment is 
more attractive in terms of energy generation as well as 
financial return. 

 
Keywords – Comparision, Distributed Generation, 

Electric Energy, Hydraulic, Photovoltaic, Viability.  
 

NOMENCLATURA 

GD Geração Distribuída. 
FV Fotovoltaica. 
IGBT Transistor Bipolar de Porta Isolada. 
SCR Retificador Controlado de Silício 
CC Corrente Contínua 
CA Corrente Alternada 
GW Gigawatt 
MW Megawatt 
kW Quilowatt 
kWp Quilowatt pico 
kVA Quilovolt ampère 
PCH Pequena Central Hidrelétrica 
CGH Central Geradora Hidrelétrica 
UHE Usina Hidrelétrica de Energia 
PRODIST Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica do Sistema Elétrico Nacional. 
W/m² Watt/metro² 
kWh/m² Quilowatt hora/metro² 
m³/s Metros³/ segundo 
mm Milímetros 
m Metro 
A Ampère 
V Volts 
REN Resolução Normativa 
RPM Rotações Por Minuto 
ONS Operador Nacional do Sistema 
SIN Sistema Interligado Nacional 
ºC Graus Célsius 
GaAs Arsenato de gálio 
CIS  Disseleneto de cobre-índio 
CdTe Telureto de cádmio 
VPL  Valor Presente Líquido 
Payback  Tempo de Retorno do Capital Investido  
TIR  Tempo de Retorno do Investimento 

     Voc Tensão em circuito aberto 
     Vmpp  Tensão de pico  
     Isc Corrente de curto-circuito  
     Idc máx Máxima corrente de entrada 
     Icc          Máximo conjunto de corrente de curto-circuito 
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I.  INTRODUÇÃO 

A matriz elétrica brasileira tem como base a produção 
centralizada de energia, onde mais de 60% da energia é 
produzida a partir de hidrelétricas de grande porte, sendo 
estas, distantes dos centros de consumo. Esse modelo em 
questão, demanda por extensas redes de transmissão que, 
implicam em maiores riscos de falhas e perdas energéticas nas 
linhas de transmissão [1,2]. Ademas, a implantação de grandes 
aproveitamentos, barram em questões ambientais, seja devido 
aos alagamentos ou emissão de poluentes na atmosfera. Nesse 
contexto, o modelo de expansão centralizado, é 
complementado pelo modelo descentralizado, em que as 
fontes de geração se tornam de pequeno porte e são instaladas 
próximas aos centros de consumo [3]. 

O modelo descentralizado tende a ser diversificado devido 
a introdução de tecnologias que buscam a conversão da 
energia solar, eólica, biogás dentre outras, em energia elétrica. 
Outra importante característica dessas tecnologias é a 
possibilidade do aproveitamento de potências na ordem de 
unidades ou dezenas de quilowatts, assim destacando-se e 
ganhado força no mercado [4]. O conceito de Geração 
Distribuída (GD) no módulo um do PRODIST, é definida 
como [5]: 

“Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer
potência, com instalações conectadas diretamente no 
sistema elétrico de distribuição ou através de instalações 
de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma 
isolada e despachadas – ou não – pelo ONS”. 
A utilização da GD na forma de microgeração e 

minigeração distribuída a partir de fonte incentivada passou a 
ser regulamentada com a publicação da REN nº 482/2012, e 
complementada pela REN 687/2015, que trouxe novos 
conceitos à mini e microgeração de energia elétrica, além de 
caracterizar algumas condições de acesso e a validade dos 
créditos dos consumidores, simplificando o processo de 
conexão do sistema, tornando a GD mais vantajosa. [6,7].  

De acordo com [8], os sistemas hídricos de geração têm 
rendimentos, normalmente, acima de 80%, enquanto, estudos 
científicos apontam que os atuais sistemas de painéis solares 
têm rendimento variando entre 14 e 21% [9]. Todavia, estudos 
realizados em 2008 pela referência [10], o custo de 
implantação de um sistema FV interligado a rede é maior, e o 
custo da energia entregue ao consumidor tem um valor de 
aproximadamente três vezes o custo de uma pequena central 
hidrelétrica.  

Com base nas formas de geração incentivadas, nas 
condições locais e, considerando que as principais formas de 
geração de energia limpa e renovável no momento atual, são 
geração hidráulica e fotovoltaica [11], optou-se pelo 
desenvolvimento de um estudo que tem como contribuição a 
comparação da minigeração distribuída de ambos os sistemas 
supracitados, com capacidade instalada equivalente, para que 
se possa obter os valores referentes à viabilidade econômica e 
técnica e desta forma apresentar as características relevantes 
para cada sistema, visando a sustentabilidade e a economia. 
Serão utilizados dados técnicos e financeiros de um 
aproveitamento hidroelétrico e fotovoltaico em operação. A 
análise da viabilidade econômica será realizada com base no 
cálculo do valor presente líquido e o tempo do retorno do 
investimento. 

Na seção I, apresentou-se a introdução do trabalho, que 
consiste na contextualização do tema e na contribuição do 
trabalho. Na seção II, será apresentado respectivamente o 
contexto das energias renováveis no Brasil, na seção III, serão 
abordados os aspectos normativos da microgeração e 
minigeração distribuída, bem como o sistema de compensação 
de energia ativa. Na seção IV, serão apresentadas as 
caraterísticas dos sistemas de minigeração de fonte hidráulica 
e solar, na seção V apresenta-se o método utilizado para a 
análise de viabilidade e sua aplicação é mostrada na seção VI 
em que consta o estudo de caso, juntamente com a comparação 
dos resultados, e na última seção, são apresentadas as 
conclusões do trabalho. 

II. ENERGIAS RENOVÁVEIS NO BRASIL 

O desenvolvimento das energias renováveis surge como a 
necessidade de minimizar impactos ambientais causados pelo 
uso de combustíveis fósseis na geração de energia elétrica. Por 
conseguinte, a matriz elétrica ainda é pouco diversificada o 
que torna necessária a busca por novos métodos de geração de 
energia, e então se destaca a geração distribuída caracterizada 
pela instalação de sistemas com baixa potência e para 
consumo próprio ou de pequenos centros consumidores 
[12,13]. 

No ano de 2017, a matriz elétrica brasileira iniciou o mês 
de junho com 93,8 GW de capacidade hidráulica instalada, 
participação do gás natural 8,5%, petróleo 6,6% e carvão 
mineral 2,5%, a expansão da geração eólica tomou uma 
posição de 7,4% na matriz, enquanto as PCHs participam em 
apenas 3,3% [1]. Contudo, a fotovoltaica ainda não possui 
destaque na matriz elétrica brasileira [12]. Isto pode ser 
visualizado na Figura 1. Apesar da expansão das energias 
renováveis ser um mercado promissor, ainda apresentam 
algumas dificuldades, como o custo/benefício proporcionado 
pelas instalações que algumas vezes inviabiliza o investimento 
[12,13]. 

 
Fig. 1 Matriz elétrica de junho 2017 
Fonte: Adaptado de [1] 

A utilização de fontes renováveis na geração de energia 
vem superando as não renováveis desde 2012. Isto se deve 
especialmente ao avanço tecnológico aliado ao 
aproveitamento dos recursos disponíveis de forma distribuída 
[14]. 
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A. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
A GD já era utilizada no século XIX por meio das PCHs 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas), sendo que em 1883, deu-se 
o primeiro aproveitamento hidrelétrico no município de 
Diamantina, Minas Gerais [15]. 

Até metade do século XX, este tipo de geração atendia 
sistemas isolados em indústrias e prefeituras. Mas, por volta 
de 1945 começaram a surgir grandes empresas de geração de 
energia, e com isso os investimentos foram dedicados a 
grandes instalações, sendo excluídas as plantas de pequenos 
sistemas [15]. 

O retorno da GD no setor elétrico se deu em 1995, pela lei 
9.074, que possibilitava que a geração centralizada fosse 
fragmentada, existindo a partir de então pequenas e grandes 
centrais de geração de eletricidade [15]. 

A GD tem se expandido de forma constante e consistente 
no mundo. No Brasil, houve um rápido crescimento partindo 
principalmente da geração fotovoltaica, o que tem contribuído 
de forma relevante é a configuração das redes de distribuição 
e o desenvolvimento da rede inteligente [15]. 

As dificuldades para a expansão da GD estão associadas 
ao investimento na instalação do sistema à rede que é de 
responsabilidade do consumidor, e isto pode elevar o tempo 
do retorno do investimento dependendo das condições e do 
ambiente de instalação [15]. 

A GD proporciona vantagens para os consumidores, ao 
setor elétrico e à sociedade. Desta forma, aos consumidores 
está relacionada com uma menor dependência da energia 
fornecida pela concessionária, salvo os horários em que não 
produz energia [4]. 

Ao setor elétrico, a GD reduz custos, pois as perdas nas 
linhas de transmissão e distribuição diminuem, propicia maior 
estabilidade na tensão, e as perdas reativas de potência são 
reduzidas adiando dessa forma futuros investimentos com 
subestações de transformação [4]. 

Para a sociedade, os benefícios são relacionados ao baixo 
impacto ambiental devido ao tamanho das instalações, além 
de contribuir para a diversificação na geração [4]. 

A.1 Aproveitamento do Potencial Hidráulico 
Sendo a água o recurso mais abundante no planeta Terra, 

a geração de energia através do aproveitamento do potencial 
hidráulico é a forma de geração mais antiga utilizada pelo 
homem. No princípio, era utilizada em moinhos d’água em
que uma roda d’água movia placas para beneficiamento de 
cereais [16]. 

A energia hidrelétrica é considerada uma fonte renovável 
devido a não emissão de gases poluentes, logo não contribui 
para o aquecimento global. Geralmente, essa forma de geração 
consiste em grandes instalações, sendo classificadas a partir 
da potência instalada. A primeira central hidrelétrica foi 
construída junto às Cataratas do Níagara no final do século 
XIX, e então outras grandes centrais passaram a ser 
desenvolvidas com o intuito de atender grandes centros 
consumidores [16]. 

Para a classificação das usinas devem ser considerados, a 
altura da queda d’água, potência instalada, localização, 
barragem empregada, reservatório, tipo da turbina e também a 
legislação vigente no País [16]. 

De acordo com a potência instalada, as Centrais Geradoras 
Hidrelétricas (CGH) possuem até 3 MW de potência instalada, 

as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) apresentam 
potência instalada na faixa de 3 MW a 30 MW e Usina 
Hidrelétrica de Energia (UHE) possui potência superior a 30 
MW [17,18]. 

As CGHs e PCHs com potência instalada de até 3 MW 
caracterizam a GD e geralmente operam a fio d’água, em
outras palavras, não possui grandes estoques de água, 
acionando as turbinas com a vazão natural do rio. Nesse tipo 
de sistema, a ociosidade na geração pode ser considerada, pois 
em alguns períodos de estiagem a vazão do rio é inferior a 
capacidade da turbina [16,18]. 

O desenvolvimento destes empreendimentos (GD) surge 
devido à necessidade da redução dos impactos ambientais 
ocasionados pelas grandes instalações, isto porque o 
represamento de uma grande quantidade de água altera o ciclo 
de vida dos peixes contribuindo para a extinção de diversas 
espécies, além da necessidade de realocar a população 
atingida pelo reservatório, entre outros fatores [16]. 

Com isso, de acordo com as licenças ambientais das PCHs, 
ao redor dos reservatórios deve ser mantida uma faixa de 30 a 
100 metros de largura, para que a conservação da fauna e flora 
seja garantida, outro benefício das CGHs e PCHs é uma maior 
estabilidade na distribuição e custos mais baixos na construção 
[16]. 

A.2 Expansão da GD Hidráulica  
A GD hidráulica torna-se atrativa por ser um investimento 

de renda a longo prazo, sendo que o sistema possui vida útil 
superior a 30 anos e o tempo de retorno é previsível [19]. 

O prazo para implementação do sistema e aproveitamento 
da energia elétrica gerada é cerca de 2 anos, dependendo do 
tamanho da instalação [19]. 

O Brasil atualmente possui 618 CGHs em operação, sendo 
em média 562.368 kW de potência outorgada e 564.824 kW 
de potência fiscalizada [20]. 

A expansão das CGHs dentro da GD é bastante 
promissora, pois recentemente foi inserida em leilões de venda 
e isso proporciona facilidade para o financiamento [19].  

A.3 Aproveitamento do Potencial Fotovoltaico 
Com relação a fotovoltaica, um fator importante a ser 

considerado, é o potencial energético a partir da energia solar 
que não é devidamente explorado, sendo que este tipo de 
energia pode trazer benefícios a longo prazo para o país 
viabilizando o acesso à energia em regiões remotas [21]. 

A Figura 2 apresenta o mapa da incidência de radiação 
solar no território brasileiro (adaptado). 
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Fig. 2. Incidência de radiação solar no território brasileiro. 
Fonte: Adaptado de [22].  

É possível observar que o Brasil tem uma distribuição 
uniforme de irradiação solar durante o ano, o que favorece a 
implementação de sistemas fotovoltaicos. De acordo com o 
mapa, o valor máximo de irradiação solar ocorre na região 
Nordeste, com cerca de 5,48 kWh/m² médios. Essa área possui 
um clima semiárido, não havendo cobertura de nuvens na 
maior parte do ano. Já a menor incidência de raios solares 
acontece na região Sul, com 4,44 kWh/m² médios, sendo o 
menor registro observado nos litorais de Santa Catarina e 
Paraná. A Tabela a seguir apresenta os índices médios mensais 
durante o ano correspondentes à irradiação global horizontal 
para cada região brasileira [22]. 

 
TABELA I  

Médias mensais de irradiação global horizontal para 
cada região brasileira 

Região Irradiação Global Horizontal Média 
Observada (kWh/m²) 

Sul 4,444 
Norte 4,825 

Sudeste 4,951 
Centro-Oeste 5,082 

Nordeste 5,483 
Médio 5,133 

 
O aproveitamento do potencial FV no Brasil se dá 

basicamente em dois formatos distintos, sendo como grandes 
usinas centralizadas e instaladas em solo ou geração 
distribuída instaladas em telhados e coberturas de edificações 
[22]. 

De maneira geral, as usinas de maior capacidade estão 
sendo instaladas nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, que de 
acordo com a Tabela 1, têm maior irradiação solar. No 
entanto, a medida que essas regiões demandarem maiores 

investimentos em infraestrutura para acomodar esses sistemas, 
outras regiões do País tendem a ser alvo de investimentos [22].  

Neste contexto, as regiões Sul e Sudeste se destacam por 
possuírem menores distâncias dos grandes centros de 
consumo e também possuírem disponibilidade de conexão à 
rede de distribuição. Vale notar que a geração máxima nas 
regiões Sul e Sudeste ocorre nos meses de verão (dezembro a 
março), o que coincide com a demanda máxima registrada 
pelo Operador Nacional do Sistema - ONS nessas regiões [22]. 
Esse fator contribui para uma redução de picos de demanda no 
Sistema Interligado Nacional – SIN [22]. 

A.4 Expansão Fotovoltaica 
A geração distribuída fotovoltaica, atualmente é a 

tecnologia mais adotada pelos consumidores-geradores. No 
Brasil, a potência acumulada em agosto de 2017 atingiu cerca 
de 100 MW, com relação a sistemas de micro e minigeração 
instalados em residências, edifícios, indústrias e zona rural 
[23]. 

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), a utilização de painéis fotovoltaicos 
abrange 99% das instalações da GD no País, com 
aproximadamente 12.520 sistemas conectados à rede, gerando 
economia e participação ambiental a 13.897 unidades 
consumidoras. Os investimentos demandados desde 2012 
somam R$ 850 milhões dentre todas as instalações 
distribuídas pelo País [23].  

O consumo residencial lidera o segmento, 42% da potência 
instalada, e em seguida o setor comercial (38%), indústrias 
(11%), poder público (5%), e a zona rural (3%) [23]. 

Ainda de acordo com a Absolar, o crescimento da GD é 
impulsionado por três motivos: nos últimos dez anos o custo 
global da energia solar teve uma redução de 75%, os 
consumidores demonstraram maior interesse em economizar 
dinheiro, pois as tarifas de energia aumentaram 50% nos 
últimos dois anos, e pela conscientização e responsabilidade 
ambiental dos consumidores [23]. 

De acordo com [21], as vantagens da energia solar é que 
ela não polui o meio ambiente, necessita de pouca 
manutenção, os painéis tornam-se cada dia mais potentes, o 
custo vem decaindo e é excelente em locais onde o acesso é 
dificultado.  

Assim como vantagens, possui algumas desvantagens, 
sendo esta variação na quantidade de energia produzida, que é 
afetada pela incidência de chuvas, entre outros fenômenos, 
bem como: a noite não existe produção, locais relativamente 
altos possuem quedas bruscas no índice de geração nos meses 
de inverno, além de que as formas de armazenamento de 
energia são pouco eficientes se comparado com os 
combustíveis fósseis [21].  

III. REGULAMENTAÇÃO 

De acordo com a legislação vigente, a REN 482/2012, e 
seus ajustes pela REN 687/2015 são determinadas as 
condições para o acesso à microgeração e minigeração 
distribuída, além de abordar o sistema de compensação e o 
sistema de distribuição [24]. 

É considerada microgeração distribuída uma central com 
potência instalada de no máximo 75 kW, sendo que 
instalações com potência acima de 75 kW até 3 MW para 
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fontes hídricas, ou até 5 MW em geração qualificada são 
caracterizadas como minigeração distribuída [24]. 

O sistema de compensação se refere a energia ativa que 
será injetada na rede pela unidade consumidora e cedida à 
concessionária. Caso a energia gerada e injetada for maior que 
a energia consumida, esta deverá ser compensada nas 
próximas tarifas, criando-se um crédito que tem validade de 
60 meses [24]. 

A energia excedida irá suprir as necessidades do 
consumidor quando a fonte não estiver gerando, sendo devido 
à concessionária a diferença entre a energia que foi gerada e a 
energia que foi consumida [24,25]. 

O processo para viabilizar os procedimentos de acesso aos 
sistemas de Geração Distribuída, são determinados pelo 
PRODIST - Procedimentos de Distribuição de Energia 
Elétrica do Sistema Elétrico Nacional [24]. 

Para caracterizar o sistema como micro ou minigeração 
deve-se solicitar um parecer de acesso, por meio de um 
requerimento feito pelo consumidor e entregue à distribuidora, 
sendo este protocolado pela distribuidora e acompanhado dos 
documentos necessários [24]. 

Na ocorrência da falta de documentos, a solicitação será 
recusada, devendo o consumidor interessado fazer a nova 
solicitação de acesso após a regularização das pendências.  

Após a análise de documentação, a distribuidora emite o 
parecer de acesso, em que apresenta os requisitos técnicos e as 
condições de acesso [24]. 

O parecer deve ser emitido dentro de 15 dias para 
microgeração e 30 dias para a minigeração [24]. 

Após a emissão do parecer, cabe ao consumidor fazer as 
instalações necessárias e solicitar a vistoria no prazo de 120 
dias, então a distribuidora tem 7 dias para fazer a vistoria e 
outros 5 dias para entregar um relatório com pendências. O 
consumidor deve regularizar a situação, e a distribuidora, 
dentro de 7 dias, deve aprovar o ponto, trocar medição e dar 
início ao sistema de compensação [24]. 

O sistema de medição precisa atender as especificações da 
unidade consumidora, devendo ser do mesmo nível de tensão 
da micro ou minigeração instalada. O sistema de medição 
considerado é bidirecional [24]. 

O sistema bidirecional consiste em dois sistemas 
unidirecionais em que um mede o consumo e o outro é 
destinado a medir a energia gerada. Sendo de responsabilidade 
da distribuidora instalar o medidor, não havendo custo 
adicional para o consumidor quando o sistema é de 
microgeração, no entanto não estão inclusas as adequações 
físicas e outros componentes do sistema [24]. 

No caso na minigeração, o consumidor assume os custos 
da adequação do sistema, devendo ressarcir a distribuidora 
[24]. 

A assinatura de contratos não é necessária, pois a 
distribuidora emite o Relacionamento Operacional para a 
microgeração e o Acordo Operativo para a minigeração [24]. 

A escolha da micro ou minigeração compete ao 
consumidor interessado, assim como a análise 
custo/benefício, sendo as condições consideradas, o tipo da 
fonte de energia, a tecnologia empregada, o local da 
instalação, e a tarifa à qual o consumidor está submetido [24]. 

IV. CARACTERÍSTICAS DAS TECNOLOGIAS 
HIDRÁULICA E FOTOVOLTAICA 

O tipo de tecnologia e a capacidade instalada são de 
extrema importância na conexão da unidade de geração com a 
rede de distribuição. Neste conceito, podem ser classificadas 
de acordo com a tecnologia empregada, a fonte de combustível 
e a interface com a rede [9]. 

O referido artigo aborda as tecnologias de GD hidráulica e 
fotovoltaica que são fontes renováveis e, com relação a 
interface, a hidráulica é conectada diretamente com a rede e a 
fotovoltaica ocorre por meio de inversores [9]. 

A. Princípios da Geração Hidráulica e suas características 
A produção de eletricidade a partir da água acontece 

devido à exploração da energia potencial do recurso 
armazenado em uma represa elevada, que gera um desnível ou 
queda d´agua. Quando a água é liberada da barragem gera uma 
energia cinética que será convertida em energia mecânica por 
meio de uma turbina. O gerador acoplado diretamente a 
turbina é responsável por converter em energia elétrica [26]. 

 
A.1 Componentes de um Sistema Hidráulico  

Normalmente uma CGH é composta por um sistema de 
captação, outro de adução, um grupo gerador, e o sistema de 
proteção [27].  

Abaixo é possível visualizar uma representação de um 
sistema conectado à rede de distribuição. O sistema é 
composto pelo canal de adução, turbina, gerador e sistema de 
proteção com transformador elevador. A Figura 3 apresenta a 
representação de um sistema hidráulico. 

 
Fig. 3. Representação CGH. 

A turbina empregada para o sistema analisado no presente 
artigo é do tipo Francis e possui formato de caracol para 
conduzir a água até o distribuidor. O distribuidor é composto 
por pás que giram sob o mesmo ângulo, isto proporciona a 
vazão que atende à demanda de potência. O sistema de bielas 
articuladas e conectadas ao anel de regularização realiza o 
deslocamento angular das pás [27,28]. 

O rotor é o principal elemento da turbina, pois nele a 
energia cinética provocada pela água transforma-se em 
energia mecânica, após a conversão, em alguns sistemas o 
tubo de sucção conduz a água para um poço ou canal de fuga 
[27,28]. 
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Turbinas do tipo Francis tem características 
compreendidas entre 60 < ὲ < 450 rotações por minuto. 
Seu dimensionamento baseia-se no valor pré-determinado da 
vazão, da queda d’água disponível e das características do 
gerador. Como as turbinas estão acopladas diretamente ao 
gerador, ambos devem estar em sincronismo no número de 
RPM, que é calculado em relação à frequência e ao número de 
polos a partir da equação 1 [28]. 

 

ὲ =  120 ∗     (1) 

 
f = frequência;  
n= número de rotações por minuto;  
p = número de pólos. 

B. Componentes de um Sistema Fotovoltaico 
O sistema fotovoltaico, basicamente é constituído pelos 

módulos fotovoltaicos, inversores CC-CA, rede elétrica, 
medidores e cargas.  

Abaixo é possível visualizar um sistema conectado à rede 
de distribuição. O sistema é composto pelo painel e a energia 
é transmitida ao inversor que tem por objetivo converter a 
mesma, o medidor bidirecional mede a energia gerada e 
injetada na rede, a demanda do consumidor se caracteriza pela 
energia que o painel fotovoltaico gera provinda do inversor e 
a energia provinda da rede. A Figura 4 apresenta um sistema 
fotovoltaico conectado à rede. 

 
Fig. 4. Sistema fotovoltaico conectado à rede. 
Fonte: Adaptado de [29] 

B.1 Células e Módulos Fotovoltaicos  
Nos módulos localizam-se as células fotovoltaicas, 

constituídas de materiais semicondutores, arranjados em uma 
junção p-n, desta forma sob a incidência de luz solar produzem 
energia elétrica CC, originada da diferença de potencial entre 
a junção p-n [30,31]. 

As células fotovoltaicas possuem uma camada do tipo N e 
outra camada do tipo P em sua estrutura. Quando ocorre a 
junção p-n, os elétrons ocupam os espaços livres no silício tipo 
P, formando um campo elétrico. Na incidência de luz solar, os 
fótons colidem com os elétrons do material, transformando-o 
em um condutor [30,31] 

O fluxo de elétrons origina uma corrente elétrica que só é 
possível quando o circuito é fechado, e varia conforme a 
incidência de raios solares, este fenômeno é conhecido como 
“Efeito Fotovoltaico” [30,31]. 

As células fotovoltaicas geralmente possuem área de 50 a 
150 cm² e espessura entre 0,2 a 0,3 mm. Estas são conectadas 
entre si no formato paralelo, série, ou série e paralelo, assim 
como os módulos, a disposição dependerá da tensão e potência 
desejada na saída [30]. 

Alguns sistemas utilizam dispositivos de proteção, como 
por exemplo, o diodo de bypass, para proteger o sistema de 
problemas que podem surgir a partir da associação em série ou 
paralelo dos módulos. Quando há efeito de sombreamento 
sobre a célula fotovoltaica, podem ocorrer danos devido ao 
aquecimento indevido e por isso utilizam-se dispositivos de 
proteção a fim de evitar que exista sobreaquecimento em 
determinados pontos do sistema [30]. 

Sob uma temperatura de 25 ºC, há uma condição de 1000 
W/m² de incidência de luz solar em sua superfície, a célula 
fotovoltaica produz uma corrente entre 1,5 e 4,5 A, com uma 
tensão de 0,46 a 0,48 V [30].  

As principais características dos módulos são a tensão, 
corrente e potência. A potência máxima é atingida quando os 
valores de tensão e corrente alcançam o valor máximo, 
geralmente ocorre nos períodos de maior incidência solar [26]. 

Um módulo conectado à rede de distribuição geralmente 
possui 36, 60 ou 72 células e são revestidos de material 
adequado para devida proteção contra impactos externos. Os 
módulos constituem o gerador, que normalmente não produz 
sua capacidade máxima, pois alguns fatores influenciam na 
variação de potência, sendo o mais impactante as mudanças 
da incidência de luz solar [30,31]. 

As células são classificadas de acordo com seu 
desempenho, desta forma os tipos de células serão descritos a 
seguir: [30,31]. 

As células policristalinas são fundidas em formato de 
blocos em que estes são compostos por diversos pequenos 
cristais. Os blocos são obtidos através da fusão do silício puro 
alocado em moldes, este passará por um processo de 
resfriamento e então tornar-se-ão sólidos. Sua eficiência é 
pouco abaixo das células monocristalinas [28,31].  

As monocristalinas são as mais eficientes, possuem cor 
uniforme e formato arredondado. São fabricadas por apenas 
um cristal, por meio de barras cilíndricas que através do 
tratamento adequado em fornos especiais transformam-se em 
células fotovoltaicas [28,31]. 

Células de filmes finos possuem pouco material 
semicondutor, e podem ser fabricadas em larga escala, 
diminuindo assim o custo de produção. Dentro deste tipo de 
célula encontram-se as feitas a partir de material amorfo, que 
diferentemente do material cristalino, não possuem ordem no 
arranjo dos átomos. Ainda existem as células de Arsenato de 
gálio (GaAs); Disseleneto de cobre-índio (CIS); Telureto de 
cádmio (CdTe) e as células orgânicas que se baseiam na 
utilização de eletrônica orgânica [28,31]. 

B.2 Inversores  
O inversor em um sistema fotovoltaico tem a função de 

converter a corrente elétrica CC em corrente elétrica CA, isto 
ocorre através do chaveamento da entrada CC por meio de 
dispositivos semicondutores, como IGBT’s e SCR’s, que
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alternam o fluxo de corrente. A utilização do inversor CC-CA 
é necessária devido ao fato de que a maioria dos 
equipamentos, atualmente, opera com corrente alternada [4, 
29]. 

O inversor também deve evitar perdas e minimizar a 
distorção harmônica, que pode ser melhorada por meio da 
utilização de filtros [4,32]. 

A incidência de luz solar tende a variar durante o dia e a 
operação dos módulos tende a acompanhar esta variação.  
Entretanto, nos períodos em que a radiação é maior, o inversor 
mantém o sistema operando próximo à potência máxima 
através do controle da tensão e da corrente. Em um sistema 
conectado à rede, quando os níveis de corrente, frequência ou 
tensão não atenderem as especificações da entrada CC bem 
como o padrão da rede, o inversor é responsável por 
desconectar o sistema, e ainda isolar o mesmo caso a rede não 
esteja energizada, de forma a evitar danos [4,32]. 

O desempenho, confiabilidade e o custo do sistema 
dependem da escolha do inversor. Para o dimensionamento é 
necessário ter conhecimento sobre a tensão, corrente, 
eficiência, segurança, durabilidade e potência [4,32]. 

O fator do dimensionamento do inversor é interpretado 
como a razão da potência nominal do inversor e a potência 
nominal de pico do conjunto de painéis. Este fator é dado em 
porcentagem, e para um bom rendimento, é necessário 
alcançar uma eficiência acima de 90% [4,32].  

V. METODOLOGIA PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE 
FINANCEIRA 

A análise tem por finalidade apresentar os custos 
envolvidos, devendo-se considerar o custo para investimento, 
que inclui a soma dos custos das aquisições de equipamentos 
para o desenvolvimento do estudo, o tempo de retorno do 
investimento e para análise da viabilidade econômica, faz-se 
o uso do Valor Presente Líquido (VPL), que caracteriza uma 
sequência de métodos matemáticos, os quais se destacam o 
Tempo de Retorno do Capital Investido (Payback) e a Taxa 
Interna de Retorno (TIR) [33]. 

De acordo com [34], o valor presente líquido é 
caracterizado pela soma de uma série de valores monetários 
para prever um fluxo de caixa futuro descontados a uma taxa 
de atratividade.  

Sua aplicabilidade se dá em sistemas com investimento 
isolado e prazos pequenos. A Equação 2 apresenta como 
calcular o VPL, para avaliar o resultado de viabilidade ou não 
[33].  

 

ὠὖὒ = ( + ) −
( + ) ∗

∗ ὙὩὧὩὭὸὥ          (2) 

i = taxa de desconto; 
n = número de períodos; 
Receita = Lucro do investimento descontado. 
Para [35] se VPL > 0, haverá retorno sobre o investimento, 

sendo que o capital será recuperado, logo, o projeto é 
economicamente viável, e se VPL ≤ 0, então o investimento 
não é viável. 

VI. ESTUDO DE CASO 

Com base nos conceitos descritos sobre geração 
distribuída fotovoltaica e hidráulica, o estudo em questão 
apresenta as características construtivas de cada um dos 
sistemas, bem como a geração diária, estimativas de geração 
anual e mensal, e respectivos valores de investimento nos 
sistemas.  

O estudo deve contribuir para o conhecimento sobre o 
funcionamento de um modo geral dos sistemas, e fornecer 
conhecimento em relação aos custos globais.  

A. SISTEMA HIDRÁULICO 

O sistema em estudo está situado no estado do Paraná, 
município de Bom Sucesso do Sul, sendo de propriedade da 
empresa Flessak Eletro Industrial Ltda, registrada como Usina 
São Pedro Ltda – ME. A CGH é instalada no Rio Vitorino 
sentido Pato Branco e tem conexão à rede em tensão 13,8 kV. 
A Figura a seguir apresenta a interface do sistema supervisório 
que monitora a CGH.  

 
Fig. 5. Interface do Supervisório. 

O sistema abrange a minigeração distribuída, pois 
apresenta 175 kWp de potência instalada. 

A CGH opera a fio d’água com vazão média mensal de 
13,2 m³/s. 

A tubulação de adução é feita em chapa em aço calandrada, 
soldada no diâmetro externo 1300 mm, espessura 6,35 mm, 
comprimento 20 m e altura da queda 8 m; 

A CGH São Pedro utiliza turbina do tipo Francis simples, 
jusante, operando com 327,7 RPM, 175 kW de potência no 
eixo, pesando 5,9 toneladas. 

O Gerador é do tipo síncrono de polos salientes, eixo 
horizontal. Devido a limitações de queda e vazão, opera com 
potência máxima de 130 kVA. Os dados de placa do gerador 
podem ser observados na Figura 6 abaixo: 
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Fig. 6. Placa do Gerador CGH São Pedro. 

O Transformador de elevação utilizado é do tipo a seco, 
potência de 300 kVA, 13,8 kV/380V, 60 Hz, 115°C; 

A.1 O Custo do Sistema 
A CGH São Pedro é uma usina antiga que foi sendo 

melhorada com o tempo, sendo que o investimento no sistema 
soma R$ 525.000,00. 

A.2 Estimativa de Geração 
A CGH gera em média 125 kWh. A Figura 7 apresenta a 

geração diária: 

 

Fig. 7. Geração Diária CGH São Pedro. 

A Figura 8 mostra a geração do mês de setembro (média 
de 3000 kWh/dia). Estes valores podem ser adotados como 
referência, pois tendem a se manter durante o ano. Com isso a 
estimativa de geração mensal é 90 MWh, alcançando 1080 
MWh ao ano.   

 

Fig. 8. Geração do mês de setembro. 

A.3 Investimento no Sistema x Tempo de Retorno 
Com base nas informações coletadas para a análise do 

valor presente líquido e tempo de retorno utilizou-se as 
informações a seguir:  

TABELA II  
Dados Considerados na Análise 

Investimento 
[R$] 

Retorno Anual - Custos 
Fixos 
[R$] 

Taxa de 
atratividade 

[%] 
525.000,00 223.200,00 7,5 

 
No investimento são considerados todos os componentes 

da instalação, incluindo a construção da barragem, 
licenciamento ambiental, custos com instalação, etc. No 
cálculo do VPL adotou-se uma taxa de atratividade de 7,5% 
como melhor investimento, este, está de acordo com a taxa 
Selic no dia 25/10/2017.  

O retorno mensal é o produto da potência assegurada (125 
kW) pelas horas do mês e o valor venal no contrato (R$ 
240,00/MW), descontando os custos fixos, como manutenção 
do sistema e encargos do operador, cerca de R$ 3.000,00 
mensais. O retorno anual é estimado a partir do retorno mensal 
vezes o número de meses do ano. É considerado um aumento 
de 7% a.a. na tarifa. 

TABELA III  
Análise do VPL e Tempo de Retorno 

 Ano 
Investiment

o 
[R$] 

Retorno 
Anual - 
Custos 
Fixos 
[R$] 

Taxa  
[%] 

TIR 
[R$] 

VPL 
[R$] 

0 525.000 223.200 7,5 0,00 - 525.000 
1 525.000 223.200 7,5 207.627 - 317.372 
2 525.000 229.896 7,5 412.739 - 112.206 
3 525.000 236.792 7,5 615.785 90.785 
4 525.000 243.896 7,5 816.889 291.889 
5 525.000 251.213 7,5 1.016.381 491.381 
6 525.000 258.749 7,5 1.214.532 689.532 
7 525.000 266.512 7,5 1.411.610 886.610 
8 525.000 274.507 7,5 1.607.875 1.082.875 
9 525.000 282.743 7,5 1.803.586 1.278.586 

10 525.000 291.225 7,5 1.998.994 1.473.994 
11 525.000 299.962 7,5 2.194.350 1.669.350 
12 525.000 308.961 7,5 2.389.899 1.864.899 
13 525.000 318.299 7,5 2.585.884 2.060.884 
14 525.000 327.776 7,5 2.782.547 2.257.547 
15 525.000 337.610 7,5 2.980.124 2.455.124 
16 525.000 347.738 7,5 3.178.852 2.653852 
17 525.000 358.170 7,5 3.378.965 2.853.965 
18 525.000 368.915 7,5 3.580.968 3.055.698 
19 525.000 379.983 7,5 3.784.281 3.259.281 
20 525.000 391.382 7,5 3.989.946 3.464.946 

 
Observa-se que o sistema vai ter retorno financeiro a partir 

do 3º ano da instalação pois o VPL é maior que zero, indicando 
um investimento atrativo. No 20º ano o lucro acumulado do 
sistema será em média 8,4 vezes maior que o investimento. 
Subtraindo o valor do investimento do VPL, o lucro será 
aproximadamente R$ 2.939.946.  

B. SISTEMA FOTOVOLTAICO 

O sistema abordado está situado no estado do Alagoas, 
município de Maceió, sendo o titular da unidade consumidora 
(UC) Alagoas Vidros Temperados Ltda. O sistema gera na 
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própria UC, sendo do tipo comercial e subgrupo A4 que tem 
atendimento em tensão 2,3 kV a 44 kV.  

O sistema abrange a minigeração distribuída pois 
apresenta 160 kWp de potência instalada.  

Tendo conhecimento da posição geográfica onde o sistema 
está instalado (Latitude: 9,58° Sul e Longitude: 35,6° Oeste), 
representando uma distância de 15,0 km do ponto de medição 
do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL através 
do site cresesb.cepel.br, é possível extrair o gráfico do Cálculo 
no Plano Inclinado de Irradiação Solar com as informações de 
irradiação solar diária, média e mensal em kWh/m².dia, 
conforme pode ser visto na Figura 9. 

 
Fig. 9. Plano Inclinado de irradiação Solar Alagoas Vidros 
Temperados Ltda. 

Como o sistema é conectado à rede, escolhe-se “Maior 
Média Anual” apresentada no gráfico. 

É possível verificar que neste caso, a média de irradiação 
solar está em 5,39 kWh/m².dia com a disposição dos módulos 
em 6° voltadas para a face norte geográfico do planeta. 

O sistema é composto por 500 módulos do tipo 
policristalino, 6 inversores e medidor bidirecional. Os painéis 
são do modelo CS6U 320P (Canandian Solar) com capacidade 
de 320 Wp, Voc: 45,3V, Vmpp: 36,8V, Isc: 9,26 A, Impp: 8,69 
A, com área de 1,95 m², peso aproximado de 22,4 kg, 
apresenta eficiência de 16,46%.  

Para conversão da energia CC gerada, o sistema utiliza 
inversores Fronius Eco 27.0-3-S com 27 kWp, com 
capacidade de corrente na entrada Idc máx: 47,7 A e corrente 
de curto circuito Icc: 71,6 A, operando com tensões entre 
580 Ὡ 850 V A Figura 10 apresenta os inversores em fase de 
instalação 

 
Fig. 10. Inversores em fase de instalação 

B.1 Custo do Sistema 
O sistema Alagoas Vidros Temperados, pode ser 

considerado recente, pois está em operação a 
aproximadamente três meses. O investimento no projeto foi de 
R$ 984.334,96. 

B.2 Estimativa de Geração 
A capacidade projetada com potência instalada é de 160 

kWp, com média de geração diária de 750 kWh, mensal de 
22,5 MWh e estimativa de 270 MWh anual. A Figura abaixo 
apresenta a geração diária durante o mês de outubro/2017, nos 
primeiros dez dias do mês. 

 

Fig. 11. Geração diária durante o mês de outubro/2017. 

A figura 12 apresenta o sistema conforme instalado. 

 

Fig. 12. Usina Fotovoltaica Alagoas Vidros Temperados 
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B.3 Investimento no Sistema x Tempo de Retorno 
Com base nas informações coletadas para a análise do 

valor presente líquido e tempo de retorno utilizou-se as 
informações a seguir:  

TABELA IV  
Dados Considerados na Análise 

Investimento 
[R$] 

Retorno Anual - Custos 
Fixos 
[R$] 

Taxa de 
atratividade 

[%] 
984.334,96 96.959,86 7,5 

 
No investimento são considerados os módulos, suportes, 

cabeamento, inversores, etc. O retorno mensal é baseado 
excluindo-se os custos fixos com manutenção e a taxa de 
atratividade considerada para análise é 7,5% ao ano. O valor 
do retorno anual é calculado com base no consumo em MWh 
e o valor da fatura.  

Com isso, abaixo segue a tabela de simulação para o 
retorno do investimento por meio do VPL.  

 
TABELA V  

Análise do VPL e Tempo de Retorno 

 Ano 
Investiment

o 
[R$] 

Retorno 
Anual - 
Custos 
Fixos 
[R$] 

Taxa 
[%] 

TIR 
[R$] 

VPL 
[R$] 

0 984.334 96.959 7,5 0,00 - 984.334 
1 984.334 96.959 7,5 90.195 - 894.139 
2 984.334 103.228 7,5 185.353 - 798.981 
3 984.334 109.902 7,5 285.803 - 698.531 
4 984.334 117.007 7,5 391.895 - 592.439 
5 984.334 124.571 7,5 504.002 - 480.332 
6 984.334 132.625 7,5 622.522 - 361.812 
7 984.334 141.199 7,5 747.877 - 236.457 
8 984.334 150.328 7,5 880.516 - 103.818 
9 984.334 160.046 7,5 1.020.920 36.585 

10 984.334 170.393 7,5 1.169.596 185.261 
11 984.334 181.409 7,5 1.327.089 342.754 
12 984.334 193.137 7,5 1.493.975 509.640 
13 984.334 205.624 7,5 1.670.869 686.534 
14 984.334 218.917 7,5 1.858.427 874.092 
15 984.334 233.070 7,5 2.057.344 1.073.009 
16 984.334 248.138 7,5 2.268.363 1.284.028 
17 984.334 264.181 7,5 2.492.273 1.507.938 
18 984.334 281.260 7,5 2.729.915 1.745.580 
19 984.334 299.443 7,5 2.982.184 1.997.849 
20 984.334 318.802 7,5 3.250.033 2.265.698 

 
Observa-se que o sistema vai ter retorno financeiro a partir 

do 9º ano pois o valor do VPL é maior que zero, indicando um 
investimento atrativo. No 20º ano, o lucro acumulado do 
sistema será em média 2,3 vezes maior que o investimento. 
Subtraindo o valor do investimento do VPL, o lucro será 
aproximadamente R$ 1.281.363,59. 

Com relação aos custos de manutenção do sistema ao 
longo de 20 anos, o projeto Alagoas Vidros Temperados, 
estima que estes alcancem 5% sobre a economia acumulada 
anual.  

C. COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS 

Através dos resultados obtidos, foi desenvolvida uma 
tabela que apresenta uma comparação entre os dois sistemas.  

 

TABELA VI  
Comparação dos resultados dos sistemas 

Sistema Hidráulico Fotovoltaico 
Energia gerada no ano (MWh) 1080 270 

Estimativa de custo de 
implantação (R$) 

525.000,00 984.334,96 

VPL (R$) 90.785,98 36.585,11 
*Custos de manutenção (R$) 36.000,00 4.901,67 

Geração de energia diária (Horas) 24 4,69 
Taxa de juros (%) 7,5 7,5 

Taxa de aumento da tarifa de 
energia (%) 

7 7 

Tempo de retorno (Anos) 3 9 

 
Neste contexto, a base para a análise no trabalho, foi o VPL 

caracterizado pelo valor do retorno mensal menos os custos 
fixos, também foi apresentado o TIR e estimado o tempo de 
retorno de ambos os investimentos. 

A análise levou em consideração a taxa de 7,5%, 
geralmente praticada para investimentos dessa grandeza. Foi 
considerado um incremento de 7% a.a. na tarifa de energia, 
visto as oscilações do mercado no decorrer dos últimos anos. 

Com relação a GD hidráulica, a CGH analisada possui 175 
kWp instalado, no entanto o sistema gera 125 kWp médios, 
pois a vazão do rio não atende as especificações da potência 
nominal da CGH. A variação na geração é pequena, isto 
porque o fluxo de água é contínuo.  

Com relação a usina fotovoltaica, o valor de investimento 
e retorno mensal foram fornecidos pelo engenheiro 
responsável pela obra, assim como todas as informações 
pertinentes ao sistema. A variação de energia é relevante 
devido as características construtivas e de geração do sistema, 
que apresenta rendimento menor em dias nublados ou 
chuvosos. 

VII. CONCLUSÃO 

O presente artigo elencou aspectos gerais da geração 
distribuída e especificamente da GD Hidráulica e FV. A 
ênfase foi na viabilidade dos sistemas, e ambos se mostraram 
economicamente viáveis. No entanto, todos os resultados 
obtidos durante a pesquisa apontam que a geração hidráulica 
possui maior número de vantagens técnicas e econômicas em 
relação a fotovoltaica.  

Em relação a energia FV, alguns pontos pesam contra, 
como os custos de implantação relativamente altos, poucos 
incentivos para instalação e o tempo de retorno é maior 
quando comparado a um sistema hidráulico.  

No entanto, a geração hídrica também encontra algumas 
restrições para sua instalação, como a necessidade do recurso 
natural, ou seja, é necessária a existência de rios e a 
possibilidade de se criar desnível. Também há necessidade de 
interligação há rede, pois muitas vezes, esses 
empreendimentos estão distantes dos centros consumidores, 
ao contrário da FV que pode ser instalada em praticamente 
qualquer habitação, podendo operar inclusive de forma ilhada.  
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Com o estudo, verificou-se que o custo de um sistema 
fotovoltaico conectado à rede elétrica é aproximadamente 2,05 
vezes maior que uma central geradora de eletricidade, já em 
termos de produção de energia, a CGH produz 4 vezes mais 

que o modelo fotovoltaico e o tempo de retorno de 
investimento deste é 3 vezes menor que o outro sistema em 
estudo. 
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Resumo - Este estudo tem a função de comprovar a 
viabilidade da instalação de uma usina solar fotovoltaica, 
com potência nominal de 300 kWp para viabilizar os 
custos com o consumo de energia elétrica em uma fazenda 
produtora de cereais no estado de Mato Grosso. Através 
de uma pesquisa de campo, analisou-se inicialmente as 
necessidades de consumo da fazenda e demais 
propriedades do complexo para determinar a potência 
necessária da usina. Para isso, precisou-se estudar o 
cenário da energia fotovoltaica no Brasil e suas tendências. 
Após a definição da empresa instaladora do sistema e 
também a marca dos equipamentos à serem utilizados, 
inicia-se a coleta dos dados dos mesmos, o valor das 
cotações, prazos de entrega e a elaboração do cronograma. 
O estudo traz como resultado o apontamento do custo total 
do investimento e uma estimativa da capacidade de 
geração, possibilitando estimar o tempo necessário para o 
investimento se pagar, ou seja, seu payback. 

 
Palavras-Chave: Módulo Solar, Inversor, Investimento, 

Irradiação Solar, Retorno. 
 

ECONOMIC VIABILITY STUDY FOR THE 
IMPLEMENTATION OF A 300kWp 

PHOTOVOLTAIC GENERATION UNIT 
 
Abstract – This study has the function of demonstrating 

the viability of installing a photovoltaic solar plant, with 
nominal power of 300kWp to reduce the costs of electrical 
energy consumption in a grain-producing farm in the State 
of Mato Grosso. Through a field research, initially was 
analyzed the consumption requirements of that farm and 
other properties of the complex to determine the necessary 
power from the plant. For this, was studied the scenario of 
photovoltaic energy in Brazil and its trends. After setting the 
installation partnership and the brand of equipment to be 
used, the data collection, the value of the prices, delivery 
times and the schedule. The study brings as result, shows the 
total cost of the investment and the estimated generating 
capacity, making it possible to estimate the payback. 

 
Keywords: Solar Module, Inverter, Investment, Solar 

Irradiance, Payback. 
 
 
 

I. INTRODUÇÃO 
 
A energia, em todas as suas formas, é indispensável à vida 

humana e à sustentabilidade do planeta, e a sua importância é 
percebida analisando todas as suas aplicações no cotidiano da 
sociedade. Na maioria das vezes, ela não é lembrada por sua 
respectiva definição, mas por todos os benefícios que a sua 
aplicação resulta [1]. 

Em virtude do crescente aumento da demanda de energia 
mundial, da busca por uma eficiência energética maior e 
minimizar a dependência de combustíveis fósseis, a 
necessidade de obter uma forma de diversificar a matriz 
energética com fontes de energia que causem o menor impacto 
ambiental possível, e que supram as necessidades humanas, 
foi impulsionada [2].  

Embora o uso das fontes renováveis ainda seja pequeno na 
geração de energia elétrica, a sua relevância no cenário 
político e econômico do mundo cresce significativamente. 
Esse tipo de energia torna-se mais competitivo a medida que 
o seu uso é expandido, sendo a competitividade resultante da 
redução dos custos devido ao ganho de escala e dos avanços 
tecnológicos [2]. 

As fontes de energia denominadas renováveis, são aquelas 
consideradas inesgotáveis. Elas nunca se esgotam, mesmo 
utilizando-as continuamente, visto que sempre se renovam. 
Alguns exemplos dessas fontes são: eólica, solar, hídrica, 
biomassa e geotérmica [3]. 

 
A. Cenário brasileiro no uso de fontes renováveis de energia 

No Brasil, o uso de fontes renováveis para geração de 
energia é grande, em razão de que a maior parte da eletricidade 
gerada é obtida a partir de fontes hídricas, que representam 
64,6% da matriz energética nacional [4].  

Existem desvantagens em ter uma matriz energética tão 
dependente de apenas uma fonte de energia e, no caso do 
Brasil, a dependência hídrica pode ser negativa em casos de 
crises hídricas, onde a geração de energia pode ser 
comprometida, forçando um aumento médio do custo de 
geração. Além disso, outra desvantagem são os elevados 
investimentos de tempo e recursos para construção de novas 
usinas hidrelétricas, necessárias para aumentos de demanda, 
frequentemente exigidos pelo crescimento econômico [5], [6].  

A implantação das fontes solar e eólica pode trazer 
vantagens à matriz energética, devido aos seus elevados 
potenciais energéticos, que, quando somados com a energia 
hídrica, podem chegar a um potencial de geração de 600GW 
de energia ainda inexplorados no Brasil [3]. 
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Tanto a energia solar quanto a eólica são fontes 
intermitentes de energia, visto que a disponibilidade de vento 
e irradiação solar são inconstantes e dependem de fatores 
geográficos e climáticos. Entretanto, quando estas duas fontes 
de energia são comparadas em âmbito nacional, a energia solar 
fotovoltaica possui maior regularidade no fornecimento de 
energia elétrica, pois, o país é favorecido com elevados índices 
de irradiação solar em todas as regiões. As regiões que mais 
se destacam pelo maior potencial de aproveitamento desta 
irradiação são o Norte e Centro-Oeste [3]. 

Em virtude destes elevados índices de irradiação solar e de 
sua extensão territorial, o potencial solar para geração de 
energia no Brasil é muito maior que o consumo total de 
energia elétrica do país [3], [7]. 

Mesmo com um potencial elevado, o uso da fonte solar para 
geração de energia elétrica no Brasil é irrisório quando 
comparado com outros países, como por exemplo: Alemanha, 
França e Espanha, que possuem níveis de irradiação solar 
relativamente menores que a do Brasil [8]. 

Além disso, a capacidade de geração instalada no país é 
muito menor que o de outras fontes renováveis, como eólica e 
biomassa, que correspondem a 7,1% e 9,2%, respectivamente, 
contra 0,2% da fonte solar fotovoltaica [4]. 

Esta porcentagem de 0,2% referente a capacidade instalada 
de geração a partir de fontes solares fotovoltaicas, representa 
245MW, sendo 145MW de geração centralizada e 100MW de 
geração distribuída [4]. 

A comparação da inserção da energia solar fotovoltaica na 
matriz energética nacional em relação à dos outros países, 
deve considerar que, diferentemente dos países desenvolvidos 
que possuem matriz energética que têm base majoritariamente 
em fontes não renováveis, a matriz energética brasileira 
destaca-se pela predominância de fontes renováveis, cerca de 
81,1%, sendo um possível motivo da diminuição do apoio a 
políticas de incentivos à fonte solar. O uso da fonte solar para 
geração de energia pode contribuir favoravelmente para 
ampliar a geração de energia no país nos aspectos ambiental, 
socioeconômico e elétrico [2], [4]. 

Sob o aspecto ambiental, os impactos resultantes da 
geração de energia fotovoltaica são mínimos. Não há qualquer 
emissão na produção de energia com sistemas fotovoltaicos e, 
a emissão de poluentes no processo de fabricação das células 
é reduzida e controlada. Do ponto de vista elétrico, colabora 
para a diversificação da matriz energética, amplia a oferta e a 
segurança do fornecimento de energia e, quando instalado em 
regiões urbanas e ligado diretamente à rede de baixa tensão, o 
sistema fotovoltaico gera eletricidade a um custo competitivo 
que pode reduzir a fatura de eletricidade do consumidor. Já em 
relação as vantagens socioeconômicas, sua inserção 
impulsiona o desenvolvimento tecnológico, aumenta a 
economia nacional, gera empregos locais e origina a 
necessidade de profissionais nos setores de instalação, 
manutenção e treinamentos [2], [3], [9]. 

No Brasil, até pouco tempo atrás, a geração solar conectada 
à rede de distribuição não possuía auxílio legislatório, uma vez 
que a aquisição de energia proveniente da geração distribuída 
dependia de chamadas públicas organizadas pela distribuidora 
local, limitando este tipo de contratação a 10% da carga do 
agente de distribuição e permitindo repasse às tarifas dos 
consumidores até o limite do valor-referência. Dessa forma, a 

contratação da energia solar fotovoltaica era economicamente 
inviável, devido aos custos da geração de energia solar serem 
muito maiores que o valor-referência estipulado [10]. 

Por conseguinte, a ANEEL buscou formas de reduzir as 
barreiras regulatórias de acesso aos sistemas de distribuição 
por pequenos geradores. Assim, foi criado o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica em 2012, publicado na 
Resolução Normativa nº 482, que possibilitou aos 
consumidores brasileiros gerarem sua própria energia a partir 
de fontes renováveis ou cogeração qualificada. Permitiu 
também, fornecer o remanescente da energia gerada para a 
rede distribuição de sua localidade [11].  

A Resolução Normativa nº 482/2012 foi aprimorada em 
2015, com a publicação da Resolução 687/2015 pela ANEEL 
com o intuito de reduzir os custos e o tempo para conexão da 
micro e minigeração, compatibilizar o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica com as Condições Gerais 
de Fornecimento (Normativa nº 414/2010), melhorar as 
informações na fatura e aumentar o público alvo [11]. 

Uma das principais inovações estipulam que a 
microgeração refere-se a uma central geradora de potência 
instalada menor ou igual a 75 kW enquanto a minigeração 
distribuída se refere a centrais geradoras com potência 
instalada maior que 75 kW e menor ou igual a 5 MW para 
fontes renováveis ou 3 MW para fontes hídricas [11]. 

No Mato Grosso, o Governo estadual foi um dos primeiros 
do país a isentar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS no campo de micro e minigeração de 
energia, com o objetivo de estimular o uso de fontes 
renováveis, principalmente a energia fotovoltaica, que tem um 
forte potencial no estado. Possibilitando o consumidor gerar a 
sua própria energia de forma mais barata, sustentável e 
democrática [12]. 

Até agosto de 2015 existiam apenas 12 projetos de micro e 
minigeração solar em Mato Grosso. Já em fevereiro deste ano, 
o número de unidades saltou para 120 projetos em operação, 
um aumento de aproximadamente 900%, sendo os incentivos 
que esta modalidade de geração vem recebendo um dos 
motivos para este aumento. Além da isenção do ICMS foram 
criadas oportunidades no setor de materiais elétricos, 
segurança do trabalho, entre outros [12]. 
 
B. Motivação 

A motivação para o desenvolvimento deste estudo de 
viabilidade surgiu da necessidade de um produtor de soja no 
estado de Mato Grosso em expandir seus negócios. Ele possui 
um armazém de cereais com capacidade inferior à que está 
produzindo atualmente. Ele pretende, também, produzir sua 
própria semente, que necessita de um sistema de resfriamento 
constante no armazenamento até o próximo plantio. Estas 
construções iniciarão em 2018 e de acordo com levantamentos 
iniciais da fazenda, o consumo de energia passará a ser quase 
o dobro do que o atual e consumir a energia elétrica 
exclusivamente da concessionária tornaria seus custos de 
produção muito elevados. 

O proprietário optou pela energia fotovoltaica pois ela 
mostrou a melhor opção para minimizar os custos do alto 
consumo dos sistemas previstos, uma vez que a única outra 
opção existente de geração seria a partir de gerador diesel. 
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Entretanto, esta é uma prática inexecutável devido aos altos 
custos de geração e manutenção deste sistema. 

De acordo com um estudo realizado em 2011, as 
desvantagens do uso de gerador diesel englobam a dificuldade 
de encontrar as peças necessárias para manutenção e 
substituição, a necessidade de uma equipe com conhecimento 
técnico para garantir o funcionamento do gerador e o preço do 
diesel, que aumentam a cada ano. Assim, foi estimado um 
intervalo de seis anos para que o investimento em geração 
fotovoltaica se torne mais viável e vantajoso que o gerador 
diesel [13]. 

Baseado na necessidade de gerar sua própria energia, 
decidiu-se iniciar o estudo de viabilidade da instalação de uma 
minigeração fotovoltaica conectada à rede elétrica, com 
potência de 300kWp, sendo esta a potência necessária para 
este produtor para se tornar autossuficiente em energia. Desta 
forma, este estudo se limita apenas ao estudo de viabilidade 
desta solução. A elaboração do projeto, aquisição dos 
materiais e a instalação serão de responsabilidade de uma 
empresa especializada, já contratada pelo proprietário da 
fazenda. 

O estudo de viabilidade se propõe a levantar todos os custos 
com a aquisição de equipamentos, projetos e mão de obra da 
instalação, fazer a estimativa da capacidade de geração do 
sistema ao longo do ano e estimar o payback.  

Nesse contexto, é desejado apresentar uma análise sobre as 
vantagens e limitações, barreiras e incentivos da geração 
elétrica a partir desta fonte, tratando também, das normativas 
existentes para geração distribuída no país. Para isso, alguns 
conceitos devem ser abordados: o princípio de utilização desta 
fonte para a geração de energia elétrica, com ênfase nos 
equipamentos necessários para a geração, como por exemplo: 
células fotovoltaicas e inversores e revisão das normas 
técnicas para minigeração distribuída necessárias atualmente. 

O trabalho está organizado da seguinte maneira: a seção 
dois faz uma breve contextualização histórica da energia solar 
e o estado da arte da energia fotovoltaica, expondo alguns 
trabalhos que abordam este tema. O tópico três apresentará o 
princípio dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede de 
energia. A seção quatro explica sobre os métodos de análise 
econômica abordados no estudo. O estudo de caso do sistema 
fotovoltaico conectado à rede estará exposto na seção cinco e 
os resultados obtidos na seção seis. Por fim, a seção sete 
retratará a conclusão do estudo realizado. 

 
II. ESTADO DA ARTE 

 
Antes da compreensão do processo de geração de 

eletricidade a partir da energia solar é preciso compreender a 
importância do sol, que pode ser considerado o combustível 
necessário para a geração da energia fotovoltaica. Sobretudo, 
o sol é a fonte primária de praticamente todas as fontes de 
energia do planeta [14].  

A energia solar fotovoltaica é a energia gerada através da 
conversão direta da luz em eletricidade, utilizando como 
princípio o efeito fotovoltaico. O efeito fotovoltaico, 
descoberto por Edmond Becquerel, em 1839, é o aparecimento 
de uma diferença de potencial nos extremos de uma estrutura 
de material semicondutor, gerada pela absorção da luz [6]. 

Esta descoberta foi essencial para a criação dos painéis 
fotovoltaicos, dispositivos utilizados até os dias de hoje para a 
conversão da energia da luz do Sol em energia elétrica. 

A primeira célula solar moderna foi desenvolvida por 
Calvin Fuller, em 1953, que desenvolveu duas placas de silício 
dopadas com elementos de polaridades opostas. Ao aproximá-
las era possível observar a presença de um campo elétrico 
permanente entre as duas placas. Entretanto, essas células 
tinham baixa eficiência e elevados custos para a produção, 
impossibilitando o uso em escala comercial [15]. 

A crise do petróleo de 1973 ampliou o interesse na tentativa 
de diversificação das fontes energética, e, motivou a pesquisa 
e desenvolvimento da energia fotovoltaica. Além disso, a 
necessidade de combater o aquecimento global impulsionou o 
incentivo político de diversos países ao uso de fontes 
renováveis, para substituir as fontes de origem fóssil [16], 
[17]. 

Apenas nos primeiros anos do século XXI, a indústria 
fotovoltaica teve aumento significativo nos mercados 
desenvolvidos em decorrência do crescimento da demanda e 
da escala de produção, que, somadas a desenvolvimentos 
tecnológicos, incentivaram a redução de preços e seu maior 
acesso no mercado. Mesmo com esse aumento, ainda existem 
muitas pesquisas de inovações dessa tecnologia, sendo 
lideradas pela China, líder na produção de painéis 
fotovoltaicos [18]. 

A maior barreira para a difusão dos sistemas fotovoltaicos 
em larga escala é o alto custo das células fotovoltaicas. No 
entanto, a tecnologia fotovoltaica está cada vez mais 
competitiva, devido principalmente pelo aumento dos custos 
das demais formas de geração de energia, sendo a necessidade 
da diminuição dos impactos ambientas um dos motivos deste 
aumento [14]. 

No Brasil, cada vez mais a oportunidade de explorar a 
energia fotovoltaica se destaca, não apenas pela alta incidência 
de radiação em toda extensão territorial, mas também pelo 
aumento de eficiência e diminuição dos custos de implantação 
de sistemas fotovoltaicos no cenário mundial e nacional [9]. 

Além disso, desde a criação do sistema de compensação de 
energia (sistema net-metering) pela ANEEL por meio da 
Resolução Normativa nº 482/2012, a geração distribuída de 
energia solar fotovoltaica começou de fato a avançar no país 
[2].  

Em decorrência deste crescimento, muitos estudos vêm 
sendo realizados acerca da utilização da energia solar 
fotovoltaica em diversas aplicações. Os estudos expostos 
destinam-se a demonstrar a viabilidade da geração de energia 
para diferentes aplicações, de modo a apresentar se há 
vantagem ou não de sua utilização para substituir a energia 
fornecida pelas distribuidoras. 

 
A. Pesquisa de Referenciais do Assunto 

Nakabayashi fez uma análise de viabilidade econômico-
financeira de sistemas de geração distribuída de energia solar 
fotovoltaica de pequeno porte no Brasil e uma projeção das 
tendências para o ano de 2020. Esta análise foi realizada para 
todas as capitais brasileiras levando em consideração as 
estimativas do valor presente líquido, taxa interna de retorno 
e payback (tempo de retorno sobre o investimento). A análise 
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e projeção dos resultados para o ano de 2020 foi realizada 
utilizando o simulador Monte Carlo [19].  

Para avaliar a viabilidade econômico-financeira da 
microgeração fotovoltaica é levou-se em conta diversas 
condições, como por exemplo, o investimento necessário, 
desempenho do sistema, nível de irradiação solar, energia 
gerada, perfil da curva de carga do microgerador e, também, 
as condições vigentes nas tarifas de energia, entre outras que 
foram incluídas na avaliação [19]. 

A análise foi realizada considerando treze cenários 
diferentes, os quais foram avaliados considerados três 
possíveis condições: evolução das tarifas de energia abaixo da 
inflação, evolução das tarifas acima da inflação e evolução das 
tarifas próximas à inflação. Um destes cenários é um cenário 
padrão, no qual considerou-se uma estimativa intermediária, 
ou seja, a evolução das tarifas é próxima ao índice de preços 
ao consumidor. Além de variar o reajuste da tarifa o 
autoconsumo (parcela de energia consumida no próprio local 
que não é injetada na rede) considerado também era alterado 
em cada cenário, variando entre 0, 30, 70 e 100% para cada 
um tipo de reajuste tarifário [19]. 

Conforme apresentado neste estudo, a previsão para 2015 
era de viabilidade na maioria das capitais brasileiras, 
considerando diferentes reajustes de tarifa e de autoconsumo. 
Apenas o primeiro cenário apresentou uma inviabilidade em 
todas as capitais brasileiras, no qual foi considerado um 
reajuste anual da tarifa de energia de 3,3%, que representa um 
ajuste real negativo, cenário este, que não é a expectativa da 
atualidade. Nos cenários em que se considerou as tarifas 
próximas à inflação, existe viabilidade econômica em grande 
parte das capitais para autoconsumo a partir de 30%. Já nos 
cenários onde o reajuste tarifário se dá acima da inflação, 
existe viabilidade em praticamente todas as capitais [19].  

Já para 2020, é estimado que a probabilidade da viabilidade 
econômica para todas as capitais brasileiras supere os 90%, 
enquanto que, em 2015, a esta probabilidade foi de 
aproximadamente 62%. De acordo com Nakabayashi, este 
aumento ocorre principalmente devido a diminuição de custos 
relacionados aos sistemas fotovoltaicos e também por conta 
do aumento das tarifas de energia elétrica, tornando a 
microgeração se tornará cada vez mais atrativa [19]. 

Melo faz uma análise de viabilidade do uso de sistemas 
fotovoltaicos para geração de energia para aplicações de uso 
residencial e comunidades isoladas em uma determinada 
cidade. Para realização do estudo foram realizadas duas 
metodologias para dimensionamento do sistema, uma através 
de simulações no software Homer Energy e outra baseada no 
Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos (1999) 
[20].  

Como resultado, Melo afirma que a implantação de 
geradores fotovoltaicos autônomos para suprir apenas uma 
residência isolada sem acesso a rede de distribuição e de 
consumo inferior a 100kWh é economicamente viável 
independente da distância de isolamento. Caso aumente o 
número de residências a serem atendidas, a viabilidade 
depende diretamente da distância de isolamento [20]. 

Entretanto, quando se trata de um sistema autônomo 
fotovoltaico para apenas uma residência, o preço da energia 
gerada será alto quando comparado com o preço cobrado pela 
concessionária distribuidora da cidade analisada. Também é 

preciso levar em consideração que o capital inicial e o custo 
total do sistema são elevados e, como a aplicação seria em uma 
residência de baixo consumo é provável que na maioria dos 
casos a família não terá condição financeira para um 
investimento tão elevado. Por conta disso, a viabilidade 
acontece apenas para residências que se localizam em áreas 
remotas sem acesso a redes elétricas [20]. 

Já os sistemas fotovoltaicos conectados à rede são 
considerados viáveis para classes de consumo superiores a 
100kWh até as inferiores a 500kWh e, ainda, quanto maior o 
consumo maior será o benefício da implantação do sistema, 
pois o capital investido será recuperado em menor tempo e 
maior será a economia com o consumo de energia durante a 
vida útil do sistema [20]. 

Há também, uma análise sobre a viabilidade de um sistema 
fotovoltaico conectado à rede para alimentar uma demanda de 
iluminação. Silva faz um estudo considerando a demanda de 
iluminação do departamento de engenharia elétrica da 
Universidade Estadual de Londrina. Foi utilizado o software 
PVsyst® para dimensionamento do sistema fotovoltaico, 
levou-se em consideração vários parâmetros, como por 
exemplo: irradiação global horizontal, irradiação global 
incidente no módulo fotovoltaico, irradiação efetiva global 
incidente no módulo fotovoltaico considerando 
sombreamento, energia efetiva na saída com conjunto, energia 
injetada na rede, rendimento global do sistema e energia média 
produzida por dia [16]. 

Para esta aplicação específica, o sistema fotovoltaico se 
mostrou inviável do ponto de vista econômico. Inicialmente, 
quando foi considerado o período de retorno de investimento 
simples previu-se que o retorno do custo investido para 
implantação do sistema seria em quinze anos, resultando em 
um período de aproximadamente entre dez a quinze anos para 
utilização do sistema com o investimento já quitado. 
Entretanto, este tipo de cálculo não considera o valor do 
dinheiro no tempo [16].  

Já, quando se considera o valor da correção monetária em 
função do tempo, o retorno de investimento só aconteceria 
após 48 anos, resultando na inviabilidade da implantação do 
sistema fotovoltaico para esta aplicação, pois, o tempo de 
retorno é muito maior que o tempo de vida útil do mesmo [16]. 

Outro estudo de viabilidade para aplicação da energia 
gerada por células fotovoltaicas foi feito por Alves apresenta 
uma análise sobre a aplicação de painéis fotovoltaicos no setor 
industrial. A análise foi aplicada a uma indústria do ramo de 
materiais escolares na cidade de São Carlos – SP. O consumo 
mensal desta empresa é de 3.599.241kWh, valor muito 
elevado que torna inviável um sistema fotovoltaico que atenda 
esta demanda mensal devido ao elevado investimento inicial 
necessário e um grande espaço para a instalação dos painéis. 
Desta forma, considerou-se apenas a demanda do menor 
prédio da fábrica, visando a instalação de um sistema que 
alimente essa demanda mensal média, que equivale a 
34.296kWh e 0,953% do consumo total da fábrica. Deve-se 
ressaltar que o projeto será interligado à rede e que sua 
implantação não visa a autonomia total do prédio. O 
investimento foi estimado em aproximadamente R$ 2 milhões 
e o retorno deverá ser em menos de 10 anos [21]. 

Para realizar a análise foi necessário considerar vários 
fatores para melhor dimensionamento do sistema, entre eles o 
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estudo do perfil das cargas, demanda média, os períodos de 
picos de demanda e os períodos de máxima incidência solar. 
Os resultados apontam que o sistema é capaz de atender quase 
toda a demanda do prédio durante os primeiros anos. Mas, 
como essa demanda representa uma porcentagem muito 
pequena da demanda total da fábrica, menos de 1%, para a 
indústria se tornar autossuficiente de energia seria preciso 
utilizar a energia fotovoltaica em conjunto com outras 
energias alternativas, como por exemplo, a energia provinda 
da reutilização do vapor em caldeiras ou, até mesmo produção 
de energia térmica através dos resíduos da madeira [21]. 

Também há um estudo de viabilidade para aplicação de 
minigeração fotovoltaica no Engenho de Arroz Cereais Célia, 
localizado na cidade de Meleiro – Santa Catarina realizado por 
Rocha. O parque fotovoltaico será composto por 728 células 
fotovoltaicas totalizando uma potência de 200kWp que 
atenderá cerca de 10% da energia elétrica anual consumida 
pela empresa. O parque foi orçado em R$ 1.576.045,98 
incluindo além dos materiais necessários o serviço para 
instalação do sistema, projeto e regularização do sistema junto 
a distribuidora local [22]. 

Este estudo foi realizado considerando dois casos para 
análise de viabilidade, uma que considera o aumento da tarifa 
com um valor médio da inflação do país nos últimos anos e a 
outra baseada nos valores estabelecidos pelos Atos 
Regulatórios da ANEEL. O sistema analisado foi considerado 
viável nos dois cenários avaliados. No primeiro, o tempo de 
retorno do investimento se dá perto do 14º ano e, ao final do 
25º ano a empresa terá economizado R$5.273.856,78. 
Descontando o valor investido na implantação da usina o lucro 
obtido é de R$3.224.997,01. No cenário dois, ao final do 25º 
ano da implantação do sistema a empresa economizará 
R$10.445.809,03, com um lucro de R$8.396.946,25. O 
payback do investimento acontecerá entre o 11º e 12º ano após 
o sistema ter sido implantado [22]. 

Como pode ser visto, o interesse pela utilização da energia 
solar fotovoltaica cresceu nos últimos anos e sua 
aplicabilidade é vantajosa para diversos setores. Entretanto, o 
uso da energia solar fotovoltaica para alimentar sistemas de 
irrigação com pivô central é um assunto que não foi 
encontrado em nenhum trabalho. No setor de irrigação 
existem alguns estudos que apresentam as vantagens do uso 
de sistemas de bombeamento fotovoltaico de irrigação em 
pequenas propriedades agrícolas. Mas, como nestes casos 
utiliza-se apenas um módulo fotovoltaico para alimentar o 
conjunto motobomba de irrigação estes estudos não 
contribuíram de forma significativa a este estudo. 

Os trabalhos citados aqui, apresentam a relevância da 
energia fotovoltaica no país, ressaltando a intenção de ampliar 
seu uso em diversas aplicações no Brasil. Desta forma, os 
aspectos mais relevantes à geração de energia solar no país 
serão abordados no tópico três. 

 
III. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A 

REDE ELÉTRICA 
 

Um sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica atua em 
paralelo com a rede de eletricidade. Este tipo de sistema tem 
como principal objetivo gerar energia para suprir a demanda 
do local de instalação, diminuindo ou eliminando a 

necessidade de usar energia da concessionária. Além disso, a 
energia excedente é injetada diretamente na rede [3]. 

Estes sistemas não necessitam de acumuladores de 
energia, visto que toda a energia gerada é entregue na rede 
elétrica. Desta forma, a própria rede desempenha o papel do 
banco de baterias, ora fornecendo energia ora armazenando o 
excedente [21].  

Os sistemas conectados à rede operam obrigatoriamente 
em c.a., sempre na mesma frequência e tensão da rede da 
concessionária local. Além disso, quando ocorre a falta de 
energia na rede, o sistema também é desconectado, mesmo 
havendo a possibilidade de geração devido a existência de 
irradiação solar no momento do desligamento [14]. 

O sistema fotovoltaico é composto por: módulos 
fotovoltaicos, medidor bidirecional e inversores, os quais são 
conectados diariamente à rede, como mostra a Figura 1. 

 

c
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Fig. 1. Diagrama representativo de um sistema fotovoltaico 
conectado à rede.  
Fonte: Adaptado de [21]. 
 

Os sistemas fotovoltaicos interligados na rede elétrica 
podem ser classificados de acordo com a sua potência como 
centralizados ou micro e minissistemas descentralizados. A 
microgeração se refere a sistemas com potência menor ou 
igual a 75kW, a minigeração diz respeito a sistemas com 
potência instala entre 75kW e 5MW e a geração centralizada 
concerne a potências maiores que 5MW [23]. 

A instalação de um sistema fotovoltaico conectado à rede 
deve respeitar as normas específicas da concessionária local 
de distribuição de energia, de acordo com a seção 3.7 dos 
Procedimentos Operativos dos Procedimentos de Distribuição 
de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST) 
[14]. 

 
A. Componentes do Sistema Fotovoltaico 

Neste tópico será apresentado os principais equipamentos 
que compõem o sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica. 
 
A.1 Módulos fotovoltaicos  

Um módulo fotovoltaico é composto por um conjunto de 
células conectadas eletricamente e montadas sobre uma 
estrutura rígida. São arranjadas em conjunto com o intuito de 
produzir tensões maiores. Os módulos fotovoltaicos 
geralmente são constituídos por 36, 54 ou 60 células, sendo 
que a quantidade varia de acordo com a potência [3]. 

A potência de um módulo fotovoltaico, ou mesmo a 
potência total do sistema possui uma unidade de medida 
específica, o Watt-pico (Wp). Isto porque, esta potência 
nominal só pode ser atingida em laboratório. Quando um 
painel fotovoltaico é instalado em campo, os níveis de 
irradiação solar e temperatura resultam na potência gerada 
pelo mesmo módulo quando seus valores são diferentes, por 
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exemplo: durante a manhã e à tarde o mesmo módulo irá gerar 
potências diferentes [24]. 

As células de silício produzem tensões na ordem de 0,5 a 
0,8V, valores muito baixos e insignificantes. Desta forma, 
para elevar o nível de tensão produzido, estas células são 
arranjadas em série resultando em uma tensão equivalente à 
soma das tensões individuais de cada célula. Entretanto, 
quando as células são associadas em paralelo a tensão 
equivalente permanece a mesma, mas a corrente resultante é o 
somatório das correntes individuais de cada célula [14], [16] 

O funcionamento de um módulo fotovoltaico não é 
semelhante ao de uma fonte elétrica convencional, pois ele não 
apresenta uma tensão constante em seus terminais de saída. A 
tensão depende da corrente que flui no módulo e ela, está 
diretamente relacionada com a quantidade de luz recebida 
pelas suas células. A corrente produzida também depende da 
área da célula que, quanto maior, mais elevada será a captação 
de luz [3]. 

O ponto de operação do módulo fotovoltaico depende da 
carga que está conectada nos seus terminais. Caso o módulo 
alimente uma carga que exija pouca corrente, a tensão do 
módulo se elevará. Já quando a carga exigir uma corrente 
maior, a tensão tenderá a diminuir [3]. 

Os módulos fotovoltaicos possuem curvas características 
que relacionam corrente x tensão e potência x tensão. A Figura 
2 apresenta estas duas curvas considerando um módulo com 
potência nominal de 100Wp. 

 

 
Fig. 2.  Curva característica I-V e curva de potência P-V para um 
módulo fotovoltaico com potência nominal de 100Wp.  
Fonte: [14]. 

 
Cada ponto na curva I-V, existe um ponto na curva P-V 

correspondente, além disso, a Figura 2 apresenta o ponto de 
máxima potência do módulo para esta condição de operação 
[14]. 

A eficiência pode ser calculada com a partir de (1) [3]. 
 

 
1000P

MAX

A

P
=  (1) 

 
Em que: 
 - Rendimento. 
PMAX  - Potência máxima gerada. 
Ap  - Área do módulo em m². 
1000  - Taxa de irradiação solar padronizada (W/m²). 

 
Existem dois fatores que influenciam o desempenho de um 

módulo fotovoltaico: radiação solar e a temperatura, conforme 
as Figuras 3 e 4, respectivamente. As duas curvas apresentadas 
levam em consideração um módulo fotovoltaico composto por 
36 células de silício sob irradiância de 1000W/m². 

 

 
Fig. 3.  Efeito causado pela variação da radiação solar sobre a curva 
característica I-V.  
Fonte: [14]. 
 

 
Fig. 4.  Efeito causado pela variação da temperatura das células sobre 
a curva característica I-V.  
Fonte: [14]. 
 

Como dito anteriormente, a corrente elétrica gerada pelo 
módulo varia de acordo com a radiação solar que incide sobre 
as células. O valor da corrente varia linearmente com a 
irradiância. Já a temperatura, influencia na tensão fornecida 
pelo módulo, alterando também a potência fornecida. Quanto 
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maior a temperatura nas células, menor é a tensão gerada. 
Desta forma, a potência fornecida diminui, mas, a corrente não 
sofre alterações relevantes [3], [14]. 

 
A.2 Inversores  

Os inversores são dispositivos eletrônicos que fornecem 
energia elétrica em corrente alternada (CA) a partir de uma 
fonte de energia em corrente contínua (CC). A energia 
provinda dos módulos fotovoltaicos são CC e por isso, os 
inversores são utilizados principalmente para converter o sinal 
elétrico contínuo em alternado. A tensão CA convertida deve 
ter amplitude, frequência e conteúdo harmônico adequados às 
cargas a serem alimentadas [16]. 

Sistemas conectados à rede que possuam potência até 5kW 
utilizam inversores com saída monofásica, para potências 
maiores, é comumente utilizado inversores trifásicos. A 
composição trifásica pode ser obtida através da ligação dos 
inversores monofásicos em conexões trifásicas [3], [14]. 

Quando aplicados em sistemas fotovoltaicos, os inversores 
são divididos em grupos de aplicação: os sistemas isolados e 
os sistemas conectados à rede. Entretanto, existem diferenças 
entre os inversores para sistemas autônomos e os conectados 
à rede: nos sistemas fotovoltaicos conectados à rede os 
inversores CC-CA operam como fonte de corrente e nos 
isolados, eles fornecem tensão elétrica. Além disso, os 
inversores para sistemas conectados à rede precisam respeitar 
as exigências das concessionárias de distribuição em termos 
de segurança e qualidade da energia injetada na rede [3], [14]. 

Na ausência do fornecimento de energia da concessionária, 
o inversor pode operar de forma ilhada, fornecendo energia à 
carga enquanto a rede se encontra desenergizada pela 
distribuidora [14]. Porém, este tipo de operação só pode ser 
realizado quando houver a permissão da distribuidora. Deve-
se respeitar os procedimentos operativos constantes do 
Módulo 4 – PRODIST [25].  

Quando o sistema conectado à rede possa operar em 
ilhamento, a proteção anti-ilhamento deve garantir a 
desconexão física entre as instalações elétricas internas à 
unidade consumidora e a rede de distribuição, restringindo a 
conexão ao sistema da distribuidora durante a falta de 
fornecimento de energia [9]. 

O inversor só pode operar de forma ilhada quando a 
distribuidora permitir pois esta forma de operação pode 
acarretar diversas consequências capazes de afetar o restante 
da distribuição. Como por exemplo: perda de controle sobre a 
variação de tensão e frequência da unidade geradora, podendo 
ocasionar avarias em equipamentos a ela. Pode ocorrer 
também, perigos à manutenção na rede, pois, durante a 
realização de algum reparo na rede elétrica que se encontra 
desligada caso a unidade geradora conectada à rede se 
mantenha ligada poderá causar danos aos operários [26].  

A.3 Medidores bidirecionais 
Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica 

necessitam realizar a troca do medidor convencional por um 
medidor bidirecional, o qual permite realizar medições da 
energia consumida provinda da distribuidora e da energia solar 
injetada na rede. Este medidor garante a compensação de 
créditos de energia na fatura de luz [21]. 

Pelo Sistema de Compensação de Energia, quando o 
sistema fotovoltaico gerar mais energia que a demanda 
contratada do local consumidor, a energia excedente é injetada 
na rede e o medidor registra essa energia. Já, quando o 
consumidor consome mais energia do que a gerada pelo 
sistema, o medidor de energia registra o fluxo da energia em 
sentido contrário, operando como um medidor convencional 
[14]. 

No caso de minigeração distribuída, o consumidor deve 
ressarcir a distribuidora pelos custos de adequação do sistema 
de medição, nos termos da regulamentação específica [9]. 

 
B. Micro e Minigeração Distribuída 

Os sistemas fotovoltaicos de micro e minigeração são 
construídos com o intuito de suprir toda ou parcialmente a 
demanda total de energia utilizada pelos consumidores de 
modo a diminuir a dependência da energia provinda da 
concessionária distribuidora. Além disso, podem ser 
utilizados como solução aos problemas ambientas, visto que 
esta é uma energia renovável e limpa [3].  

Antes da resolução 482 ser criada pela ANEEL, em 2012, 
a legislação existente restringia a contratação de geração 
distribuída apenas por chamadas públicas promovidas 
diretamente pelas distribuidoras somente para 
empreendimentos dos agentes concessionários, 
permissionários e autorizados, sem permissão de injetar na 
rede o excedente de energia na rede [2]. 

Com o objetivo de aumentar a conexão de pequenas 
centrais geradoras na rede elétrica, a ANEEL institui a 
resolução nº 482/2012 que criou o sistema de compensação de 
energia, permitindo que o cliente devolva à rede a energia 
sobressalente. Assim, a própria rede se comporta como um 
banco de baterias, permitindo o uso desta energia depois na 
própria unidade de consumo ou em outra do mesmo titular 
[21]. 

Quando houver energia excedente, o consumidor receberá 
um crédito em energia (kWh) que poderá ser utilizado para 
quitar a fatura dos meses seguintes ou abater o consumo em 
outro posto tarifário (válido apenas para consumidores com 
tarifa horária). Este crédito é válido por 60 meses [23]. 

Este crédito também pode ser utilizado em outras unidades 
cadastradas antecipadamente, dentro da mesma área de 
atendimento da mesma concessionária, caracterizada como 
geração compartilhada, autoconsumo remoto ou 
empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, em 
locais diferentes da instalação do sistema [23]. 

 
IV. MÉTODOS DE ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 
Os métodos de investimento de capital levam em 

consideração o fator tempo relacionado ao valor do dinheiro. 
Isto significa que uma parte do fluxo de caixa da empresa ou 
do consumidor é descontada a uma taxa definida. Esta taxa é 
chamada de custo de capital e é o retorno mínimo que um 
determinado investimento deve retornar ao investidor, de 
forma que o valor de mercado permaneça o mesmo [27]. 

Para este estudo em questão, serão discutidas três técnicas 
de analisar a viabilidade econômica de investimentos: valor 
presente líquido (VPL), taxa interna de retorno e payback.  
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A. Valor Presente Líquido 
O valor presente líquido (VPL) consiste na comparação do 

valor presente dos fluxos líquidos de caixa obtidos no decorrer 
da vida útil do projeto com o valor do investimento inicial. Em 
outras palavras, o VPL é a medida do valor que é agregado 
hoje por um investimento que será feito [28], [29]. 

O VPL é obtido subtraindo-se o investimento inicial do 
projeto do valor presente de suas entradas de caixa, 
descontadas a uma taxa de desconto igual ao custo de capital 
da empresa. Sendo esta taxa de desconto o retorno mínimo que 
deve ser alcançado em um investimento para que o valor de 
mercado da empresa continue o mesmo. O VPL pode ser 
obtido a partir da Equação (2) [27], [30]. 
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Em que: 
CFj - Valor presente de caixa de entrada; 
CFo - Investimento inicial; 
i - Taxa de desconto; 
j – Vida útil do sistema, em anos. 

 
Para saber se o investimento é economicamente viável 

utilizando o método de análise VPL deve-se analisar se o seu 
resultado obtido em (2) é positivo ou negativo. Um 
investimento deve ser aceito quando o valor presente líquido 
for positivo e recusado quando o mesmo for negativo [29]. 
 
B. Taxa Interna de Retorno 

A taxa interna de retorno (TIR) é a taxa de juros (desconto) 
que equipara, em um determinado período, o valor atual de 
entradas com o das saídas previstas de caixa. É a taxa 
composta de retorno anual que o investidor alcançará quando 
o projeto estiver completo e as taxas de entrada já tenham sido 
recebidas [27], [30]. 

A TIR sobre um investimento é o retorno necessário que 
resulte em um VPL nulo quando ela for usada como taxa de 
desconto. Dizer que o VPL de um investimento é nulo 
significa que ele atingiu o ponto de equilíbrio, ou seja, não 
haverá lucro nem prejuízo. A TIR pode ser obtida em (3) [27], 
[30]  
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Em que: 
FCj - Fluxos previstos de entradas ou saídas de caixa em cada 
período de tempo; 
FCo - Valor do fluxo de caixa no ato do investimento; 
i - Taxa interna de retorno; 
j – Vida útil do sistema, em anos. 

 
Analisando a TIR obtida em um investimento, considera-se 

que este é aceitável somente se a TIR ultrapassar ao retorno 
exigido (taxa de desconto). Caso contrário, o investimento não 
é viável [29]. 

 
 
C. Payback  

O payback (tempo de retorno) é o tempo necessário para 
que o investidor recupere o dinheiro investido inicialmente em 
um projeto, calculado com suas entradas de caixa [27]. 

Existe dois tipos de payback: o simples e o descontado. O 
simples não considera o dinheiro no tempo, tornando seu 
cálculo muito simples. Já o payback descontado considera a 
mudança monetária ao tempo, se tornando mais confiável e 
aproximado. Ele é capaz de fornecer um indicativo do risco do 
investimento, pois quanto maior for o payback, maior será o 
tempo necessário para recuperação do capital investido. 
Quando comparados, a divergência entre eles aumenta de 
acordo com o período e a taxa de desconto analisados [19], 
[27]. 

Utilizando o payback para analisar a viabilidade de um 
investimento é possível afirmar que este será aceitável se o seu 
período de payback calculado for menos que um prazo 
predeterminado de anos [30]. 
 
V. ESTUDO DE CASO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO 

DA FAZENDA CURITIBA 
 
A análise de viabilidade econômica avaliará um sistema 

fotovoltaico conectado à rede instalado na cidade Campo 
Novo do Parecis no estado de Mato Grosso. A análise de 
viabilidade utilizará os conceitos descritos no capítulo IV. 
Como resultado do estudo serão apresentados: o valor presente 
líquido (VPL), taxa interna de retorno (TIR) e o payback. 

Para realizar o estudo foi necessário definir e encontrar 
alguns parâmetros e dados do sistema em análise. Neste tópico 
serão apresentados todos os dados relevantes à análise. 

É possível afirmar que a viabilidade econômica de um 
sistema de geração fotovoltaico depende das seguintes 
condições: investimento inicial para instalação do sistema, 
tarifa e impostos sobre a energia elétrica convencional, 
energia gerada pelo sistema, energia injetada na rede e 
características do sistema de geração distribuída [19].  

  
A. Irradiação Solar  

Um dado imprescindível para este estudo é a irradiação 
solar diária média obtida na região analisada. A obtenção deste 
valor foi dada a partir da base de dados do “Sundata” do 
Centro de Referência para as Energias Solar e Eólica Sérgio 
Brito – CRESESB. A Tabela I apresenta os valores obtidos 
para a cidade de Campo Novo do Parecis – MT. 

TABELA I 
Irradiação Solar no Plano Horizontal 

Radiação Solar Diária Média [kWh/m².dia] 
Mês Média 

Janeiro 4,56 

Fevereiro 4,56 

Março 4,83 

Abril 4,50 

Maio 4,75 

Junho 4,50 

Julho 5,00 

Agosto 5,50 
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Radiação Solar Diária Média [kWh/m².dia] 

Mês Média 

Setembro 5,17 

Outubro 4,78 

Novembro 5,61 

Dezembro 5,00 

Fonte: Adaptado de [32]. 

Com base nos dados apresentados na Tabela I é possível 
chegar a uma média anual de radiação solar 4,90kWh/m².dia 
na cidade do sistema fotovoltaico estudado [31]. 

 
 B. Energia Gerada 

Outro parâmetro necessário para realizar a análise de 
viabilidade econômica é determinar a energia gerada pelo 
sistema fotovoltaico. 

A energia gerada por um sistema fotovoltaico em um ano 
pode ser obtida por (4). Tanto a constante quanto a taxa de 
desempenho expostas abaixo são referentes à placa solar 
utilizada, valores disponibilizados pela WEG [24]. 
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  (4) 

 
Em que: 
PFV - Potência Fotovoltaica Real (kWp). 
HTOT - Irradiação (kWh/m².dia). 
DANO - Dias do ano. 
GSTC - Constante 1kW/m². 
TD - Taxa de desempenho 0,75. 

 
Para determinar a energia gerada pelo sistema fotovoltaico 

deve-se levar em conta a degradação da potência dos módulos 
fotovoltaicos e a vida útil do sistema. A degradação da 
potência dos módulos de silício cristalinos já instalados varia 
entre 0,5% e 1,0% por ano e possuem uma garantia de 
rendimento mínimo durante 25 anos [14]. Para o estudo, será 
considerada uma degradação anual de 0,5% a uma vida útil de 
25 anos. 

 
C. Sistema Fotovoltaico 

O sistema fotovoltaico foi instalado em uma fazenda de um 
produtor de soja que já possui um consumo significativo e 
além disto, fará novas ampliações a partir de 2018, o que 
aumentará ainda mais seu consumo de energia elétrica.  

A infraestrutura atual da fazenda conta com uma 
subestação de 300kVA e esta será a potência do sistema solar 
dimensionado. O local é atendido em média tensão - 34,5kV e 
frequência 60Hz. 

Para realizar o dimensionamento do sistema fotovoltaico de 
modo otimizado, deve-se conhecer o consumo médio diário 
anual da propriedade (Wh/dia) [14]. 

Para o sistema fotovoltaico analisado, este consumo não foi 
considerado para o dimensionamento da unidade geradora, 
pois, o proprietário desejou fazer o sistema com a máxima 
potência permitida, no caso, os 300kVA do transformador. A 
razão para esta escolha é o investimento que o proprietário 
realizará no início de 2018. 

O dimensionamento do sistema descrito aqui foi baseado 
nos métodos ensinados pela WEG no curso “Energia Solar
Fotovoltaica – aplicação residencial/comercial [24]. 

 Após a determinação da potência, foram definidos os 
modelos do módulo fotovoltaico e do inversor que seriam 
utilizados no sistema. Optou-se pelo módulo Canadian CS36-
265P, módulo de silício policristalino de 265Wp e eficiência 
de 16,47%. Já o inversor escolhido é da marca SMA Modelo 
Sunny Tripower de 60kW de potência nominal em CA e tensão 
de 1000V [32], [33]. 

Já a quantidade de inversores e módulos fotovoltaicos são 
definidos após a escolha do modelo dos mesmos, sendo mais 
vantajoso definir primeiramente o modelo do inversor. A 
razão para isto é que, diferentemente dos módulos 
fotovoltaicos, a redução de custos do inversor não é tão 
significativa quanto a dos módulos fotovoltaicos. Deste modo, 
a tendência é otimizar ao máximo o inversor utilizado, 
resultando em um custo final de energia mais competitivo 
[14], [24]. 

É desejado que o sistema seja dimensionado evitando que 
o inversor trabalhe durante muito tempo em potência abaixo 
da nominal e nem seja sobrecarregado. A WEG recomenda 
que a potência do sistema fotovoltaico seja entre 1,15 a 1,30 
da potência do inversor [14], [24]. 

Desta forma, conhecendo a potência da unidade geradora e 
a do inversor, é possível definir a quantidade de inversores 
necessários para o sistema, como mostrado em (5) [24]. 
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Em que: 
PFV - Potência Fotovoltaica Real (kWp). 
NINV – Número de inversores do sistema. 
PINV – Potência.nominal do inversor (kW). 
TP – Relação entre a potência do sistema e do inversor, entre 
1,15 e 1,30. 
 

Após um ajuste fino para encontrar uma relação entre as 
potências que resultasse em um número inteiro de inversores 
obteve-se 4 (quatro) inversores a uma relação de 1,25, 
parâmetro dentro do estabelecido pela WEG. 

Para determinar o número de módulos fotovoltaicos obtém-
se a razão entre a potência do sistema e a potência do módulo 
fotovoltaico, de acordo com (6) [24]. 
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          (6) 

 
Em que: 
PFV - Potência Fotovoltaica Real (kWp). 
PMOD – Potência.nominal do módulo (W). 
NMOD – Número de módulos fotovoltaicos do sistema. 

 
O número de módulos obtidos foi o equivalente a 1.132 (um 

mil cento e trinta e dois). Entretanto, para instalação do 
sistema foram utilizados 1.152 (um mil cento e cinquenta e 
dois) módulos fotovoltaicos, por questões de arredondamento 
do número de módulos fotovoltaicos por inversor com o 
intuito de otimizar a potência gerada pelo sistema, sendo 288 
módulos por inversor. 
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Assim, o sistema analisado é constituído por 1.152 módulos 
fotovoltaicos Canadian CS36-265P e 4 inversores SMA 
Sunny Tripower. Os inversores possuem proteção anti-
ilhamento para impedir que o gerador opere em ilhamento no 
caso de uma desconexão da rede elétrica. A Figura 5 apresenta 
o sistema fotovoltaico analisado. 

 
Fig. 5.  Sistema fotovoltaico analisado como estudo de caso. 

 
D. Investimento Inicial  

De acordo com o proprietário da fazenda o investimento 
inicial na instalação do sistema fotovoltaico foi de 
R$ 1.400.000,00.  

Outro custo previsto, além do investimento, são os gastos 
com operação e manutenção deste sistema durante sua vida 
útil. Este custo estabelecido é cerca de 20% do investimento 
inicial [14]. 

Os custos podem ser visualizados na Tabela II. 

TABELA II 
Investimento Inicial  

Custos do Sistema Fotovoltaico 
Item Descrição Quantidade Preço (R$) 

Módulos 
Fotovoltaicos e 

Inversores 

Canadian - 
CS6P-265P e 

Sunny  
Tripower 60 

1152 módulos 
e 4 inversores 

1.000.000,00 

Instalação e 
demais 

Materiais 

Mão de obra, 
cabos, 

estruturas de 
sustentação dos 
painéis e obra 

civil 

- 400.000,00 

Custos de 
Manutenção do 

Sistema 
 25 anos 280.000,00 

  TOTAL 1.680.000,00 
    

 
E. Tarifa de Energia Elétrica 

Para realizar a análise de viabilidade de um sistema 
fotovoltaico é necessário conhecer o valor da tarifa de energia 
vigente, bem como sua projeção para os próximos anos. O 
valor da tarifa é um ponto chave do estudo de viabilidade 
econômica, pois, independente se a energia gerada for 
consumida ou injetada na rede, a economia na fatura de 
energia estará diretamente ligada ao valor tarifário cobrado 
pela distribuidora [22]. 

A fazenda, como dito anteriormente, recebe a energia 
elétrica da distribuidora em tensão de 34,5kV, o que a 
classifica no grupo tarifário A – subgrupo A3A. A tarifa de 
energia contratada atualmente da concessionária Energisa é 
1,2939R$/kWh no horário de ponta e 0,3400R$/kWh fora de 
ponta. No entanto, para avaliar os custos finais, é usualmente 
utilizado um parâmetro que leva em conta a média ponderada 
do consumo de energia do local. Para a fazenda em análise o 
valor da tarifa ponderada é 0,3951R$/kWh [34].  

Além disso, deve-se levar em consideração o aumento da 
tarifa ao decorrer dos anos. Desde 2015 é percebido o elevado 
aumento da tarifa de energia devido à crise hídrica e do 
consequente uso das termelétricas, levando à adoção das 
bandeiras tarifárias e da revisão extraordinária das tarifas nas 
concessionárias de distribuição [35]. 

A ANEEL aprovou em 2017 o cálculo das indenizações das 
transmissoras que renovaram antecipadamente as concessões 
em 2013. Desta forma, será cobrado dos consumidores, via 
tarifa de energia, um valor estimado em R$ 65 bilhões, que 
será dividido ao longo de oito anos. Esta quantia é referente 
aos investimentos feitos pelas distribuidoras em suas linhas de 
transmissão, realizadas antes de 2000, mas que ainda não 
haviam sido quitadas. Assim, a fatura de energia elétrica dos 
consumidores irá aumentar até 2024. O aumento da tarifa 
ainda é incerto, mas, de acordo com a ANEEL, é esperado um 
aumento médio de 9% [36].   

Ao todo, vinte e nove concessionárias realizarão ajustes em 
suas tarifas em 2017, incluindo a Energisa Mato Grosso, 
concessionária que atende a fazenda analisada [37]. 

Assim sendo, será considerado que o valor da tarifa de 2017 
é 0,3951R$/kWh e para os próximos anos uma taxa de 
aumento de 9% desta tarifa. 

O ICMS no estado de Mato Grosso não é cobrado sobre a 
tarifa de energia, por isso, o mesmo não foi considerado para 
o cálculo.  

 
VI. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Utilizando a Equação (4) e com base no aumento da tarifa 

de energia calculada para os 25 anos de vida útil do sistema e 
a degradação dos módulos citados no capítulo anterior foi 
possível estimar a energia gerada por este sistema 
fotovoltaico. Também foi realizada uma estimativa de quantos 
dias por ano a concessionária poderá ficar sem fornecer 
energia, pois, como o sistema fotovoltaico não pode operar de 
forma ilhada quando a concessionária interromper o 
fornecimento de energia para seus consumidores o sistema 
também não irá gerar energia. 

Para realizar esta estimativa foram utilizados os indicadores 
de qualidade DIC (número de horas que o cliente ficou sem 
energia) e FIC (número de vezes que o cliente ficou sem 
energia), estes indicadores são disponibilizados nas faturas 
dos consumidores. Levou-se em consideração as faturas do 
proprietário da fazenda entre os meses de dezembro de 2016 e 
novembro de 2017, desta forma obteve-se uma média de 72 
horas sem gerar energia. Assim, foi considerado que durante 
quatro dias ao ano o sistema não irá gerar energia.   

A Tabela III apresenta a energia gerada em um ano, 
considerando os 365 dias e a energia que o sistema deixará de 
gerar durante quatro dias ao ano.  
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TABELA III 
Energia Gerada Pelo Sistema Durante 25 Anos 

Ano Tarifa 
Energia Gerada 

(kWh) 
Energia não 

Gerada (kWh) 

 

1 0,3951 409.494,96 4.487,62 

2 0,4307 407.447,49 4.465,18 

3 0,4694 405.410,25 4.442,85 

4 0,5117 403.383,20 4.420,64 

5 0,5577 401.366,28 4.398,53 

6 0,6079 399.359,45 4.376,54 

7 0,6626 397.362,65 4.354,66 

8 0,7223 395.375,84 4.332,89 

9 0,7873 393.398,96 4.311,22 

10 0,8581 391.431,96 4.289,67 

11 0,9353 389.474,80 4.268,22 

12 1,0195 387.527,43 4.246,88 

13 1,1113 385.589,79 4.225,64 

14 1,2113 383.661,84 4.204,51 

15 1,3203 381.743,54 4.183,49 

16 1,4391 379.834,82 4.162,57 

17 1,5687 377.935,64 4.141,76 

18 1,7098 376.045,97 4.121,05 

19 1,8637 374.165,74 4.100,45 

20 2,0315 372.294,91 4.079,94 

21 2,2143 370.433,43 4.059,54 
22 2,4136 368.581,27 4.039,25 

23 2,6308 366.738,36 4.019,05 

24 2,8676 364.904,67 3.998,96 

25 3,1257 362.350,33 3.978,96 

 TOTAL 9.645.313,57 105.710,06 

 
A Tabela IV apresenta os valores obtidos em kWh e R$, já 

levando em consideração o desconto da energia não gerada 
enquanto a concessionária não estiver fornecendo energia para 
a região.   

 

TABELA IV 
Energia Gerada Pelo Sistema Durante 25 Anos 

Ano Tarifa 
Energia Gerada 

(kWh) 
Energia Gerada 

(R$) 

1 0,3951 405.007,34 160.018,40 

2 0,4307 402.982,31 173.547,96 

3 0,4694 400.967,40 188.221,44 

4 0,5117 398.962,56 204.135,56 

5 0,5577 396.967,75 221.395,22 

6 0,6079 394.982,91 240.114,19 

7 0,6626 393.007,99 260.415,84 

8 0,7223 391.042,95 282.434,00 

9 0,7873 389.087,74 306.313,80 

10 0,8581 387.142,30 332.212,63 

11 0,9353 385.206,59 360.301,21 

12 1,0195 383.280,55 390.764,67 

13 1,1113 381.364,15 423.803,83 

14 1,2113 379.457,33 459.636,44 

15 1,3203 377.560,04 498.498,70 

16 1,4391 375.672,24 540.646,76 

17 1,5687 373.793,88 586.358,45 

18 1,7098 371.924,91 635.935,06 

19 1,8637 370.065,29 689.703,36 

Ano Tarifa 
Energia Gerada 

(kWh) 
Energia Gerada 

(R$) 

20 2,0315 368.214,96 748.017,78 

21 2,2143 366.373,89 811.262,69 

22 2,4136 364.542,02 879.854,95 

23 2,6308 362.719,31 954.246,68 

24 2,8676 360.905,71 1.034.928,24 

25 3,1257 358.371,37 1.120.150,28 
 TOTAL 9.539.603,51 12.502.918,13 

 
Analisando a Tabela IV percebe-se que ao longo dos 25 

anos o sistema é capaz de gerar uma economia equivalente 
R$ 12.502.918,13 para o proprietário. 

Deste total, subtraindo o valor investido inicialmente, o 
lucro obtido pela instalação do sistema fotovoltaico será de 
R$ 10.822.918,13 em uma projeção ideal. Entretanto, é 
necessário aplicar o estudo econômico citação da seção IV e 
determinar o VPL, TIR e o payback simples e descontado do 
investimento de modo a confirmar se o sistema é realmente 
viável. 

O investimento inicial total é de R$ 1.680.000,00 e a taxa 
de desconto considerada é de 10%. Como várias variáveis são 
levadas em consideração para os cálculos econômicos será 
apresentada a Tabela V com todos estes dados para facilitar o 
entendimento do desenvolvimento da análise.  

TABELA V 
Variáveis econômicas relevantes  

Variáveis Valor 

Tarifa de energia atual 0,3951 kWh 
Degradação dos módulos 

fotovoltaicos 
0,5% 

Vida útil do sistema 25 anos 

Taxa de desconto  10% 

 
 

A. Valor Presente Líquido 
A Tabela VI apresenta os valores relativos para obtenção 

do VPL do sistema. 

TABELA VI 
Análise Econômica do Sistema Fotovoltaico 

Ano 
Fluxo de caixa 

(R$) 

Saldo sem 
correção 

monetária 
(R$) 

Fluxo 
Descontado 

(R$) 
VPL (R$) 

0 -1.680.000,00 -1.680.000,00 -1.680.000,00 -1.680.000,00 

1 160.018,40 -1.519.981,60 145.471,27 -1.534.528,73 

2 173.547,96 -1.346.433,64 143.428,06 -1.391.100,66 

3 188.221,44 -1.158.212,20 141.413,55 -1.249.687,11 

4 204.135,56 -954.076,64 139.427,33 -1.110.259,78 

5 221.395,22 -732.681,42 137.469,01 -972.790,76 

6 240.114,19 -492.567,24 135.538,20 -837.252,56 

7 260.415,84 -232.151,39 133.634,50 -703.618,06 

8 282.434,00 50.282,61 131.757,55 -571.860,51 

9 306.313,80 356.596,40 129.906,95 -441.953,56 

10 332.212,63 688.809,03 128.082,35 -313.871,21 

11 360.301,21 1.049.110,24 126.283,37 -187.587,84 

12 390.764,67 1.439.874,91 124.509,67 -63.078,17 

13 423.803,83 1.863.678,73 122.760,87 59.682,70 

14 459.636,44 2.323.315,17 121.036,64 180.719,34 

15 498.498,70 2.821.813,87 119.336,63 300.055,97 
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Ano 
Fluxo de caixa 

(R$) 

Saldo sem 
correção 

monetária 
(R$) 

Fluxo 
Descontado 

(R$) 
VPL (R$) 

16 540.646,76 3.362.460,64 117.660,49 417.716,45 

17 586.358,45 3.948.819,09 116.007,89 533.724,35 

18 635.935,06 4.584.754,14 114.378,51 648.102,86 

19 689.703,36 5.274.457,51 112.772,01 760.874,87 

20 748.017,78 6.022.475,29 111.188,08 872.062,94 

21 811.262,69 6.833.737,98 109.626,39 981.689,33 

22 879.854,95 7.713.592,92 108.086,64 1.089.775,97 

23 954.246,68 8.667.839,61 106.568,51 1.196.344,48 

24 1.034.928,24 9.702.767,85 105.071,71 1.301.416,19 

25 1.120.150,28 10.822.918,13 103.385,39 1.404.801,58 

 
Conforme pode-se observar na Tabela VI, o VPL é de 

R$ 1.404.801,58. O VPL representa a diferença entre as 
entradas e saídas de caixa trazidas ao valor presente. Além 
disso, como o valor do VPL obtido é positivo pode-se concluir 
que o investimento realizado pelo proprietário proporcionará 
lucro a ele.  

 
B. Taxa Interna de Retorno 

A TIR do sistema fotovoltaico, ou seja, a rentabilidade 
máxima que ele irá gerar anualmente ao investidor é de 
16,33%.  

Para entender se este percentual significa que o 
investimento é aceitável deve-se analisar se o valor obtido é 
maior, menor ou igual a taxa de desconto do investimento.  

Caso a TIR fosse igual a taxa de desconto o VPL seria nulo, 
ou seja, o sistema teria fornecido ao investido exatamente o 
valor investido, não proporcionando lucro e nem prejuízo. Já 
se ela fosse menor que a taxa, o sistema teria causado prejuízo 
ao investidor.  

Para o caso do sistema fotovoltaico, a TIR de 16,33% se 
mostrou maior que a taxa, que era 10%, então, é possível 
afirmar que o investimento é viável. 

 
C. Payback 

A intuito de comparação foi calculado o payback simples e 
descontado. O cálculo do payback simples é realizado 
analisando a coluna “Saldo sem correção monetária no tempo”
da Tabela VI. Utiliza-se o ano em que o saldo se encontrava 
negativo pela última vez, para a análise em questão é o ano 7. 
Em seguida deve-se subtrair a razão entre o saldo do ano 7 
pelo fluxo de caixa do próximo ano. O valor será subtraído dos 
7 anos. O payback simples encontrado é mostrado em (7). 

 

8,7
00,434.282$

39,151.232$
7 




R

R
=Payback simp   (7) 

 
Assim, o retorno de investimento sem considerar a correção 

monetária durante os 25 anos acontecerá em 7 anos e 10 meses 
aproximadamente. 

O cálculo do payback descontado é realizado da mesma 
forma que o payback simples, entretanto, utiliza-se a coluna 
“VPL” da Tabela VI, que apresenta o saldo com a correção 
monetária no tempo. O payback descontado é apresentado em 
(8). 

5,12
87,760.122$

17,078.63$
12 




R

R
=Payback desc            (8) 

 
Deste modo, considerando a correção monetária, o retorno 

do investimento acontecerá em aproximadamente 12 anos e 6 
meses. 

Nos dois casos, o retorno acontece antes do sistema 
fotovoltaico se tornar obsoleto. Este método de análise 
econômica também mostrou que o investimento é viável. 

De um modo geral, percebe-se que os três métodos de 
análise econômica apresentaram resultados favoráveis ao 
investimento que o proprietário da Fazenda Curitiba fez ao 
instalar o sistema fotovoltaico em sua propriedade. O retorno 
do investimento acontece antes da metade da vida útil do 
sistema, ou seja, o lucro obtido será maior que o investimento 
inicial e o VPL mostra qual será o valor presente líquido deste 
investimento quando o retorno ocorrer.  

A TIR apresenta que o sistema produzirá um lucro anual ao 
proprietário de 16,33%, sendo este um valor maior que a taxa 
de desconto, o que também confirma a lucratividade do 
sistema. Para melhor visualização dos resultados, a Tabela VII 
exibe todos os resultados obtidos no estudo.  

TABELA VII 
Resumo da Análise de Viabilidade Econômica 

Métodos Analisados 

VPL R$ 1.404.801,58 

TIR 16,33% 

Payback simples 7 anos e 8 meses 

Payback descontado 12 anos e 6 meses 

 
VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
No Brasil, o maior obstáculo para a disseminação da 

energia solar em grande quantidade era o alto custo da 
tecnologia fotovoltaica. Mas, atualmente, seu custo está cada 
vez mais competitivo devido a procura pelo aumento do uso 
de fontes renováveis no país que, consequentemente diminuirá 
o impacto ambiental causado durante a geração de energia. 

O uso da energia fotovoltaica ainda é pequeno quando 
comparada às outras fontes renováveis de energia, mesmo 
possuindo uma elevada regularidade na geração de energia 
devido aos elevados índices de irradiação solar em todas as 
regiões do pais. Entretanto, a criação da Resolução Normativa 
n° 482, que determinou a possibilidade de os consumidores 
injetarem na rede elétrica a energia excedente gerada em troca 
de créditos que podem ser utilizados para abater nas faturas de 
energia futuras, serviu de incentivo aos consumidores para 
gerarem sua própria energia.  

No Estado de Mato Grosso, local da instalação do sistema 
analisado, existe outro incentivo para a micro e minigeração 
distribuída, que é a isenção do ICMS sobre a tarifa de energia. 
Isso fez este tipo de geração aumentar significativamente no 
estado, principalmente no setor de energia fotovoltaica, já que 
o estado é privilegiado pela alta irradiação solar anual. 

Dentre todas as vantagens citadas no estudo, destaca-se que 
o uso da energia fotovoltaica promove a diversificação da 
matriz energética brasileira, diminuindo sua dependência 
hídrica e garantindo o fornecimento de energia em casos de 
estiagem. 
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Em relação ao estudo de caso elaborado, o sistema 
fotovoltaico conectado à rede elétrica instalado na cidade de 
Campo Novo do Parecis – MT se mostrou viável e lucrativo. 
Primeiramente foi apresentado o dimensionamento do sistema 
fotovoltaico e em seguida a análise de viabilidade abordando 
os métodos do valor presente líquido, taxa interna de retorno 
e payback simples e descontado. Para realizar a análise foram 
levados em consideração alguns parâmetros, como por 
exemplo, investimento inicial, reajuste tarifário, energia 
gerada pelo sistema anualmente e as características do sistema 
fotovoltaico. 

A maior dificuldade para o desenvolvimento do estudo foi 
prever o cenário da economia durante os 25 anos de vida útil 
do sistema, por isso, os principais dados foram relacionados 
com estimativas retiradas de fontes confiáveis. O reajuste 
tarifário considerou um anúncio da ANEEL que prevê um 
aumento da energia cerca de 9% nos próximos 8 anos. Já a 
taxa de desconto para o cálculo do VPL foi estipulada em 
10%. 

Mesmo com a incerteza do cenário econômico, o 
investimento se mostrou favorável. O sistema fotovoltaico 
conectado à rede analisado é economicamente viável de 
acordo com todos os métodos de análise utilizados. 

Por fim, pode-se concluir que a energia fotovoltaica está se 
tornando cada vez mais técnica e economicamente viável. Um 
dos principais motivos é o aumento dos incentivos para a 
geração distribuída no país. Sua aplicação não deve ser 
analisada apenas pelo retorno financeiro, mas também, por ser 
uma alternativa prática para a geração de energia no local 
consumidor, pois sua instalação pode ser realizada em cima de 
edificações, por exemplo, não necessitando obrigatoriamente 
de um espaço muito grande. Outra vantagem é ser uma fonte 
renovável de energia ajudando na diminuição do impacto 
ambiental e questões energéticas.  
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po ui du fon d im n ção, um fon x n
(p ov ni n d in d di i uição 13,8 kV) ou do

ciá io do n fo m do . P opõ m- imp n ção d
um novo conjun o d nco d i ific do , um
g upo mo o g do di p inéi qu p mi m
m no in ig çõ n o i m dund n .
Con id ndo xi ênci d ou u çõ d

n mi ão d n gi d d á ic qu ão m
condiçõ imi à ud d , o ução fin do d
n udo d c o pod á vi como p d ão p
d m i in çõ . Como u do p incip d

o izou- o dim n ion m n o d novo
i m d viço uxi i d co n con ínu d

co n n d p u ção Foz do C opim 230
kV.

l vr -Ch v – S viço Auxi i d Co n
Con ínu d Co n A n d , Si m d P o ção,
Si m é ico d Po ênci , Su ção.

STUDY FOR MOD RNIZATION OF
AUXILIARI S S RVIC SYST MS IN A
BASIC N TWORK SUBSTATION

Thi w rk p p r pr nt n i pr v nt pr j ct f th
xili ry rvic f dir ct c rr nt nd lt rn ting c rr nt

f th b t ti n F z d Ch pi 230 kV. On f th
tiv ti n f r th i pr v nt i t c ply with th

r q t d in t chnic l n t n . 058/2013-
ST /SFE/ANEEL, wh c p w xtr rdin ry
v l ti n f th y t f pr t cti n f b ic n tw rk
in t ll ti n . Th b t ti n in q ti n h t f b tt ry
b nk with r ctifi r, which f d th l d f th in t ll ti n
in dir ct c rr nt. F r AC xili ry rvic , th in t ll ti n
h t p w r ppli , n xt rn l rc (fr th
13,8kV di trib ti n lin ) nd th th r fr th t rti ry f

th tr n f r r. It i pr p d th i pl nt ti n f n w
b tt ry b nk nd r ctifi r t, di l g n r t r t nd
p n l n v r nd int rc nn cti n b tw n r d nd nt
y t . C n id ring th xi t nc f th r b t ti n f
tr n i i n f n rgy f th b ic n tw rk th t r in
c nditi n i il r t th n t di d, th fin l l ti n
d pt d in thi c t dy c n rv t nd rd f r th
th r in t ll ti n . Th in r lt f thi w rk w th
d ign f n w xili ry c rr nt nd lt rn ting c rr nt
y t f r th F z d Ch pi 230 kV.

K yw rd c rr nt nd xili ry c rr nt rvic lt rn t ,
pr t cti n y t , l ctric l p w r y t , b t ti n.

. NTRODUÇÃO

O Sist nt lig N i n l (S N) é p st p
iv s s inst l çõ s, s n nstituí p qu t

subsist s: Sul, Su st /C nt -O st , N st giã
N t , in luin uni s p uçã n gi lét i
g n p t , hi lét i s, t lét i s óli s,
sub st çõ s l v s, b ix s t nsã
h v nt , lé s linh s t ns issã n gi
lét i . A int g çã s u s s g çã t ns issã

p it t n i nt n gi f
s gu nô i . A inst l çã usin s óli s,
p in ip l nt n s giõ s N st Sul, p s nt u g n

s i nt , g n i p tân i ss g çã p
t n i nt nsu i s n gi lét i .

As usin s té i s, g l l liz s n s p xi i s
s p in ip is nt s g , s p nh p p l

st tégi l v nt , p is nt ibu p s gu nç
p i n l S N. Ess s usin s sã sp h s funçã
s n içõ s hi lógi s vig nt s, p itin g stã

águ z n n s s v tó i s s usin s hi lét i s,
p ss gu t n i nt futu . Os sist s
t ns issã int g s if nt s f nt s p uçã
n gi p ssibilit sup i nt nsu i

[1].
As sub st çõ s sã s nós qu int lig iv s s linh s
t ns issã , i n lh s ifi çõ s qu p it

t nsp t n gi u p nt ut n ss p ís.
P in s fini s u njunt
quip nt s n b u t nsf çã , t n funçã

t ns iti flux n gi sist s p tên i
p ssibilit t bé inh s lt n tiv s, p ssu
p t çõ s t vés isp sitiv s p z s t t
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if nt s tip s f lt s qu n sist , is l n s
t h s n s f lt s [2].

O s viç públi t ns issã n gi lét i
S N p n s inst l çõ s R Bási (RB).
C nf s luçã n tiv (REN nº 67, 08 julh

2004), RB é p st p l s inst l çõ s S N
nív l t nsã igu l u sup i 230 kV. nt g R
Bási S N s inst l çõ s t ns issã qu t n s
s guint s ité i s: linh s t ns issã , b nt s,
t nsf s p tên i quip nt s sub st çã

t nsã igu l u sup i 230 kV, t nsf s
p tên i t nsã p i á i igu l u sup i 230 kV,
b su s sp tiv s n xõ s [3].

Os p in ip is quip nt s qu int g RB S N
qu sã inst l s sub st çã sã [4]:

T n fo m do - isp sitiv stin t nsf i
n gi lét i u i uit ut , lt n u nã

nív is t nsõ s nt s. S s t nsf s
f ç s i inviáv l p v it nt nô i n gi
lét i , p is p ti l s é p ssív l t ns issã

t nsõ s v z is lt s, p ssibilit n g n s
n i s n s linh s t ns issã t h s v z
is l ng s. D vi u nt t nsã uz-s

nt , p p i n n utiliz çã b s n ut s
n s çã . Já funçã p in ip l s t nsf s

inst u nt çã é fini n n ABNT 6546:1991
s n “ isp sitiv qu li nt inst u nt s içã ,
isp sitiv s nt l u isp sitiv s p t çã ”. S n
ssi s t nsf s inst u nt s tê fin li

uzi nt u t nsã sp tiv nt nív is
p tív is s v l s sup i nt lés
i s.

O T n fo m do d Co n (TC) - é u
t nsf p inst u nt uj n l nt p i á i é
lig sé i u i uit lét i uj n l nt
s un á i s stin li nt b bin s nt s
inst u nt s lét i s içã , p t çã u nt l .

O T n fo m do d Po nci (TP) - é u
t nsf p inst u nt uj n l nt p i á i é
lig iv çã u i uit lét i uj
n l nt s un á i s stin li nt b bin s

p t n i l inst u nt s lét i s içã p t çã u
nt l .
Di jun o - sã s p in ip is quip nt s p t çã
u sub st çã , p is v s p z s st b l ,

n uzi int p nt s n içõ s n is
t bé n içõ s n is s u t - i uit .
N st s v int p s nt s u t - i uit

is ápi p ssív l fi ini iz s n s us s
s is quip nt s. Ain v s p z s

int p st b l nt s n in is, nt s
gn tiz çã t nsf s t s, nt s

p itiv s b n s p it s linh s v zi .
C v S ccion do - sã utiliz s p s i n

i uit s p itin n b s n ssá i s n s sist s, u
p is l t h s i uit s u quip nt s

nut nçã . As h v s s i n s v s
n b s s nt qu n s i uit s stiv

s n giz s u s nt , p n s t nsã ,
vit n -s ssi n s n s nt t s s h v s.

Si m d P o ção - s p in ip is quip nt s st
subsist sã s lés p t çã , s qu is p ssu
funçã t çã f it s n Sist Elét i
P tên i (SEP) isp sin l n p s
isjunt s is l s t h s n s f lh s n

sist . D t t in n içõ s p çã n is u
in s jáv is us s p f lh s quip nt s u f lh s
hu n s.

Si m Sup vi ó io - t funçã quisiçã
inf çõ s g n z s st s quip nt s, s n
v l s t nsã , nt , f quên i , p tên i , t p tu ,
p siçõ s h v s s i n s isjunt s inst l çã .
S n st s inf çõ s p s nt s n t l u H
( nt f H áquin ) t vés i g unifil

ni çõ s g áfi s. T bé p it t l n
quip nt s p ti s C nt s Op çõ s

Est çõ s (COE) C nt s Op çã Sist (COS).
Ain p t s inf çõ s st çã p ONS n
s u sp tiv C nt Op çã R gi n l (COSR-Sul).

Os quip nt s qu sã inst l s n páti s
sub st çõ s ( isjunt s, s i n s, t nsf s,
linh s t ns issã ) sã p t n nt s nív l p ss
(nív l 0), nf p s nt n Figu 1. Est s
quip nt s nã p p n n giz s s qu

s us sp tiv s sist s p t çã (nív l 1) t bé
st j . D st f t is quip nt s stã s p

p t gi s nt lgu f it u f lh n sist .
Evi n i -s ssi i p tân i t fun i n nt

s sist s p t çã p p çã n l u
sub st çã . D vi su i p tân i s sist s
p t çã sã un nt s, z n s tu çã fini s,
p v n p t çã t gu p z n p t çã
[5].

Fig. 1. Subsist s u sist p t çã : lé, t ns ut s,
isjunt s b t i s.

F nt : A pt [6]

P p v is nfi bili s sist s p t çã
isp sitiv s n b s, st s v s li nt s p

u f nt n gi stáv l lt isp nibili . O
sist S viç Auxili C nt C ntinu (SACC) é

sp nsáv l p f n n gi s i uit s p t çã ,
nt l , n sup visã . S n s u f n i nt
n i p n nt nfiáv l, li nt n t s s

quip nt s t vés i uit s 125 V is l s t ,
g ntin s u fun i n nt s u nt ên i
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bl ut s. O SACC é f p tifi , b n
b t i s p in l CC, s qu is sã t lh s n visã
bibli g áfi [6].

D n i si il sist S viç Auxili
C nt Alt n (SACA) é sp nsáv l p f n
n gi SACC s t s, ilu in çã , t s,

sist s nt l t p tu ut çã TAP
t nsf s p tên i [6].

V ifi -s u p n ên i i t s sist s
p t çã l çã s sist s s viç s uxili s, p is

st p n nfi bili qu l . N st nt xt st
t b lh p põ stu p niz çã s sist s

s viç uxili nt ntínu nt lt n
u sub st çã bási .

�
O Op N i n l Sist Elét i (ONS) é

ó gã sp nsáv l p l n çã nt l p çã
s inst l çõ s g çã t ns issã n gi lét i

n S N p l pl n j nt p çã s sist s
is l s p ís, s b fis liz çã gul çã Agên i
N i n l En gi Elét i (ANEEL). D nt s t ibuiçõ s

ONS stá içã visã s p i nt s ,
s qu is t f it n tiv v s s gui s p t s
s g nt s S N.

E su últi visã n s ONS, t vés
Sub ó ul 2.3 - R quisit s íni s p sub st çõ s s us
quip nt s, p ss u xigi qu s sist s s viç
uxili , ssi s sist s p t çã , t bé s j

un nt s [1].
A Sub st çã F z Ch pi 230 kV, t bé p ss u

p l p ss insp çã fl g p l ANEEL t vés
N t Té ni 058/2013 Sup int n ên i R gul çã

s S viç s T ns issã Sup int n ên i
Fis liz çã s S viç s El t i i ANEEL
(SRT/SFE/ANEEL), uj s p é v li çã xt iná i

s sist s p t çã inst l çõ s bási . A
v li çã qu stã f i liz s b n çã
quip C p nhi P n ns En gi Subsi iá i

G çã T ns issã S.A (COPEL G T), njunt
p s C p nhi En géti in s G is

Subsi iá i G çã T ns issã (CE G GT),
p ti ip n v li xt n . N l tó i st
insp çã f i i ntifi p ssibili lh i n s
sist s s viç uxili inst l çã qu stã , já qu
st s nã p ssu un ân i [7].

Qu n u s il çã n sist , g l nt , s
nt s u nt signifi tiv nt s t nsõ s

i inu s us v l s p óxi s à z [8]. D st f
n isjunt s, h v s s i n s, sin liz çõ s,

li nt çã lés p t çã ilu in çã gên i
st i p ti s s f n i s CA. Assi s n

li nt çã st s sist s é f it CC, u s j , n
i nt p ssui x l nt s sist s p t çã nu

sub st çã (SE) s nã p ssui u b nfiáv l S viç
Auxili CC. Os sist s p t çã sã i p s in ív is n
fun i n nt u sub st çã , p é st s sist s

p n u li nt çã nfiáv l s gu , p is s
nt á i SE nã p p n p çã vi à

f lt p t çã s quip nt s. D st n i

li nt çã CC é tã i p t nt qu nt s sist s
p t çã .

A s g g çã p t çã , li nt n quip nt s
un nt s p if nt s f nt s é xt nt li
s liz , p is vi ntigui sub st çã ,

xist Disp sitiv s El t ôni s nt lig nt s (In ell gen
Elec r n c De ce - ED) p t çã , qu qu n slig s

f nt li nt çã CC nã t n is s u
fun i n nt n l. S n ssi , t qu lqu

nut nçã / u ifi çã n s sist s s viç
uxili t s liz s int upçã s u

fun i n nt [4].

. ESTADO DA ARTE

N st tópi é liz visã bibli g áfi s
p in ip is ssunt s l i n s st p squis .

� B er s
B t i s sã u ul s n gi , u s j , isp sitiv

l t quí i qu nv t n gi lét i n gi
quí i , p p st i çã quí i nv sã
n gi quí i n gi lét i qu n n t u

g [9].
U b n b t i s p s i nsi n p sup i

t g u inst l çã p té 10 h s, qu n
s f it nv s CA/CC á nt n

t p hábil p p quip nt , qu é nstituí
ó ul s fá il substituiçã . P i nsi n nt

qu b t i , v s l b u i l s g
qu t n às n içõ s is sf v áv is p çã
u nt u f lt li nt çã nt lt n p
tifi . As b t i s 125 V p s tip

hu b -á i , i nsi n s p t n , s
gên i , u i l s g 10 ( z) h s, p

t nsã fin l 105 V [9].
Os b n s b t i s st i ná i s sã qu l s uj

utiliz çã stá i i n p sist s fix s, nt s
bi nt s p p i nt p j t s i nsi n s p

st fin li . Os u ul s st i ná i s sã s
stin s s vi f nt n gi p li nt çã

i t t s nt ntínu , pilh i s,
s g lf, p l t i s, t . Os u ul s nqu

sã p pli çõ s ut tiv s, g up t -g
pli çõ s n v is [9].

Os i s usuá i s sist s b t i s hu b
á i s st i ná i s sã , p nhi s t l fôni s, sist s
li nt çã put s (n bre k’s), fáb i s,

p t s, st çõ s t t nt águ , n ssi ná i s
n gi lét i , uj nfi bili íti stá p i n

f n i nt inint upt n gi . T bé v s
bs v s lguns f it s us sist b t i s n

s luçã v sátil fi z, p nt st bili
ntinui n f n i nt n gi lét i :

) Filt uí s lét i s p uzi s p g up t -
g , u ut s f nt s n gi ;

b) Sup i v l nt qu t p i nt x
nt f n i p l tifi ;

) Abs v pi s t nsã nt s tingi
quip nt nsu i ;
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) P ssibilit qu s quip nt s/s viç s ss n i is
ntinu p p u p í t p t in ,

u nt u int upçã n f nt CA p i á i .
Os p in ip is tip s b t i s sã hu b á i s

nti ôni hu b á i s ál i / st nh . Os
u ul s hu b á i s sã s qu utiliz n s g s
s pl s p sitiv s n g tiv s nti ôni g nt

n u , lé ut s p n nt s uxili s, t is
: s lêni , p t , b , st nh sêni . Alguns

u ul s hu b á i s utiliz ál i táli
g nt n u s g s s pl s n g tiv s,

st nh é us n s pl s p sitiv s b t i s gul s
p válvul [9].

G l nt t i l utiliz n p siçã s
b t i s é p li b n t , u s j , u t plásti

iv p t ól qu p ssui t ísti s uit
sp i is qu nt su xt sistên i âni , óti
st bili quí i , sist nt à çã á i sulfú i ,
sist nt f çõ s p v s p l l v çã

t p tu us p s b g s p fi su
t ísti t nsp ên i qu p it t t l visu liz çã

int n s l nt s. As t p s sã p n nt s utiliz s
n f b i çã t s s tip s b t i s t
fin li p t çã p t int n s v s s nt
p n t çã g nt s nt in nt s, v in s
p vi s ifí i s stin s à p ss g s p l s
int n s s l nt s t bé nt u ifí i
sp i l nt s nh p b u válvul

vív l, p ss p t int n l nt p
p pi i içã nsi l t ólit , t p tu

s p ssibilit p siçã nív l p l içã
águ i niz [9].

A s luçã l t líti é nsi t i l tiv , p is
t p t n s çõ s g s g . É u s luçã
qu s á i sulfú i p p çõ s qu v i

utiliz çã b t i . Qu n p p çã
s luçã l t líti us -s u s luçã “ ÃE” p tin
á i “OLEU ” n nt uj nsi é 1840g/l
( l çã nt ss v lu ) águ i niz té bt -
s nsi 1400g/l. O p l é p n nt g up

stin t nsp t n gi lét i p uzi p l
nv sã n gi quí i lét i p nsu i

, n v sã l v à pl n gi lét i n g
nv tê-l n gi quí i [9].
Os u ul s sã ivi i s t ês g up s

su pli çã :
1) A u ul s lt int nsi s g , n

s u us sp n t p s s g s igu is u
n s à u h sã utiliz s p ti G G,

inv s s, f i s gnéti s;
2) B t i é i int nsi s g qu n

s u t p s g fi t n u vint h s,
sã p g s t l uni çõ s, nt is lét i s,
sub st çõ s, p t s h spit is;

3) B t i b ix int nsi s g , sã
l nt s p i t té 85% su
p i n in l s pós p n té u n

i uit b t , p ssu pli çã st çõ s
t lógi s, st çõ s i - n s, VHF UHF;

A s lh b n b t i s i l p pli çã
p n lguns ité i s p in ip l nt t nsã

n in l n ssá i p j t , p i b n ,
t p s g tip nst utiv s s s.

Os b n s b t i s v s inst l s s l s
x lusiv s n sub st çã , in lusiv sist s x ustã

vi p ssibili v z nt á i f çã
hi gêni vi p ss l t ólis s s s.

As b t i s g l nt sã nt s st nt s v
s p si i n s lt n nt , s p l s p sitiv s
p f nt s p l s n g tiv s p f nt p
f ilit n xã s b t i s sé i f u nt

p i t t l b n b t i s, p s vist
n Figu 2 b ix .

Fig. 2. B n b t i s hu b -á i s v ntil
F nt : Aut i p óp i

O i nsi n nt u b n b t i s nt
ntínu é n ssá i p t in p i
njunt b t i s sist , b t in

f ix t nsã p çã , nú l nt s
p i g b t i s [10].
Est ál ul st ingiss i nsi n nt s b t i s.

O l v nt nt s g s n s é st n
pítul s nv lvi nt nsi t s s g s CC

inst l s n sub st çã . Est i nsi n nt s gu s
n s EEE ONS é b s n ABNT NBR
15254:2005 A u ul hu b -á i st i ná i –
Di t iz s p i nsi n nt nf Equ çã (1)

    (1)

S n :
C = C p i íni s b t i s Ah n p í

t p t in p l i l s g ;
K1 = F t p p ns nv lh i nt s b t i s
fin l vi útil;
K2 = F t s gu nç sist nt ntínu ;
K3 = F t çã p i Ah, funçã
t p tu l t ólit ;
C = L v nt nt g inst ntân pi s ,
g p n nt p i l s g , sp it n
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li it 10% p i n in l b t i p
s g l nt . [9].

B � Re f c d res
Os tifi s sã utiliz s p nv t t nsã

CA p CC , p st i nt sup i n gi CC
nt s b n s b t i s g s. R tifi s

in ust i is sã p st s b si nt p u t nsf
nt , p nt tifi nt l , filt s í ,

i uit s nt l sup visã , isp sitiv s
p t çã nt s í . Qu n isp nibiliz , t nsã
CA nt é pli p i á i t nsf
p in ip l. Est t nsf s v t nt p just nív l

t nsã nt CA u nív l p tív l t nsã
s í CC qu nt p is l g lv ni nt nt

s í tifi . A t nsã s un á i
t nsf é pli à p nt tifi qu x ut

tifi çã t nsã lt n . A nfigu çã p nt
p n p i quip nt nú f s s

nt CA, s n usu l nt u p nt t ifási
t t l nt nt l . A p nt é nst uçã bust ,
p t çã l t ôni p li it çã nt .

O filt s í tifi é p st p u in ut
u p it qu li it r pple nt p s

b t i s p it qu , n v ntu li f lt st ,
quip nt p ss li nt g i t nt b ix
r pple t nsã , fun i n n f nt CC. Ass i

p l n g tiv s í n nt -s u sist shunt, qu
f n u t nsã lin nt p p i n l à nt
s í tifi ( t n 60 V), st t nsã é
l v p i b pl nt l (CPU) à pl

sup visã qu utiliz st inf çã p funçã
p t çã nt s b g içã nt . N
s í b t i n nt -s ut sist shunt
funçã nvi inf çõ s nt b t i às pl s

nt l sup visã , qu utiliz st s inf çõ s p
nt l nt g s b t i s (CPU) p

içã nt g s g nt l
g /flutu çã ut áti [11].

Os ti ist s p nt tifi n uz n sp tiv
i l p sitiv , n nt qu s puls s nt sã
pli s s u t in l isp (g e) int p

n uçã n p ss g nt p z (iní i
sp tiv i l n g tiv ). D sl n -s s puls s

isp , lt -s ângul n uçã s ti ist s, qu
p it nt l t p n uçã , p t nt , t nsã

é i tifi . O tifi p n n n içã
g ut áti v á p x ut n ut çã

ut áti nív l flutu çã p nív l g
funçã st s b t i s, u s j , s b t i s

nsu in b ix nt , tifi v p n
p n n flutu çã . C u nt nt

g tifi v h v ut ti nt p
g , v t n p flutu çã

qu n nt s b t i s b ix nív l flutu çã .
N nu l usuá i v á nu l nt nfigu
nív l t nsã t p s j g nu l s
b t i s. A g qu liz çã nu l nsist g
s b t i s s nív is t nsã just s [11].

A i i s tifi s sã nst uí s sist s
h s uni s i s qu s (UDQ) p

nt t nsã s nsu i s nt u f ix
qu , in p n nt nt t nsã b t i (flutu çã ,
g u qu liz çã ). N l nt UDQ é ins i

qu n ên i g n s b t i s, n st nt
u nt t é slig ins s i s n i uit ,
vit n ssi qu t nsã n nsu i l n u v l

in s jáv l [12].
E tifi s s sist UDQ, qu n

n ssá i liz g qu liz çã s b t i s, st s
tifi v s s n t s sist

p çã n l, u b p çã s b s
lig s u b nt g , s nt ntã liz

g qu liz çã , g n st f n b s
nv lv n u p fissi n l nh p it p

liz t is p çõ s.
O tifi sist uni nv s qu

(UCQ) ispõ u n v t n l gi qu f i
s gu nç , fi iên i n géti , f ili s n p çã n
g n i nt t . A UCQ é u in v çã , substituin
s UDQ n s fi i nt s, p u nv s CC/CC,
h v lt f quên i ul çã , u s j , u

sist ul çã p l gu puls (PW ), qu st
n i nté t nsã nsu i st biliz [13].
A t nsã flutu çã é qu tifi v nt

s b s b t i s n i qu s s s s nt nh
g s s f n nt p s g s, s n qu

tifi li nt s g s. Já p çã qu liz çã
s b t i s nsist g s s s s

t p f n nt n ssá i p li nt çã
qu g s CC. S gu i g u tifi
ilust n Figu 3, n Figu 4 já nt s u
p in l [13].

Fig. 3. Di g tifi t ifási 125 V
F nt : [13]

Fig. 4. R tifi t ifási 125 V
F nt : [13]
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O i nsi n nt p i u tifi
nsi nsu g p n nt p gi

n l, p i n in l b n b t i s
(p vi nt i nsi n ), u g s gu nç
t p g b n b t i s [10], nf
qu çã (2).

+ (2)

On :
A = C p i n in l p s tifi ;
L = C nsu g p n nt p s

gi n l;
Cn = C p i n in l pè /h t ;
Fs = F t s gu nç ;
h = T p g njunt .

C � Grup r Ger d r
O p j t inst l çã u g up t g xig

u stu sp it s quisit s s quip nt s su
inst l çã . Est s quisit s v i p n n s tiv s
p inst l çã g up g . U b v li çã

p nsã st s tiv s p s nt u p nt
p ti qu p p j t sist s lh

t s quip nt s [14].
O g up t g (G G) nsist n pl nt

u t st i ná i u lt n is
ssó i s t n fin li g çã n gi

lét i . Su p in ip l funçã é t nsf n gi âni
n gi lét i . ss t vés x it çã s

p l s lt n p l vi nt t çã st , s n
st vi nt i n p l qu i bustív l qu

nt s â s bustã t i s l [15].
A s lh u G G p n lguns f t s

l i n s p tên i n ssá i p pli çã ,
ut n i , p t bili , n ssi s b ig u

n , t bé v l quisiçã nut nçã st .
G l nt n s nj s SACA s sub st çõ s

G G é t i f nt . D st f situ çõ s qu
p p i i f nt SACA qu é p v ni nt

t iá i t nsf g s n in b ix
13,8kV p 220V , s gun f nt qu é p v ni nt
u linh 34,5kV v sup i , p é lgu s

situ çõ s p p t bé st . N st
nt G G t funçã sup i s g s,

p in ip l nt n s u bl ut , n s b t i s qu
sup s g s, p itin liz çã n b s

p siçã , v s g s p l s u tifi
qu s á ntã li nt CA p l G G [15]. P -s
visu liz nf Figu 5, u g up t g i s l.

Fig. 5. G up t g i s l
F nt : [15]

D � S s em s de Pr e
N s sist s lét i s p tên i su g f lh s n s

p n nt s, qu sult int upçõ s n f n i nt
n gi s nsu i s n t s ss s sist s,
u uçã qu li s viç p st . A f lh

is u qu lqu sist p tên i é u t -
i uit , qu ig nt s l v s i ul n

t s s l nt s n giz s, t n sult
s v s istú bi s t nsã l ng t sist
lét i , si n n n s s sist s às inst l çõ s s

uni s nsu i s [2].
Os u t s- i uit s, s s b g s s sub s b t nsõ s

sã p ju i i is fun i n nt s sist s p tên i ,
p s s p uçõ s ui s t s u nt
l b çã p j t x uçã s inst l çõ s, s

s guin s n s is s v s su s n çõ s
xist nt s. Ess s n li s p ã t ns quên i s

s st s s p sist lét i u inst l çã .
A p in ip l funçã u sist p t çã é ss gu

s n xã t sist lét i sub ti
qu lqu n li qu f ç p f s li it s
p vist s u p t l . E s gun lug , sist
p t çã t funçã f n s inf çõ s n ssá i s

s sp nsáv is p su p çã , f ilit
i ntifi çã s f it s f ilit su p siçã . A
p t çã u sist é p j t t n b s s
t ns ut s s lés in p s u isjunt qu
f á s n xã i uit f t [2].

U sist bási p t çã p s xpli
n lis n Figu 6. A uni nt b s

inf çõ s s TC’s TP’s, qu nit qu lqu
istú bi qu p ss , lé f n u is l çã
lét i nt sist isp sitiv p t çã [2]:

Fig. 6. Esqu bási u sist p t çã
F nt : A pt [2]

A uni nv sã sin l b s sin is s TC’s
TP’s s t nsf sin is ul çã qu

p fun i n nt lé. A uni i p
ss s v l s s v l s just s n lé qu f

t s f ên i p su p çã . C s ss s
v l s st j sup i s s v l s just s uni

i nvi u sin l p uni s í . A f nt
t nsã uxili é n ssá i p f n n gi às uni s

i , p qu l s p ss p ss s inf çõ s. A
uni s í é nstituí p u b bin i n n u

nt t uxili u p u h v s i n ut . A uni
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i n nt é tiv i t nt p l uni
nt isp n u sin l p i i t s n xã

sist p t gi [2].
O sist p t çã é sp nsáv l p is l qu lqu
f it qu n sub st çã u vizinh nç s [16]. Assi

p t g -s s quip nt s s ltíssi s nt s
p v ni nt s u t s- i uit s t bé ut s
situ çõ s is t nsõ s i p ã
f quên i s f f ix p çã . Ess s f it s t bé
sã h s f lt . P t sp ifi çã u
sist p t çã , há qu t quisit s bási s qu v
s t n i s: v l i , s l tivi , s nsibili

nfi bili .
• V l i – A p t çã v á s fi i nt ,

p ssibilit n ápi slig nt t h u
quip nt f itu s ;

• S l tivi – A p t çã v á s p z
nh s l i n s n içõ s p çã fi

vit slig nt s sn ssá i s. A funçã
s l tivi é is l s nt quip nt f itu s

st sist ;
• S nsibili – A p t çã v á s p z

sp n às n li s n g
t l ân i p ssív l nt p çã nã p çã s
quip nt s. O quip nt v p s gu nç ,

s s ên i nt s s quilíb i
u f it ;

• C nfi bili – A p t çã v á st pt tu
s p qu u f lh , in p n nt nt

n içõ s p tiv s u xt n s, sp it n s p
s l tivi s nsibili nfigu s;

• Aut çã – C nsist n p i i l nt
p t çã p ut ti nt qu n s li it p l s
g n z s lét i s qu s nsibiliz t n , s uxíli
hu n , p siçã p çã nt i à ên i ;

U sist p t çã p s b st nt pl x
p n n n i qu l f i p j t , nv lv n

vá i s quip nt s. N Figu 7 é p ssív l visu liz u
njunt p inéis n fi s lés p t çã lés

uxili s s sp tiv s fi çõ s.

Fig. 7. P inéis p t çã sub st çã .
F nt : A pt [17]

E � Ser s ux l res
O sist S viç s Auxili s (SA) é njunt qu

p n t nsf çã , n b ist ibuiçã
n gi p p pi i f n i nt st qu li

nfi bili t n n s g s n ssá i s p p çã
s gu u SE [18]. P s nstituí s p qu s

ist ibuiçã , t nsf s, g up t g , b n
b t i s, nv s s CA/CC, sist p t çã ,

sist sup visã nt l , sist s
t l uni çõ s, ilu in çã gên i t s
lét i s s us sp tiv s i n nt s. Os s viç s
uxili s sã p st s p u sist nt
lt n ut nt ntínu .

A nfigu çã sist S.A. lét i s p n
p n i nt é n bi , v nsi

s sp t s té ni s, f ili p çã nut nçã .
T bé v l v nsi çã s gu nç p ss l

inst l çã , st f fil s fi t us á f it
s b ust t t l sist , s b s p nh vi
útil s quip nt s [18].

U p j t S.A. v s n bi p ns n nu
s luçã qu , p tív l g u nfi bili
n ssá i p çã SE, l v n nsi çã

ntinui s s viç s, s gu nç inst l çã ,
p ss l, t i s sist lét i .

F � C nf gur ões p ssí e s p r S CC
Exist lgu s p ssibili s nj s SACC,

s n qu is si pl s nsist p n s u njunt
tifi /b n b t i s 125 V . A úni v nt g

n st sist é b ix ust , p é su g vá i s
sv nt g ns. N st s u p bl n tifi us

u in isp nibili n sist p l f t p n s s
b t i s f n n gi sist SA u nt

t in t p , é i 10 h s [13]. T bé
n ssi sl u tifi s v p tátil p

sup i titul f itu s . Já n s u f it n b n
b t i s us in isp nibili t sist , p is

b n b t i s v s p p njunt
tifi uxili n n f n i nt t nsã CC qu n

ên i pi s i inui r pple.
Out nj p ssív l é xistên i is njunt s

tifi s/b n b t i s, p é s p ssibili
int lig çã nt s sist s CC. P ssui v nt g
t n s g s sub st çã s p , u s j , t

s g s SE sã t n i s p l CC1 ut t
p l CC2, st f u nt nfi bili , p is n

s s sist s p t çõ s n t s s p t çõ s
un nt s, p in ip l p s li nt p l CC1

p t çã lt n p l CC2 [12]
Ain há u nj n xist is njunt s

tifi /b n b t i s, p ssibili int lig
s g s SE s li nt s p n s p u njunt

tifi /b n b t i . P é p bl st
nj stá n f t qu s tifi s nã p ssu

uni i s qu (UDQ). D st f , p
p ssibilit u g qu liz çã n b n b t i s,

njunt v s s n t b g ntã
f is l sist g n funçã qu liz çã .
st p qu t nsã qu liz çã fi t n 141 V ,
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nqu nt t nsã flutu çã , qu é n l
f n i nt p s quip nt s SE, fi g l nt

t n 132 V [12].
U sist lh p j t , p é , in nã

t t l nt viáv l t ni nt é s xistên i is
njunt s tifi /b n b t i s, n é p ssív l

int lig çã s sist s, p é n ssi
slig u s sist s p f tu int lig çã vi

nã xistên i u v ifi çã quip t n i liz çã s
sist s SACC. D v -s b i isjunt u s

njunt s tifi /b n b t i s, p p ssibilit
f h nt isjunt int lig b s CC [13].

O lh is nfiáv l sist é xistên i is
njunt s tifi /b n b t i s, p ssibili
int lig çã b s s n ssi slig nt

lgu st s. D st f , u sist
v ifi çã quip t n i liz çã é p ssív l f tu
int lig çã nt b s s sist s SACC s slig
s quip nt s in sup i t g SE [13],
nf Figu 8.

Figu 8: Sist 2 tifi s/2 b n s b t i s,
UDQ int lig çã nt CC1 CC2 s slig nt
F nt : Aut i p óp i

G � C nf gur ões p ssí e s p r S C
N s SACA, st s sã sp nsáv is p sup i

n gi às g s nt lt n , s n t s,
t s, ilu in çã , nv s s CA/CC.

P bt u g u nfi bili i u SE é
n ssá i à çã u s f nt s nfiáv is
in p n nt s CA, u nfiáv l i nív l

t nsã p ssív l [8]. G l nt is nfiáv l é bti
t iá i t nsf s p tên i SE. Du s

f nt s sã nsi s in p n nt s qu n n ên i
u f it nã slig nt b s

si ult n nt .
N s u s f nt s int n s n SE in nv ni nt é

qu n ên i u slig nt g l, p
b s s SACA’s. D st f ist s t n u

sv nt g , p é v nt g é qu nã há n ssi
nt t çã n gi xt n , u s j , i inui s ust s

p i n is.
D nt s g up s g u SE xist s g s

p n nt s ut s TAP’s
t nsf s p tên i , s n s qu nã p s f
int upçõ s, p is sã sp nsáv is p l ntinui
p i n l sist p in ip l. Já s g s ss n i is qu

p n tifi s, g nt l
isjunt s sist s uni çã p s f

int upçõ s u t u çã . P fi s g s nã
ss n i is qu p s f int upçõ s p t p is

p l ng s influ n i t nt n p çã SE, s n
ilu in çã t s n is, n i i n s ,

sistên i s qu i nt [18].
P -s in bt t nsf ên i ut áti f nt s

CA, s n st u s n i s u nt à
isp nibili nfi bili n f n i nt
n gi s g s SE. S n f it t vés f nt s
li nt çã in p n nt s, g l nt st t nsf ên i
ut áti é f it p isjunt s t iz s [18].

O i nsi n nt p i s f nt s s viç
uxili CA t bj tiv t in p tên i s

t nsf s qu li nt ã sist 220/127 V –
60 Hz, qu li nt á s g s s s viç s uxili s. O
l v nt nt s g s f i l b nsi n s

g s inst l s n sub st çã , g s ilu in çã
t s, ilu in çã xt n , g s p tifi s

is quip nt s uxili s. Os ité i s t s p
bt p tên i inst l é utiliz f t n unitá i ,

p is nsi n s t ísti s s g s t n i s st
é u p ssibili l s s bl ut s g n s
p p çõ s n S N p p v l p p í s p l ng s
[10].

H � Pr ced men s de Rede d Oper d r N c n l d
S s em

E s us p i nt s ONS, n Sub ó ul 2.3,
iss t s b s quisit s íni s p s sub st çõ s

s us quip nt s [1].
P ss gu qu s inst l çõ s t ns issã t nh
s p nh qu , f z-s n ssá i st b l u
njunt quisit s té ni s p ss gu s p nh

u s l nt s fun i n is t ns issã , qu is
s j : linh s t ns issã , t nsf s,

p ns s p tên i tiv nt ut s.
O bj tiv st ó ul t ibui sp ns bili s

st b l s quisit s p s sub st çõ s, p s
quip nt s int g nt s s Funçõ s T ns issã (FFTR),

C nt l R tiv (FTCR) ul G l (FT G) p
s quip nt s t in is Funçã T ns issã Linh

T ns issã (FTLT), s inst l çõ s t ns issã
int g nt s u qu v nh int g R Bási .

A li nt çã nt ntínu p s sist s
p t çã , sup visã nt l v t is njunt s
in p n nt s b n b t i s tifi s,
li nt n g s in p n nt s, njunt v s
i nsi n p sup i t g p vist gi
ntínu [1].
É p iti p l lis nt b n s b t i s p n s

t p sufi i nt p nã n ssit ini i liz s
sist s igit is u put iz s s sist s
p t çã , sup visã nt l . E s f lt
li nt çã CA, s b n s b t i s v t
ut n i p liz s n b s p siçã

sub st çã . C njunt b t i - tifi v t n
t g p vist p gi ntínu p l p í 5
( in ) h s. Alé iss , s SACC v t n s

ité i s p li nt çã s sist s p t çã sup i
s i uit s ilu in çã gên i s sub st çõ s [1].

A li nt çã CA, v t u s f nt s
li nt çã , s n u f nt xt n ut p óp i
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sub st çã , t iá i uni t nsf
p tên i sub st çã u uni t nsf
x lusiv p ss fin li . C s sub st çã nã t nh

uni t nsf p tên i , s u s f nt s
li nt çã v s xt n s sub st çõ s istint s.

E s f lt t nsã u f nt li nt çã ,
v s p vist u sist p liz t nsf ên i

ut áti s g s p ut f nt li nt çã [1].
Os s viç s uxili s CA v t , p s s f lt
t nsã n s u s f nt s li nt çã CA, g up t -

g p ti ut áti p i p
li nt çã s g s ss n i is sub st çã . C g s
ss n i is sã qu l s n ssá i s p ini i p ss

p siçã sub st çã , s s u slig nt
t t l u p i l [1].

. ETODOLOG A

N st tópi é p s nt u s luçã p p bl
s it n int uçã , b liz

i nsi n nt s isp sitiv s s p g s n
s luçã .

� S lu Pr p s
A s luçã p p st vis niz çã s sist s

s viç uxili CA CC Sub st çã F z Ch pi 230
kV, u nt n nfi bili qu n s n v s
p i nt s R ONS. P põ -s i pl nt çã

u n v njunt B n B t i s R tifi , u
G up t G i s l p inéis qu p it

n b s int lig çõ s nt s sist s un nt s. P
s sist s CC é p vist p ssibili n b s

int lig çã p nut nçã , s int upçã n nhu
g , b p çã s tifi s

ut áti , p n sub t s u sp tiv b n
b t i s à g qu liz çã li nt s su s g s.

O sist CA p vê h v nt ut áti nt s
f nt s, in lusiv i n nt ut áti G G,
t bé p ssibili n b s ut çã nu l
nt s f nt s, p itin nut nçã i n nt

p ió i G G. Após i pl nt çã qu çã
t s s u nç s n ssá i s n inst l çã s subsist s
CA CC, s á liz s g g çã s subsist s
p t çã , n njunt p t çã (p t çã
p in ip l p t çã lt n un nt ) t á u
li nt çã in p n nt . O i nsi n nt s

njunt s stá p iss ONS, n
subsist v s p z ssu i t g
inst l çã . N s tópi s s guint s é liz
i nsi n nt s b n s b t i s, tifi s

f nt s CA. T bé é st u visã g l, n f
i g unifil , s subsist s CC CA xpli s

s su s fun i n li s p ssibili s n b s.

B � D mens n men d s B nc s de B er s
O b n b t i t n stu é v ntil . É

u t n l gi lt u bili , p vist p p 10
n s g nti fáb i p n t u s b vi
h g 15 n s. É u b t i qu p b ix

nsi g n v lu l t ólit u s g

nst nt sist , if nt u v s g u
b t i ut tiv . Est b t i v p n s p
n giz t vés u f nt nst nt ( tifi ). Após

b u g ( qu liz çã ), v -s t n p í
ns v çã fun i n nt n l (flutu çã ). N ss

p í l stá p nt p li nt s g s, qu n nã
s li it p n p us u nt t nsã

nut nçã . Est s t ísti s t n qu p
us n SEP qu n ssit quip nt s lt

nfi bili u bili , p is p ssui g p n nt
qu p xigi u s g nst nt u i l té
10 h s u çã [1].

As g s CC f l ssifi s :
) P n nt s: Sã s g s qu p n

lig s inint upt nt u nt i l s g
sp n às g s qu n l nt sã li nt s

p l tifi .
b) ntân s: Sã s g s u t u çã qu

nã x à u inut qu p ti nt
l ng i l s g . s qu u çã ss s

g s s j p n s f çã s gun s, s s s
f nsi s s u ss u inut , n s

s s b tu f h nt isjunt s.
) E g n i is: Sã s g s qu u nt

u p í f lt CA p s u çã ntínu
x pl ilu in çã gên i s l n

u, int it nt s us t s CC u nt
f lt C.A.

A t b l b ix st l v nt nt g s CC
p st stu s .

TAB LA I
M mo i d cá cu o d c p cid d do conjun o d

i
LEVANTA ENTO DAS CARGAS

t

D
s

iç
ã

C
g

Q
u

nt
i

C nt T t l [A]
P uni T t l

P
n

nt

nt
ân

E
gê

n
i

P
n

nt

nt
ân

E
gê

n
i

1 P inéis P t çã

22 0,
35

0,
12

7,
70

2,
64

2 P inéis Futu s

02 0,
35

0,
12

0,
70

0,
24

3 t f h nt DJ
230 kV 1914 W 07 9,

0

63
,0

0

4 B bin f h nt DJ
230 kV 936 W 07 7,

49

52
,4

3

5 Ab tu DJ 230 kV
770W p f s

07 35
,0

0

24
5,

00

6 F h nt DJ 138
kV 688 W 06 5,

5

33
,0

0
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7 F h nt DJ 138
kV 312 W 06 2,

50

15
,0

0

8 Ab tu DJ 138 kV
770 W p f s 06 12

,3
2

73
,9

2

9 Ab t./F h .
S i n s 230 kV 18 40

,5
0

40
,5

0

10 Ab t./F h .S i n
s 138 kV 18 36

,8
0

36
,8

0

11 Sist igit l
sup v/ nt l

i s/UAC’s 125 W

1 1,
00

1,
00

12 lu in çã g.
T f 200 W 1 1,

60

1,
60

13 lu in çã g. s
n (40 W/p nt )

10 0,
32

3,
20

14 T s Ext n s
(375 W/p nt ) 4 3,

00

12
,0

0

TOTAL

9,
40

56
2,

53

16
,8

0

MOLDAG M DAS CARGAS
C g p o Cic o d

D c g
P m n n In n ân Du

ção
P n nt P t çã ,
C nt l , Sin liz çã .

9,40 A

P n nt
lu in çã g.

4,92 A

C1 To d C g
P m n n

14,32 A 600
in.

C2 Ab tu si ultân
DJ’s B 230 kV

245,00 A 1
in.

C3 Ab tu
s i n s 230 kV

40,50 A 3
in.

C4 Du s t s +
ilu in çã g.

7,92 A 34
in.

C5 F h nt
s i n s 230

40,50 A 3
in.

C6 F h nt DJ’s 2
si ultân s 230 kV

14,98 A 1
in.

C7 Ab tu si ultân
DJ’s B 138 kV

90 A 1
in.

C8 F . DJ (2 si ultân s
/ p çã t s)

32,98 A 1
in.

P i nsi n nt b n b t i , s á
nsi pi s si ult n i s g s CC,

C = C1 + C2 + C4 qu é nstituí p g s
p n nt s is ilu in çã gên i b tu
t s s isjunt s s t p . P l Equ çã (3),
n K1, K2 K3 sã xt í s NBR 15254,
nsi n 10 h s t p s g , bté -s
p i n in l 400 Ah st b ix .

C10 = K1 x K2 x K3 x C
C10 = 1,25 x 1,15 x 1,0 x 267,24 (3)
C10 = 384,15 Ah – v o com ci 400 A

C � D mens n men d s Re f c d res
O tifi é utiliz p p g s n s b t i s

st i ná i s u v ntil s. O njunt b t i s z n
g s p s utiliz s nt s íti s, qu n

tifi nã t n içõ s sup i . O tifi qu n
p çã li nt g s nst nt s nsu i

in f z i ul u nt íni nut nçã
t n 100 A n njunt b t i s p uzin

ns v çã s g s njunt .
N nt qu u f lt n sist u u

p çã v luntá i n u quip nt ,
njunt b t i f n nt s li it p l

quip nt p u s u st ( b t /f h )
tifi f z p siçã n gi sup i p l b t i .
Nu situ çã qu f lt n gi s viç uxili

C.A, tifi s i p çã n ss nt qu
ssu s g s sub st çã é uni nt njunt

b t i s. Só qu n t n n gi n s viç uxili
CA tifi t n s fun i n nt n l

põ s g s njunt b t i s n
qu liz çã té n liz sist .

P tifi utiliz p ss g s, nã b st
pli u t nsã is lt , p is i pli u t nsã lt n

nsu i . P s lv st qu stã é utiliz u
isp sitiv h UDQ (uni i qu ),

qu é u njunt 12 i s 240 A, sé i , ins i
t vés u sist nt t s. É ins i sé i
p n s p lh nsu i , us n u qu

5 10 V, nf n ssi , p qu v l
s í tifi , p qu nã tinj u t nsã sup i

n p l s f b i nt s s us quip nt s qu
stã s n li nt s.

A nt n in l tifi p st stu s ,
fini p l pli çã Equ çã (4), é 75A,
st b ix , s n qu L sã s g s p n nt s

f nt s p t çã , nt l sin liz çã , Fs é f t
s gu nç qu é 10% s gun NBR 15254, Cn é

p i n in l h é t p g njunt .
+

A = 9,40 +
,

(4)
A = 53,4 A – V o com ci 75 A

D � D mens n men d s f n es C
As f nt s CA utiliz s sã p v ni nt s u

t iá i u t nsf 150 VA, u linh
ist ibuiçã 13,8 kV xt n . A li nt çã lt n tiv é

p v ni nt u (G G), f p u lt n
t ifási 220 V pl u t bustã int n
i s l, ut tiz p s ns s, p tên i 112,5

kVA. As t ês f nt s n gi s s viç s uxili s CA
t p tên i s igu is.

A li nt çã p v ni nt t iá i t nsf
p tên i t u t nsã 13,8 kV, qu l p ss p u

t nsf b ix 112,5 kVA p s b ix
p 220/127 V, su s içã stá isp st nf T b l
2.
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TAB LA II
D c ição TSA - 1

T nsf – TSA 1 – F nt 1

Ít D s içã V l R f ên i

1 Cl ss T nsã áxi 15 kV

2 T nsã N in l P i á i 13.800 V

3 T nsã N in l S un á i 220/127 V

4 P tên i N in l 112,5 kVA

5 Esqu Lig çã

(p i á i /s un á i )

D lt /Est l n ut

ssív l Dyn1

6 i s l nt Ól in l

7 C t ísti Nú l Env lv nt

ss t bé s gun f nt li nt çã ,
qu l é p v ni nt u linh ist ibuiçã 13,8kV

qu t bé p ss p u t nsf b ix p
t s s s s t nsõ s 220/127V, su s içã stá

t lh n t b l 3.

TAB LA III
D c ição TSA - 2

T nsf – TSA 2 – F nt 2

Ít D s içã V l R f ên i

1 Cl ss T nsã áxi 15 kV

2 T nsã N in l P i á i 13.800 V

3 T nsã N in l S un á i 220/127 V

4 P tên i N in l 112,5 kVA

5 Esqu Lig çã

(p i á i /s un á i )

D lt /Est l n ut

ssív l Dyn1

6 i s l nt Ól in l

7 C t ísti Nú l Env lv nt

O g up t g é u lt n tiv g çã
n gi lét i l l in p n nt S N, qu nt á
p çã f lt s u s p i i s f nt s
li nt çã CA, su s içã n t b l 4.

TAB LA IV
D c ição GMG

G up t G (G G) – F nt 3

Ít D s içã V l R f ên i

1 P tên i N in l 150 kVA

2 V l i Sín n 1.800 p

3 F quên i 60 Hz

4 T nsã Disp nív l 220/380/440 V

5 T nsã Ex it çã 63 V

6 C nt Ex it çã C.C 3 A

A fil s fi t p s l çã f nt s s SACA’s é
s guint .
Qu n u f it , u é p p nut nçã

f nt li nt çã 1, t nsf ên i ut áti u
nu l p f nt li nt çã 2, s f nt 2 f lh

g up t g nt ut ti nt , p is
sub st çã nã p fi s n gi CA p t p
p l ng ;

Qu n f lt s u s f nt s li nt çã , g up
t g nt fun i n nt s g p u

t in p í , té st biliz f quên i 60Hz,
pós st biliz , n t s g s sub st çã t vés

u isjunt t iz 400 A. O G G fi
fun i n nt té t n u s f nt s
li nt çã CA;

Qu n t n à li nt çã , G G fi n t n
sist p is lguns inut s s nã f t t u
n v f lt l s slig ut ti nt .

A f lt CA ix sub st çã s s tifi s qu
li nt s njunt s b t i s, t bé s

t nsf s f ç fi s v ntil çã f ç
lé f lt ilu in çã int n xt n .

As sub st çõ s t b lh s p f lg n
p i s f nt s s viç s uxili s CA, vi

futu s pli çõ s, us n f t n unitá i ,
s p p v n pi s , qu nu gên i ,
t s s g s p ã p si ult n nt .

O l v nt nt s g s f i liz b s n s
s guint s tip s g s s li nt s p l sist

s viç s uxili s 220/127 V, b s ité i s
t s p l v nt nt s g s:
) C g s fix s ( nst nt s), sã p st s b si nt

s sist s qu i nt s ix s nis s
quip nt s g s s p inéis, s qu is, funçã

t p tu i bi nt , p n ã ntinu nt
lig s. Os i uit s s ã li nt s 220 V . P
fins t in çã n t t l st njunt , f i

nsi p çã si ultân t s ss s g s
f t iv si igu l 1,00, u s j , igu l à s i t

s s s.
b) C g s T p á i s s Div si , p st s

b si nt s i uit s ilu in çã xt n ,
tifi s, f ig çã s l nt l ut çã

s b g s t nsf s. S ã i uit s li nt s,
su i i , 220 V . Ess s g s, p s

p t t p u s nt n it , p ã
s si ultân s u nt lgu s h s i , n , p fins

t in çã n t t l ss njunt , f i
nsi p çã si ultân t s f t s

iv si igu l 1,00, u s j , igu l à s i t s
s s.
) C g s T p á i s iv si , p st s p l s

i uit s ilu in çã t s inst l s n s ix s s
nis s s quip nt s, t s xt n s páti

g s s l n . P fins t in çã
n f i nsi u f t iv si 0,3,

p ilu in çã s ix s s quip nt s, qu quiv l
st lig s si ult n nt t ês lâ p s u

g up z. P s t s n s ix s s quip nt s
f i nsi u f t 0,2 t s xt n s 0,20.
A n t t l njunt f i bti nsi n u
iv si 0,7 nt s g s s iv s s it ns,
nf bs v n t b l 5.
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TAB LA V
L v n m n o d c g CA

SUBESTAÇÃO FOZ DO CHOP 230 kV
L v nt nt s C g s D n Sist S viç s Auxili s
220/127 V

C
g

W
/V

A

N
.º

C
i

ui
t

C
g

T
t

l

F
t

D
P

tê
n

i

F
t

D
D

n

D
n

T
t

l

C g
P m n n

Div si C njunt 1,00 8.870
VA

Aqu i nt
x

nis
DJ 230 kV

420 W 7 2.940 W 1,00 1,00 2.940
VA

Aqu . x.
nis

DJ 138 kV

180 W 6 1.080 W 1,00 1,00 1.080
VA

Aqu . x.
nis

s i n
230 kV

150 W 7 1.050 W 1,00 1,00 1.050
VA

Aqu . x.
nis

s i n
138 kV

150 W 6 900 W 1,00 1,00 900 VA

Aqu . p in l
p t çã

100 W 20 2.000 W 1,00 1,00 2.000
VA

Aqu . x
s t f s

450 W 2 9000 W 1,00 1,00 900 VA

C g
T mpo á i

m
Div id d

Div si C njunt 1,00 82.904
VA

lu . Ext.
Ct 1 -
P j t s
400 W

1.200
W

1 1.200 W 0,85 1,00 1.412
VA

lu .Ext.
Ct 2
P j t s
400 W

1.200
W

1 1.200 W 0,85 1,00 1.412
VA

lu . Ext n
Ct 3 –
P j t s
400 W

1.200
W

1 1.200 W 0,85 1,00 1.412
VA

lu . Ext n
Ct 4 –
P j t s
400 W

1.200
W

1 1.200 W 0,85 1,00 1.412
VA

lu . Ext n
P j t s
nf i s

800 W 1 800 W 0,85 1,00 941 VA

R tifi
125 VCC, 75
A, t if.
(Esti )

14.000
W

2 28.000 W 0,85 1,00 23.800
VA

R tifi
48VCC
(Esti )

5.000
W

2 10.000 W 0,85 1,00 11.765
VA

V ntil.
F ç TA
(24 v ntil.
0,75CV)

13.248
W

1 13.248 W 0,85 1,00 15.585
VA

V nt F ç
(22 v ntil.
0,5CV)

8.140
W

1 8.140 W 0,85 1,00 9.576
VA

C ut
s b g TA

150 VA

1.000
W

1 1.000 W 0,85 1,00 1.176
VA

C ut
s b g TB

150 VA

250 W 1 250 W 0,85 1,00 295 VA

Sist
n i i n

4.000
W

3 12.000 W 0,85 1,00 14.118
VA

C g
T mpo á i
com
Div id d

Div si C njunt 0,70 19.129,2
VA

lu . x.
n DJ

230 kV

27 W 7 189 W 0,50 0,30 113,4
VA

lu . x.
n DJ

138 kV

9 W 6 54 W 0,50 0,30 32,4 VA

lu . x.
nis

s i n.
230/138 kV

40 W 13 520 W 1,00 0,30 156 VA

lu . p inéis
p t çã

n

30 W 20 600 W 0,50 0,30 360 VA

lu . x
t f s

23 W 2 46 W 1,00 0,30 13,8 VA

A i n nt
nis

p tã

750 W 1 750 W 0,85 1,00 882 VA

T s x.
S . DJ’s
T f s

1.100
W

24 26.400 W 1,00 0,20 5.280
VA

T s
xt n s t if.

30 A

5.000
W

3 15.000 W 1,00 0,20 3.000
VA

T s
xt n s

n f. 10 A

1.100
W

5 5.500 W 1,00 0,20 1.100
VA

T s
n f. Pnl

p t çã 10
A

1.100
W

20 22.000 W 1,00 0,20 4.400
VA

C s
n

5.000
W

1 5.000 W 1,00 0,70 3.500
VA

T t l – C g Div sifi 110,903 kVA

T nsf S viç s Auxili s R n s 112,5 kVA

C nf l v nt nt p s nt n T b l 5, g
t t l s t n i p l t nsf s viç uxili
(TSA) é 110,903 kVA. C nsi n s p õ s
isp nív is n , s TSA’s s t s v ã

s p tên i 112,5 kVA.

E � C nf gur d s s s em s CC
C utiliz çã upl sist SACC p st p
is njunt s tifi /b n b t i s,

p p i n n squ int lig çã nt st s
njunt s, btê -s lh is nfiáv l nj

SACC. É p ssív l sup i t s s g s p p n s u
njunt tifi /b n b t i s si pl s

n f h nt u isjunt . T bé p pi i
f ili nut nçõ s p v ntiv s tiv s u

njunt p v z s ix s g s f lt CC,
s n ssi inst l çã quip nt s s v s u

n b s is pl x s. At vés v ifi çã
quip t n i liz çã é p ssív l f tu s gu nç
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int lig çã nt b s s sist s SACC s
int p s g s in sup i t n CC

SE, nf nst n it 2.6 C nfigu çõ s
p ssív is p SACC n Figu 12.

F � C nf gur d s s s em s C
As f nt s SACA p p st s sã iun s i uit s

istint s, nfiáv is i nív l t nsã p ssív l,
s n qu is nfiáv l é bti t iá i
t nsf s p tên i SE.

O i l n st s é isp u f nt t iá i
t nsf p tên i SE, s n st f nt p in ip l.
C f nt s un á i t s u linh ist ibuiçã LD

13,8 kV f u nt nsi v l nt
nfi bili há in u t i f nt , s n st

p v ni nt u G G 150 kVA. Est s f nt s p
s ut s f ut áti t vés isjunt s

t iz s nf n ssi , st n
p f n i l nt p çã p l 1.N s p

st , ssu f ut áti 2 n p st
G G ssu g CA SE.
A Figu 9 st i uit lét i p tên i p

s l çã f nt CA n s quên i é s it fil s fi
p çã p p st p s .

Fig. 9. SACA p st p -1, -2 G G
F nt : Aut i p óp i

• At vés u lé 27 qu sup visi n f lt t nsã
CA é f tu ut tis s nt t s qu
s l i n s f nt s isp nív is nf ité i it
nt i nt , s n qu nt t 1 (CR-1) i á
li nt s g s t vés 1 qu é f n i p l

t iá i t nsf p tên i SE;
• N p u s lét i xist in isjunt

(DJR) qu p ssui n nu l nt t
(CR);

•C s p 1 b tu CR-1,
s á ut p 2 qu é f n i p u LD
13,8 kV t vés f h nt nt t 2 (CR-2);

• P n t bé 2 s á b t CR-2 n st
inst nt i n nt G G, qu l é nt l
p u uni sup visã nt l ut áti (USCA)
qu pós lguns s gun s ting su st bili
f quên i f h nt nt t g (CG)
p ss f n t nsã CA p s g s;

• A p ti nt qu é st b l i 2
sist ut tis v ifi p lguns s gun s s

2 stá s nt n int g , ntã f tu b tu
CG f h nt CR-2, p ss n f n t nsã CA
t vés 2;

• R st b l n 1 p n n st f
p lguns s gun s CR-2 é b t , f h CR-1,
p ss n s g s s li nt s p l t nsã CA

1;
• S st b l i nt 1 p i i , st

ssu s g s t vés f h nt CR-1, p is
1 t p i i f n i nt às g s;

• E nt lgu p l lis s f nt s
vi sist int t v nt lét i qu põ

p j t lét i p in l.

G � Segreg d s c rg s CC
Os sist s p t çã u tiv nív l 0, (linh s

t ns issã , t nsf s p t çã b nt s),
p n njunt isp sitiv s inst l s s us

t in is sub st çõ s, n ssá i s sufi i nt s p
t çã li in çã f s l tiv , t s s tip s

f lt s ut s n içõ s n is p çã .
O sist p t çã v s un nt , t in l
v t u p t çã p in ip l u lt n s qu is
v s in p n nt s i ênti s. O ité i t p
s p çã s g s nt s is SACC é funçã
un ân i u t gu s p nh p i uit
p t çã / u n p funçã t ns issã

nsi tiv S N. A t b l 6 b ix st ,
p st stu s , l çã s i uit s CC
qu l njunt b t i s i ã p n pós i pl nt çã

st p p st .

TAB LA VI
L v n m n o d ci cui o ig do o CC1 CC2

Funçã S N Ci uit CC CC1/CC2

Lin d
T n mi ão

S o O ó io 1
230 kV

P t çã P in ip l CC1
P t çã S un á i CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2
T l p t çã CC1

Lin d
T n mi ão

S o O ó io 2
230 kV

P t çã P in ip l 87L/86L CC1
P t çã Alt n 87L CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2
R gist P tu b çã CC1

Lin d
T n mi ão

C c v 230 kV

P t çã P in ip l CC1
P t çã S un á i CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2
T l p t çã CC1

Lin d
T n mi ão
R z Su

230 kV

P t çã P in ip l 87L,
T l p t çã 86L CC1

P t çã Alt n 87L
T l p t çã CC2

C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

114



R gist P tu b çã CC2

ATF-A
T fo 150MVA
230/138/13.8kV

P t çã Dif n i l 87T CC1
P t çã s b nt 51X 138
kV CC2

P t çã s b nt 51V 230
kV CC2

P t çã s b nt 51Y
13,8kV CC2

C n Ab tu /F h nt 1
(230/138 kV) CC1

C n Ab tu 2 CC2
P t çã nt íns (63C, 63T,
86T) CC1

ATF-B
T fo 150MVA
230/138/13.8kV

P t çã Dif n i l 87T CC1
P t çã s b nt 51X 138
kV CC2

P t çã s b nt 51H 230
kV CC2

P t çã s b nt 51Y/59G
13,8 kV CC2

C n Ab tu /F h nt 1
(230/138 kV) CC1

C n Ab tu 2 CC2
P t çã nt íns (63C, 63T,
86T) CC1

Dif nci d
B 230 kV

P t çã Dif n i l P in ip l
86B CC1

P t çã Dif n i l Alt n

T n f ênci 230
kV

P t çã P in ip l CC1
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

P o ção d
B 138 kV

P t çã P in ip l 86B CC1
P t çã Alt n

T n f ênci 138
kV

P t çã P in ip l CC1
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

Lin d
T n mi ão

Qu d do Igu çu
138 kV

P t çã P in ip l 21P CC1
P t çã Alt n 21A CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

Lin d
T n mi ão Foz
do C opim 138

kV

P t çã P in ip l 21, 67N
T l p t çã CC1

P t çã S un i 50BF CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

Lin d
T n mi ão Doi
Vizin o 138 kV

P t çã P in ip l 21, 67N
T l p t çã CC1

P t çã S un i 50BF CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

Lin d
T n mi ão

R z 138 kV

P t çã P in ip l 21, 67N
T l p t çã CC1

P t çã S un i 50BF CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

Lin d
T n mi ão São
C i óvão 138 kV

P t çã P in ip l T l p t çã CC1
P t çã S un i CC2
C n Ab tu /F h nt 1 CC1
C n Ab tu 2 CC2

V.� CONS DERAÇÕES F NA S

A p in ip l nt ibuiçã st t b lh stá n f t
stu liz p nt p u s luçã qu t á lh i
p i n l u nt nfi bili s S viç s

Auxili s Sub st çã F z Ch pi 230 kV qu n
i pl nt .

C upli çã sist SACC in lusã u
f nt SACA in p n nt , s n st u G G, é
p ssív l lh nsi v l nt ná i

nut nçã p i n l sist . T bé s g g çã
li nt çã s p t çõ s, p p i n i

nfi bili s gu nç sist p t çã , nt l
sup visã sub st çã .

Ain t nsf ên i ut áti s f nt s CA, u
s j , i nt p p i i f nt , p ss
ut ti nt p s gun , s p

s gun G G ssu s g s, t n sist in
is nfiáv l p l f t nã h v n ssi

p çã l l p g nti sup i nt CA.
C nsi n xistên i ut s sub st çõ s

t ns issã n gi R Bási qu stã
n içõ s si il s à stu , s luçã fin l p nt

n st stu s p á s vi p ã p s
is inst l çõ s.
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Resumo – Este trabalho apresenta o resultado da 

migração do ACR (Ambiente de Contratação Regulada) 
para o ACL (Ambiente de Contratação Livre) de energia 
de uma empresa de massas e biscoito do oeste catarinense. 
A motivação para migração é a redução de custo e a 
motivação para relatar em artigo é a divulgação deste 
atrativo econômico. A indústria em questão consume 
aproximadamente 500MWh/mês e possui duas fábricas 
com demanda contratada de 1.310 kW. A migração 
ocorreu em abril de 2016, período de baixa nos valores do 
ACL. O artigo também faz uma análise caso a indústria 
migrasse hoje para o ACL, além de fazer uma breve 
apresentação dos passos para migração. 
 

Palavras-Chave – ACL, ACR Energia, Mercado livre, 
TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), tarifas. 

 
 
 

ELECTRICAL ENERGY MANAGEMENT 
FREE MARKET AND CAPITAL MARKET 
 

Abstract – This work presents the result of the migration 
of the ACR (regulated contracting environment) to ACL 
(free contracting environment) of energy from a pasta and 
biscuit company from the west of Santa Catarina. The 
motivation for migration is the reduction of cost and the 
motivation to report in article is the dissemination of this 
economic attraction. The industry in question consumes 
approximately 500MWh / month, has two manufactures 
with contracted demand of 1,310 KW. The migration 
occurred in April 2016, the period of decline in the ACL 
values. The article also analyzes the industry if it migrated 
today to the ACL, in addition to making a brief 
presentation of the migration steps. 
 

 
Keywords -  

ACL, ACR Energy, Free Market, TUSD (tariff of use of 
distribution system), tariffs. 

 
 
 
 

  
I. INTRODUÇÃO 

 
A energia é um insumo crítico na operação das 

organizações, qualquer que seja o setor ou atividade 
econômica à qual elas pertencem. Portanto, os atores 
econômicos devem buscar o seu uso sustentável em toda a 
cadeia de fornecimento, desde a obtenção de matérias-primas 
até a reciclagem de materiais e produtos descartados, além de 
estarem atentos ao valor de sua aquisição. Além dos aspectos 
econômicos associados ao uso da energia, tais como custos de 
produção, produtividade etc., a temática custo da energia 
também remete a relevantes impactos econômicos vinculados 
a este insumo.  

Neste sentido, o mercado livre de energia que foi criado 
durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 
com a Lei 9.074. Pode contribuir de forma significava para 
melhoria do custo da produção em geral. No mercado livre de 
energia, o consumidor pode escolher o seu fornecedor de 
energia elétrica em toda a extensão do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), conforme sua conveniência, bem como o 
melhor preço ofertado pelos geradores ou agentes 
comercializadores.  

Ao criar esse mercado, o objetivo foi estimular a livre 
concorrência, criando maior competitividade entre as 
empresas brasileiras e proporcionando a redução dos custos 
com energia elétrica. Atualmente, há mais de 2600 agentes, 
entre consumidores, distribuídos e geradores usufruindo os 
benefícios do mercado livre. 

 
II. ESTADO DA ARTE 

Neste capítulo é realizada a revisão bibliográfica dos 
principais assuntos relacionados com esta pesquisa. 
 
A. Histórico do Mercado de Energia no Brasil com seus 
principais atores.  

O mercado de energia elétrica no Brasil é relativamente 
novo, as principais mudanças ocorreram nos últimos 20 anos. 
Para entender melhor esta evolução, tem-se a necessidade de 
observar e estudar os agentes envolvidos neste cenário, sendo 
eles o Ministérios de Minas e Energia (MME), Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), Operador 
Nacional do Sistema (ONS), Sistema Interligado Nacional 
(SIN), estes são alguns dos agentes que se relacionam 
conforme apresentado na figura 01. 
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Fig. 1.  Agentes do Mercado de Energias no Brasil 
Fonte: [1] 
 
B. Ministério de Minas e Energia 
Foi criado em 1960 pela Lei n° 3.782, de 22 de julho de 1960. 
Anteriormente, os assuntos de minas e energia eram de 
competência do Ministério da Agricultura. Em 15 de março de 
2004, por meio da Lei n° 10.847, foi autorizada a criação da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Vinculada ao MME, 
a EPE tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e 
pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor 
energético. Outras empresas públicas ligadas ao Ministério 
são o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), responsável pela 
geração de levantamentos geológicos e hidrológicos básicos 
do território nacional e a Empresa Brasileira de Administração 
de Petróleo e Gás Natural – pré -sal Petróleo S.A., autorizada 
pela Lei n° 12.304, de 2 de agosto de 2010. Entretanto, sua 
criação só ocorreu em 1° de agosto de 2013, com a publicação 
do Decreto n° 8.603. [2] 

O MME tem como empresa vinculada a Eletrobrás e a 
Petrobras, que são de economia mista. A Eletrobrás, por sua 
vez, controla a empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica 
(CGTEE), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. 
(Eletronorte), Eletrosul Centrais Elétricas S.A. (Eletrosul) e a 
Eletrobrás Termonuclear S.A. (Eletronuclear). [2] 

Entre as autarquias vinculadas ao Ministério estão a Aneel 
e Agência Nacional do Petróleo (ANP) e o Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM). [2]   

 
C. Agencia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

Autarquia em regime especial vinculada ao Ministério de 
Minas e Energia, foi criada para regular o setor elétrico 
brasileiro, por meio da Lei n° 9.427/1996 e do Decreto 
n°2.335/1997. [3] 

A ANEEL iniciou suas atividades em dezembro de 1997, 
tendo como principais atribuições: 
• Regular a geração (produção), transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica; 
• Fiscalizar diretamente ou mediante convênios com 
órgãos estaduais, as concessões, as permissões e os serviços 
de energia elétrica; 
• Implementar políticas e diretrizes do governo federal 
relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento 
dos potencias hidráulicos; 
• Estabelecer tarifas; 
• Dirimir as divergências na esfera administrativa, 
entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores; 
• Promover as atividades de outorgas de concessão, 
permissão e autorização de empreendimentos e serviços de 
energia elétrica, por delegação do Governo Federal. [3] 
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D. Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 
Foi constituída em 2004 como associação civil sem fins 

lucrativos, sucede a Administradora de Serviços Atacadistas 
de Energia Elétrica – Asmae de 1999 e o mercado Atacadista 
de energia Elétrica – MAE  de 2000. [4] 

A CCEE viabiliza as atividades de compra e venda de 
energia em todo o país. promove discussões voltadas à 
evolução do mercado, sempre orientada pelos pilares da 
isonomia, transparência e confiabilidade. [4] 

O bom funcionamento do segmento de comercialização de 
energia elétrica requer uma estrutura que envolva aspectos 
regulatórios, operacionais e tecnológicos – a CCEE atua como 
instituição responsável por oferecer este arcabouço e 
viabilizar em todo o SIN. [5] 

A CCEE reúne empresas de geração de serviço público, 
produtores independentes, autoprodutores, distribuidoras, 
comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia, 
além de consumidores livres e especiais de todo o país. A base 
diversificada de agentes estimula a CCEE a pautar seu 
trabalho pela agilidade e equilíbrio, com regras justas e 
equânimes. [5] 

Além de viabilizar as atividades de comercialização, a 
CCEE tem o papel de fomentar discussões voltadas ao 
aprimoramento do mercado, promovendo fóruns com as 
demais associações representativas. [5] 

A CCEE atua desde a medição da energia gerada e 
efetivamente consumida até a liquidação financeira dos 
contratos de compra e de venda no mercado de curto prazo. 
Também promove os leilões de energia sob delegação da 
ANEEL. Desta forma, a existência do mercado brasileiro de 

energia elétrica, com garantia de fornecimento universal e 
modicidade tarifaria e de preços, não seria possível sem a 
CCEE. [5] 

A CCEE é responsável pela contabilização e pela 
liquidação financeira no mercado no curto prazo de energia. A 
instituição é incumbida do cálculo e da divulgação do Preço 
de Liquidação das Diferenças – PLD, utilizado para valorar as 
operações de compra e venda de energia. [6] 

Entre as atribuições principais da instituição, incluem-se 
ainda: 
• Implantar e divulgar regras e procedimentos de 
comercialização; 
• Fazer a gestão de contratos do Ambiente de 
Contratação Regulada (ACR) e do Ambiente de Contratação 
Livre (ACL); 
• Manter o registro de dados de energia gerada e de 
energia consumida; 
• Realizar leilões de compra e venda de energia no 
ACR, sob delegação da ANEEL; 
• Realizar leilões de energia de reserva, sob delegação 
da ANEEL, e efetuar a liquidação financeira dos montantes 
contratados nesses leilões; 
• Apurar infrações que sejam cometidas pelos agentes 
do mercado e calcular penalidades; 
• Servir como fórum para a discussão de ideias e 
políticas para o desenvolvimento do mercado, fazendo a 
interlocução entre os agentes do setor com as instâncias de 
formulação de políticas de regulação. [6] 

Fig. 2. Agentes CCEE 
Fonte: [1] 
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Contudo, a ANEEL vem aumentando o número de agentes 
a cada ano, conforme apresentado na Figura 02. 

 
Fig. 3. Divisão do Mercado de Energia 

Fonte: [1] 
 

Os agentes, empresas que atuam no setor de energia 
elétrica, dividem-se nas categorias de geração, distribuição, 
comercialização, consumidores especiais e livres, conforme 
definido na Convenção de Comercialização.  

Os associados podem ter participação facultativa ou 
obrigatória, todos os consumidores livres e especiais têm 
participação obrigatória na CCEE. Usinas geradoras com 
capacidade instalada inferior a 50 MW têm participação 
facultativa. 
 

Atualmente o mercado livre de energia representa 27% de 
toda a carga do SIN, conforme apresentado na Figura 03. 

O submercado Sudeste/Centro-Oeste responde por 64% do 
mercado livre nacional, enquanto os submercados Sul e 
Nordeste representam 13% cada um e Norte, 10%. 
 

 
E. Operador Nacional do Sistema Elétrico  

É o órgão responsável pela coordenação e controle da 
operação das instalações de geração e transmissão de energia 
elétrica no SIN e pelo planejamento da operação dos sistemas 
isolados do país, sob a fiscalização e regulação da ANEEL. [7] 

Instituído como uma pessoa jurídica de direito privado, sob 
a forma de associação civil sem fins lucrativos, o ONS foi 
criado em 26 de agosto de 1998, pela Lei nº 9.648, com as 
alterações introduzidas pela Lei nº 10.848/2004 e 
regulamentado pelo Decreto nº 5.081/2004. [7] 

Para o exercício de suas atribuições legais e o cumprimento 
de sua missão institucional, o ONS desenvolve uma série de 
estudos e ações exercidas sobre o sistema e seus agentes 
proprietários para gerenciar as diferentes fontes de energia e a 
rede de transmissão, de forma a garantir a segurança do 
suprimento contínuo em todo o país, com os objetivos de: 
• Promover a otimização da operação do sistema eletro 
energético, visando o menor custo para o sistema, observados 
os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade 
estabelecidos nos Procedimentos de Rede aprovados pela 
Aneel; 

• Garantir que todos os agentes do setor elétrico 
tenham acesso à rede de transmissão de forma não 
discriminatória; e 
• Contribuir, de acordo com a natureza de suas 
atividades, para que a expansão do SIN se faça ao menor custo 
e vise às melhores condições operacionais futuras. 

O ONS é composto por membros associados e membros 
participantes, que são as empresas de geração, transmissão, 
distribuição, consumidores livres, importadores e 
exportadores de energia. Também participam o MME e 
representantes dos Conselhos de Consumidores. [7] 

 
F. Sistema Interligado Nacional  

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do 
Brasil é um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com 
predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos 
proprietários. O SIN é constituído por quatro subsistemas: Sul, 
Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região 
Norte. [8] 

A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha 
de transmissão, propicia a transferência de energia entre 
subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e 
explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das 
bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão 
permite o atendimento ao mercado com segurança e 
economicidade. [8] 

A capacidade instalada de geração do SIN é composta, 
principalmente, por usinas hidrelétricas distribuídas em 
dezesseis bacias hidrográficas nas diferentes regiões do país. 
Nos últimos anos, a instalação de usinas eólicas, 
principalmente nas regiões Nordeste e Sul, apresentou um 
forte crescimento, aumentando a importância dessa geração 
para o atendimento do mercado. As usinas térmicas, em geral 
localizadas nas proximidades dos principais centros de carga, 
desempenham papel estratégico relevante, pois contribuem 
para a segurança do SIN. Essas usinas são despachadas em 
função das condições hidrológicas vigentes, permitindo a 
gestão dos estoques de água armazenada nos reservatórios das 
usinas hidrelétricas, para assegurar o atendimento futuro. Os 
sistemas de transmissão integram as diferentes fontes de 
produção de energia e possibilitam o suprimento do mercado 
consumidor. [8] 

 
G. O Mercado de Energia no Brasil ACR X ACL 

O mercado de energia no Brasil pode ser dividido em duas 
grandes partes o ACR - Ambiente de Contratação 
Regulamentado e o ACL – Ambiente de Contratação Livre. 
Referente à qualidade da energia e à segurança de sua oferta 
não tem diferença entre consumidores cativo e livre. Os 
consumidores livres pagam para as companhias de 
distribuição pelo uso de suas redes bem como pelo acesso. 
Estes valores são equivalentes aos valores pagos pelos 
consumidores cativos. A compra da energia é a diferença entre 
os consumidores. [9] 

O Distribuidor é um fornecedor compulsório para o 
consumidor cativo, com tarifa regulada e iguais para uma 
mesma classe (A1, A2, A3 e A4). A tarifa é o resultante de um 
mix de contratos de longo prazo, com contratação de até 103% 
da carga e repasse de riscos de diferenças de preço entre 
submercados, do adicional de geração térmica quando 
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despachada e do efeito da variação cambial nas tarifas de 
Itaipu. Para o mercado cativo o sinal de preço é amortecido 
pelo mix tarifário e defasado em até um ano, para a data do 
reajuste ou revisão tarifários subsequente, quando é realizado 
um encontro de contas entre consumidores e distribuidoras. 
[9] 

O consumidor cativo sempre está exposto aos erros e 
acertos do planejamento do governo e da distribuidora, 
arcando assim com o rateio destes custos de diferenças, ou 
seja, está sempre exposto a riscos e não tem como gerenciá-
los. [9] 

Já para o consumidor livre a energia é negociada 
livremente, o consumidor tem obrigação de comprovar 100% 
em contratos, após a medição do montante consumido. O valor 
de sua energia é resultante de sua opção individual de compra, 
que poderá incluir contratos de diferentes prazos e maior ou 
menor exposição ao preço de curto prazo. No mercado livre o 
consumidor é responsável por gerir incertezas e por seus erros 
e acertos na decisão de contratação. Assim, o consumidor livre 
toma para si a tarefa de gerir suas compras de energia e os 
riscos associados. [9] 

A decisão de migrar para o mercado livre é individual de 
cada consumidor. Alguns fatores devem ser levados em conta 
na tomada de decisões: a importância da energia para seu 
processo produtivo, o valor da energia quando comparado 
com os custos de seus insumos e com rentabilidade de seu 
negócio, além de fatores específicos como a compatibilidade 
do perfil de consumo com tarifas do cativo, elasticidade do 
consumo, capacidade de reduzir ou ampliar consumo, de 
implementar projetos de eficiência, de consumir outro 
energético, de deslocar produção no tempo ou espaço, entre 
outros. Além disso, deve atender a critérios estabelecidos em 
lei para ter o direito de escolher. [9] 

Produtores entregam e recebem energia ao sistema, em seu 
centro de gravidade, assumido parcela das perdas entre o 
ponto de geração e este centro de gravidade. 

Consumidores, de forma análoga, entregam e recebem 
energia ao sistema, em seu centro de gravidade, assumido 
parcela das perdas entre este centro de gravidade e o ponto de 
consumo. [9] 

O sistema garante oferta e qualidade do produto. 
Diferenças entre o contratado e o produzido ou consumido 

são liquidadas pelo Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), 
definido em quatro submercados e três patamares de carga, por 
modelo computacional. Esta liquidação é feita pela CCEE. [9] 

Contratos protegem os agentes do preço de curto prazo e 
são obrigatórios para 100% da carga, sem restrições de prazo 
no caso do mercado livre. Contratos podem ser registrados 
após a medição do consumo efetivo. A não comprovação, 
além da exposição ao pagamento do PLD, implica no 
pagamento de penalidades para falta de lastro de contratos de 
energia e potência. [9] 

Os atuais critérios de migração para o mercado livre foram 
estabelecidos em 1998, pela Lei no 9.648/1998, que criou dois 
grupos de consumidores aptos a escolher seu fornecedor de 
energia elétrica. [9] 

O primeiro grupo é composto pelas unidades consumidoras 
com carga maior ou igual a 3.000 kW atendidas em tensão 
maior ou igual a 69 kV – em geral as unidades consumidoras 
do subgrupo A3, A2 e A1. Também são livres para escolher 

seu fornecedor as novas unidades consumidoras instaladas 
após 07 de julho de 1995 com demanda maior ou igual a 3.000 
kW e atendidas em qualquer tensão.  Estes consumidores 
podem comprar energia de qualquer agente de geração ou 
comercialização de energia. [9] 

O segundo grupo, composto pelas unidades consumidoras 
com demanda maior ou igual a 500 kW atendidos em qualquer 
tensão, também podem escolher seu fornecedor, mas seu leque 
de escolha está restrito à energia oriunda das chamadas fontes 
incentivadas, a saber: Pequenas Centrais Hidrelétricas – 
PCH´s, Usinas de Biomassa, Usinas Eólicas e Sistemas de 
Cogeração Qualificada. [9] 

No Mercado Livre, a energia contratada pode ser 
convencional ou incentivada. A energia incentivada foi 
estabelecida pelo Governo para estimular a expansão de 
geradores de fontes renováveis limitados a 30 MW de 
potência, como PCH, Biomassa, Eólica e Solar. Para esses 
geradores serem mais competitivos, o comprador da energia 
proveniente deles, chamada de energia incentivada, recebe 
descontos (de 50%, 80% ou 100%) na tarifa de uso do sistema 
de distribuição (TUSD). [9] 

A energia convencional é proveniente dos outros tipos de 
geradores, como usinas térmicas a gás ou grandes 
hidroelétricas. [9] 

Existem dois tipos de consumidores no mercado livre: 
Consumidor Livre e Consumidor Especial. 

Consumidor Especial pode ser a unidade ou conjunto de 
unidades consumidoras localizadas em área contígua ou de 
mesmo CNPJ, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW (soma 
das demandas contratadas) e tensão mínima de 2,3 kV. O 
Consumidor Especial pode contratar apenas Energia 
Incentivada. [9] 

Para ter a opção de ser Consumidor Livre, cada unidade 
consumidora deve apresentar demanda contratada a partir de 
3.000 kW e tensão mínima de 69 kV, para data de conexão 
elétrica anterior a julho/1995, ou 2,3 kV, para ligação após 
julho/1995. O Consumidor Livre Convencional pode contratar 
Energia Convencional ou Incentivada. [9] 

Desde 2007, o Mercado Europeu (27 países membros) está 
totalmente aberto – até mesmo os consumidores residenciais 
(450 milhões de habitantes) podem escolher seu supridor. O 
Mercado Livre amplo não é privilégio de países com 
economias desenvolvidas. [9] 

 
III.OBJETIVOS 

 
Este artigo tem por objetivo fazer o estudo sobre a migração 

do mercado cativo para o mercado livre foi vantajoso para 
Casaredo sob o ponto de vista financeiro, bem como 
apresentar um cenário para a migração em data atual. 

 
IV.DESENVOLVIMENTO 

 
Para este trabalho foi adotado o desenho metodológico 

quantitativo, a coleta de dados foi documental, efetuado 
levantamento de dados dos parâmetros de energia antes da 
migração e após a migração e os dados analisados foram as 
faturas de energia da empresa. A tabulação dos dados foi 
efetuada em planilha eletrônica e assim gerando gráficos para 
facilitar o entendimento e posterior análise. [10] 
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O levantamento de dados se deu através cinco fontes de dados, 
sendo que para: 

• Custo de TUSD e Energia no mercado cativo foram 
levantados valores das faturas e confrontadas com as 
informações em resoluções homologatórias da ANEEL para 
CELESC. 
• Variação do PLD (Preço das Liquidações das 
Diferenças) foram buscados dados na CCEE e gerado um 
gráfico. 
• Variação dos Contratos em função do PLD, foram 
encontrados dados junto a uma comercializadora de energia 
do estado de Santa Catariana.  
• Dados de custo de produção antes depois da 
migração, obtidos na Casaredo. 
• Dados de mercado de valores para contratos em data 
atual. 
 
A. Custo de TUSD e Energia. 

Para entendimento do custo de energia e custos de TUSD, 
foram coletados os dados das faturas de energia desde janeiro 
de 2014, foram levantados os dados líquidos, ou seja, sem 
impostos. Os dados podem ser observados na Tabela 01. 

Estas tarifas normalmente não ficam claras quando o 
consumidor está no mercado livre, uma vez que na fatura, 
normalmente aparece o valor global para cada tarifa horária. 

Para obtermos estes valores foi necessário buscar informações 
em resoluções homologatórias da ANEEL para CELESC. 

 
Tabela 1: Tusd e energia 2014 -2017 

Estando o consumidor no mercado livre, ele tem a opção de 
comprar a energia de diversos geradores ou 
comercializadores, no entanto a TUSD continua sendo paga 
para a concessionária local, ou seja, a viabilidade é apresenta 
somente sobre a energia. 

 
B. Variação do PLD. 

A energia pode ser comprada de duas formas, sendo de 
curto ou longo prazo. No curto prazo o consumidor irá pagar 
o valor de mercado na data do fechamento da leitura, este valor 
é balizado pela média do PLD do mês de consumo. Costuma-
se dizer que o consumidor está exposto ao mercado. A 
variação do PDL pode ser grande entre um mês e outro, como 
mostrado na Figura 04.  

Fig. 4. PLD Histórico 
Fonte: [11] 
 
C. Variação dos Contratos em função do PLD. 

Já no mercado de longo prazo, o consumidor faz contratos 
de fornecimento com geradores ou comercializadores de 
energia por períodos que vão de meses até anos, sendo 

normalmente os contratos de 1, 3 ou 5 anos. Nesta modalidade 
tem-se uma segurança do valor a ser pago pela energia 
consumida. Na Figura 05, pode-se observa o valor do PLD nas 
barras verticais e o valor dos contratos nas linhas horizontais. 
Os contratos tendem a ter os valores mais lineares quando de 
longo prazo, e por outro lado contratos de curto prazo tendem 
a se aproximar ao PLD. 

2014 2015 2016 2017
Demanda 7,94R$       9,11R$       9,09R$       12,65R$    
TUSD Ponta 735,11R$  688,77R$  667,68R$  190,24R$  
TUSD F.Ponta 135,15R$  74,51R$    57,21R$    52,50R$    
Energia em Ponta 215,42R$  367,90R$  398,76R$  963,10R$  
Energia F. Ponta 94,20R$    239,39R$  259,61R$  257,38R$  
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Fig. 5. PDL X Valor de Contratos 
Fonte: [12] 
 

D. Dados de custo de produção. 
A Casaredo iniciou o estudo de migração no mês de agosto 

de 2015, após período de maior alta já registrada nos valores 
de energia no ACL, sendo que o PLD havia chegado ao teto 
então estabelecido pela ANNEL de R$880,00 MWh. No mês 
em que se iniciou os estudos de viabilidade para migração, o 
PLD estava abaixo de R$ 200,00 por Megawatt hora (MWh) 
e os contratos de longo prazo também sinalizam para baixa 
dos preços da energia, uma vez que o país também sinalizava 
ressecção econômica. 

A Casaredo firmou contrato de 70% de sua necessidade de 
energia no mês de março de 2016, migrando para o mercado 

livre em abril do mesmo ano. Os 30% restante foram deixados 
expostos a variação de mercado. No mês de julho, uma nova 
linha de produção foi ativada, aumentando o consumo de 
energia e por consequência deixando expostos a variação dos 
preços em 45 % de seu consumo. 

Quando do fechamento do contrato os valores de energia 
no mercado cativo estavam em R$ 398,76 MWh em ponta e 
R$ 259,61 MWh fora de ponta, conforme tabela 01, neste caso 
a média do custo entre ponta e fora de ponta fica em R$ 277,00 
MWh. O contrato firmou o valor em R$ 115,00 MWh para 
2016, R$142,5 MWh para 2017 MWh e R$140,00 MWh para 
2018. A redução no custo da energia apresentava uma redução 
de 58,38%. 

Esta redução no custo da energia pode ser percebida no 
custo de energia para se produzir 1 tonelada de produto final 
conforme mostra a figura 06. 

Fig. 6. Custo de energia por tonelada produzida 
Fonte: Autoria Própria / Casaredo 
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E. Migração em data atual 
Caso a Casaredo desejasse migrar hoje para o mercado de 

energia se depararia com um cenário bem diferente, teria uma 
energia no mercado cativo de R$963,1/MWh em ponta e 
R$257,38/MWh resultando em um media de R$345,59/MWh, 
logo o mercado livre está sinalizando valores de 
R$310,00/MWh, isto representa uma economia de apenas 
10% sobre a energia consumida, por prática de mercado está 
economia não justifica a migração entre mercados. Na figura 
7 pode-se observa uma estimativa de valores em um horizonte 
de 3 anos. Além destes fatores, se faz analisar os fatores 
econômicos do pais associados as perspectivas de volume de 
energia para os próximos anos, neste momento o país 
apresenta sinais de recuperação de sua economia, o que deve 
acarretar aumento do consumo de energia, no entanto ao 
observar os volumes de agua nos reservatórios observamos 
que o Brasil esta reescrevendo uma nova linha de mínimo 
volume de agua armazenada, o que indica, caso não tenhamos 
chuvas abundantes, energia mais cara em um curto espaço de 
tempo.  

 
Fig. 7. Indicativo de preço de contratos 
Fonte: [13] 

 
F. Passos para migração 

Para consumidores que desejam migrar do ACR para o ACL, 
se faz necessário alguns passos a serem seguidos como 
apresentado abaixo na figura 08. 

 
Fig. 8. Passos para migração 
Fonte: [14] 

 
V.CONCLUSÃO 

O mercado livre de energia se apresenta com uma boa 
opção para consumidores atentos ao mercado, ele estimula o 
livre comercio bem como a livre concorrência, no entanto é 
importante que os consumidores fiquem atentos ao mercado 
pois as variações são grandes e aquilo que se apresenta como 
benefício pode em pouso dias ser um maleficio. 
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Resumo - Este trabalho de conclusão de curso faz um 
estudo sobre eficiência energética industrial, aplicado no 
setor de refrigeração de uma unidade industrial de aves. 
Busca-se entender melhor a refrigeração, fazendo um 
embasamento teórico das principais etapas de operação do 
ciclo básico de refrigeração, contemplando a compressão, 
evaporação, expansão e condensação. Para contribuir com 
ações de melhorias e proposições o estudo traz exemplos 
de oportunidades de melhoria em eficiência energética que 
podem ser levantadas através de um estudo de campo feito 
no setor de refrigeração da Unidade Industrial de Aves 
Coasul Levida, localizada no munícipio de São João – Pr. 
No intuito de direcionar o estudo para onde se tem um 
maior consumo de energia, foi realizado uma 
estratificação através de gráfico, onde mostra que o setor 
de refrigeração representa uma grande fatia de consumo, 
passando de 50% do consumo total de energia da unidade. 
Assim, o estudo é voltado a esse setor no processo de 
condensação, fazendo comparativos teóricos e práticos dos 
ventiladores existentes com motores alternativos. 
 

Palavras-Chave – Refrigeração, Eficiência Energética, 
Motor Elétrico. 

 
  
IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY 

IN THE REFRIGERATION SYSTEM OF 
THE INDUSTRIAL BIRD UNDER THE 

CONDENSATION STAGE 
 

Abstract – This course completion work aims to do a study 
on industrial energy efficiency, applied without 
refrigeration sector of an industrial poultry unit. Please 
inquire about the improvement of the refrigeration, 
making a theoretical basis of the main stages of operation 
of the basic refrigeration cycle, contemplating a 
compression, evaporation, expansions and condensation. 
To contribute with improvements and proposals and 
studies of opportunities for improvement in energy 
efficiency that can be raised through a field study without 
refrigeration sector of the Industrial Unit of Coasul Levida 
Birds, located in the municipality of Saint John - Pr. In 
order to direct the study to where there is a greater 

consumption of energy, a stratification was carried out 
through a graph, where the refrigeration sector represents 
a large share of consumption, from 50% of the total energy 
consumption of the unit. Thus, the study is focused on this 
sector in the process of condensation, making theoretical 
and practical comparisons of existing fans with 
reciprocating engines.  

 
Keywords - Refrigeration, Energy Efficiency, Electric 

Motor. 
 
 

NOMENCLATURA 
 

    PID            Proporcional, Integral e Derivativo; 
    TR             Tempo de Recuperação em meses; 
    INV           Investimento Inicial; 
    L                Lucro mensal; 
    VPL           Valor Presente Liquido; 
    R$/ton        Reais por tonelada; 
    EC              Comutação Eletrônica; 
    CC              Corrente Continua;          
    PM              Motor de ímã permanente; 
    ECM           Motor de comutação eletrônica; 
    UTFPR       Universidade Tecnológica Federal do Paraná; 

  
 I.  INTRODUÇÃO 

 
Com a alta concorrência industrial nos dias de hoje, as 

empresas precisam tomar ações rápidas e eficientes em sua 
administração. Mudanças de processo, fluxo de produção, 
organograma, ampliações e reduções mudam de forma 
contínua e constante.  

Para conseguir a permanência nesse mercado competitivo 
de vendas não basta apenas ter agilidade, mas necessariamente 
as empresas tem que produzir com qualidade e com um custo 
baixo, mas muitas vezes a qualidade vai de encontro aos 
custos, quanto mais qualidade maior o custo. Um dos custos 
fundamentais de todos os processos de produção é a energia 
elétrica, hoje indispensável, que compõe a cadeia dos custos 
de produção ficando muitas vezes como um dos maiores 
custos. 

Uma das alternativas para baixar esse custo sem afetar a 
qualidade do produto final são trabalhos desenvolvidos para 
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eficiência energética dos ambientes, equipamentos e fluxos de 
processo. Este tipo de estudo consiste em avaliar a eficiência 
dos equipamentos fazendo comparativos com tecnologias 
atuais e mais eficientes, alguns fluxos de processo se 
reavaliados podem ser mais eficientes e reduzir o consumo de 
energia. Por exemplo, para iluminação de ambientes nas 
indústrias, as tecnologias são avançadas e com alta eficiência 
energética. 

Para abatedouros de aves o ambiente de refrigeração é na 
maioria dos casos responsável por uma parcela considerável 
do consumo de energia, muitas vezes chegando próximo a 
60% de todo o consumo da planta industrial. O presente 
trabalho analisa oportunidades de redução de custo com 
eficiência energética no sistema de refrigeração de um 
abatedouro de aves [1]. 

A seguir são apresentados trabalhos de melhoria em 
eficiência energética no setor de refrigeração. Mais 
precisamente, trabalhos nas etapas de evaporação e 
condensação, além de controles de variáveis e ações de 
limpeza e manutenção de equipamentos. Assim o comparativo 
das instalações da unidade industrial de aves com os estudos 
feitos na área se torna claro e evidente.  

 
1) Estado da Arte 
Um tipo de solução de eficiência energética para um 

sistema de refrigeração industrial por compressão de vapor, 
tendo amônia como fluido refrigerante, é em função das 
operações utilizadas. Por exemplo, trabalhando com pressão 
de sucção mais alta, sistemas de purga de ar automatizados a 
fim de reduzir a pressão de descarga, ou ainda, trabalhando 
com tratamento de água nas torres de resfriamento, a fim de 
evitar ou diminuir as incrustações das serpentinas e automação 
do sistema de liga-desliga das torres em função da pressão de 
descarga. O investimento para implementação destas ações de 
melhoria de eficiência estudada foi de R$ 302.000,00. Nos 
cálculos de retorno de investimento simples, em 1,25 anos o 
investimento retornará a empresa, reduzindo o consumo de 
energia elétrica em 1,7 GWh/ano [2]. 

Uma análise foi realizada nos condensadores evaporativos 
em função da relação de vazão mássica água-ar que passa pelo 
dispositivo. Analisando os dados coletados, ETTOUNEY 
mostra que, com maiores temperaturas de entrada do vapor 
superaquecido e com baixas razões água-ar, obteve-se um 
aumento na eficiência do sistema. Além disso, ele fez uma 
comparação entre condensadores e torres de resfriamento, que 
resultou em uma eficiência dos equipamentos resfriados a ar 
de 88% e para o outro de 97% [3]. 

Estudou-se o desempenho de um trocador de calor 
compacto, onde as aletas eram planas e postas em dois 
cenários diferentes, um com a superfície das aletas secas e 
outro com a superfície molhada. Observou-se que, com as 
outras condições de funcionamento mantidas constantes, 
quando as aletas possuíam um filme d’água em seu entorno
alcançava-se coeficientes de transferência 50% mais eficiente 
que o trocador de aletas secas. Verificou-se também que não 
há um efeito significativo com uma grande vazão d’água, ou
seja, estabiliza o coeficiente de transferência após uma certa 
quantidade de água aspergida sobre os tubos [4]. 

A redução de custos na refrigeração permite que uma 
empresa possa ser mais competitiva no mercado, 

possibilitando concorrência por menores preços. Esse estudo 
aborda uma possibilidade de reduzir o consumo de energia 
elétrica em um sistema de refrigeração por compressão, 
originalmente concebido para regime de rotação fixa do 
compressor, quando submetido a um regime de rotação 
variável. Logo, foi identificado cada parte do sistema 
dinâmico e avaliado estratégias de controle adequadas para 
consumo de energia em relação à estabilidade das variáveis 
controladas em regime permanente, juntamente com a 
viabilidade de implementação [5].  

Buscando maior estabilidade de temperatura, com menor 
erro em regime permanente e o menor consumo de energia, 
utilizou nas simulações, o controle de temperatura liga-
desliga, controlador PID (Proporcional, Integral e Derivativo) 
e controle por lógica fuzzy [5]. O controle fuzzy obteve 
economia no consumo de energia elétrica, proporcionando 
uma redução de 5,4% quando comparado aos demais, porém 
com um investimento maior. Isso mostra que é possível 
reduzir o consumo de energia elétrica, melhorar a estabilidade 
da temperatura, quando em regime permanente, sem alterar os 
fatores de uso de um sistema de refrigeração por compressão 
de vapor originalmente desenvolvido para operar em liga-
desliga, adaptando-o para controle de rotação variável [5]. 

Nesse contexto, as referências [2], [3], [4], [5], não avaliam 
a melhoria da eficiência do processo de ventilação dos 
condensadores, especificamente no conjunto motor e 
ventilador. Dessa forma, a principal contribuição do trabalho 
é a análise e identificação de melhoria da eficiência energética 
dos ventiladores dos condensadores, buscando demonstrar 
resultados teóricos e práticos, além de retorno de 
investimento. 

Para a identificação das oportunidades de melhoria em 
eficiência energética no setor de refrigeração, o entendimento 
do funcionamento do sistema de refrigeração é fundamental, 
para entender as possibilidades de melhorias nas etapas bases 
da refrigeração industrial, sendo visto na seção 2. Na seção 3, 
os conceitos de retorno de investimento e valor presente 
líquido são apresentados. Na seção 4 é feito o estudo de caso 
no setor de refrigeração da unidade industrial de aves da 
COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 
mostrando sua localização e as oportunidades de melhoria. Já 
na seção 5, faz-se uma apresentação de uma alternativa para 
os ventiladores dos condensadores. Na seção 6, analisa-se a 
fatura de energia, fazendo cálculos em tabelas para demonstrar 
a utilização e diferenciar os ventiladores. Na seção 7, os 
cálculos de viabilidade financeira são obtidos através de dados 
teóricos. Por fim, na seção 8 são mostrados os resultados 
práticos obtidos através da instalação de alguns ventiladores.   

 
 II. REFRIGERAÇÃO 

 
A refrigeração industrial para frigoríficos tem um papel 

fundamental visto que todo produto cárneo alimentício deve 
ser obrigatoriamente resfriado ou congelado de acordo com a 
legislação especifica, bem como os processos e ambiente. 
Com isso sistemas de grandes proporções e capacidades são 
instalados nas plantas industriais, que representam uma fatia 
considerável do consumo de energia elétrica. 

Para verificar as possibilidades de redução de custos com 
eficiência energética precisamos entender como é o 
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funcionamento de uma planta de refrigeração em um ambiente 
frigorífico, assim podemos conhecer os equipamentos que 
fazem parte do sistema. 

VENTURINI mostra a comparação entre os ciclos ideais e 
o ciclo real de refrigeração considerando perdas com queda de 
pressão nas linhas, sistemas com e sem sub-resfriamento. Ele 
divide o sistema de refrigeração basicamente em quatro 
etapas, a etapa de compressão, de condensação, de evaporação 
e o de expansão [6]. 

 O ciclo é todo processo onde o estado inicial e final 
coincidem. O sistema mais comum atualmente é o sistema que 
utiliza o ciclo de refrigeração a vapor, onde se tem um líquido 
refrigerante que é comprimido, condensado e expandido, 
voltando à condição inicial [7]. 

O ciclo de refrigeração apresentado é resultado de 
processos termodinâmicos dos equipamentos. Pode ser 
separado em quatro etapas representadas na Figura 1 [8]. 

 
Fig. 1.  Ciclo de refrigeração por compressão de vapor. 
Fonte: Retirado de [6]. 

Na etapa 1 até 2, a compressão, o gás refrigerante passa 
através do compressor, aumentando sua pressão e 
temperatura, em um processo isoentrópico [8]. 

Um dos principais componentes do sistema de refrigeração, 
o compressor é um equipamento mecânico capaz de transferir 
a energia recebida do motor elétrico para o fluído refrigerante. 
No sistema, ele promove a circulação do fluido refrigerante 
através do aumento da pressão [2]. 

Na etapa 2 até 3, condensação, o gás refrigerante passa 
através de um sistema de condensação do gás, diminuindo a 
temperatura e mudando o estado do fluído refrigerante, 
passando de gás para liquido mantendo a mesma pressão [8]. 

A condensação é a etapa aonde ocorre à rejeição de calor 
do ciclo. No condensador, o fluido na forma de gás saturado é 
condensado ao longo do trocador de calor, que em contato 
com o ar cede calor ao meio ambiente [2]. 

Quatro tipos de condensadores podem ser aplicados na 
refrigeração industrial. Podem ser resfriados a ar, resfriados a 
água (casco tubo ou a placas) e evaporativos. Na refrigeração 
industrial predomina o tipo evaporativo, bem como os 
conjuntos de condensadores a placas com torres de 
resfriamento [8]. 

Os condensadores evaporativos possuem característica 
construtiva semelhante a uma torre de resfriamento. O calor 
rejeitado pelo refrigerante é transferido sucessivamente à água 
e ao ar ambiente através da evaporação desta [1]. 

Na etapa 3 até 4, expansão, o fluido que está com pressão 
elevada, na forma liquida, passa pelo processo de expansão 
por diferencial de pressão, reduzindo drasticamente sua 
temperatura, permanecendo líquido em pressão de evaporação 
[8]. 

A expansão é a etapa aonde ocorre uma perda de pressão 
brusca, porém controlada, que vai reduzir a pressão do fluído 
da pressão de condensação para a pressão de evaporação [1]. 

Esses dispositivos podem ser manuais ou automáticos, 
sendo que na indústria, mesmo com o grande avanço 
tecnológico progressivo, o tipo que mais se emprega são os 
manuais, à medida que após uma vez ajustados, dificilmente 
precisarão de nova regulagem, a não ser que alguma variável 
do processo mude, como regime de operação (temperatura), 
carga térmica demandada, etc [1]. 

Na etapa 4 até voltar a 1, evaporação, o fluido liquido em 
baixa pressão e temperatura, recebe calor por transferência, 
mudando o estado de liquido para gasoso, assim sendo 
succionado pelo compressor iniciando novamente o ciclo de 
refrigeração [8]. 

A evaporação está ligada com a capacidade frigorífica ou 
carga térmica. É no evaporador que ocorre a troca de calor 
entre o fluído refrigerante e o ambiente ou produto a ser 
refrigerado, ocorrendo com isto à evaporação do fluido 
refrigerante [6]. 

Um sistema típico de refrigeração em duplo estágio 
apresenta alguns componentes como compressor, 
condensadores, bombas, separadores de líquido, resfriador 
intermediário, condensadores, evaporadores e a câmara 
frigorífica, os ambientes refrigerados podem ser assimilados a 
câmara frigorifica, mudando apenas a temperatura interna e o 
regime de trabalho do sistema.  

 
A. Oportunidades de Melhoria no Sistema 

 
Venturini apresenta no Manual de Refrigeração algumas 

oportunidades para melhorar a eficiência na geração de frio, 
conforme a Tabela I elenca algumas possibilidades levantadas 
em cada etapa do ciclo básico de refrigeração [6]. 

TABELA I 
Oportunidades de Melhorias na Geração de Frio 

Item Oportunidade  Descrição 

01 Facilitar a circulação de ar 
através dos evaporadores. 

Melhora a transferência de calor, 
possibilitando o aumento da 
temperatura de evaporação. 

02 Remover ou ajustar para 
valores mínimos os 
reguladores de pressão. 

Permite que o sistema opere com 
as maiores pressões de 
evaporação possíveis 

03 Instalar separadores de óleo 
e dimensionar corretamente 
as linhas de sucção. 

Melhora a transferência de calor, 
possibilitando o aumento da 
temperatura de evaporação e a 
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redução da temperatura de 
condensação. 

04 Manter as superfícies de 
transferência de calor 
limpas. 

Melhora a transferência de calor 
nos evaporadores e 
condensadores. 

05 Não instalar condensadores 
em locais sujeitos a 
radiação solar direta ou 
próxima de fontes de calor. 

Diminui a temperatura de 

condensação. 

06 Facilitar a circulação de ar 
através dos condensadores. 

Melhora a transferência de calor e 
reduz a temperatura de 
condensação. 

07 Adotar tratamento químico 
da água de condensação. 

Melhora a transferência de calor, 
evitando a formação de 
incrustações nas superfícies de 
troca térmica. 

08 

 

Promover a remoção 
periódica de ar e gases não 
condensáveis do interior do 
sistema. 

Reduz a pressão de condensação. 

09 Adotar válvulas de 
expansão eletrônicas. 

Possibilita a redução da pressão 
de condensação e o 
superaquecimento do 
refrigerante, melhorando a troca 
de calor no evaporador. 

10 Instalar superfície adicional 
de transferência de calor no 
condensador ou na sua 
saída. 

Aumenta o sub-resfriamento do 
refrigerante que entra na válvula 
de expansão e, 
consequentemente, reduz a vazão 
mássica de refrigerante que é 
conduzida aos evaporadores. 

11 Sempre que possível, 
utilizar condensadores 
evaporativos. 

Reduz a pressão de condensação 
e, consequentemente, o consumo 
de energia do sistema frigorífico. 

12 Evitar que a instalação 
opere em condições de 
carga parcial. 

Compressores operando próximos 
das condições nominais são mais 
eficientes, portanto devem ser 
selecionados adequadamente. 

13 Utilizar compressores 
parafuso com controle de 
rotação. 

Reduz o consumo do 
equipamento em condições de 
carga parcial. 

14 Utilizar controle de rotação 
nos ventiladores dos 
condensadores e torre de 
resfriamento. 

Reduz o consumo de energia 
destes ventiladores quando a 
pressão de condensação atinge 
seus valores mínimos. 

15 Promover o 
intertravamento entre 
ventilador da torre, 
compressor e bomba. 

Reduz o consumo de energia 
evitando que o sistema de 
condensação opere sem que o 
sistema necessite de frio. 

16 Eliminar vazamentos do 
sistema de condensação. 

Minimiza as perdas de água 
tratada. 

Na Tabela II, apresenta algumas oportunidades de melhorar 
a eficiência energética na distribuição do frio, a distribuição 
do frio pode ser resumida no meio que interliga a etapa de 
compressão com a expansão e posteriormente a evaporação do 
ciclo básico de refrigeração[6]. 

TABELA II 
Oportunidades de Melhorias na Distribuição de Frio 

Item Oportunidade Descrição 

01 Utilizar isolamento eficiente 
em tubulações e tanques. 

Reduz o ganho de calor nas 
linhas que transporta fluído 
refrigerante (ou outro fluído) à 
baixa temperatura. 

02 Eliminar o vazamento de 
fluído refrigerante. 

Minimiza as perdas destes 
fluídos e mantém o sistema 
operando nos níveis adequados 
de pressão de evaporação. 

03 Dimensionar corretamente as 
linhas de sucção. 

Evita perdas de carga excessivas 
e reduz a pressão de evaporação. 

04 Dimensionar corretamente as 
linhas de descarga. 

Evita perdas de carga excessivas 
e reduz a relação de pressão sob 
a qual o compressor deve operar. 

05 Trocar periodicamente os 
filtros secadores. 

Reduz a perda de pressão no 

sistema. 

 
 III. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO 

O ato de investir implica no comprometimento ou aplicação 
de recursos, sob a expectativa de obter benefícios ou lucros 
futuros. Uma proposta é dita rentável, quando proporciona 
retorno superior ao investimento requerido. A análise 
econômica de investimento avalia os prós e contras, atuais e 
futuros, de uma ou mais possibilidades, de modo a evidenciar 
a melhor alternativa. Essa análise econômica é delineada por 
modelagens matemáticas baseadas em princípios da 
engenharia econômica, cujos resultados auxiliam na tomada 
de decisão [9]. 

Uma dessas modelagens pode ser feita através do método 
do retorno de investimento, que consiste simplesmente na 
determinação do número de períodos necessários para 
recuperar o capital investido. Porém não é recomendável usá-
lo como único método determinístico (e sim em conjunto com 
outros), pois ele não considera a desvalorização do dinheiro 
no tempo e, por isso, não é uma base segura para avaliações 
de viabilidade econômico-financeira [10]. 

Algebricamente o método de retorno de investimento pode 
ser representado pela equação (3).  

 

ὝὙ =
Ὅὔὠ
ὒ                                            (3) 

Sendo: 
 TR  - Tempo de Recuperação em meses 
 INV  - Investimento Inicial 
 L  - Lucro mensal 
 O Valor Presente Líquido (VPL) é uma técnica 

matemática-financeira muito utilizada para tomada de 
decisões em investimentos, pois ele considera a 
desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Em outras 
palavras, essa técnica possibilita o cálculo do valor presente 
de uma série de pagamentos futuros, descontando uma taxa de 
custo de capital estipulada. Todo investimento que apresentar 
um VPL igual ou superior a zero pode ser entendido como 
atrativo; e quanto maior esse valor for, maior também será a 
riqueza propiciada pelo projeto [11]. 

A equação que determina o VPL de um investimento, se ele 
é viável financeiramente ou não, é calculado com o uso de (4) 
[12]. 

ὠὖὒ =
(1 Ὥ) 1
(1 Ὥ) ∗ Ὥ ∗ ὒὟὅὙὕ              (4) 

Onde: 
 i   - Taxa de desconto; 
 n    - Número de períodos; 
 LUCRO  - Receitas do investimento descontado as 

despesas. 
Portanto, para ter uma idéia de viabilidade do investimento 

pode-se utilizar do método retorno de investimento, que trará 
um período de tempo necessário para a recuperação do 
dinheiro investido. Porém, considerando que há inflações no 
decorrer desse período e que o retorno do investimento não 
considera isso, o VPL é um melhor método para avaliação de 
investimentos dentre esses citados. 
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 IV. ESTUDO DE CASO: COASUL COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL. 

 
A. Unidade Industrial de Aves Levida 

 
A Coasul tem o domínio da cadeia produtiva de frango de 

corte, a partir do ovo, criação, processamento e a venda, assim 
são divididos em três grupos de custos que compõem o custo 
real da tonelada de produto, envolvendo desde todo o processo 
até chegar a mesa do consumidor. O trabalho será realizado na 
segunda etapa, que é o processamento do frango como matéria 
prima, esse processamento acontece na Unidade Industrial de 
Aves conforme mostra a Figura 2. 

A unidade industrial de aves é mostrada através de uma 
imagem aérea abaixo na Figura 2. É uma planta de alta 
tecnologia e sofisticação, com fluxo de processo muito bem 
elaborado e conta com equipamentos de última geração para o 
abate e processamento de aves. Na imagem pode-se observar 
as lagoas de estabilização no canto superior esquerdo, essas 
lagoas fazem parte do tratamento dos efluentes gerados na 
unidade. Também, no centro a direita pode-se observar um  
reservatório de água pluvial onde se é feito a captação da 
chuva dos telhados. Todos os setores que fazem parte do 
processamento das aves estão inclusas nessa imagem. 

 

Fig. 2.  Unidade Industrial de Aves Levida – Coasul. 

Unidade Industrial de Aves Levida da Coasul tem dentre os 
seus itens de controle de custos para a produção dos produtos, 
o controle de custos de processo, onde são separadas as 
grandes contas que fazem parte da composição dos custos do 
produto, assim formando o índice R$/ton. produzida, ou seja, 
quantos reais são necessários para produzir uma tonelada de 
produto acabado, desde a chegada da matéria prima, que é o 
frango vivo até a expedição do produto acabado e congelado 
nos meios de transportes, pronto para ser consumido.  

Os custos de produção são descritos na Figura 3 abaixo, que 
demonstra todas as contas que compões o índice R$/ton. 
produzida, com exceção da mão de obra, elencadas da maior 
para menor, assim ficado evidente que o custo com energia 
elétrica é a segunda maior conta dos custos, sendo responsável 
em média por aproximadamente 27% do custo do 
processamento do produto. Esses dados foram coletados do 
departamento de contabilidade da empresa. 

 

Fig. 3.  Índice R$/Ton. Produzida. 

Para fazer uma distribuição das cargas por setores, com o 
objetivo de evidenciar o setor de maior consumo de energia na 
unidade, foram utilizados dados de um laudo técnico de cargas 
instaladas, elaborado e assinado por engenheiro eletricista 
habilitado, contratado pela COASUL, o laudo contém todas as 
cargas existentes instaladas na Unidade.  

Assim, a Figura 4 representa a distribuição da energia 
elétrica consumida em todos os setores que compõem a 
unidade industrial de aves, assim ficando claro que a 
refrigeração é o maior consumidor de energia, responsável por 
um pouco mais de 56% do custo de energia elétrica da 
unidade.  

O processamento de carnes, de acordo com as legislações 
específicas necessita de um grande sistema de refrigeração. 
Para manter e controlar a temperatura dos ambientes do 
processo em determinados padrões, é utilizada também a 
produção de água e gelo para a etapa de resfriamento de 
carcaça e por fim o congelamento e estocagem dos produtos 
em uma temperatura de -18°C ou abaixo disto. Como se trata 
de um grande volume de produto, passando de 350 ton. de 
produto acabado por dia, as proporções do sistema 
correspondem à capacidade produzida diária da indústria. 

 

 

Fig. 4.  Distribuição do consumo de Energia. 
Fonte: Retirado de [14]. 

O valor da fatura de energia elétrica representa um dos 
maiores custos agregado ao valor do produto nessa etapa de 
processamento dentro da unidade industrial de aves. Nesse 
contexto, o estudo de eficiência se torna importante neste 
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setor, devido ao potencial de redução de consumo de energia 
elétrica. 

Em avaliação feita na empresa Coasul Cooperativa 
Agroindustrial, na Unidade industrial de Aves, o sistema de 
refrigeração é composto por sistemas de simples e duplo 
estágio de compressão, dependendo do regime de temperatura 
de trabalho. 

O trabalho visa levantar oportunidades encontradas na 
Unidade Industrial de Aves, para eficiência energética, com 
base no referencial teórico e na teoria aprendida durante o 
curso de Engenharia Elétrica, propor ações que com ou sem 
investimento podem contribuir com a redução de custo 
mantendo a mesma qualidade do produto final, assim 
ajudando a empresa a ter mais competitividade no mercado. 
Esse estudo é norteado para o setor de refrigeração da 
Unidade, pois conforme mostra a Figura 4, o setor de 
refrigeração corresponde a mais de 56% do consumo de 
energia da planta. 

De acordo com os itens apontados na seção anterior 
verificou-se que na etapa de compressão, a Unidade já possui 
sistemas de variação de velocidade dos motores para cada 
regime de trabalho. Na etapa de evaporação, os evaporadores 
são dotados de sistema liga/desliga, dependendo da 
temperatura de operação de cada ambiente. Na etapa de 
expansão, as válvulas são de ultima geração do tipo eletrônica 
com alta eficiência enegética. Os condensadores, bombas e 
comprensores possuem intertravamento elétrico, evitando que 
alguma máquina permaneça ligada sem necessidade. 

Na verificação dos condensadores, foi observado inúmeros 
ventiladores acionados por motores elétricos com rendimento 
de 83% e fator de potência 0,75. O sistema de condensação é 
composto de seis torres de resfriamento do tipo condensadores 
evaporativos da marca Allenge, cinco deles são do modelo 
CA-2300 e um é modelo CA-2500, cada condensador possui 
nove ventiladores acoplados a motores de 4cv de potência e 
duas bombas de água de 7,5cv de potência, o condensador 
modelo CA-2500, tem dez ventiladores, é um condensador 
que tem uma capacidade evaporativa maior que os outros. A 
Figura 5 mostra uma imagem lateral da sala de máquinas, 
sendo possível verificar o sistema de condensação na parte 
superior do prédio. 

 

Fig. 5.  Sala de Máquinas. 

Os ventiladores dos condensadores evaporativos têm a 
função de fazer um fluxo de ar que atrelado à aspersão de água 
das bombas fazem com que a amônia na forma de gás quente 

se condense com a evaporação da água na superfície da 
serpentina de troca térmica. Na Figura 6 é mostrada uma vista 
superior dos condensadores evaporativos. 

 

Fig. 6.  Condensadores Evaporativos Allenge. 

A Figura 7 mostra com mais detalhes os ventiladores das 
torres de resfriamento, pode-se observar que os motores dos 
ventiladores das torres estão com a estrutura física bastante 
deteriorada pelo tempo de uso em condições desfavoráveis. 

 

 

Fig. 7.   Motores dos Ventiladores. 

Para saber a carga total de motores instalada, multiplica-se 
a quantidade de motores instalados em cada torres pelo 
número de torres de resfriamento. Logo são cinco torres com 
nove motores e uma torre com dez motores, assim sendo um 
total de 55 motores de 4 cv de potencia, totalizando 220 cv de 
potencia instalada. 

Com base nessas informações foi realizado uma pesquisa 
de alternativas mais eficientes de motores para impulsionar os 
ventiladores.  

 V. ALTERNATIVAS DE MOTORES MAIS EFICIENTES 

Entrando em contato com algumas empresas do ramo de 
motores chegou-se na EBM Papst, empresa que domina uma 
tecnologia diferente dos motores convencionais, o motor de 
comutação eletrônica. 

A empresa Ebm Papst tem sede na Alemanha e começou a 
produzir em linha no ano de 1963. O primeiro produto foi o 
“Behr fan”, um ventilador centrífugo. Logo a empresa tornou-
se internacionalmente conhecida, fornecendo ao mercado seu 
primeiro motor EC (Comutação Eletrônica). 
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Atualmente, o termo tecnologia EC pode ser utilizado para 
referir à vários conceitos de acionamentos, como exemplo: 
BLDC (brushless motor DC), PM (motor de ímã permanente) 
e ECM (motor de comutação eletrônica) [14]. 

A ebm-papst teve seu desenvolvimento propiciado por 
reconhecer vantagens ecológicas e econômicas oferecidas 
pela tecnologia EC, lançando o ventilador compacto EC/DC 
no mercado em 1965, 30 anos antes de qualquer outro 
fabricante [14]. 

Ao contrário dos motores assíncronos convencionais que 
alcançam uma eficiência mais baixa, os ventiladores com 
motores que empregam a tecnologia GreenTech EC podem 
superar os 90% de eficiência, pois contam com um rendimento 
de 94% e fator de potência de 0,997. Com uma melhor 
utilização da energia consumida, as perdas por calor podem 
ser reduzidas, e consequentemente a vida útil será mais longa 
[15]. 

Os motores EC pode-se adaptar as necessidades 
particulares de cada momento, variando a velocidade. Isso 
acontece pois possui recursos da eletrônica integrada[15]. 

Algumas vantagens, em relação ao motor convencional que 
utiliza o sistema liga/desliga podem ser elencadas [15]:  

 Variação de velocidade integrada – Operação do 
ventilador em velocidades diferentes durante a 
utilização. 

 Possui Filtro EMC – não gera ruído para a rede; 
 Proteções integradas ao motor (falta de fase e 

bloqueio do rotor); 
 Baixo consumo de energia através do sistema de 

modulação constante; 
 Melhora a estabilidade do sistema do sistema de 

refrigeração; 
 Formas simples de controle; 
 Não gera picos de partida; 
 Melhor troca térmica. 

Além dos efeitos econômicos que o motor proporciona as 
empresas, uma redução significativa das emissões de ruído do 
ventilador podem ser observadas. Se forem utilizados com 
variação de velocidade, os ventiladores eletrônicos da 
ebmpapst são ainda mais silenciosos podendo obter uma 
diminuição de -15 decibéis(dB) no nível de ruído [15]. 
 
A. Dados Técnicos 

Em contato com o representante da Ebm Papst no Brasil, a 
configuração dos motores eletrônicos é desenvolvida para 
projetos especiais, com as dimensões necessárias para cada 
caso específico de aplicação. 

Foram necessários mais dados técnicos dos ventiladores da 
torre de resfriamento.  

Em contato com o fabricante ALLENGE com o modelo do 
equipamento, foram obtidos os dados de vazão de ar total da 
torre, velocidade e diâmetro do ventilador, como mostra a 
Tabela III para os dois modelos de condensadores instalados 
na unidade. 

 

 

 

 

TABELA III 
Dados dos ventiladores Allenge 

Model
o 

Vazão 
de ar 
(m³/h) 

N° de 
ventiladore
s 

Potênci
a (cv) 

Diâmetr
o 
(mm) 

Rotaçã
o 
(RPM) 

CEA -
2300 

250.00
0 

9 4 1000 1150 

CEA -
2500 

278.00
0 

10 4 1000 1150 

A partir destes dados o departamento técnico da EBM, 
projetou um Ventilador EC equivalente, que atende as 
especificações de vazão de ar.  

O modelo equivalente do motor EC – Comutação 
Eletrônica sugerida pela EBM é o W3G910-GY21-71, com o 
motor M3G150-IF, mostrado na Figura 8 abaixo. 

 

 

Fig. 8.  Ventiladores EC - W3G910-GY21-71 

A Tabela IV, mostra os principais parâmetros entre o 
ventilador existente e o modelo alternativo, a comparação de 
vazão de ar produzida pelos modelos a uma carga de 0 Pa, em 
condições nominais a potencia consumida, o diâmetro da 
hélice e a rotação de trabalho.  

TABELA IV 
Comparativo dos Ventiladores 

Modelo Vazão 
de ar 
(m³/h) 

Potência 
(kW) 

Diâmetro 
(mm) 

Rotação 
(RPM) 

Allenge 27.777 2.94 1000 1150 
EBM EC 31.340 2.57 910 1050 

 
 

B. Fator de Utilização 
A utilização das torres de resfriamento, está diretamente 

ligada à pressão de descarga do regime de trabalho. Por sua 
vez, é ligado à carga térmica do processo produtivo. O período 
de trabalho do sistema de refrigeração compreende de 
domingo à partir das 16h00min até o sábado às 18h00min, 
porém o trabalho das torres dependem dos fatores de carga do 
sistema, temperatura ambiente e quantidade horária de 
produto, ou seja, em alguns momentos as torres se desligam 
intercaladamente quando a pressão do sistema está abaixo dos 
parâmetros, isso ocorre principalmente à noite, no período 
compreendido das 00h30min às 06h30min, quando a indústria 
não está produzindo, apenas congelando os produtos 
produzido, da mesma forma quando a pressão de descarga 
sobe, as torres se ligam para suprir a condensação. 
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A sala de máquinas possui um sistema supervisório para 
controle e operação do sistema de refrigeração, conforme 
mostra a Figura 9, uma aba do supervisório que controla as 
torres de resfriamento, onde é possível verificar a quantidade 
de hora de funcionamento individualmente de cada 
condensador. 

 

Fig. 9.  Supervisório Condensadores. 

Para estimar o consumo de energia médio das torres de 
resfriamento, foi registrado o valor do horímetro de cada 
condensador no supervisório no início do mês de setembro de 
2017, conforme mostra a Tabela V. Pela diferença das horas 
finais pelas horas iniciais, obtém-se o total de horas 
trabalhadas durante o mês em cada condensador.  

TABELA V 
Fator de Utilização das Torres de Resfriamento 

Condensador Data Hora 
Inicial 

Data Hora 
Final 

Total 
horas 

01 01/09/17 11987 30/09/17 12539 552 
02 01/09/17 14189 30/09/17 14710 521 
03 01/09/17 12417 30/09/17 12944 527 
04 01/09/17 14103 30/09/17 14647 544 
05 01/09/17 10076 30/09/17 10628 552 
06 01/09/17 13228 30/09/17 13751 523 

 
 VI. ANÁLISE DA FATURA DE ENERGIA  

 
Em análise da fatura de energia elétrica da unidade, com o 

mês de agosto como referência, a unidade se enquadra na 
tarifa horo-sazonal verde, significando que valores por kWh 
são diferentes para os horários de ponta e fora de ponta, que 
no período de horário de verão contempla das 19h00min as 
22h00min entre os meses de outubro e fevereiro, no restante 
do ano das 18h00min as 21h00 min, esse diferencial de valores 
não se aplica em feriados nacionais, sábados e domingos, a 
demanda contratada é de 4.800kWh e a empresa é 
consumidora livre, assim negociando a energia consumida no 
mercado livre de energia.  

A Tabela VI mostra os valores de transmissão do kWh em 
horário de ponta e fora de ponta e o valor do kWh negociado 
com a geradora no ambiente livre.  

TABELA VI 
Valores kWh 

Distribuidora/ 
Geradora 

kWh ponta 
(R$) 

kWh fora de 
ponta (R$) 

kWh 
Mercado 

Livre (R$) 
Copel S/A 0,878668 0,042958 0,127956 

A. Análise Econômica 
Para fazer uma análise quantitativa do consumo de energia 

elétrica com relação ao tempo de utilização das torres de 
resfriamento, foi utilizada a Tabela VII, que elenca os dados 
mensais de utilização da Tabela V com o número de 
ventiladores por condensador mostrado na Tabela IV, foram 
retiradas do tempo de utilização as horas de funcionamento em 
horário de ponta.  

Considerando a operação em horário de ponta no mês de 
setembro de 2017, para os 20 dias úteis do mês. 

TABELA VII 
Consumo dos Ventiladores Fora de Ponta 

Condensador Horas 
Fora de 
Ponta 
mês 

N° 
Ventiladores 

Potencia 
unitária 

Total kWh 
mês 

01 492 9 2.94 13.018,32 
02 461 9 2.94 12.198,06 
03 467 9 2.94 12.356,82 
04 484 9 2.94 12.806,64 
05 492 9 2.94 13.018,32 
06 463 10 2.94 12.250,98 

Total 75.649,14 

A Tabela VIII mostra os valores de consumo no horário de 
ponta para todos os condensadores. 

TABELA VIII 
Consumo dos Ventiladores na Ponta 

Condensador Horas 
de Ponta 

mês 

N° 
Ventiladores 

Potencia 
unitária 

Total kWh 
mês 

01 60 9 2.94 1.587,60 

02 60 9 2.94 1.587,60 

03 60 9 2.94 1.587,60 

04 60 9 2.94 1.587,60 

05 60 9 2.94 1.587,60 

06 60 10 2.94 1.764,00 

Total  9.702,00 

Aplicando o valor de consumo do modelo de ventilador 
alternativo da EBM, mostrado os resultados nas Tabelas IX e 
X. 

TABELA IX 
Consumo dos Ventiladores Alternativos Fora de Ponta 
 Condensador Horas 

Fora de 
Ponta 
mês 

N° 
Ventiladores 

Potencia 
unitária 

Total kWh 
mês 

01 492 9 2.57 11.379,96 

02 461 9 2.57 10.662,93 

03 467 9 2.57 10.801,71 

04 484 9 2.57 11.194,92 

05 492 9 2.57 11.379,96 

06 463 10 2.57 11.899,10 

Total 67.318,58 

A Tabela X mostra os valores de consumo no horário de 
ponta para todos os condensadores. 
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TABELA X 
Consumo dos Ventiladores Alternativos na Ponta 

Condensador Horas 
de 

Ponta 
mês 

N° 
Ventiladores 

Potencia 
unitária 

Total kWh 
mês 

01 60 9 2.57 1.387,80 

02 60 9 2.57 1.387,80 

03 60 9 2.57 1.387,80 

04 60 9 2.57 1.387,80 

05 60 9 2.57 1.387,80 

06 60 10 2.57 1.542,00 
Total  8.481,00 

Para demonstrar a diferença de potência consumida dos 
dois modelos de ventiladores, para valores em reais, foi 
montado a Tabela XI, que multiplica a diferença dos valores 
de consumo pelos valores dos kWh no horário de ponta 
somados com o valor comercializado no mercado livre de 
energia. 

TABELA XI 
Comparativo de Consumo dos Ventiladores na Ponta 

Descrição Allenge EBM EC Diferença 
Total kWh 9.702,00 8.481,00 1.221 kWh 
kWh (R$) 0,878668  

kWh Mercado Livre 
(R$) 

0,127956  

Valor Total R$  9.766,26 8.537,17 1.229,08 
Economia Mensal  na Ponta (R$) 1.229,08 

Da mesma maneira, pode ser demonstrado o comparativo 
dos dois modelos de ventiladores para o horário fora de ponta. 
A Tabela XII mostra esses valores.  

TABELA XII 
Comparativo de Consumo dos Ventiladores no Horário 

Fora de  Ponta 
Descrição Allenge EBM EC Diferença 
Total kWh  75.649,14 67.318,58 8.330,56 kWh 
kWh (R$) 0,042958  

kWh Mercado Livre 
(R$) 

0,127956  

Valor Total R$  12.980,77 11.505,68 1.475,09 
Economia Mensal fora de Ponta (R$) 1.475,09 

Logo, com os dados de economia mensal nos dois horário, 
na ponta e fora de ponta, pode-se fazer uma totalização de 
economia mensal somando os dois valores. Na Tabela XIII 
tem-se esse resultado, valor próximo à R$ 4.030,00. 

TABELA XIII 
Economia Mensal Utilizando Ventiladores Alternativos  

Descrição Ponta Fora de 
Ponta 

Total 

Economia mensal  1.229,08 1.475,09 2.704,17 

 
 VII. ANÁLISE DE VIABILIDADE FINANCEIRA 
 

Para analisar a viabilidade financeira do projeto, será 
dividido em duas situações. Uma é o caso 1 em que os 
ventiladores são totalmente adquiridos e não leva em 
consideração a situação dos ventiladores atuais. A outra, caso 
2, leva em consideração o estado atual dos ventiladores. 

 

A. Caso 1 
Para analisar a viabilidade financeira do projeto, será 

dividido em duas situações. Uma é o caso em que os 
ventiladores são totalmente adquiridos e não leva em 
consideração a situação dos ventiladores atuais 

Avalia-se financeiramente a alternativa proposta para 
instalação dos ventiladores de condensadores. Primeiramente, 
através de retorno de investimento simples, pode-se obter a 
quantidades de meses necessários para que o investimento 
inicial retorne a empresa na forma de lucros. 

Com base na Tabela XIII, que mostra a economia mensal 
utilizando o ventilador EC, pode-se realizar o cálculo de 
retorno de investimento do projeto. Considerando que o valor 
de aquisição do ventilador EC da EBM Papst é de R$ 4.704,00 
a unidade, e a quantidade necessária de ventiladores é de 55 
unidades, tem-se um investimento inicial de R$ 258.720,00. 

Utilizando a equação (3), obtem-se o tempo necessário para 
o retorno de investimento (5). Lembrando que, o lucro mensal 
líquido é de R$ 2.704,17. 

ὝὙ =
258.720,00
2.704,17 = 95,67 άὩίὩί                       (5) 

Logo, tem-se que em aproximadamente 96 meses, o 
investimento inicial retornará em sua totalidade à empresa. 

Outra análise pode ser obtida utilizando o retorno de 
investimento pelo VPL. A Tabela XIV mostra os dados para 
calcular o tempo de amortização do investimento inicial. 

TABELA XIV 
Dados para Cálculo de Retorno 

Investimento (R$) Retorno mensal 
(R$/mês) 

Taxa de juros 
(%) 

258.720,00 2.704,17 0,70 

 
Com a equação (4), e utilizando os valores da Tabela 12, 

obteve-se um período mais longo para retorno, como pode ser 
visto na equação (6). 

ὠὖὒ = ( + , ) −
( + , ) ∗ ,

∗ 2.704,17 =258870,2   (6) 

Com um período igual há 159 meses, há um retorno de 
R$ 258870,20, valor superior ao investimento. 

 
B. Caso 2 

No segundo caso, será levado em consideração a situação 
do motor atual. Portanto, muitos motores estão tendo 
manutenções, alguns consegue-se reutilizá-lo fazendo 
rebobinagem, troca de rolamentos e pintura. Porém muitos 
deles não consegue-se fazer um serviço de reparo, e a troca é 
inevitável. 

Logo, buscou-se o valor atual de motores equivalentes aos 
instalados. Assim, o valor repassado pelo representante WEG, 
foi de R$ 2.066,00. 

Então nesse cálculo de retorno de investimento o 
investimento inicial vai ser diminuido em R$ 2.066,00 por 
motor, pois esse dinheiro já estaria sendo gasto se o motor 
viesse a apresentar problemas e tivesse que adquirir um novo. 

Considerando que essa diferença é de R$ 2.638,00 a 
unidade, e a quantidade necessária de ventiladores é de 55 
unidades, tem-se um investimento inicial de R$ 145.090,00 se 
fossem trocados todos de uma vez.  
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Utilizando a equação (3), obtém-se o tempo necessário para 
o retorno de investimento (7). Lembrando que, o lucro mensal 
líquido é de R$ 2.704,17. 

ὝὙ =
145.090,00
2.704,17 = 53,65 άὩίὩί                    (7) 

Outra análise pode ser obtida utilizando o retorno de 
investimento pelo VPL. A Tabela XV mostra os dados para 
calcular o tempo de amortização do investimento inicial. 

TABELA XV 
Dados para Cálculo de Retorno 

Investimento (R$) Retorno mensal 
(R$/mês) 

Taxa de juros 
(%) 

145.090,00 2.704,17 0,70 

 
Com a equação (4), e utilizando os valores da Tabela 12, 

obteve-se um período mais longo para retorno, pois leva em 
consideração um taxa de juros, como pode ser visto na 
equação (8). 

ὠὖὒ = ( + , ) −
( + , ) ∗ ,

∗ 2.704,17 =147.566,60   (8) 

Com um período igual há 69 meses, há um retorno de 
R$ 147.566,60 valor superior ao investimento. 

Nos cálculos foram considerados a troca de todos os 
motores. Porém, se for trocado apenas um motor, o tempo de 
retorno irá ser o mesmo. 

VII. RESULTADOS PRÁTICOS 
 
Para garantir os resultados teóricos, em parceria com a 

EBM Papst, foi feito uma remessa de demonstração para a 
unidade de dois ventiladores do modelo W3G910-GY21-71 
sugerido para testes práticos. 

Foram instalados esses ventiladores na torre de 
resfriamento 2, substituindo os ventiladores 1 e 2 conforme a 
Figura 10. 

 

 

Fig. 10.  Ventiladores alternativos instalados. 

 Como os condensadores tem como base de funcionamento 
a ventilação, para uma análise energética mais precisa, foi 
comparado primeiramente o fluxo de ar gerado pelo ventilador 
alternativo com o fluxo do ventilador existente. Para este teste 
foi utilizado um anemômetro da Minipa modelo MDA-11. A 
Figura 11 mostra a posição de medida realizada, à 1 metro de 
altura e entre dois ventiladores.  

 

 

Fig. 11. Posição de Medição. 

Para comparar as medições feitas nos dois modelos de ventiladores, 
fez-se a Tabela XVI, tendo valores próximos entre si. 

TABELA XVI 
Fluxo de Ar nos Ventiladores 

Modelos ventiladores Fluxo de ar (m/s) 

Allenge 7,08 
EBM EC 7,25 

 
Foi realizado também medições na tomada de ar dos 

condensadores, para ter outro comparativo do fluxo de ar. A 
saída de ar dos ventiladores pode ter influência aerodinâmica, 
devido a uma possível turbulência no fluxo de ar em cada 
modelo, assim as medições foram realizadas nos pontos de 
medição conforme mostra a Figura 12. 

 

 

Fig. 12.  Pontos de Medição de tomada de ar condensador 2. 

A Figura 13 mostra um exemplo das medições feitas. Essa figura 
representa a medição no ponto 1 dos ventiladores existentes. 

 

Fig. 13.  Pontos de Medição P1 ventilador Existente. 
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Os resultados das medições nos pontos P1, P2 e P3, para 
os ventiladores existentes e ventiladores alternativos, são 
mostrados Tabela XVII. 

TABELA XVII 
Fluxo de Ar nas Tomadas de Ar do Condensador 

Modelos ventiladores Fluxo de ar (m/s) nos pontos medidos 

 P1 P2 P3 
Allenge 3,44 3,65 3,65 

EBM EC 3,44 3,63 3,59 

 
Além do fluxo de ar produzido pelos ventiladores, um 

importante aspecto é a corrente drenada pelos ventiladores. 
Para fazer um comparativo de energia elétrica consumida 

na prática, com as torres de resfriamento em plena carga foi 
realizada a medição de corrente elétrica para os dois modelos 
de ventiladores. Com o auxilio de um multiteste da Fluke 
modelo 325 TRUE RMS CLAMP METER foi realizado, para 
os dois casos, a medida em fase logo abaixo do disjuntor de 
proteção, conforme mostra a Figura 14 contendo a corrente de 
linha do ventilador existente de 6,69 A.  
 

 

Fig. 14.  Medição da corrente de linha do ventilador Existente. 

Na Figura 15 é mostrada a corrente de linha do ventilador 
alternativo de 3,39 A. 
 

 

Fig. 15.  Medição da corrente de linha do ventilador alternativo. 

Com base nos comparativos, para praticamente a mesma 
eficiência em fluxo de ar, o ventilador alternativo na prática se 
mostra mais eficiente, visto que para a mesma tensão de 
trabalho, a corrente elétrica é 49% menor do que a do 
ventilador existente, como a potência aparente está 
diretamente associada a corrente, também é menor.  

A partir das informações teóricas e práticas levantadas, 
visto que muitos motores de ventiladores precisam de 
reformas e alguns o conserto se tornam inviáveis, a Unidade 
fez a aquisição de 9 ventiladores do modelo estudado. Todos 
os ventiladores foram instalados na torre de resfriamento n°2. 
Já os motores retirados, foram encaminhados ao setor de 
manutenção, para que sejam reaproveitados na manutenção 
dos ventiladores das demais torres. 

Conforme mostra a Figura 16, todos os ventiladores 
instalados e em operação na torre de resfriamento n°2. 

 

 

Fig. 16. Torre de Resfriamento n°2 com motores alternativos. 

Um comparativo de nível de ruídos emitidos pela torre de 
resfriamento em operação foi realizado, obtendo valores em 
decibéis para a torre de resfriamento com motores existentes e 
com os motores alternativos. O teste foi realizado em um 
momento que o sistema estava parado.  

Utilizando um decibelímetro da Minipa, modelo MSL – 
1352C, fez-se medições primeiramente na torre de 
resfriamento número três, com apenas motores Allenge. Logo 
após, desligou-se a torre três e ligou-se a torre número 2, com 
todos os motores EBM EC. 

Os valores de nível de ruído para a operação das torre com 
os motores existentes e com motores alternativos é mostrado 
na Tabela . 

 

TABELA XVIII 
Nível de Ruído nas Torres de Resfriamento 

Modelos ventiladores Nível de Ruído (dB) 

Allenge 95,0 

EBM EC 87,8 

 
Com base nas medições de ruídos entre as torres de 

resfriamento contendo ventiladores atuais comparando com os 
ventiladores alternativos, obteve-se uma redução de 7,5% nos 
níveis de ruídos. 
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IV. CONCLUSÕES 

O sistema de refrigeração está presente na maior parte dos 
processos dentro da Unidade. Desta forma, constata-se como 
o setor de maior consumo de energia elétrica.  

Com o conhecimento adquirido em artigos e livros além do 
trabalho em campo, foi possível propor e implantar ações para 
melhoria da eficiência energética na Unidade Industrial de 
Aves Levida.  Essas ações trazem para a empresa não só o 
retorno financeiro, mas contribuições para o meio ambiente e 
para manter-se no competitivo mercado de alimentos. 

Com a troca de dois ventiladores dos condensadores para 
testes, obtiveram-se resultados satisfatórios em todos os 
aspectos abordados. Comparando o fluxo de ar, os 
ventiladores praticamente se equivaleram, mostrando uma 
afinidade para a aplicação. Já no comparativo de corrente, os 
resultados foram surpreendentes, para uma mesma tensão de 
trabalho e praticamente a mesma eficiência de fluxo de ar, o 
ventilador alternativo drena um valor 49% menor que a do 
ventilador existente. Além disso, o ruído emitido também é 
menor, cerca de 7,5%. 

Portanto, o investimento se torna viável, visto que muitos 
ventiladores estão tendo avarias sem concerto. Prova disso, é 
a instalação de todos os ventiladores de uma torre de 
resfriamento.  

Os resultados obtidos em retorno de investimento e VPL 
são relacionados à dados de placa dos dois modelos de 
motores. Esses resultados podem sofrer variações de acordo 
com a tarifa de energia elétrica e taxa de juros. 
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Resumo - Este trabalho tem como objetivo o 
desenvolvimento de um método de recomposição da rede 
de distribuição através de sistema especialista, que terá a 
capacidade de detectar, isolar e recompor o sistema de 
distribuição após a ocorrência de uma falta na rede, 
executando ações pré-programadas para reconfiguração 
da rede, de forma automática, a partir dos sistemas de 
supervisão e controle, sem a intervenção da figura do 
operador humano. Melhorar os indicadores de qualidade 
do fornecimento de energia elétrica, aumentar a 
confiabilidade do sistema, a redução no tempo de 
interrupção no fornecimento de energia aos 
consumidores, localização do ponto exato do problema 
mais rápido e eficiente, além do próprio sistema efetuar o 
isolamento do defeito e reconfigurar o sistema, de forma 
a deixar o menor número possível de consumidores sem 
energia são alguns dos resultados esperados. 
 

Palavras-Chave – Redes Inteligentes, Recomposição 
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METHOD OF RECOMPOSITION OF 

INTELLIGENT DISTRIBUTION NETWORK 
BASED ON SUPERVISION SYSTEMS 

 
Abstract – This work aims to develop a method of 

recomposing the distribution network through a 
specialized system, which will have the ability to detect, 
isolate and recompose the distribution system after the 
occurrence of a fault in the network, performing pre- 
programmed key switches, automatically, from the 
supervisory and control systems, without the intervention 
of the figure of the human operator. And so, improve the 
quality indicators of the electric power supply, increase 
the reliability of the system, reduce the interruption time 
in the power supply to consumers, the location of the 
exact point of the problem will be faster and more 
efficient, in addition to the system itself isolate the defect 
and reconfigure the system in order to leave as few 
consumers as possible without power. 
 

Keywords - Smart-grid, Self-healing, Expert Systems. 
 

I.  INTRODUÇÃO 
 

O sistema de energia elétrica no Brasil é composto pela 
geração, transmissão e distribuição. Constitui-se de uma rede 
complexa de elementos que juntos tem como objetivo a 

condução de energia a partir do local de sua produção até o 
local onde será consumida. Desta forma interliga o parque de 
geração, linhas de transmissão e de distribuição, culminando 
com os consumidores finais desta energia. Cabe salientar que 
esta rede de energia nem sempre foi integrada, pois antes da 
industrialização mais intensa do Brasil, as linhas de 
transmissão e de distribuição eram isoladas, que 
apresentavam como objetivo tão somente atender as 
necessidades locais de determinada região. Entretanto, com o 
passar do tempo, o que se verificou foi um substancial 
aumento na demanda por energia elétrica em certas regiões, 
como exemplos o Sul e Sudeste do Brasil, regiões mais 
industrializadas e assim necessitando a interligação de todos 
estes sistemas elétricos de potência [1]. 

O parque gerador brasileiro se caracteriza prioritariamente 
no aproveitamento hidrelétrico para geração de energia 
elétrica. Tal fato faz com que se verifique uma distância 
significativa do ponto de produção até o ponto de consumo 
[1]. 

Em se tratando do transporte de energia gerada, observa-
se que os sistemas de transmissão e de distribuição são 
bastante semelhantes se forem considerados os equipamentos 
necessários, diferindo tão somente na complexidade, uma 
vez que os sistemas de distribuição apresentam um maior 
tamanho e um plano que apresenta ramificações [1]. 

Em se tratando de potência distribuída e fornecida pode-se 
dividir as redes de distribuição em redes elétricas primárias e 
secundárias, onde as primárias buscam atender grandes e 
médios consumidores e as secundárias as residências, 
pequenos comércios e iluminação pública [1]. 

O fato de o setor elétrico brasileiro encontrar-se em 
expansão, sinaliza a necessidade de um controle operacional 
cada vez mais seguro e economicamente viável, como forma 
de garantir o fornecimento de energia elétrica ao consumidor 
final com a qualidade desejada. Vindo de encontro a este 
desafio os estudos e os consequentes avanços tecnológicos, 
buscam atender as exigências impostas pelo órgão 
fiscalizador, a Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL). 

Para melhorar a qualidade do fornecimento de energia 
elétrica, destaca-se a utilização de religadores automáticos, 
seccionadoras, cabos de rede protegidos ou redes 
subterrâneas são equipamentos que já se encontram presentes 
no cotidiano das cidades. E, cada vez mais, a energia elétrica 
vai sendo disponibilizada em lugares mais remotos, 
ocasionando uma condição mais susceptível a perturbações, 
onde podemos citar como agentes causadores a presença de 
árvores, vento, animais, acidentes, descargas atmosféricas, 
etc. 
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Nos últimos anos, os sistemas de distribuição de rede 
aérea convencional, estão sendo substituídos por sistemas de 
distribuição em rede compacta, como forma de reduzir tais 
fatores. O sistema convencional está exposto a todas as 
influências do meio (tempestade, raio, ventania, acúmulo de 
poeira, excesso de umidade, depósito de salitre em ambiente 
litorâneo, arborização, etc.), onde tais motivos propiciam 
elevadas taxas de falhas na distribuição, em função das 
perturbações geradas por estes fatores [2]. 

Quando ocorre uma perturbação o sistema de proteção é 
sensibilizado como forma de proteger o sistema como um 
todo, bem como os equipamentos a ela ligados, isolando o 
trecho defeituoso. 

Entretanto, devido à complexidade das redes elétricas de 
distribuição, as mesmas não podem ser operadas de forma 
segura e eficiente sem a presença de uma supervisão e 
controle contínuos adequada, o que impõe a necessidade de 
integração destes equipamentos. O desenvolvimento da 
tecnologia da informação vem de encontro a atender esta 
demanda. 

Em uma condição normal de operação percebe-se que as 
tomadas de decisão por parte dos Centros de Operação da 
Distribuição (COD's) são eficientes. Todavia, em condições 
adversas, fruto de alguma perturbação no sistema, a decisão 
do que fazer para recompor o sistema de forma rápida e 
segura irá depender da experiência do operador. Uma ação 
errada pode gerar perdas econômicas e consequências sociais 
gravíssimas. 

A consolidação de grandes redes elétricas, mediante a 
interligação de alimentadores oriundos de uma mesma 
subestação, de forma radial seletiva, promove uma condição 
mais ampla de se alimentar um sistema, porém faz com que 
as condições de operação deste sistema se tornem críticas. 

A tecnologia da informação trata de aperfeiçoar e 
gerenciar os processos, permitindo às concessionárias de 
distribuição a coleta, análise e armazenamento de dados de 
pontos de medição em redes regionais, simulando a operação 
do sistema, apontando falhas e, com isto, antecipando 
possíveis distúrbios futuros. 

Desta forma, a transformação destas redes em grandes e 
complexos sistemas de distribuição, com elevado nível de 
automação acabou por provocar a geração de grande número 
de combinações quanto ao número de configurações radiais 
factíveis, criando um quadro de dificuldades para os 
operadores desses sistemas e tornaram o estudo da 
reconfiguração de redes um problema desafiador, visto que o 
mesmo encontra métodos e técnicas que fazem uso das mais 
variadas ferramentas matemáticas, como forma de obter um 
resultado que se aproxime do ideal. 

O processo de reenergização de uma rede de distribuição é 
complexo, visto que acaba por envolver equipamentos 
diversos, tais como chaves seccionadoras automatizadas e 
religadores automáticos. 

Nesse contexto o presente trabalho se propõe a estudar um 
método de recomposição capaz de realizar a reconfiguração 
dinâmica das redes de distribuição, que poderá ser 
implementado através de sistemas de supervisão e controle. 

O objetivo deste artigo é elaborar uma metodologia de 
recomposição automático que trabalhe na reconfiguração da 
rede de distribuição, a partir de um algoritmo que terá a 

capacidade de detectar, isolar e se recompor 
automaticamente após a ocorrência de uma falta. Isto será 
possível devido aos agentes do sistema executarem ações 
pré-programadas de chaveamento como resposta imediata a 
falta ocorrida, atuando de forma que a falha seja isolada e o 
fluxo de potência seja mantido através de caminhos 
alternativos. 

 
II. REDES INTELIGENTES 

 
Redes de Distribuição (RD) inteligentes ou smart-grids, 

consistem basicamente na otimização e gerenciamento do 
sistema elétrico, desde a geração até o consumo, utilizando 
para isso sensores de monitoramento, sistemas de automação, 
telecomando, acesso remoto e sistemas integrados visando 
melhorias dos sistemas elétricos, tanto em nível de eficiência 
bem como da segurança do sistema [3]. 

Como uma das funcionalidades das redes inteligentes, a 
recomposição automática ou self-healing, vem com o 
objetivo de melhorar a confiabilidade da rede e ter uma 
resposta rápida quando ocorre uma falha na RD, isolando a 
falta e reduzindo o período de falta na rede [4]. 

A self-healing do sistema de distribuição de energia é 
conduzida via Sistema Supervisório (SS), especificamente 
através da proteção inteligente e de dispositivos de 
chaveamento que minimizam o número de interrupções do 
consumidor durante uma condição de contingência pela ação 
da isolação automática do componente defeituoso (falha) e 
transferindo o consumidor (sua carga) para uma fonte 
alternativa quando seu fornecimento normal é perdido. 

A fonte alternativa pode incluir alimentadores vizinhos de 
uma mesma subestação de energia, de uma subestação 
próxima e até mesmos de uma geração distribuída. Isto 
equivale a observar que a implementação da recomposição 
automática no sistema de distribuição necessita de projetos 
(lógicas) que sejam flexíveis o suficiente para ajustar 
mudanças no carregamento do sistema e condições de 
configuração (incluindo modificação automática no cenário 
de proteção) e operar os componentes do sistema de 
distribuição dentro de suas categorias (dentro dos limites de 
potência nominal, tensão nominal, etc.) 

Buscando aprimorar tais conceitos, no sentido de diminuir 
a necessidade de intervenção de equipes de manutenção de 
campo quando da ocorrência de perturbações no sistema, a 
ideia da autocorreção dinâmica e segura tem encontrado 
aplicação como forma de reduzir ainda mais o tempo de 
interrupção, delimitando e isolando tão somente a área 
atingida, garantindo o fornecimento normal aos demais 
consumidores. 

Os benefícios da aplicação do conceito de self-healing em 
sistemas elétricos incluem [5]:  
• Rápida restauração do sistema ao modo operativo; 
• Restauração de maior quantidade de cargas e; 
• Menor necessidade de enviar equipes de campo para 

reconfigurar a rede. 
Há vasta literatura relativa ao restabelecimento de redes 

de distribuição quando da existência de faltas. Alguns dos 
métodos utilizados na aplicação do self-healing: 
• Método de enxame de partículas para a otimização, a 

fim de resolver o problema de reconfiguração do 

140



 

 

sistema em conjunto com regras de busca heurística 
para aumentar a eficiência da metodologia [6]; 

• Método da heurística fuzzy para um processo de busca 
para o restabelecimento de energia em sistemas radiais 
de distribuição [7]; 

• Métodos da busca exaustiva, lógicas de automação, 
sistemas inteligentes (tais como lógica fuzzy, algoritmo 
genético, redes neurais artificiais), métodos 
matemáticos, etc. [8]. 
 

III DISPOSITIVOS DE RECONFIGURAÇÃO 
 

Dispositivo de chaveamento/seccionamento é um termo 
genérico que engloba dispositivos e acessórios associados 
com a conexão e desconexão de circuitos em sistemas de 
energia. De uma maneira geral, nas atividades de operação 
de uma rede de distribuição, estes dispositivos são utilizados 
para reconfigurações da topologia da rede. Estas 
reconfigurações da rede são necessárias em situações de falta, 
para a execução de manutenções preventivas e para execução 
de manutenções corretivas. 

Os disjuntores são um dos componentes do sistema de 
proteção de uma rede. São instalados acompanhados dos 
relés respectivos, que são os elementos responsáveis pela 
detecção das correntes e tensões elétricas do circuito que, 
após analisadas de acordo com ajustes prévios, podem enviar 
ou não uma sinalização de comando para o disjuntor [9]. 

Um disjuntor instalado sem relés transforma-se apenas em 
uma chave seccionadora, contudo, os disjuntores possuem a 
capacidade de interromper valores de corrente de defeito 
elevados. 

O religador é um disjuntor equipado com relés que 
permitem a configuração de um padrão de aberturas e 
fechamentos levando em consideração correntes de curto-
circuito em um alimentador de uma rede de distribuição. 
Normalmente, a capacidade de interrupção de corrente do 
religador é inferior a do disjuntor [9]. 

Os religadores automáticos disponíveis comercialmente, 
conforme a Fig. 1, permitem a configuração de até quatro 
operações em um ciclo de religamento, possibilitando a 
definição da duração das operações como, por exemplo, uma 
operação rápida e três retardadas, ou, duas operações rápidas 
e duas retardadas, etc. Os religadores podem ser utilizados 
tanto na subestação quanto em diferentes pontos do 
alimentador, ao longo da extensão da rede de distribuição 
[10]. 

No início de todo alimentador, após a derivação do 
barramento da subestação, é necessária a utilização de uma 
solução de proteção, como um disjuntor comandado por relés 
de sobrecorrente. O religador substitui esta solução de 
proteção. Este, nada mais é do que um dispositivo onde as 
funções de disjuntor, relés de sobrecorrente e relé com a 
função de religação estão embutidas em uma única solução 
[9]. 

 
Fig. 1.  Religador automático [10]. 

Existem situações nas quais podem ser adotados 
religadores instalados em postes ao longo da rede de 
distribuição. A principal situação é quando o alimentador é 
muito extenso e a corrente de curto-circuito, a partir de uma 
determinada distância, não têm valor expressivo para 
sensibilizar a proteção no início do alimentador. Também é 
utilizado religador ao longo da rede em situações de ramais 
do alimentador que atendem cargas relevantes. 

Uma chave seccionadora é um dispositivo de 
seccionamento capaz de estabelecer conexão, desconectar, 
conduzir corrente, interromper corrente em situações normais 
assim como em situações especificadas de sobrecarga. Uma 
chave tem a finalidade de seccionar definitivamente um 
trecho do alimentador, quando ocorre um defeito a jusante de 
seu local de instalação e cuja interrupção é feita por 
equipamento de retaguarda. A chave não precisa ter uma 
capacidade de interrupção compatível com o nível de curto-
circuito trifásico do ponto de sua instalação [9]. 

Existem também as chaves seccionadoras motorizadas, 
com recursos para operação remota ou via procedimentos de 
automatização pré-configurados, montadas em postes, 
desenvolvidas para melhorar o desempenho do chaveamento 
requerido por procedimentos de controle e automação em 
redes aéreas de distribuição de energia elétrica. As 
infraestruturas de distribuição aéreas são as que apresentam 
maiores índices de eventos de falha [11]. 

Duas características funcionais encontradas nas chaves de 
manobra as tornam o equipamento fundamental em um 
processo de reconfiguração automatizado de redes de 
distribuição:  
• Capacidade de manobra com carga; 
• Capacidade de operação telecomandada. 

Para operação com carga, de uma maneira geral, os 
dispositivos de chaveamento/seccionamento dependem de 
um método de interrupção de corrente. Quanto mais alta a 
corrente, maior a dependência de um método eficiente de 
extinção de arco elétrico. Métodos mais antigos que 
dependem de óleo ou ar para extinção de arco são usados em 
tensões baixas com câmaras especiais para estender o arco 
além da distância de condução. Isto necessita de um maior 
espaço e, com o espaço se tornando um recurso crítico, novos 
métodos de interrupção passaram a ser empregados, que é o 
caso da utilização do gás Hexafluoreto de Enxofre (SF6) para 
isolamento. 
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Fig. 2.  Chave seccionadora Scada-Mate [12]. 

IV. SISTEMAS DE SUPERVISÃO E CONTROLE 
 
A automação do sistema elétrico é formada pela 

integração entre os dispositivos de controle, medição e 
sensoriamento através de sistemas de comunicação e de 
computação que são responsáveis pelo controle e supervisão 
de um sistema de distribuição e transmissão de energia. A 
aplicação destes sistemas SCADA (Supervisory Control and 
Data Aquisition) são os responsáveis pela supervisão e 
controle, cujo objetivo é o aperfeiçoamento da operação do 
sistema elétrico, visando a redução de custos operativos [13]. 

No sistema de distribuição, o qual possui equipamentos 
geograficamente distantes, o SCADA é responsável pela 
integração dos principais componentes, como a estação 
mestre, Unidades Terminais Remotas (UTR), Sistema de 
Comunicação (SC) e a Interface Homem-Máquina (IHM). 

As UTR’s são responsáveis pela aquisição dos dados e 
repassam para o banco de dados que disponibiliza as 
informações de maneira seletiva e ordenada através da rede 
de comunicação. 

Com relação ao sistema SCADA, podemos destacar os 
seguintes componentes [13]:  
• Estação mestre – Refere aos equipamentos responsáveis 

pela aquisição e formação de um banco de dados com 
as informações coletadas pelos equipamentos de campo, 
como as UTR’s; 

• IHM (Interface Homem Máquina) – Micro utilizado 
para visualizar dados de medição, estados das chaves e 
disjuntores e efetuar comandos, sendo responsável pela 
interação entre o operador e o sistema controlado; 

• UTR (Unidade Terminal Remota) – Equipamento 
responsável pela aquisição de todos os dados de campo, 
repassando as informações para a estação mestre. Além 
disso, distribui os sinais de comando enviados pela 
estação mestre; 

• Sistema de comunicação – É o termo utilizado para 
designar os diversos canais de comunicação entre a 
estação mestre e as unidades terminais remotas. 

Para o desenvolvimento da automação do sistema de 
distribuição, a capacidade de comunicação entre as 
subestações, os equipamentos de proteção e controle 
instalados são fundamentais, visto que, a disponibilidade de 
transferência dos dados e a operação dos equipamentos em 
tempo real é fator determinante no nível de automação 
desejado [11]. 

A comunicação deve ter um nível de confiabilidade alto, 
visando que as informações tenham, de maneira confiável e 
rápida, condições necessárias para a operação do sistema 
elétrico. Com a junção das funções inerentes aos 
equipamentos locais e a tomada de decisão, pode-se criar 
ferramentas de operação automática do sistema de 
distribuição [11]. 

O sistema de distribuição pode ter a automação dividida 
em automação das redes de distribuição de média tensão e 
das subestações de distribuição de energia. 

Com relação a automação das subestações, os 
equipamentos de proteção e controle estão situados dentro da 
subestação e são responsáveis por executar funções de 
maneira automática de proteção e controle. Os equipamentos 
também podem ser controlados através da utilização de um 
sistema SCADA instalado localmente na subestação e 
também a partir de um centro de operação da distribuição, o 
qual possui uma visão mais abrangente do sistema. 

Já com relação a rede de distribuição, nota-se que os 
equipamentos estão distribuídos pelos alimentadores troncos 
e derivações, sendo que devem estar dispostos em pontos 
estratégicos de controle e proteção, visando melhorar a 
operação e controle do sistema em casos de perturbação e em 
casos de restabelecimento do fornecimento de energia, 
conforme mostra a Fig. 3 [14].  

A automação dos sistemas de distribuição é um assunto de 
extrema importância para o setor elétrico, pois através destes 
mecanismos as concessionárias podem obter melhores 
resultados de desempenho, melhorando índices de qualidade 
de fornecimento de energia e também índices econômicos 
reduzindo os custos com as equipes para atendimento local 
[11]. 

 
Fig. 3.  Diagrama de uma rede de distribuição com interligação 
entre alimentadores. 
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V. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E SOLUÇÃO 
PROPOSTA 

 
A falta no fornecimento de energia elétrica quando da 

ocorrência de perturbações na rede de distribuição tem sido 
cada vez mais frequente em todo o país. E considerando que 
a ANEEL tem definido os indicadores de qualidade quanto 
ao fornecimento e qualidade do produto entregue ao 
consumidor. Tais indicadores têm seus números limítrofes 
diminuídos anualmente, como forma de impor às 
concessionárias a busca contínua de qualidade no 
fornecimento desta energia entregue ao consumidor, razão 
única para assegurar o direito legal de concessão, bem como 
o não pagamento de pesadas multas [15]. 

Assim, cada vez mais, justifica-se o estudo e implantação 
de redes inteligentes de distribuição de energia elétrica que 
garantam por si só o reconhecimento automático do ponto da 
rede que apresenta falha, isolando o trecho defeituoso, 
assegurando o restabelecimento do fornecimento de energia 
no mais curto intervalo de tempo, garantindo desta forma a 
melhor qualidade do serviço prestado para o resto do sistema 
abrangido. A pesquisa e implantação de novas tecnologias de 
recomposição têm sido constantes como forma de atender 
tais indicadores frente a crescente complexidade das redes, 
como resultado de suas ampliações [3] [4]. 

A. Metodologia 
Devido à complexidade das diversas redes de distribuição 

de energia elétrica, a utilização de métodos matemáticos 
analíticos que contemplem de forma eficaz as inúmeras 
configurações possíveis para o restabelecimento do sistema a 
partir da ocorrência de uma falta na rede de distribuição não 
se apresenta como uma opção viável. 

Quando se considera a análise de faltas, tais características 
sugerem que a solução passa por uma abordagem lógica que 
contemple as técnicas de inteligência artificial. Assim, a 
aplicação de Sistemas Especialistas (SE), na solução de 
problemas tem como princípio básico a utilização do 
conhecimento do especialista humano adquirido durante anos 
de experiência em dada área do conhecimento. 

Por estarem apoiados em processos heurísticos, tais 
sistemas otimizam em muito o tempo de resposta aos 
problemas surgidos. Além disso, permitem que sejam 
alimentados com novos conhecimentos, garantindo uma 
melhor performance do sistema como um todo. 

B. Sistemas Especialistas 
Tal qual o especialista humano, o SE é um método de 

inteligência artificial que emula o comportamento do 
raciocínio humano, apresentando uma resposta similar a este, 
porém com tempo de resposta menor e com alta capacidade 
de repetibilidade. 

O especialista humano tem sua linha de raciocínio baseada 
em conhecimento adquirido durante os anos de experiência. 
Frente a um problema, formula hipóteses comparando 
informações e avalia o grau de importância dos fatos 
envolvidos que o sistema disponibiliza. 

Entretanto, se tais fatos não forem suficientes, de nada 
adianta o seu conhecimento, pois uma conclusão errônea 
poderá ser mal formulada e aplicada. Desta forma se elimina 
a possibilidade de erro humano na avaliação da 

reconfiguração mais adequada ao problema e ainda se reduz 
o tempo da análise. O especialista humano pode levar 
dezenas de minutos na análise de uma ocorrência em busca 
de uma reconfiguração possível, além de estar 
sobrecarregado com outras ocorrências simultâneas. Esta 
demora na tomada de decisão tem por consequência 
inviabilizar os testes de reenergização com a rede 
reconfigurada devido a ultrapassar o tempo seguro para 
religamento sem inspeção visual na rede. 

Assim, a utilização de um SE tem, além de uma 
capacidade de apresentar uma resposta rápida e confiável, a 
capacidade de permitir a inclusão de novas regras, ampliando 
os conhecimentos e garantindo um ganho constante quanto a 
qualidade do processo de tomada de decisão perante aos 
problemas do sistema. 

1) Processo de análise e tomada de decisão do SE: 
 O objetivo da recomposição é a maximização do número 

de trechos energizados após alguma falta específica. Esta 
maximização tem por objetivo atender o maior número de 
consumidores possíveis, no menor tempo estimado. 

A maximização dos trechos deve ser executada através de 
manobras automatizadas dos elementos da linha (chaves 
seccionadoras e religadores), para isto, o SE usará dados das 
remotas e dos RA’s para determinar e identificar a ocorrência 
de falhas nos trechos. Após a identificação, manobrará as 
chaves seccionadoras e/ou religadores, para isolar a falta, 
reconfigurando a rede de forma automática, sem a 
intervenção de um operador humano e informando ao COD o 
trecho que está isolado para ações de manutenção e 
restabelecimento do trecho defeituoso. 

A arquitetura proposta para o sistema de recomposição é 
apresentada através da rede protótipo da Fig. 4, onde em 
condições normais apresenta as seguintes condições iniciais: 
• Barras A e B de 13,8 kV estão energizadas; 
• Os religadores RA1, RA2, RA3, RA4 e RA5 estão 

fechados e alimentando todos os trechos envolvidos na 
malha (T1 a T19); 

• As chaves seccionadoras 1/4, 2/1, 2/4, 2/5, 3/2, 3/5 e 
5/4 estão abertas e as demais estão fechadas.  

O método atual de reconfiguração da rede é manual e 
executado por um operador no Centro de Operação da 
Distribuição (COD). Para exemplificar segue a análise para 
um curto-circuito no trecho T3 no modelo de reconfiguração 
atual: 
• A proteção do RA1 é sensibilizada e o religador executa 

o ciclo de religamento indo a bloqueio pela 
permanência do curto-circuito no trecho T3; 

• Verifica-se a falta de energia nos trechos T1, T2, T3, T4 
e T5; 

• Operador do COD aciona o plantão para percorrer a 
rede que está sem energia; 

• Plantão observa visualmente que a falta se encontra no 
trecho T3 e dá ciência para o operador; 

• Operador abre a chave 12 e fecha o religador RA1; 
realimentação dos trechos T1 e T2; 

• Operador abre a chave 13 e fecha a chave 1/4, 
realimentando os trechos T4 e T5, via RA4; 

• Operador libera para o plantão o trecho T3 para 
executar a manutenção. 
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Neste cenário, dependendo do horário e local onde o 
plantão se encontra, o tempo necessário para percorrer a rede 
que está sem energia, encontrar e isolar o trecho com defeito 
e restabelecer a energia para os outros trechos, pode levar de 
15 a 45 minutos em média, prejudicando os índices de 
qualidade da distribuidora de energia. 

Exemplificando o mesmo curto-circuito no trecho T3 no 
modelo de reconfiguração proposto, através do SE: 
• A proteção do RA1 é sensibilizada e o religador executa 

o ciclo de religamento indo a bloqueio pela 
permanência do curto-circuito no trecho T3; 

• SE é ativado pelo bloqueio do RA1; 
• SE se comunica com as chaves da rede deste RA e 

verificará quais chaves sensibilizaram pela passagem de 
corrente de curto-circuito; 

• SE determina e identifica qual trecho que apresentou o 
curto-circuito (T3); 

• SE comanda a abertura da chave 12 e 13; 
• Após confirmação da abertura das mesmas, o SE 

comanda o fechamento do RA1 e da chave 1/4; 
• SE alarma no SS que o trecho T3 está em curto; 
• SE bloqueia a função recomposição no SS. 

Com a utilização deste SE, estima-se que a o tempo da 
reconfiguração automática seja reduzido para menos de um 
minuto, melhorando os índices de qualidade e visando a 
segurança da rede e da população. Ainda, caso a 
recomposição através do SE falhe o método tradicional e 
manual será executado pelo operador do COD, sem prejuízo 
para os consumidores. 

A base de conhecimento do SE terá um conjunto de regras 
pré-estabelecidas para a reconfiguração da rede. A inferência 
destas regras com as informações da falta da primeira etapa 
permite ao SE a reenergização da rede de distribuição a partir 
da chave que não teve a passagem da corrente de curto-
circuito. 

O SE verificará qual é o melhor caminho para energizar o 
trecho que ficou sem energia, mandando um comando de 
abertura para a chave que não passou a corrente de curto 
circuito. Após a confirmação da abertura o SE mandará um 
comando de fechamento para a chave Normalmente Aberta 
(NA) de outro circuito, que pode ser de uma mesma 
subestação, ou até mesmo de outra subestação. E assim 
energizando maior parte de consumidores sem energia. 

Neste tempo, o operador do COD poderá acionar o 
eletricista plantão a percorrer o trecho da possível ocorrência 
do curto-circuito, identificando-o, sinalizando e eliminando a 
causa da perturbação e liberando o operador do COD para 
atender outras ocorrências simultâneas em outras redes ou 
mesmo outras subestações. 

C. Base de Conhecimento 
A base de conhecimento do SE consiste nas regras de 

reenergização da rede de distribuição formada por 
procedimentos executadas pelos operadores dos COD’s 
quando da recomposição da rede. 

Estas regras são modeladas a partir das experiências dos 
operadores e também estão definidas em sequências de 
manobras e das redes de distribuição. 

1) Definição das premissas da rede para a reconfiguração 
automática: 

Para que o SE seja implementado no SS, algumas 
condições são necessárias, como: 
• As chaves seccionadoras instaladas na rede de 

distribuição, onde pretende-se implementar a 
reconfiguração automática, devem ter a capacidade de 
monitoramento de tensão e corrente de cada fase da 
rede;  

• As chaves seccionadoras possuírem canal de 
comunicação com o SS; 

• As chaves seccionadoras podem operar com carga; 
• A chave seccionadora sinalize a passagem de 

sobrecorrente; 
• As chaves seccionadoras devem ter comando de 

fechamento e abertura automatizado; 
A arquitetura proposta para o sistema de reconfiguração é 

apresentada na Fig. 4. 

 
Fig. 4.  Rede Protótipo. 

O SE é disparado por 2 cenários distintos: 
• Curtos-circuitos nos trechos de T1 a T19; 
• Falta de tensão nos RA1, RA2 e RA3 da barra A, ou 

nos RA4 e RA5 da barra B. 
A atuação de proteções em nível de sistema, como 

subfrequência ou subtensão sustentada bloqueiam a 
execução do SE. O operador do COD pode bloquear a 
recomposição a qualquer momento. Quando um circuito 
opera na condição de Linha Viva o SE também é bloqueado 
para este circuito. 

Após ocorrer a condição para o disparo da recomposição, 
esta deve manter-se ativa por um tempo mínimo de 3 
segundos para que o SE atualize e confirme esta condição de 
disparo, até que a recomposição comece as manobras de 
reconfiguração da rede. 

Depois do início das manobras, caso o operador efetue o 
bloqueio do sistema, as manobras que já tiverem sido 
executadas não serão alteradas. O sistema então irá a 
bloqueio, e nenhuma manobra posterior irá ser realizada no 
sistema. 

2) Definição pré-condições para reconfiguração 
automática: 

Para o SE ser disparado por curto-circuito nos trechos T1 
a T19, as seguintes pré-condições devem ser atendidas: 
• As chaves seccionadoras têm que estar habilitada a 

função seccionadora; 
• Nenhum dos equipamentos que participam da 

reconfiguração automática estarem em falha de 
comunicação com o SS; 
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• Nenhuma condição de bloqueio de recomposição estar 
ativa para o trecho que se pretende fazer a 
recomposição; 

• Existir tensão nas entradas dos RA’s; 
• O RA deve ter executado o ciclo de religamento e estar 

na condição de bloqueio; 
• A rede deve estar na configuração normal, ou seja, as 

chaves seccionadoras NA encontram-se inicialmente 
abertas e as demais chaves seccionadoras devem estar 
fechadas. 

Para o SE ser disparado por falta de tensão em algum dos 
RA1, RA2 e RA3 na barra A, ou nos RA4 e RA5 na barra B, 
as seguintes pré-condições devem ser atendidas: 
• O religador deve estar fechado, sem sinal de ciclo de 

religamento e sem sinal de curto-circuito em qualquer 
fase; 

• Nenhum dos equipamentos que participam da 
reconfiguração automática estarem em falha de 
comunicação com o SS; 

• A tensão medida no religador deve ser menor que um 
valor pré-determinado, por no mínimo, um tempo 
configurável; 

• Nenhuma condição de bloqueio de recomposição estar 
ativa para o trecho que se pretende fazer a 
reconfiguração; 

• Existir tensão na barra oposta; 
• A rede deve estar na configuração normal, ou seja, as 

chaves seccionadoras NA encontram-se inicialmente 
abertas e as demais chaves seccionadoras fechadas 
devem estar. 
 

3) Exemplos de atuação do SE na reconfiguração 
automática a partir de um curto-circuito nos trechos da rede: 
 
Regra 1: Curto-circuito no trecho T1, Fig. 5: 
 

 
Fig. 5.  RA1 aberto devido a curto em T1. 

“SE” RA1 == bloqueio “E” chave 11 == normal “ENTÃO”
ABRE chave 11 e BLOQUEIA fechamento RA1; isola o 
trecho defeituoso. 
FECHA chave 2/1; realimentação dos trechos T2, T3, T4 e 
T5, via RA2. 
SINALIZA para o operador o trecho afetado; plantão será 
acionado, Fig. 6. 

 
Fig. 6.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar curto em T1. 

Regra 2: Curto-circuito no trecho T3, Fig. 7: 
 

 
Fig. 7.  RA1 aberto devido a curto em T3. 

“SE” RA1 == bloqueio “E” chave 11 == sobrecorrente “E”
chave 12 == sobrecorrente “E” chave 13 == normal
“ENTÃO” ABRE chaves 12 e 13; isola o trecho defeituoso.
FECHA RA1; realimentação dos trechos T1 e T2, via RA1. 
FECHA chave na 1/4; realimentação dos trechos T4 e T5, via 
RA4.  
SINALIZA para o operador o trecho afetado; plantão será 
acionado, Figura 8.  
 

 
Fig. 8.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar curto em T3. 
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Regra 3: Curtos-circuitos simultâneos nos trechos T3 e T11 
Fig. 9:  

 
Fig. 9. RA1 e RA4 abertos devido a curto em T3 e T11 
respectivamente. 
 
“SE” RA1 == bloqueio “E” chave 11 == sobrecorrente “E”
chave 12 == sobrecorrente “E” chave 13 == normal “E” “SE”
RA4 == bloqueio “E” chave 41 == sobrecorrente “E” chave
42 == normal “ENTÃO” ABRE chaves 12,13, 41 e 42; isola 
os trechos defeituosos. 
FECHA RA1; realimentação dos trechos T1 e T2, via RA1. 
FECHA RA4; realimentação do trecho T12, via RA4. 
FECHA as chaves na 1/4 e 2/4; realimentação dos trechos T4, 
T5, T9 e T10, via RA2. 
SINALIZA para o operador os trechos afetados; plantão será 
acionado, Fig. 10.  
 

 
Fig. 10.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar curto em T3 e T11. 
 
Regra 4: Curtos-circuitos simultâneos nos trechos T4, T7 e 
T11, Fig. 11:  
 

 
Fig. 11.  RA1, RA2 e RA4 abertos devido a um curto em T4, T7 e 
T11 respectivamente. 
 

“SE” RA1 == bloqueio “E” chave 11 == sobrecorrente “E”
chave 12 == sobrecorrente “E” chave 13 == sobrecorrente “E”
chave 14 == normal “E” “SE”RA2 == bloqueio “E” chave
21 == sobrecorrente “E” chave 22 == normal “E” “SE” RA4
== bloqueio “E” chave 41 == sobrecorrente “E” chave 42 ==
normal “ENTÃO” ABRE chaves 13, 14, 21, 22, 41 e 42;
isola os trechos defeituosos. 
FECHA RA1; realimentação dos trechos T1, T2 e T3. 
FECHA RA2; realimentação do trecho T6. 
FECHA RA4; realimentação do trecho T12. 
FECHA as chaves NA 1/4, 2/4 e 2/5; realimentação dos 
trechos T5, T8, T9 e T10, via RA5. 
SINALIZA para o operador os trechos afetados; plantão será 
acionado, Fig. 12. 
 

 
Fig. 12.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar curto em T4, T7 e 
T11. 
 
Regra 5: Falta de tensão CA na Barra A 13,8 kV, devido a 
abertura do geral 13,8 kV por atuação de proteção de 
retaguarda 138 kV (RA1, RA2 e RA3 fechados), Fig. 13: 
  

 
Fig. 13.  Disjuntor da BARRA A aberto devido atuação proteção de 
retaguarda 138 kV. 
                                        
“SE” VA barra A == 0 “E” VB barra A == 0 “E” VV barra
A == 0 “E” RA1 == fechado “E” RA2 == fechado “E” RA3
== fechado “ENTÃO” ABRE e BLOQUEIA fechamento
RA1; ABRE e BLOQUEIA fechamento RA2; ABRE e 
BLOQUEIA fechamento RA3; isola barra a 13,8 kV da 
malha. 
FECHA chave na 1/4; realimentação dos trechos T1, T2, T3, 
T4 e T5, via RA4. 
FECHA chaves NA 2/5 e 3/5; realimentação dos trechos T6, 
T7, T8, T13, T14 e T15, via RA5. 
SINALIZA para o operador a falta de tensão na barra A 13,8 
kV; plantão será acionado, Fig. 14. 
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Fig. 14.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar BARRA A. 
 
Regra 6: Curto-circuito no trecho T19 com a não abertura do 
RA5 e consequente atuação de retaguarda (abertura do geral 
13,8 kV da Barra B), Fig. 15: 
 

 
Fig. 15.  Disjuntor da BARRA B aberto devido atuação proteção de 
retaguarda 138 kV. 
 
“SE” VA barra B == 0 “E” VB barra B == 0 “E” VV barra B
== 0 “E” RA5 == sobrecorrente “E” RA5 == fechado “E”
chave 51 == normal “E” “SE” VA barra A == 0 “E” VB
barra B == 0 “E” VV barra B == 0 “E” RA4 == normal “E”
RA4 == fechado “ENTÃO” ABRE chave 51; ABRE e
BLOQUEIA fechamento RA4; isola barra B 13,8 kV da 
malha. 
FECHA chave NA 3/5; realimentação dos trechos T16, T17 e 
T18, via RA3. 
FECHA chave NA 2/4; realimentação dos trechos T9, T10, 
T11 e T12, via RA2. 
SINALIZA para o operador a falta de tensão na barra B 13,8 
kV, falha abertura do RA5 e trecho T19 afetado; plantão será 
acionado, Fig. 16. 
 

 
Fig. 16.  Rede reconfigurada pelo SE após isolar BARRA B. 
 

4) Fluxograma de execução do SE: 
A partir da definição das sequências de manobras, das 

premissas e regras para reconfiguração automática da rede de 
distribuição, desenvolveu-se um fluxograma, Fig. 17, que 
resume a execução deste SE. Sendo que este método pode ser 
implementado em qualquer ambiente/linguagem de 
programação. 

Os blocos do fluxograma mostrado na Fig. 17 mostram 
um resumo de cada etapa ou ação do SE. Em uma 
implementação prática cada um destes blocos serão 
compostas por várias verificações e tomadas de decisões 
necessárias para execução das ações. 

Este SE visa auxiliar os operadores e equipes de campo na 
localização e isolação dos trechos da rede de distribuição 
onde ocorreram as faltas, além de reconfigurar a rede para 
deixar o maior número possível de consumidores com 
energia elétrica. 

Sendo que, se em até 60 segundos, o processo de 
reconfiguração automática não for concluído, o SE aborta o 
processo, e as manobras já executadas não são alteradas, 
fazendo necessária a intervenção do operador no SS para 
concluir as manobras de reconfiguração. 

 

  
Fig. 17.  Fluxograma de execução do SE. 
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VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O sistema especialista torna-se uma importante ferramenta 

para o auxílio aos operadores dos centros de operação da 
distribuição na localização, isolação e recomposição do 
sistema elétrico de distribuição após a ocorrência de faltas de 
energia. Executa ações pré-definidas de comandos de chaves 
seccionadoras e religadores de forma automática e assim 
diminuindo a quantidade de consumidores sem energia 
elétrica e consequentemente melhorando os índices de 
qualidade da energia distribuída pelas concessionárias. 

A vantagem em usar um sistema especialista no processo 
de tomada de decisão é a facilidade de implantação e 
atualização, uma vez que o objetivo é reduzir o tempo e 
aumentar os acertos nas manobras para recomposição do 
sistema de distribuição. O sistema especialista utiliza como 
ferramenta de decisão o processamento computacional que 
possui alto grau de repetibilidade, frente ao baixo grau do 
método convencional que se baseia no processamento 
humano do operador. 

No desenvolvimento deste sistema especialista, foram 
consideradas chaves seccionadoras e religadores instalados 
na rede. Para estudos futuros, propõem-se considerar também 
outros equipamentos instalados, como banco de capacitores, 
reguladores de tensão, além de prever equipamentos que 
operam com restrição de carga. 
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Resumo – Neste trabalho é proposto a construção de um 
protótipo, utilizando a placa STM32F4 Discovery e 
periféricos, que faz a aquisição e o armazenamento dos 
sinais de corrente e tensão da rede elétrica, para 
posteriormente efetuar o processamento digital dos sinais 
através do software Matlab, no qual é aplicada a FFT para 
análise de distorções harmônicas. As distorções 
harmônicas dos sinais processados são apresentadas em 
comparação com uma análise efetuada através de um 
equipamento comercial. 
 

Palavras-Chave – Distorções Harmônicas, Matlab, FFT, 
STM32F4 Discovery. 

 
PROTOTYPE FOR ACQUISITION AND 

STORAGE OF CURRENT AND VOLTAGE 
MEASUREMENTS FOR HARMONIC 

DISTORTIONS ANALYSIS WITH NON-
BOARDED DIGITAL SIGNAL PROCESSING 

 
Abstract – In this work it is proposed to construct a 

prototype, using the STM32F4 Discovery board and 
peripheral, which makes an acquisition and storage of 
current and voltage signals of the electric network, for the 
digital processing of the signals through Matlab software, 
where it is applied to FFT for harmonic distortions analysis. 
The harmonic distortions of the processed signals are 
presented in comparison with an analysis performed by a 
commercial equipment. 

1 
Keywords – Harmonic Distortions, Matlab, FFT, 

STM32F4 Discovery. 
 

NOMENCLATURA 
 

QEE Qualidade de Energia Elétrica. 
PRODIST Procedimentos de Distribuição de Energia 

Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. 
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica. 
IEEE Institute of Electrical and Electronics 

Engineers. 
DFT Discrete Fourier Transform. 
FFT Fast Fourier Transform. 
DIT Decimação no Tempo. 
DIF Decimação na Frequência. 

                                                           
 

ADC Analog to Digital Converter. 
 

I. INTRODUÇÃO 
 

Em um sistema elétrico de potência, normalmente pode-se 
verificar a existência de diversos tipos de cargas que são fontes 
de harmônicos, onde estas são classificadas em lineares e não-
lineares. As cargas lineares possuem uma relação de consumo 
linear entre corrente e tensão, ao contrário das cargas não-
lineares, onde esta relação linear não se aplica [1]. Um dos 
efeitos causados pela utilização de cargas não-lineares é a 
degradação da qualidade de energia pelo aumento da taxa de 
distorção harmônica total na rede [2]. Nesse contexto, devido 
ao aumento de cargas não-lineares e o desenvolvimento de 
dispositivos de eletrônica de potência, a distorção harmônica 
no sistema sofreu grande elevação [3]. Também, com o 
aumento da presença de cargas sensíveis à taxa de distorção 
harmônica, como equipamentos de comunicação e 
processamento de dados, torna-se cada vez mais importante 
medir e monitorar os harmônicos [4]. 

Em geral, problemas relacionados à má qualidade da 
energia elétrica são identificados após avarias em 
equipamentos. Se identificados tais defeitos com antecedência 
e solucionados brevemente, podem ser evitados prejuízos 
materiais, bem como redução na vida útil em transformadores, 
motores, capacitores e equipamentos eletrônicos sensíveis [5]. 

O problema de Qualidade de Energia Elétrica (QEE) no 
Brasil é semelhante ao de outros países, como os Estados 
Unidos, e tem sido agravado nos últimos anos à medida que 
as indústrias têm investido em automatização de seus sistemas 
produtivos, na busca de obter uma melhoria nos seus 
processos, a fim de enfrentar a concorrência devido à 
globalização da economia. É importante ressaltar que mesmo 
nos países industrializados se observa a necessidade de 
reconsiderar os critérios de qualidade de energia e de 
confiabilidade [6].  

Esses assuntos também são de grande valia no contexto 
atual de mudanças em que se encontra o setor elétrico 
brasileiro, onde a presença do setor público está cada vez 
menor e, desta forma, ocorre uma maior atuação do setor 
privado. Nesta circunstância, a oferta de energia com boa 
qualidade é um dos fatores de competitividade entre as 
próprias concessionárias [6]. 

Os custos relacionados com perdas devido à má qualidade 
da energia elétrica vêm sendo pesquisados e contabilizados a 
quase 30 anos, com trabalhos realizados em vários locais do 
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mundo, com destaque em Billinton e Wacker (1989) no 
Canadá, Kariuki e Allan (1996) na Inglaterra e pelo Electric 
Power Research Institute (EPRI) cuja síntese foi publicada por 
Sullivan (1996) nos Estados Unidos, onde são apresentados 
alguns resultados para variações de curta duração e 
desligamentos devido à interrupção de energia. No Brasil, 
merecem destaque as pesquisas realizadas por Magalhães 
(2001) e por Leitão (2002) referente aos custos destas 
interrupções. Além destes trabalhos, a literatura apresenta 
diversos artigos que abordam os custos com a QEE [6]. 

Com o surgimento de normas internacionais que 
estabelecem limites para a emissão de harmônicos na rede 
elétrica, houve maior ocorrência de projetos que levavam em 
consideração a presença de harmônicos. No entanto, estas 
normas não são tão restritivas quanto o recomendável pelos 
técnicos e engenheiros do setor [7]. 

Através deste contexto, o objetivo deste trabalho é o 
desenvolvimento de um protótipo para coleta de dados 
amostrados a partir da rede elétrica e posterior processamento 
com a utilização do software Matlab, para análise de 
distorções harmônicas. Também, almeja-se que este sirva de 
apoio a outros acadêmicos e/ou interessados acerca dos 
assuntos abordados, para que possam utilizar e complementar 
de acordo com suas necessidades e objetivos. 
 

II. NORMAS E RECOMENDAÇÕES 
 

Análises de distorções harmônicas da rede elétrica no 
Brasil são requisitos de QEE descritos no módulo oito do 
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 
Elétrico Nacional (PRODIST) que se encontra na revisão 8, 
na resolução normativa nº 728/2016 vigente até 31 de 
dezembro de 2017 [8]. 

O PRODIST consiste em uma documentação elaborada 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com 
objetivos de normatizar e padronizar as atividades técnicas 
relacionadas ao funcionamento e desempenho dos sistemas de 
distribuição de energia elétrica [8]. A abordagem relacionada 
à QEE define a nomenclatura e os indicadores, caracteriza os 
fenômenos, estabelece os limites ou valores de referência, a 
metodologia de medição, a gestão das reclamações relativas à 
conformidade de tensão em regime permanente e às 
perturbações na forma de onda de tensão e os estudos 
específicos de qualidade da energia elétrica para fins de acesso 
aos sistemas de distribuição [9]. 

A ANEEL define distorções harmônicas como fenômenos 
associados a deformações nas formas de onda das tensões e 
correntes em relação à onda senoidal da frequência 
fundamental e delimita ao máximo valor desejável a ser 
observado no sistema de distribuição. 

A nível internacional, têm-se as recomendações e 
requerimentos da Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) para controle de harmônicos no sistema 
elétrico de potência. E, para efeitos de avaliação de níveis 
harmônicos para comparação com os limites recomendados, 
qualquer instrumento utilizado deve atender às especificações 
da IEC 61000-4-7 e IEC 61000-4-30 [10]. 

Nas recomendações da IEEE Std 519 (IEEE Recommended 
Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric 
Power Systems), cujo contexto é baseado nos documentos IEC 

Standard 61000-4-7 (General Guide on Harmonics and 
Interharmonics Measurement and Instrumentation, for Power 
Supply Systems and Equipment Connected Thereto), IEC 
Standard 61000-4-30 (Power Quality Measurement 
Methods), IEC Standard 61000-4-15 (Testing and 
Measurement Techniques—Flickermeter—Functional and 
Design Specifications) e IEEE Std 1453™ (IEEE 
Recommended Practice—Adoption of IEC 61000-4-15:2010, 
Electromagnetic compatibility (EMC)—Testing and 
Measurement Techniques—Flickermeter—Functional and 
Design Specifications), define-se que a largura da janela de 
medição deve ser de 12 ciclos da senoide de 60Hz 
(aproximadamente 200ms) [11]. 

Nas medições, os valores de harmônicos de tempo muito 
curto são avaliados ao longo de um intervalo de 3 segundos 
com base em uma agregação de 15 janelas consecutivas de 12 
ciclos para sistemas de energia de 60Hz. Os valores de 
harmônicos de tempo curto são avaliados ao longo de um 
intervalo de 10 minutos com base em uma agregação de 200 
valores de tempo muito curto consecutivos para um 
componente de frequência específico. Para a avaliação 
estática, os valores de harmônicos de tempo muito curto e 
curto devem ser acumulados em períodos de um dia e uma 
semana, respectivamente [11]. 

Os limites de distorções harmônicas de tensão individuais 
e total recomendados na IEEE Std 519 são apresentados na 
Tabela I. 

TABELA I 
Limites de Distorções Harmônicas de Tensão 
Tensão Harmônica 

individual (%) 
Distorção Harmônica Total 

THD (%) 
V ≤ 1,0kV 5 8 

1kV < V ≤ 69kV 3 5 
69kV < V ≤ 161kV 1,5 2,5 

161kV < V 1 1,5 

Fonte: [11]. 

Já, os limites recomendados de distorções harmônicas de 
corrente correspondem a Tabela II. 

TABELA II 
Limites de Distorções Harmônicas de Corrente 

Máxima Distorção Harmônica em Porcentagem de IL 

Ordem de Harmônicos Individuais 
ISC/IL 3 ≤ h

<11 
11≤ h <

17 
17 ≤ h <

23 
23 ≤ h <

35 
35 ≤ h ≤

50 
THD 

< 20 4 2 1,5 0,6 0,3 5 
20 < 50 7 3,5 2,5 1 0,5 8 

50 < 100 10 4,5 4 1,5 0,7 12 
100 < 
1000 

12 5,5 5 2 1 15 

> 1000 15 7 6 2,5 1,4 20 

Fonte: [11]. 

Onde ISC é a máxima corrente de curto-circuito, IL é a máxima 
demanda de corrente de carga, h são as ordens das harmônicas 
e TDD é a distorção da demanda total. 

 
III. TRANSOFRMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

 
No contexto das exigências e preocupações com a QEE, a 

principal ferramenta para análise das distorções harmônicas é 
a Discrete Fourier Transform (DFT), normalmente utilizada 
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na forma computacionalmente eficaz, isto é, a Fast Fourier 
Transform (FFT), onde o espectro de frequência do sinal pode 
ser apresentado em gráfico de barras de resposta em 
magnitude [12]. 

A FFT é um algoritmo complexo que faz o cálculo do 
espectro de frequência no domínio de tempo, podendo ser, este 
algoritmo com Decimação no Tempo (DIT) ou em Decimação 
na Frequência (DIF) [13]. A DIT é o processo no qual a 
sequência de entrada da série é decomposta em sequências 
menores e a DIF corresponde à divisão de sequência de saída 
em sequências cada vez menores [14]. 

Na implementação da transformada de Fourier e a 
transformada inversa de Fourier, respectivamente, para X e Y 
de comprimento n, essas transformações são definidas na 
forma apresentada nas equações (1) e (2). 
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Onde, conforme a equação (3): 

 ni
n eW /)2(   (3) 

Em que Y representa a Transformada de Fourier, X representa 
a Transformada Inversa de Fourier, Wn uma das n raízes da 
unidade e J e K definem a posição do vetor que compõe a série 
[15]. 

Na Figura 1 é possível visualizar um sinal senoidal x(t) com 
cuja onda fundamental possui frequência de 60Hz, gerado 
propositalmente com a finalidade de exemplificar a aplicação 
da FFT. 

 
Fig. 1. Sinal com ruído harmônico. 
Fonte: Autoria própria. 

Posteriormente à aplicação da FFT, na Figura 2 é mostrada 
a análise espectral do sinal. 

 
Fig. 2. Espectro da frequência dos sinais decompostos. 

Fonte: Autoria própria. 

Através da análise espectral, podemos observar as 
frequências e suas e amplitudes onde os sinais estão dispostos, 
e desta maneira, podendo reconstruir cada um dos sinais 
decompostos em sinais puros, sendo o sinal de onda 
fundamental e os sinais harmônicos, a partir do sinal x(t), 
conforme a Figura 3. 

 
Fig. 3. Sinais fundamental e harmônicos (sinais puros). 
Fonte: Autoria própria. 

IV. CONDICIONAMENTO DOS SINAIS 
 
Para o bom funcionamento de um sistema de aquisição de 

sinais, se faz necessário limitar o sinal analógico dentro de 
uma faixa de valores permitidos pelo Analog to Digital 
Converter (ADC), e ainda, garantir que o teorema da 
amostragem (Teorema de Nyquist) seja respeitado. Este 
teorema implica que a frequência de amostragem deve, no 
mínimo, ser duas vezes maior que a frequência máxima 
contida no sinal a ser analisado, para que não ocorra a 
sobreposição espectral do sinal [16]. 

Neste contexto, um filtro anti-aliasing, que é um filtro 
passa-baixas, é geralmente utilizado antes do conversor ADC 
para limitar as frequências a serem analisadas, e assim, 
satisfazendo o teorema de amostragem [16]. 

O filtro é definido como um quadripolo capaz de atenuar 
frequências indesejadas do espectro de frequência do sinal de 
entrada, permitindo a passagem dos demais [17]. 
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Os filtros ativos possuem vantagens como a não utilização 
de indutores, facilidade e flexibilidade de projeto e 
possibilidade de se obter alto ganho, em relação aos filtros 
passivos. Por outro lado, exigem uma fonte de alimentação e 
a resposta em frequência está limitada à capacidade de 
resposta dos amplificadores operacionais utilizados[17]. 

Quanto a função dos filtros, tem-se o filtro passa-baixas 
(PB) que permite a passagem somente das frequências abaixo 
da frequência determinada (fc), o filtro passa-altas (PA) que 
adminte a passagem somente das frequências acima da 
frequência determinada (fc). Tem-se também o filtro passa-
faixa (PF) que tolera somente a passagem das frequências 
situadas entre as frequências inferior (fc1) e superior (fc2) 
determinadas e o filtro rejeita-faixa (RF) que não permite a 
passagem somente das frequências situadas entre as 
frequências inferior (fc1) e superior (fc2) determinadas [17]. 

Dentre as características construtivas e de aproximação dos 
filtros, tem-se os subgrupos das ordens, visto que quanto 
maior a ordem, maior a aproximação em relação aos filtros 
ideais [18]. 

Quanto a construção ou topologia dos filtros ativos, 
encontram-se o filtro Sallen-Key (VCVS) com uma topologia 
amplamente utilizada, cuja configuração oferece boa 
estabilidade e tem baixa impedância, o que é de grande 
significância para filtros e o filtro de realimentação múltipla 
(MFB) que é também chamado de filtro de realimentação 
múltipla com ganho infinito, pois o uso da rede passiva de 
resistores e capacitores fornece realimentação em torno do 
amplificador operacional [18]. 

Quanto a função-resposta ou aproximação dos filtros 
ativos, existem três tipos principais. O Filtro Butterworth que 
é o mais conhecido, com ganho positivo (k), que possui uma 
banda de passagem quase plana e fornece atenuação de 20 
dB/década, o filtro Chebyshev com ganho negativo (-k), 
possui uma ondulação na resposta de amplitude da banda 
passante, onde esta ondulação é um parâmetro utilizado na 
especificação de projeto para tal filtro e o filtro Bessel–
Thomson que possui ganho positivo (k) e fornece melhor 
aproximação ao ideal na banda passante quando aplicado em 
passa-baixas [18]. 

 
V. ANALISADORES 

 
Se tratando de analisadores de qualidade de energia, os 

instrumentos digitais de medições possuíram menor consumo 
de potência, sendo na maioria dos casos alimentados por 
baterias, ao mesmo tempo que se tornaram mais compactos. 
Em meio a toda essa evolução, são atualmente fabricantes 
como Fluke, RCA, Hewlett Packard (Agilent), Tektronix, 
Westinghouse, General Electric, que se tornaram referências 
[19]. 

No mercado brasileiro destacam-se fabricantes como a 
Kron Medidores e a Embrasul Indústria Eletrônica, ambas 
contando com grande variedade de medidores e analisadores 
de qualidade de energia para os diversos tipos de ambientes 
industriais. Estes equipamentos contam com leitura 
instantânea de tensão eficaz, potências instantâneas, ativa e 
aparente, detecção de eventos de variação de tensão de curta 
duração, distorção harmônica, desequilíbrio entre fases, 
tensão em regime permanente, indicadores de duração relativa 

da transgressão de tensão precária e de duração relativa da 
transgressão de tensão crítica e histograma de tensão [20]. 

 
VI. METODOLOGIA 

 
A partir deste, são apresentadas as metodologias de 

construção e desenvolvimento do sistema para coleta e 
processamento de dados para análise de distorções harmônicas 
na rede elétrica.  
 
 A) Sensoriamento 

São utilizados neste, dois sensores que são apresentados: 

1) Transformador de Tensão – Para rebaixar e isolar a 
tensão, utilizou-se um transformador de tensão de modelo 
12/200, o qual possui entrada 127/220V, saída 12V+12V e 
potência de 1,68VA [21]. 

2) Transformador de Corrente – Para aquisição dos sinais 
de corrente, foi utilizado um sensor, modelo TA12-100, que é 
constituído de um mini transformador de corrente acoplado a 
uma resistência Burden, o mesmo permitindo leitura não 
invasiva entre 0A e 5A [22]. 

 
 B. Condicionamento dos Sinais 

O condicionamento dos sinais foi baseado na maior 
frequência de sinal a ser amostrado para a determinação da 
frequência de corte do filtro, no deslocamento em amplitude e 
na amplitude de pico a pico do sinal, em relação ao que é 
possível ler no ADC da placa STM32F4 Discovery. 

Os circuitos construídos são separados entre si através de 
circuitos seguidores de tensão, os quais possuem característica 
de alta impedância, impedindo que um circuito exerça 
qualquer influência aos demais [17]. 

1) Divisor de tensão - Para o ajuste de tensão à níveis que 
permitam ser aplicados ao ADC da placa de aquisição de 
sinais, baseando-se nas leis de Ohm, utilizou-se o circuito 
divisor de tensão. 

Este, para leitura de tensão, divide em dez vezes a tensão 
em relação à sua entrada. Para leituras de corrente, o mesmo 
não se faz necessário, visto que a amplitude do sinal já possui 
valores apropriados. 

2) Filtro Anti-Aliasing - Para tal projeto foi definido a 
utilização do filtro ativo passa-baixas de segunda ordem com 
estrutura Sallen and Key e ganho (K) unitário, cuja topologia 
é apresentada na Figura 4, e aproximação Butterworth. 

 
Fig. 4. Topologia do Filtro Sallen and Key com ganho unitário. 
Fonte: Autoria própria. 
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O cálculo do filtro baseia-se nas definições do ganho, da 
frequência de corte (fc) e dos parâmetros tabelados para 
aproximação Butterworth [17]. 

A partir destes parâmetros são aplicadas as equações (4) e 
(5) para as definições dos capacitores C1 e C2 [17].  
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Em que a e b são valores determinados a partir as bibliografias 
e K é o ganho do filtro. 

Aplicando as equações (6) e (7) são obtidos os resistores R1 
e R2 [17]. 
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Onde: 
 

    C2C1b4-C21-Kb4+a 22 X  (8) 

 
Com os capacitores e resistores já definidos, é possível 

encontrar a função de transferência H(s), ditada pela equação 
(9) para o filtro Sallen and Key de segunda ordem com ganho 
unitário [23]. 
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Onde: 

   21212 2 CCRRfcA    (10) 

 
   2112 RRCfcB    (11) 

 
Em que fc é a frequência de corte do filtro. 

Para tal aplicação, o filtro foi projetado utilizando 
frequência de corte de 30kHz, visto que a maior frequência do 
sinal em que se deseja amostrar é 3kHz. Assim, obteve-se a 
resposta em frequência através de simulação no software 
Matlab, conforme o diagrama de Bode demonstrado na Figura 
5, o qual apresentou resposta esperada. 

 
Fig. 5. Diagrama de Bode. 
Fonte: Autoria própria. 

3) Circuito Diferencial Inversor - Para possibilitar a leitura 
do sinal no ADC da placa de desenvolvimento STM32F4 
Discovery, o sinal pico a pico deve estar ajustado entre 0V e 
3,3V. 

Para isso, foi desenvolvido um circuito diferencial que faz 
o deslocamento total do sinal para o semiplano superior, 
transformado o mesmo em um sinal de corrente contínua 
(CC). A topologia do circuito é mostrada na Figura 6 [17]. 

 
Fig. 6. Topologia do circuito diferencial inversor. 
Fonte: Autoria própria. 

Para adequar o deslocamento, é necessário o ajuste dos 
resistores R1, R2, R3 e R4 de modo a configurar o ganho 
requerido. 

4) Circuito de Proteção – Como trata-se de circuito com 
amplificadores operacionais, caso venha ocorrer a saturação 
destes, foi projetado um simples circuito de proteção para a 
entrada ADC, o qual é instalado antes da mesma. 

A topologia do circuito é apresentada na Figura 7. 
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Fig. 7. Circuito de proteção da porta ADC. 
Fonte: Autoria própria. 

O circuito tem particularidades, caso ocorram níveis de 
tensões acima de 5V ou abaixo de 0V, de desviar correntes 
que possam danificar a porta ADC. 

 
 C. Aquisição dos Sinais 

A placa STM32F4 Discovery utilizada é um kit de 
desenvolvimento da STMicroeletronics equipada com um 
microcontrolador STM32F429ZIT6, o qual possui 2Mbyte de 
memória Flash e 256kbytes de memória SRAM. Possui 3 
portas ADC com resolução de 12bit, capaz de reproduzir 2,4 
milhões de amostras por segundo [24]. 

O sinal condicionado é coletado a partir da porta de ADC e 
armazenado no vetor que posteriormente é descarregado 
através da porta serial para o computador. Para este processo 
de envio das informações via serial, utiliza-se o software 
RealTerm que captura estes valores e armazena em um 
arquivo de texto (arquivo “.txt”) no próprio computador. 

A programação da placa de desenvolvimento STM32F4 
Discovery desenvolveu-se com a utilização do compilador 
online Mbed Compiler, uma interface disponível e gratuita, 
também indicada pela STMicroeletronics.  

Na Figura 8 é apresentado o processo de aquisição dos 
sinais. 
 

 

Fig. 8. Processos de aquisição dos sinais. 
Fonte: Autoria própria. 

Utilizou-se, na programação da placa STM32F4 Discovery, 
apenas uma porta ADC, limitando a leitura em um sinal de 
cada vez. Isso foi necessário visto que foi construído apenas 
um circuito de condicionamento dos sinais. 

Optou-se também, pela aquisição em um período de 1 
segundo com taxa de amostragem de 12kHz, devido à não 
utilização de armazenamento de massa instalado no protótipo 
e tempo relativamente alto de descarregamento dos dados via 
serial. 
 
 D. Leitura e Processamento Digital dos Sinais 

Através de um simples processo, os dados contidos em um 
arquivo de texto (arquivo “.txt”) são importados pelo software 
Matlab, através de um script (escrito no arquivo “.m”), 
utilizando a função IMPORTDATA onde é feito a leitura do 
sinal, ajustando seu deslocamento e ganhos resultantes dos 
sensores e circuitos de condicionamento dos sinais, para que 
seja apresentado a forma de onda do sinal original no domínio 
do tempo.  

Posteriormente, é aplicada a transformada rápida de 
Fourier, também através do software Matlab, cuja sintaxe é 
definida através da função FFT, onde é extraído o espectro de 
frequência expondo definidamente sua frequência 
fundamental e suas frequências harmônicas. 

 
VII. RESULTADOS 

 
O protótipo foi construído com a utilização dos sensores e 

circuito de condicionamento dos sinais, conectados à placa 
STM32F4 Discovery, a qual é conectada via porta serial ao 
computador. 

Na Figura 9 é apresentado o protótipo construído. 

Inicializar 
STM32F4 
Discovery 

Leitura dos Sinais e 
armazenamento no vetor 

Descarregamento dos 
dados para o computador 

Preenchimento 
completo do 

vetor? 

SIM 

NÃO 
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Fig. 9. Protótipo construído. 
Fonte: Autoria própria. 

Pode-se verificar na figura 9, onde a placa de 
desenvolvimento STM32F4 Discovery situa-se na região “1”
identificada, bem como o circuito de condicionamento dos 
sinais e sensor de tensão encontram-se na região “2” e o sensor
de corrente é localizado na região “3”. 

Para a implementação do filtro ativo passa-baixas de 
segunda ordem com topologia Sallen and Key, utilizou-se os 
parâmetros definidos na Tabela III. 

TABELA III 
Parâmetros do Filtro 

Parâmetro Abreviatura Valor 
Ganho k 1 

Frequência de Corte (Hz) Fc 30000 

Parâmetro de aproximação Butterworth 
a 1.414214 
b 1 

Fonte: Autoria própria. 

Assim obteve-se os componentes mostrados na Tabela IV. 

TABELA IV 
Componentes do Filtro 

Parâmetro Abreviatura Valor 

Capacitor (uF) 
C2 330 
C1 147 

Resistor (kΩ) R1 20 
R2 30 

Fonte: Autoria própria. 

A elaboração do circuito diferencial envolveu o emprego 
dos componentes determinados através da Tabela V. 

 

 

TABELA V 
Componentes do Circuito Diferencial 

Parâmetro Abreviatura Valor 

Resistor (kΩ) 

R1 30 
R2 20 
R3 10 
R4 10 

Fonte: Autoria própria. 

Também, na elaboração do circuito de proteção aplicou-se 
os componentes conforme a Tabela VI. 

 TABELA VI 
Componentes do Circuito de Proteção 

Parâmetro Abreviatura Valor 
Resistor (kΩ) R1 10 

Diodo 
D1 1N4007 
D2 1N4007 

Fonte: Autoria própria. 

Nos circuitos, os quais contêm amplificadores 
operacionais, fez-se o uso do componente TL084TN. Estes, 
exigem alimentação de uma fonte de corrente contínua com 
saída simétrica 9V, -9V e 0V. Elaborou-se uma fonte, também 
em corrente contínua com saída de 5V, necessária para 
implementação do circuito diferencial, o qual exige esta 
tensão como referência no deslocamento do sinal para este 
projeto. 

Para testar o sistema analisador de energia, foi utilizado 
uma carga dentro de uma indústria. Refere-se ao equipamento 
Speedline Momentum 125 Screen Printer, sendo esta, uma 
máquina de impressão de solda em pasta utilizada em 
indústrias de manufatura eletrônica, onde suas especificações 
estão contidas na Tabela VII.  

TABELA VII 
Especificações de equipamento 

Speedline Momentum 125 Screen Printer 
Número de Fases 2 
Tensão (V) 220 
Tensão Fase-Neutro (V) 127 
Corrente Nominal (A) 4,8 
Corrente Máxima (A) 7 

Fonte: Autoria própria. 

Foi extraída, com o protótipo construído, medição de 
tensão com frequência fundamental em 60Hz, durações de 1 
segundo e frequência de amostragem de 12kHz, utilizando 
apenas uma das fases de alimentação do equipamento. 

Na Figura 10 é possível observar o sinal de tensão 
amostrado, apresentado em uma janela de 12 ciclos de 60Hz. 
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Fig. 10. Sinal de tensão adquirido. 

Fonte: Autoria própria. 

Aplicando o processamento digital dos sinais, obteve-se o 
espectro de frequência conforme a Figura 11, no qual limitou-
se a visualização em 500Hz. 

 
Fig. 11. Espectro de frequência do sinal de tensão. 
Fonte: Autoria própria. 

A fim de comparar os resultados, foi efetuada uma medição 
com o analisador de qualidade de energia RE8000 da 
Embrasul, também no equipamento Speedline Momentum 125 
Screen Printer. Assim obteve-se as distorções harmônicas 
conforme a Figura 12. 

 
Fig. 12. Espectro de frequência do sinal de tensão. 

Fonte: Autoria própria. 

Da mesma forma, o sinal de corrente foi amostrado com 
frequência de 12kHz, baseado em uma medição de 1 segundo 
de duração, com o protótipo construído. Na Figura 13 e 
apresentado o sinal de corrente amostrado em uma janela de 
12 ciclos de 60Hz. 

 
Fig. 13. Sinal de corrente adquirido. 
Fonte: Autoria própria. 

Novamente, aplicou-se o processamento digital dos sinais 
obteve-se o espectro de frequência, conforme a Figura 14, 
também limitada a 500Hz. 
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Fig. 14. Espectro de frequência dos sinais de corrente. 

Fonte: Autoria própria. 

O gráfico das distorções harmônicas de corrente obtido 
através do analisador RE8000 é apresentado na Figura 15. 

 
Fig. 15. Espectro de frequência do sinal de corrente. 
Fonte: Autoria própria. 

Na Tabela VIII estão contidas as distorções harmônicas de 
corrente e tensão em comparação com os valores obtidos 
através do analisador RE8000. 

TABELA VIII 
Medição das Distorções Harmônicas de Tensão e 

Corrente 
 Protótipo Construído RE8000 

Ordem Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

1 127,5 1,455 127,226 1,507 

2 0,908 0,5931 0 0 

3 5,93 0,5748 0,421 0,419 

4 0,07455 0,08899 0 0 

 Protótipo Construído RE8000 

Ordem Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

5 1,6655 0,2297 2,464 0,2 

6 0,2183 0,04487 0 0 

7 0,21415 0,03687 0,245 0 

8 0,17575 0,05762 0 0 

9 0,0842 0,07128 0,31 0,057 

10 0,11365 0,086 0 0 

11 0,724 0,1394 0,326 0,089 

12 0,10285 0,07166 0 0 

13 0,5755 0,06534 0,39 0 

14 0,10495 0,03864 0 0 

15 0,0963 0,05861 0 0 

16 0,0827 0,04831 0 0 

17 0,21865 0,06726 0,221 0 

18 0,07785 0,04778 0 0 

19 0,102 0,05309 0 0 

20 0,07185 0,07623 0 0 

21 0,08805 0,06044 0 0 

22 0,05915 0,04882 0 0 

23 0,0663 0,07727 0 0 

24 0,06145 0,1285 0 0 

25 0,14225 0,06049 0 0 

26 0,0547 0,08321 0 0 

27 0,04941 0,0477 0 0 

28 0,01139 0,06974 0 0 

29 0,044175 0,0509 0 0 

30 0,047955 0,06592 0 0 

31 0,034325 0,05235 0 0 

32 0,044905 0,06283 0 0 

33 0,05025 0,04708 0 0 

34 0,045465 0,05243 0 0 

35 0,044865 0,06749 0 0 

36 0,03522 0,0833 0 0 

37 0,037985 0,06252 0 0 

38 0,03028 0,06276 0 0 

39 0,0557 0,06956 0 0 

40 0,037355 0,07545 0 0 

41 0,03765 0,06321 0 0 

42 0,027185 0,5392 0 0 

43 0,03308 0,05099 0 0 

44 0,029255 0,07162 0 0 

45 0,020435 0,0542 0 0 
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 Protótipo Construído RE8000 

Ordem Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

Tensão 
(V) 

Corrente 
(A) 

46 0,02576 0,06577 0 0 

47 0,02965 0,0577 0 0 

48 0,011515 0,06512 0 0 

49 0,01475 0,06062 0 0 

50 0,02944 0,08462 0 0 

Fonte: Autoria própria. 

É possível observar por meio da Tabela VIII que dos 
resultados obtidos através do analisador RE8000, são 
apresentados apenas as distorções harmônicas de ordem 
ímpar, ao contrário do protótipo construído, no qual obtém-se 
harmônicas pares e ímpares. 

Com relação ao protótipo construído, também na Tabela 
VIII, são identificadas harmônicas de ordem menor ou igual a 
50. Entretanto, conforme o teorema de Nyquist, considerando 
a frequência de amostragem de 12kHz a qual está sendo 
utilizada, desta maneira pode-se identificar harmônicas de 
ordem menor ou igual a 100, ou seja, com frequência de até 
6kHz. 

 
VIII. CONCLUSÕES 

 
Através do trabalho proposto, foram construídos os 

circuitos de filtro e condicionamento dos sinais, conectados 
aos sensores de corrente e tensão e ao ADC da placa 
STM32F4 Discovery, a qual efetua a leitura dos sinais e 
enviando-os ao computador através da porta serial. No 
computador, o Matlab faz o processamento digital dos sinais, 
apresentando assim os resultados. De forma geral, tal sistema 
empregado apresentou resultados satisfatórios, além da 
possibilidade de adequação conforme os objetivos e 
necessidades.  

Observa-se que, em comparação dos resultados contidos na 
Tabela VIII entre medições com o protótipo construído e o 
analisador RE8000, valores referentes a distorções 
harmônicas de corrente são similares. Tratando-se das 
distorções harmônicas de tensão, é notado que há uma maior 
variação quando comparado à corrente. Isso se deve a 
utilização de sensor de tensão inapropriado para esta 
aplicação, podendo atenuar algumas frequências, promovendo 
alterações nas amplitudes harmônicas, onde o ideal seria a 
utilização de divisores resistivos. 

Foram encontradas maiores dificuldades na elaboração dos 
circuitos de condicionamento dos sinais, devido suas 
alimentações e componentes localmente não comercializados. 
Também, nas determinações dos ganhos dos sinais, em 
amplitude e deslocamento, aplicados no software Matlab a fim 
de reconstruir os mesmos com menor erro possível. 
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