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Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
As barras aquecedoras, são grandemente utilizadas pela
indústria e redes hoteleiras contudo, pouco utilizada na
rede domiciliar. Desta forma, o estudo tem como
objetivo apresentar um projeto que viabilize o uso de
barras aquecedoras no reservatórios de água para a
retirada dos chuveiro elétricos que hoje tem consumos
elevadíssimos de energia. A metodologia proposta para
colocar em pratica o projeto que foi baseada em dados
coletados do INMETRO Instituto Nacional de Metrologia
Qualidade e Tecnologia, e companhias de rede elétrica
de Sergipe Energisa. Os resultados obtidos por esses

dois institutos foram comparados aos coletados em
laboratório. Observou‐se no desenvolvimento desse
projeto uma real eficiência da barra aquecedora, para
determinadas situações, provando a sua funcionalidade
e uma melhor relação custo benefício para a sociedade.
À pouquíssimos casos em que o chuveiro elétrico se faz
ainda o meio mais econômico e eficaz.

PALAVRAS‐CHAVE: Sustentabilidade, inovação, Automação, Economia.

FEASIBILITY OF THE USE OF RESISTIVE HEATERS IN BOXES IN CENTRAL WATER REPLACEMENT
SHOWER ELECTRIC CURRENT WITH THE GOAL OF REDUCING ENERGY CONSUMPTION.
ABSTRACT
The heating rods are widely used by industry and chains
however, rarely used in home network. Thus, the study
aims to present a project which facilitates the use of
heater rods in water reservoirs for the removal of the
electric shower which today have very high energy
consumption. The methodology proposed to put into
practice the project was based on data collected from
INMETRO National Institute of Metrology and Quality

Technology, and power grid companies Energisa Sergipe.
The results obtained by these two institutes were
compared to data collected in the laboratory. Observed
in the development of this project a real efficiency
heater bar to certain situations, proving its functionality
and greater cost benefit to society. In the few cases
where the electric shower is still makes the most
economical and effective way.

KEY‐WORDS: Sustainability, innovation, automation, Economy

VIABILIDADE DO USO DE AQUECEDORES RESISTIVOS EM CAIXAS D’ÁGUA CENTRAIS EM
SUBSTITUIÇÃO DO CHUVEIRO ELÉTRICO ATUAIS COM O OBJETIVO DE REDUÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA.

INTRODUÇÃO

As barras aquecedoras são de grande importância para um banho de qualidade no
tempos modernos. Este sistema é indispensável para o avanço e melhoria de novas tecnologias já
que a busca insaciável por sustentabilidade movimenta boa parte de toda a riqueza do mundo
Arruda e Osvaldo (2010, v.36, n.3.). O mercado é bastante competitivo e expõem novos
chuveiros com consumo de energia baixo e rendimento elevado mas ainda assim não atendendo
todas as necessidade do mercado. Segundo Paulo, Evaldo e Torres (2003, v.7, p.21), “[...] As
principais prioridades competitivas existentes no mercado são: custo, qualidade, desempenho na
entrega, flexibilidade, inovatividade e serviços.”
Segundo LAMBERTS, R. et all (2010) dentre os métodos de aquecimento de água existe os
chuveiros elétricos que possui um consumo de energia elétrica elevado com utilização de 48% de
toda a energia produzido no Brasil. Por ser um equipamento de baixo custo de aquisição, o
chuveiro elétrico ainda é a melhor opção para muitas famílias. Outro método para elevar a
temperatura da água utiliza aquecedores movidos a energia solar que são bastante eficazes
durante o dia, porém não possui um controle de temperatura estável e a aquisição desse sistema
é muito elevada não facilitando a disseminação do produto pelo pais Henrique (UFLA, p12, 2001),
Já os aquecedores em barra podem possuir dispositivos acoplados que (Hardware Arduino)
permitem o controle da temperatura tornando‐a ideal para banho, proporcionando um prazer
maior a o usuário que determinara qual a melhor temperatura para seu banho Mcroberts
(Novatec, São Paulo, 2011).

METODOLOGIA
Mostrar a viabilidade do projeto e a economia que ele causará na sociedade,
confrontando os dados coletados do projeto com o banco de dados do INMETRO sobre os
chuveiros elétrico residencial. Para a implantação do sistema direto na residência sem a
necessidade de modificações nas instalações reduzindo custos e viabilizando sua instalação.
MATÉRIAIS E METÓDO

Para o desenvolvimento da rotina utilizou‐se hardware Arduino versão UNO 2014 da
Arduino que possui uma plataforma de programação que permite uma fácil integração entre
hardware e o microcontrolador que facilita o aprendizado e acelera a evolução e
desenvolvimento dos projetos de pesquisa e extensão (ARDUINO 2014). Durante a elaboração do
projeto utilizou‐se o painel frontal para construir a interface e o ambiente que controlara todo a
malha do processo.
De acordo com trabalhos de Santos (2008), “Outra característica importante desta
plataforma em relação aos outros microcontroladores é que seus hardware e software possuem
licença aberta; além de permitir a integração com vários ambientes como: Linux, Macintosh e
Windows; representado a melhor relação de custo benefício do mercado”.
Segundo Mcroberts (2011), “A maior vantagem do Arduino sobre outras plataformas de
desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de sua utilização; pessoas que não são da
área técnica podem, rapidamente, aprender o básico e criar seus próprios projetos em intervalo
de tempo relativamente curto”. Esses fatores tornam a utilização desta plataforma bastante
difundida. Figura 1 – Arduino o micro controlador.

Figura 1 – Arduino o micro controlador.
Também foi utilizado o sensor LM35 como mostra a Figura 2 – LM35 componente
eletrônico. Componente eletrônico, sensível a temperaturas para realizar as medições em um
determinado intervalo de tempo, estes valores são comparados aos implantados no hardware
que subsequentemente controla o acionamento do relé que aciona a barra aquecedora.

Figura 2 – LM35 componente eletrônico.
Os sensores de corrente são dispositivos utilizados para escalar grandes correntes com
corrente de entradas 0 a 100A (AC) e modo de saída 0 a 50 mA. Esses transformadores de corrente –
TCs são uma ferramenta indispensável para ajudar na medição de corrente alternada.
Os TCs utilizam a força do campo magnético em torno do condutor de modo a formar uma
corrente induzida em seus enrolamentos secundários. Este método indireto de interface permite uma
fácil instalação e proporciona um elevado grau de isolamento entre o circuito primário e circuitos de
medições secundárias. A figura 3 representa o sensor de corrente SCT‐013‐000 utilizado neste
projeto.

Figura 3 – Sensor de corrente SCT – 013 – 000.

A barra aquecedora foi o elemento de extrema importância que fez a substituição da
resistência comum. A barra escolhida foi a de potência de 1000 watts devido as dimensões do
tanque escolhido conforme mostra a figura 4 – barra aquecedora.

Figura 4 ‐ Barra aquecedora

RESULTADOS E DISCURSSÃO
Foi realizada uma revisão de literatura sobre o assunto com ferramentas teóricas
introdução ao Arduino, introdução a sensores, introdução a eletrônica de potência e, mecânica
dos fluidos. Em seguida foi construído o Hardware na plataforma Arduino, para aquisição e
controle de dados coletados do sistema. Após a montagem do projeto no laboratório e instalação
do hardware, o sistema iniciou sem funcionamento. As análises dos dados coletados possibilitou
a geração de gráficos para melhor parametrização e comparação com as informações extraídos
da plataforma do INMETRO, partindo destas comparações foram gerados os resultados e
aperfeiçoamento do sistema por métodos científicos e empíricos proporcionando os ajustes
finos.
Todo o projeto foi realizado dentro de um cronograma previamente montado, o local de
desenvolvimento do projeto foi no laboratório de Instalações Residenciais do o Instituto Federal
de Ciência e Tecnologia Sergipe IFS no campus Lagarto.
A plataforma utilizada para controlar todo o projeto foi a do Arduino, plataforma essa
criada em 2005 na Ivrea, Itália (ARDUINO, 2014), possui um sistema aberto de protótipos
eletrônicos de códigos e hardware baseados em um software flexível (ARDUINO, 2014). Um dos
fatores que levaram à escolha desta placa foi seu preço aquecível, que permite aos apaixonados
pelo Arduino ingressem nessa área sem precisarem desembolsar quantias exorbitantes
(RODRIGO, 2011) permitindo redução nos custos finais do projeto e garantindo com isso a
possibilidade de aquisição de outros equipamentos, aprimorando a pesquisa.
O elemento fundamental desta pesquisa é a barra aquecedora de 1000 watts que foi
instalada no interior de um tanque comum, residencial, com a finalidade de fazer o aquecimento
gradativamente da água.
Para o cálculo da potência consumida pela barra e pelo sistema, foram usadas as leis
físicas de potência elétrica, corrente elétrica e tensão.
Basta sabermos a potência do aparelho e o tempo de utilização dele para saber quanto de
energia é consumida pela barra de 1000w que fica ligado durante um ∆t determinado (tempo).
E= POT x ∆t

Equação (1)

O fluxograma 1.0 demostra todo o funcionamento do sistema de malha fechada para a
barra aquecedora.

Fluxograma 1– Demonstração do funcionamento do sistema
Como é demonstrado no gráfico 1.1 abaixo, a comparação de potência utilizada
demonstra claramente o consumo do o chuveiro elétrico e a barra aquecedora.

Gráfico 1.1– Laboratório de instalações elétrica Gráfico de Potência
Como é percebido a diferença de consumo de energia é exorbitantemente, o chuveiro
provoca o aquecimento da água instantaneamente por este motivo sua potência tem que ser
elevada, este tipo de equipamento necessita de uma grande quantidade de energia para
funcionar. Quando colocados em funcionamento é de fácil visualização a queda de energia na
rede, demonstrando sinais no próprio estabelecimento, como variação do brilho das lâmpadas

de iluminação chuvisco na televisões entre outros. A barra aquecedora opera de uma forma
diferente, aquecendo gradativamente a água do reservatório. Neste caso é necessário um tempo
elevado para que a água da caixa atinja a temperatura desejada mas em compensação o
consumo de energia chega a ser de até 300% menor que a do chuveiro BERMAN e VENÂNCIO
(2003).
Nos Experimentos foram mantidos a mesma temperatura para ambos, através da
programação realizada pelo hardware Arduino. Existe também a possibilidade do operador
determinar a temperatura ideal para o seu banho em uma faixa precisa que vai de 22 ºC
(Temperatura ambiente da água no reservatório) até 40 ºC (Temperatura Máxima de
aquecimento da água). Esta temperatura máxima é de extrema importância e não deve ser
violada, já que utilizamos tubulação idênticas as tubulações residenciais, que são de PVC não
térmico, com a intenção de baratear o custo do projeto e aproximar o máximo de nossa
realidade residencial. PEREIRA (2007) Acima desta temperatura a cola que faz a união entre as
tubulações poderá ser rompida, provocando um vazamento nas instalações.
Segundo o INMETRO (2014), em um banho são gastos 60 litros em um tempo de 15
minutos desligando o chuveiro elétrico para ensaboar‐se. No experimento foi utilizado um
tanque residencial de 250 litros para atingir a temperatura de 35 ºC, a barra aquecedora leva
uma hora e quarenta e três minutos em funcionamento para atingir a temperatura de 35ºC. Com
um sistema adequado de isolação do reservatório está temperatura poderá ser mantida por
algumas horas, em caso de reabastecimento do tanque o acionamento da barra será inevitável
sabendo que o sistema é todo automatizado. Foram utilizados parâmetro com o intuito de
melhor determinar as constantes a serem estudadas. O parâmetro utilizado foi uma residência
com dois indivíduos morando que realizam quatro banho durante o dia com duração de 15
minutos cada onde um banho será realizado 7h da manhã, um as 12h da manhã e dois banhos as
8h da noite, o reabastecimento do reservatório será constante.
No gráfico 2.0 abaixo apresenta o consumos de um dia inteiro para um chuveiro elétrico
e uma barra aquecedora.

Gráfico 2.0 – Laboratório de instalações elétrica Consumo Diário da barra aquecedora e do
chuveiro elétrico.

Observa‐se que inicialmente a potência da barra foi superior a do chuveiro, nas sete
primeiras horas do dia, mas está elevação vem a se dar pelo fato da água não está previamente
aquecida. Também foi acrescentado no gráfico a linha de tendência que demonstra o
decrescimento do consumo de energia da barra aquecedora. No gráfico 2.1 podemos perceber
que os dias subsequentes do mês não possuem está elevação uma vez que não haverá mais a
necessidade de aquecimento total do sistema e sim apenas a manutenção do mesmo.

Gráfico 2.1– Laboratório de instalações elétrica Consumo dos demais dias dos meses.
Para esta situação onde a água foi aquecida a 35 ºC e apenas realizou‐se quatro banhos
durante o dia, o sistema é eficaz já que os mesmos banhistas podem vir a diminuir a temperatura
do reservatório proporcionando ainda mais economia de energia elétrica.
Segundo caso estudado: Residência com quadro indivíduos, dois adultos e duas crianças
tempo de banho dos adultos 15min e das crianças 23min. A quantidade de banhos são de nove
banhos diários, em uma faixa distribuída durante o dia também será comparado com um
chuveiro de 5500W/h a uma temperatura de 35 ºC.

Gráfico 2.2– Laboratório de instalações elétrica Caso 02 Banhos Frequentes.
Neste Gráfico podemos observar que o uso deste sistema não se torna viável pois o fluxo
de uso do sistema é maior que o projetado pelo mesmo. O uso excessivo da barra aquecedora
com uma frequência elevada em banhos distribuídos durante o dia não é o ideal, já que o mesmo
permanece, por muitas horas ligadas fazendo com que o consumo de energia seja maior do que
o consumo do chuveiro elétrico como é demonstrado pelas linhas de tendência da barra e do
chuveiro. A qualidade do banho também será afetada por virtude do fluxo de renovação de água,
principalmente no horário a partir das 18h onde o fluxo de banho aumenta, o que fará com que a
temperatura fique em níveis mais baixos do que à pré‐determinada pelo operador. Como é
demonstrado no gráfico 3 abaixo.

Gráfico 3– Laboratório de instalações elétrica Funcionamento do sistema que utiliza barra de
aquecimento para elevação da temperatura.
Á renovação da água é o fator que mais interfere no projeto, pois sua chegada está a uma
temperatura de 22 ºC fazendo com que o sensor de temperatura acione o relé responsável pelo
barra aquecedora mantendo o sistema constantemente ligado.
CONCLUSÃO
Após ter feito todas as pesquisas necessárias e estudos com base em outros
pesquisadores foi possível aperfeiçoar o projeto e fazer com que se tenha um melhor rendimento
e um baixo custo, visando assim o clima nordestino, pois todos os projetos realizados
anteriormente foram direcionados para as regiões sul e sudeste. A análise de todas estas
possibilidades que a barra aquecedora pode oferecer foi de fundamental importância, pois, foi
possível descobrir quais situações melhor se aplica este sistema. O mesmo é viável em locais que
utilizam chuveiros acima de 6000W/h ou em residências onde o fluxo de banho não é constante.
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RESUMO
O presente trabalho é resultado da atividade de
pesquisa dos principais fatores físicos e técnicos que
influenciam no rendimento da instalação de um sistema
térmico de energia solar nas dependências do Campus

Natal‐Central do IFRN para o aquecimento da água das
piscinas para a utilização em práticas esportivas e a
serventia ao Hospital adjacente: Pronto Socorro Clóvis
Sarinho/Hospital Walfredo Gurgel.

PALAVRAS‐CHAVE: Energia solar, aquecedor solar, IFRN, piscina.

WATER HEATING BY SOLAR ENERGY IN IFRN: A scientific and technical study
ABSTRACT
This work is the result of the research activity of the
main physical and technical factors that influence the
efficiency of the installation of a solar thermal system on
the premises of the Central Campus Natal‐IFRN for

KEY‐WORDS: Solar energy, solar heater, IFRN, pool.

heating pool water for use in sporting activities
usefulness and adjacent to the Hospital: Emergency
Ward Clovis Sarinho / Hospital Walfredo Gurgel.

AQUECIMENTO DE ÁGUA PELA ENERGIA SOLAR NO IFRN: Um estudo científico e técnico

A perspectiva de se utilizar energias limpas em grande escala, de início, parece
incompatível com as necessidades da economia atual. Entretanto, até épocas relativamente
recentes, a humanidade era completamente dependente dos recursos renováveis para suprir
suas necessidades. Apenas no século XIX, como resultado do crescimento exponencial da
indústria, a extração de combustíveis fósseis tornou‐se significativa.
Esse sistema industrial‐econômico baseado no petróleo teve sua estrutura abalada no
início da década de 1970. Conforme afirmam Arruda e Piletti (2003), após a segunda guerra
mundial, a criação do estado de Israel, os processos de nacionalização de empresas pelos
governos e uma sequência de conflitos armados envolvendo os países árabes da OPEP
(Organização dos Países Exportadores de Petróleo) desencadearam um grave déficit na oferta do
petróleo levando ao aumento exacerbado do preço do barril no mercado global causando a
escassez desse produto e desestabilizando a economia mundial.
A crise energética provocou um aceleramento nos estudos e pesquisas sobre o assunto,
levando ao desenvolvimento da temática dos recursos renováveis (ABRAVA, 2013). Como
resultado, a energia solar voltou a ser o centro dessas pesquisas já que a maioria das fontes
energéticas são indiretamente derivadas da energia solar (hidráulica, eólica, biomassa, maré‐
motriz, combustíveis fósseis).
Apesar do crescimento do mercado brasileiro de aquecimento solar de água
observado nos últimos anos, e da considerável inserção da tecnologia solar de
aquecimento de água, a quantidade de coletores instalados no Brasil ainda é
tímida comparada com outros países (VARELLA, 2004).

Ao se analisar o quadro de fontes de energia renováveis disponíveis, percebe‐se que a
energia solar é a mais acessível, fazendo dessa, uma promissora área de pesquisas no
desenvolvimento de tecnologias que auxiliem o nosso cotidiano. Dentre as aplicações da energia
solar destacam‐se as que utilizam a própria radiação solar de forma indireta para fornecer
eletricidade ‐células fotovoltaicas‐ e a direta que usam a natureza térmica da radiação ‐coletores
solares‐ (CEMIG, 2012).
METODOLOGIA
A forma utilizada pelo grupo de pesquisa se procedeu das maneiras a seguir
discriminadas.
Inicialmente foram coletados dados a respeito do índice pluviométrico do município de
Natal, fornecidos pelo departamento meteorológico da EMPARN (Empresa de Pesquisa
Agropecuária do Rio Grande do Norte), os dados serviram para previsão do período de maior
incidência radiativa. Os estudos realizados pelos dados obtidos pela EMPARN durante os anos de
2001 a 2010 foram analisados a fim de se ter uma maior precisão da periodicidade dos fluxos
pluviométricos na capital.
Completada essa etapa, a atividade de pesquisa se voltou para o estudo dos materiais

concorrentes à composição das partes internas do coletor. Nessa etapa foram analisados
materiais cujas propriedades satisfizessem melhor às funções de todos os componentes que
integram o equipamento, não só do coletor, mas também do reservatório, que necessita de
materiais de propriedades semelhante ao de um componente do coletor.
Por fim, foram analisados os lugares mais propícios para a instalação do equipamento
dentro do Campus, com o auxílio de um engenheiro que se juntou ao grupo para auxiliar no
estudo dos lugares mais adequados para a instalação definitiva do equipamento.
RESULTADO E DISCUSSÕES
A ínfima quantidade de radiação solar que incide no Planeta está dividida desigualmente
pelas latitudes terrestres. O Brasil, mais especificadamente, o Campus Natal‐Central do IFRN, no
município de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, por se encontrar na zona
equatorial, ocupa uma região privilegiada no planeta onde há uma grande incidência radiativa.
A incidência radiativa no município de Natal depende de muitas variáveis. Entretanto,
para a instalação de coletores solares no Campus em questão foram analisados os dados
pluviométricos da capital. Esses índices foram os mais importantes analisados, pois os dados
informavam também a respeito da nebulosidade local que é um dos fatores que mais influenciam
na capitação da radiação solar pelos coletores.

Gráfico 1 – Índice pluviométrico em Natal‐RN (EMPARN)
Conforme analisado, através do estudo do gráfico‐1, constatou‐se que o período mais
aconselhável para a instalação do aquecedor solar é no período do verão nordestino, ou período
de estiagem, que se estende do final de agosto ao início de março por ser um período com pouca
precipitação, as taxas de radiação solar são máximas. Dentro desse período o aconselhável seria

a instalação no início do período de estiagem porque o aparelho já estaria em funcionamento
dentro do período de maior rendimento.
De acordo com a análise das variáveis, se apresentou a nebulosidade relacionada à
precipitação como fator principal que influencia na eficiência dos coletores solares, pois a
eficiência está diretamente relacionada com a radiação solar que incide no equipamento que
conforme exposto, necessita da radiação incidente no aparelho para funcionar.
A construção de um sistema de aquecimento de fluidos segue um modelo padrão que,
dependendo das diferentes utilidades, sofre poucas variações, visto a eficiência do modelo.
Conforme observa‐se na figura‐1, o sistema básico de aquecimento de água por energia solar é
composto de coletores (placas solares) e Boiler (reservatório térmico).

Figura 1‐ esquema de um sistema coletor solar. Na imagem: I é o reservatório térmico, II é a
bomba auxiliar e III é o coletor solar. O fluxo da água é de I, II, III e I; nesse ciclo é possível
perceber o aumento da temperatura média da água do reservatório térmico desde que se tenha
energia solar incidente.
As placas solares são a parte principal do equipamento, é o coletor solar que aquece a
água que passa por dentro dele. Na figura‐2, pode‐se observar que o coletor são constituídos de
placa translúcida (vidro), aleta, serpentina, isolante térmico e todos dentro de uma caixa suporte.
A conexão com as outras partes do equipamento é feita através da serpentina que contém o
fluido.

Figura 2‐ Corte do coletor solar (modificada). Figura com licença de domínio público, disponível
em http://pt.wikipedia.org/wiki/Coletor_solar.
A função da placa translúcida ocasiona o efeito estufa e diminuir as perdas térmicas
devido ao efeito convectivo. Como não se dispõe de polímeros que possuam um alto rendimento
no mercado nacional, o vidro se destaca por ser relativamente fácil de adquirir e possuir relativa
eficiência.
A aleta é a parte mais importante do equipamento, pois é nela em que ocorre a
transformação da radiação solar em energia térmica. A aleta é geralmente de cor escura para
aumentar a eficiência na capacidade de transformação energética, ou seja, nessa sessão
procurou‐se materiais que possuam características de corpo negro.
Para a composição do coletor foram analisados materiais de relativa disponibilidade vista
a eficiência e a relação de custo e benefício. Dos componentes da placa solar, mostraram‐se
apropriadas para a composição da aleta materiais que possuísse a propriedade de transformar e
conservar ao máximo a radiação que nele incide, para tanto esse deve possuir um alto calor
especifico e preferencialmente ser de cor escura, mais próximas do negro.
A partir da comparação dos materiais pesquisados mostrados na tabela‐1, destaca‐se o
plástico nylon por serem os mais viável para o funcionamento do coletor onde a serpentina seja
imersa através desse material. Além disso o nylon é um material de alta plasticidade o que
favorece no processo de imersão e de aderência ao coletor.
A serpentina é um conjunto de tubos por onde o fluido de trabalho é conduzido, esse
fluido troca calor com a serpentina que, por sua vez, recebe energia da aleta fazendo com que a
temperatura do fluido aumente à medida que ele passa pelo sistema. Há uma divergência entre
os autores que introduzem estes conceitos, pois o sistema (serpentina e aleta) forma um único
conjunto denominado placa absorvedora, que nada mais é do que uma serpentina enxertada
com o material da aleta formando um único componente.
É no interior da serpentina que o fluido o qual se deseja aquecer percorre o trajeto dentro
do coletor, a sua forma se deve ao fato do fluido, à medida que vai se aquecendo, vai diminuindo
a densidade e com isso forma‐se um movimento ordenado em sentido ascendente, constituindo
um processo convectivo que é o responsável pelo movimento desse fluido dentro da placa, este
fenômeno é mais conhecido como circulação natural ou termossifão. O material da serpentina
precisa possuir uma boa condução térmica, para isso optou‐se a utilização de cobre, porque
possui bom rendimento e é relativamente de se achar em forma de tubos para montar na forma

da serpentina. Para a constituição da serpentina a melhor opção é a liga metálica, composta
majoritariamente por cobre, que por ser um metal de alta condutividade térmica transferirá com
eficiência a energia térmica armazenada pela aleta para o fluido.
O isolante térmico tem a função de diminuir as perdas dissipavas de energia do sistema e
a caixa suporte, como o próprio nome sugere, é a estrutura em que as partes do coletor ficarão
inseridas, sustentando toda a estrutura do sistema. O grupo de pesquisa selecionou os materiais
discriminados na tabela‐1 por possuírem as propriedades acima citadas.
MATERIAL

CALOR ESPECÍFICO (SI) A 25ºC

Telha

0,678

Tijolo refratário

0,874

Concreto
Tijolo comum

0,835
0,902

Plástico PVC
Plástico nylon

0,914
1,876

Madeira de Pau‐Brasil

2,229

Tabela 1 ‐ Calor específico dos materiais com duas casas decimal de incerteza.
A outra parte do equipamento é o reservatório térmico, que tem como função a
conservação da energia interna (temperatura) do fluido. Para o aquecimento de água de piscina,
a própria piscina atua como reservatório térmico, para tanto o reservatório deve conter camadas
que possuam elementos que diminuam a perca de energia do fluido para o meio. Entretanto
observou‐se que as piscinas do local pesquisado não possuem isolamento térmico.
O reservatório térmico, função que será desempenhada pela piscina, possuirá em sua
estrutura materiais que diminuam a “perca de calor” para o meio. Estudos preliminares
mostraram que ao se colocar uma lona de cor escura sobre a piscina, ajudará a diminuir a perda
dissipava em até 3°C, visto a quantidade de água a ser aquecida, essa energia não pode ser
desprezada. Essa lona é de natureza plástica, fabricada em polietileno (ou polieteno, de acordo
com a denominação oficial da IUPAC) de baixa densidade na cor preta e possui qualidades como
a praticidade, baixo custo e durabilidade.
A necessidade de uma bomba se faz necessário mediante o volume de água que se deve
aquecer. Para a piscina do Instituto há a necessidade de uma bomba de circulação, pois os
movimentos convectivos do fluido não serão suficientes para a circulação de um grande volume
de água. Essa bomba não precisará ser de elevada potência, para a circulação contínua de água
dentro do coletor, para um volume de aproximadamente 2.500 m³ ou 2.500.000 L que é o
volume da piscina do Campus, uma bomba de baixa potência, que funcionasse através de energia
de placas fotovoltaicas, por exemplo, seria capaz de atender a demanda exigida.
A tubulação para a condução do fluido terá que atender as mesmas especificações do
isolamento do reservatório térmico. Construir um encanamento de transporte entre as peças do
coletor e futuramente para o Hospital adjacente será necessário à utilização de materiais que
percorram toda a trajetória minimizando as percas dissipativas. A fim de satisfazer a essas
exigências, dos materiais concorrentes à composição da tubulação, o cloreto de polivinila
(policloreto de vinila, nome IUPAC: policloroeteno) mais conhecido pelo acrónimo PVC (da sua

designação em inglês Polyvinyl chloride) é um plástico muito comum na utilização da construção
civil atual e que com um revestimento externo de espuma expansível atenderá as necessidades
de condução (COSTA, 2007). Entretanto, também existe a possibilidade desse encanamento
seguir de forma subterrânea usando o solo como isolamento térmico.
A intensidade da radiação solar está sujeita a outras variações. A inclinação do eixo
terrestre em relação ao plano da elíptica tem como consequência uma variação contínua de dia
para dia, do Ângulo que a linha Terra‐Sol forma com o plano equatorial da Terra. Esta variação é
a causa principal das variações anuais da distribuição da radiação solar sobre a superfície da
Terra (COMETTA, 2004). Esta inclinação é função da latitude do lugar onde o coletor será
instalado (BEZERRA, 2001).
Natal é uma cidade localizada na latitude 5º 45’ 54” Sul e longitude 35º 12’05” Oeste, por
ser uma cidade litorânea seu clima é quente e úmido. Pelo fato de ser uma cidade próxima à
linha do equador a intensidade da radiação solar local é alta, pois a trajetória do Sol varia de 65°
a 90° (ARAÚJO, 1996).
Diante disso, constata‐se que os coletores solares devem estar voltados para o norte e um
ângulo de inclinação aproximada de 16°, pois é a orientação em que o aparelho receberá maior
insolação e é dada pela latitude somada a 10°.
No tocante a localização, destacou‐se a cobertura do ginásio principal da instituição como
um promissor local de instalação devido a sua área e sua face está voltada para o norte e está
situada num plano mais elevado que os prédios que a circundam. Outra opção seria a instalação
das placas aonde se localiza os antigos coletores solares que se localizam próximo à bomba de
circulação da piscina, neste caso seria necessário suportes nos coletores para manter a inclinação
correta.
De acordo com a Federação internacional de Natação, a piscina do campus se caracteriza
como piscina curta (semiolímpica) com as dimensões de 25x20x2m e com um volume de água de
aproximadamente 1.000m³ (1.000.000 L).
Para o volume de água em questão, é necessário à associação dos coletores, que pode ser
em série ou em paralelo ou misto (série‐paralelo). Na montagem em paralelo, a água que circula
no interior da placa e apresenta a mesma temperatura em pontos simétricos dos coletores. Já na
montagem em série, à medida que a água vai circulando entre os coletores, a sua temperatura
vai gradativamente aumentando, sendo a eficiência do coletor inversamente proporcional à sua
temperatura, conclui‐se que os últimos coletores dessa montagem apresentam eficiências
menores. Na montagem mista, os coletores são dispostos em uma associação das duas
montagens anteriormente citadas (BEZERRA, 2001).
A montagem mais apropriada para o aquecimento em ambos os locais concorrentes para
a instalação dos coletores é a montagem mista devido à circulação fechada que ocorrerá no
sistema ser feita de maneira mais facilitada e com menos tubulação.
CONCLUSÃO
O trabalho contemplou alguns aspectos dos coletores solares e sua utilização local. Apesar
de precisar de aprofundamentos relacionados aos aspectos reservatório térmico e de perdas
térmicas do sistema, pode‐se refletir que o objetivo principal do projeto foi alcançado. O sistema

apresentado tem relevância tanto na área de materiais, econômico, disponibilidade e
manutenção. Esses fatores favorecem a utilização desse sistema em outros locais que possuem
as características mostradas na pesquisa.
A motivação do grupo de pesquisa em diminuir o consumo de energia elétrica externa por
meio da utilização da energia solar influencia na diminuição da poluição gerada por esse tipo de
exploração é realizada nesse trabalho. Os pesquisadores esperam que a mentalidade da
população mude e que também os governos atentem para essa causa, a exploração de
combustíveis fósseis e de energias não renováveis é finita além de que polui o meio ambiente e
sem ele não podemos sobreviver.
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RESUMO
O Programa Luz para Todos no Estado do Amazonas
proporcionou um grande avanço em termos de inclusão
elétrica nas localidades mais distantes do estado. A partir
dessa premissa, o propósito desse estudo consistiu em
avaliar o panorama da execução do Programa em nível
nacional, regional e, em particular, estadual. A
metodologia incluiu a pesquisa bibliográfica e
documental, onde se pode estabelecer a relação entre as
metas estabelecidas e a quantidade de atendimentos
realizados. Os resultados obtidos foram alcançados
mediante tratamento matemático e estatístico. Através

da abordagem quantitativa, as análises comparativas das
informações coletadas (a partir de artigos científicos,
documentos oficiais e sites do Governo Federal,
Eletrobrás, Agência Nacional de Energia Elétrica, e
Ministério de Minas e Energia) evidenciaram que o
processo de execução do Programa Luz para Todos na
Região Norte não obteve significativo sucesso em
quantidade de atendimentos, atribui‐se a essa fraca
execução ao planejamento e uso de técnicas
inadequadas para região.

PALAVRAS‐CHAVE: Eletrificação Rural, Programa Luz para Todos, Estado do Amazonas.

THE ELECTRIC ENERGY AS DEVELOPMENT INDUCER: AN OVERVIEW OF THE "LIGHT FOR ALL"
PROGRAM IN AMAZONAS STATE
ABSTRACT
The "Light For All" program in the State of Amazonas has
provided a major breakthrough in terms of electrical
inclusion in more distant locations in the State. From this
premise, the purpose of this study was to evaluate the
situation of the implementation of the Programme at
national, regional and, in particular, state levels. The
methodology included bibliographical and documentary
research, which can establish the relationship between
the goals set and the amount of attendances. The results
were achieved through mathematical and statistical
treatment. Through the quantitative approach, the
comparative analysis of the information gathered (from

scientific articles, official documents and websites of the
Federal Government, Eletrobrás, The National Electric
Energy Agency, and Ministry of Mines and Energy)
showed that the process of implementing the " Light For
All " program in northern is not obtained significant
success in number of attendances, attaches itself to this
weak execution planning and use of inappropriate
techniques to the region.

KEY‐WORDS: Rural Electrification, Light for All Program, State of Amazonas.

A ENERGIA ELÉTRICA COMO INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO: UM PANORAMA DO
PROGRAMA LUZ PARA TODOS NO ESTADO AMAZONAS
INTRODUÇÃO
Quando Michael Faraday idealizou o motor, o transformador e o gerador elétrico em 1821,
mal poderia imaginar que estava apresentado ao mundo os mecanismos necessários para a
geração, transmissão, distribuição e uso contínuo da energia elétrica que permitiriam ao homem
dar um salto civilizatório significativo em direção ao desenvolvimento. Pequenos vilarejos e
cidades se transformaram em grandes metrópoles consumidoras de bens e serviços. Interligadas
por meio de comunicações, transmitem informações à velocidade da luz e possuem uma
necessidade insaciável de energia, sobretudo, a elétrica.
Entretanto, nem todas as regiões foram privilegiadas pelo acesso à energia elétrica,
permanecendo até hoje, em pleno século XXI, sem esse recurso e os benefícios decorrentes dela.
A energia é o insumo fundamental para o desenvolvimento da sociedade humana. Ao longo do
tempo houve um crescimento significativo no consumo de energia, principalmente após a
revolução industrial, no final do século XVIII, onde se modificou o método de produção de artesanal
para mecânico levando ao uso intensivo de fontes energéticas tais como o carvão, derivados de
petróleo e gás natural.
Essas fontes de energia, além de terem um custo elevado de produção e transporte, são
extremamente nocivas ao meio ambiente. Possuir reservas energéticas tornou‐se uma questão
estratégica para qualquer país com pretensão de crescimento socioeconômico e tecnológico, ao
passo que conflitos mundiais foram travados por tal necessidade.
Cavalcante e Queiroz (2012, p. 416), afirmam que a sociedade pós‐moderna já está tão
dependente desse insumo produtivo e social, que seu modus vivendi não seria viável sem o
fornecimento regular de energia. Ademais, a própria noção de bem‐estar social está associada com
o nível de acesso da população aos energéticos, em especial, a energia elétrica, que é a forma mais
nobre de energia.
A ideia defendida pelos autores pode ser estendida sem restrições à noção de bem‐estar
econômico, uma vez que o equilíbrio econômico mundial depende de um conjunto de fatores e
processos que demandam de diversas formas de energia para produção, transporte e
comercialização de alimentos, bens consumo e serviços. No Brasil, a eletrificação teve início no
final do século XIX com a instalação de pequenas centrais elétricas destinadas ao atendimento da
iluminação pública, força motriz e tração urbana, seguidas das primeiras termoelétricas e
hidroelétricas particulares e das grandes centrais elétricas.
Entretanto a eletrificação rural não acompanhou o crescimento da eletrificação dos
grandes centros e possuía um caráter excludente, já que o consumidor que tivesse interesse em
obter serviços elétricos era obrigado a fazer investimentos próprios (CAMARGO, RIBEIRO e
GUERRA, 2008, p. 22) os quais frequentemente eram inviáveis devido ao baixo poder aquisitivo da
população rural, o que favoreceu aos moradores dessas regiões uma situação de desamparo.

Segundo Cardoso et al (2013) apud Ribeiro e Santos (1994), e Camargo, Ribeiro e Guerra
(2008) o acesso à energia elétrica permite, além da possibilidade de uso doméstico, maior inclusão
social e digital, o que pode resultar no aumento da qualidade de vida e, no meio rural, o aumento
da produtividade agrícola.
Diante da carência de desenvolvimento e visando minimizar os feitos decorrentes da falta
de eletricidade no meio rural, o Governo Federal lançou diversos programas de eletrificação rural,
dentre eles o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica,
denominado Programa “Luz para Todos” (PLPT).
Coordenado pelo MME1, operacionalizado pela Eletrobrás e fiscalizado pela ANEEL2 e ainda
executado pelas concessionárias, permissionárias e cooperativas de eletrificação rural. O PLPT é o
último programa de eletrificação rural implementado pelo Governo Federal e almejava até o ano
de 2008 a realização de dois milhões de atendimentos à parcela da população rural que ainda não
possuía acesso à eletricidade.
Para o Amazonas, a meta estabelecida era de 134.202 (cento e trinta e quatro mil duzentos
e dois) novos domicílios atendidos pelo programa (VALOIS COELHO e CARTAXO, 2004). Entretanto,
as metas não foram alcançadas em tempo hábil devido a grande dispersão territorial, a dificuldade
de acesso às moradias, clima, ausência de estradas, regime das águas e baixa densidade
demográfica.
MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo em tela foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e documental, de caráter
exploratório, com abordagem quantitativa de dados.
O objetivo principal foi avaliar o processo de implantação do programa “Luz para Todos”
em nível nacional, regional e estadual, em termos de atendimentos realizados versus metas do
programa, população atendida e principais particularidades que devem ser consideradas para a
eletrificação rural na região norte.
Os dados utilizados foram extraídos de artigos científicos dos sites oficias do MME, da
Eletrobrás e das concessionárias responsáveis pela execução do PLpT, das resoluções normativas
publicadas pela ANEEL, e ainda, dos relatórios de execução do programa no Estado do Amazonas.
As informações aqui apresentadas resultam da análise comparativa dos dados obtidos das
fontes oficiais e de estudos realizados anteriormente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As metas do Programa Luz para Todos foram definidas pela Portaria ‐ MME nº 447, de 31
de dezembro de 2004. Inicialmente foram estabelecidos 2 milhões de atendimentos em todo País
até 2008. Conforme Brasil (2011, p. 3), o programa teve sua meta preliminar alcançada em maio
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de 2009 e até o final do mês de outubro3 de 2013, já haviam sido realizadas 3.084.813 ligações,
beneficiando aproximadamente 15 milhões de pessoas no meio rural (BRASIL, 2011, p. 3).
Entretanto, o aumento no número de famílias, decorrente principalmente da volta do
homem ao campo com advento da energia elétrica (CAMARGO, RIBEIRO & GUERRA, 2008),
somado ao crescimento vegetativo, resultou em aproximadamente 1,2 milhões de novos
domicílios, necessitando a revisão das metas iniciais e a prorrogação do PLpT até 2010, pelo
Decreto nº 6.442, de 25 de abril de 2008.
A Resolução Normativa da ANEEL nº 175, de 28 de novembro de 2005, revisou as metas
para o período de 2004 a 2008 e estipulou novas para 2009 e 2010. Para assegurar os términos das
obras destinadas aos atendimentos contratados até 2010, o programa foi prorrogado até 31 de
dezembro de 2011, conforme o Decreto nº 7.324 de 05 de outubro de 2010. Dificuldades de
eletrificação de certas regiões, especialmente a Norte e Nordeste, resultaram na prorrogação do
PLpT para o período de 2011 a 2014, através do Decreto nº 7.520, de 08 de julho de 2011, com
posterior revisão de metas na Resolução Normativa da ANEEL nº 563, de 9 de julho de 2013.
Conforme se pode observar no Gráfico 1, as regiões Norte e Nordeste apresentaram as
maiores metas, 80,5% de um total de 3.419.112 ligações a serem efetuadas, constituindo um
número maior de atendimentos que deveriam ser realizados. Entretanto, proporcionalmente,
verifica‐se ainda, que os estados dessas regiões exibiram os piores desempenhos quando
comparados às demais regiões, onde foram ultrapassadas as metas estabelecidas para o programa.
Gráfico 1 – Atendimentos realizados versus Metas do programa.

Fonte: Resultado da pesquisa4

O trabalho de Oliveira (2013, p. 278) analisou o desempenho do PLpT nos estados
brasileiros entre 2004 e 2008 em razão da quantidade de ligações efetuadas versus as metas
estabelecidas para cada estado. A classificação do desempenho dos estados foi dividida em quatro
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Disponível em: <http://www.mme.gov.br/10anosluzparatodos/resultados.html>. Acessado: em 10/04/14.

Com base nas informações da Assessoria de Comunicação do Luz para Todos – MME. Informativo Luz para Todos –
anos de 2010 – 2013.

categorias, conforme o alcance das metas: 1) Baixo – 0% a 50%; 2) Regular – 50,01% a 89,9%; 3)
Bom – 90% a 120%; e 4) Ótimo – acima de 120,01%.
Analisando o Gráfico 1 e os resultados apresentados por Oliveira (2013), foi possível verificar
que na região Sudeste e Sul, tabela 1, a execução do PLpT obteve avaliação “ótima”. Essas regiões
são caracterizadas por grandes centros urbanos e industriais, e ainda, uma densidade demográfica
significativa e com facilidade de acesso às zonas rurais.
Tabela 1 – Desempenho do PLPT nas regiões Sudeste e Sul
REGIÃO

Sudeste

Sul

ESTADO

DESEMPENHO

% REALIZADO

São Paulo
Rio de Janeiro
Espírito Santo
Minas Gerais
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná

Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo

192%
220%
371%
189%
157%
212%
121%

Fonte – Resultado da Pesquisa

Na região Nordeste, o desempenho foi avaliado como “bom” e “regular” na maioria dos
estados (Tabela 2). As avaliações são atribuídas possivelmente às características regionais que
contribuíram para retardar a execução do Programa em decorrência das dificuldades impostas. A
região Centro‐oeste seguiu a tendência da região Sul, com a maioria dos desempenhos
considerados “ótimos”.
Tabela 2 – Desempenho do PLPT nas regiões Nordeste e Centro‐oeste
REGIÃO

Nordeste

Centro‐
Oeste

ESTADO
Piauí
Alagoas
Ceará
Pernambuco
Paraíba
Bahia
Maranhão
Rio Grande do Norte
Sergipe
Goiás
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul

DESEMPENHO
Baixo
Bom
Bom
Bom
Regular
Regular
Regular
Ótimo
Ótimo
Regular
Ótimo
Ótimo

% REALIZADO
29%
106%
104%
113%
89%
84%
78%
141%
169%
88%
184%
131%

Fonte – Resultado da Pesquisa

Na região Norte, verifica‐se, que os estados do Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e
Rondônia apresentaram uma execução “baixa” do PLpT (Tabela 3) Inclusive o percentual realizado
foi, em sua maioria, inferior a todas as outras regiões brasileiras. Entretanto, os Estados do Pará e
Tocantins apresentaram uma avaliação considerada “regular” em seu desempenho.

Tabela 3 – Desempenho do PLPT na Região Norte
REGIÃO

ESTADO

DESEMPENHO

Norte

Acre
Amazonas
Amapá
Roraima
Rondônia
Pará
Tocantins

Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Baixo
Regular
Regular

% REALIZADO
49%
29%
29%
31%
50%
89%
77%

Fonte – Resultado da Pesquisa

Através da pesquisa bibliográfica e documental, foram encontrados os dados referente ao
PLpT na Região Norte (Tabela 4), em relação a quantidade de atendimentos realizados,
consumidores atendidos, principais favorecidos e ao investimento efetivado.
Tabela 4 – Dados do PLPT na Região Norte
Investimento
efetuados
(Milhões)

Estado

Atendimentos
Realizados

Acre

38.135 (até 2011)
(50,5% da meta)

Rio Branco, Porto Acre, Bujarí, Cruzeiro
do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima,
Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

R$ 33,28

Amazonas

92.481 (até 2014)
(84% da meta)*

Manaus (8.368), Itacoatiara (6.347),
Castanho (5.711), 500 escolas em 360
localidades de 45 municípios até 2012, 4
assentamentos rurais com 1.824 mil
domicílios e 25 comunidades indígenas.

R$ 576,6**

Amapá

18.90

Roraima

320 (até 2012)

Pará

119.959 domicílios
(62,76% da meta)

Tocantins

63.758 (até 2011)
(52% da meta)

Principais municípios beneficiádos

16 municípios, entre eles Macapá (5.939)
e Mazagão (2.161).
104,87 km de rede de distribuição de
energia a partir de Boa Vista.
11 aldeias indígenas, 73 comunidades
remanescentes de quilombos e 296
projetos de assentamentos.
271 famílias indígenas em cinco
comunidades da Ilha do Bananal, Watau,
JK, Aldeia Santa Isabel, Nova Titemã e
Aldeia Fontoura.

R$ 155,40
R$ 27,60
R$ 422,90

R$ 471,10

Fonte ‐ Eletrobrás Distribuição Acre (2014); Eletrobrás Amazonas Energia (2012), (2014); CEA (2014);
Eletrobrás Distribuição Roraima (2014); CELPA (2011); CELTINS (2011).

No Acre, desenvolveu‐se também a implantação do Projeto Piloto Xapuri5 pela Eletrobrás
Distribuidora Acre em parceria com a Eletrobrás e a GTZ, que instalou 103 sistemas fotovoltaicos
de geração de energia elétrica em três localidades remotas (seringais) da Reserva Extrativista Chico
Mendes, com potência de 765 Wp. No estado do Pará, na Ilha do Marajó, município de Curralinho,
as comunidades de Araras Grande do Sul e Pequena também foram eletrificadas por meio de
tecnologia fotovoltaica para geração de energia elétrica, com distribuição através de mini‐redes6.
Segundo a Eletrobrás Amazonas Energia (2012), no Amazonas foram instaladas 12
miniusinas fotovoltaicas com potência total de 162 kVA nos municípios de Novo Airão, Eirunepé,
Beruri, Barcelos, Autazes e Maués. Com investimento total de R$ 5,5 milhões, as usinas atendem
212 domicílios beneficiando cerca de 1.060 pessoas. O sistema de cobrança é pré‐pago com valor
de R$ 7,00 e consumo de 30 kW/h. A operação é realizada remotamente através de Unidade
Terminal Remota (UTR) na miniusina, que envia os dados para Manaus via sistema Gesac.
Ao se analisar o processo de implantação do PLpT no estado do Amazonas sob ótica do
número de atendimento realizado em detrimento das metas estabelecidas, nota‐se inicialmente
que o processo de eletrificação foi demorado e que nos seis primeiros anos de execução do
programa, houve um descompasso significativo entre a quantidade de atendimentos realizados e
os previstos, fato confirmado por Oliveira (2013, p. 278) e observado no Gráfico 2.
Gráfico 2. Evolução dos atendimentos realizados em função das metas do programa
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Fonte: Resultado da pesquisa.

De acordo com informações prestadas pela Eletrobrás Amazonas Energia esse fato é
decorrente da carência de experiências de projetos similares realizados na região e a falta de
dinamismo das equipes responsáveis pela execução do programa somado, sobretudo, às
dificuldades impostas pela própria região Amazônica.
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Resultados da eletrificação rural com sistemas fotovoltaicos domiciliares do Acre apresentado no XIX SENDI ‐
Novembro/2010.
6
Assessoria de Comunicação do Luz para Todos – MME. Informativo Luz para Todos, nº 41, dezembro de 2013.
Disponível em <http://www.mme.gov.br/luzparatodos>. Acessado em 22 de fevereiro de 2014.

Cartaxo, Valois Coelho & Paixão (2006, p. 4) apontam que essas dificuldades estão
relacionadas às peculiaridades regionais e climáticas do estado, grandes áreas florestais, lagos,
rios, distância, problemas de transporte e clima com período de chuvas prolongado, de novembro
a abril (2.300 mm) que impedem, muitas vezes, o deslocamento de equipamentos e do pessoal
responsável pelas obras, levando‐os a trabalhar de acordo com calendários especiais.
Conforme Els et al (2012) a execução de programas na região amazônica necessita de apoio
de equipes multidisciplinares e gestão local, onde possa promover o uso de energia elétrica limpa,
através de políticas municipais que introduzam agentes municipais para a capacitação das
comunidades e criação de cooperativas de eletrificação rural. Destaca‐se que as características
Amazônicas, além de cronograma especial de atividades, oneram as despesas de execução. Até
outubro de 2012 já havia sido investido R$ 576.660.850, sendo que 66,8% são recursos do governo
federal via Eletrobrás e o restante, iniciativa da própria concessionária de energia.
Segundo Gomez e Silveira (2010), a média de custos por conexão na área rural é
significativamente maior que na área urbana. No entanto, comunidades que estão localizadas ao
longo dos rios, longe de estradas ou em áreas de proteção ambiental, não podem ser abastecidas
pela rede de energia principal. Neste caso um sistema isolado de energia é necessário para a
formação de minirredes de distribuição local. O que reporta a implementação de uma politica
pública de eletrificação diferenciada para o Estado do Amazonas e Região Amazônica, que
considere as peculiaridades e características demográficas da região e a vocação energética das
localidades para alcançar a população isolada sem acesso à energia elétrica.
O papel da energia elétrica no desenvolvimento foi exposto por Goldemberg e Lucon
(2012). Para os autores, um consumo de energia baixo é um bom indicador para muitas de suas
causas, tais como uma educação insatisfatória, cuidados de saúde inadequados e sacrifícios
impostos a mulheres e crianças. Na medida em que o consumo de energia comercial per capita
aumenta para valores acima de 2 tep7 (ou mais) as condições sociais melhoram consideravelmente,
fato evidenciado através das informações divulgadas pelo MME8, que mostraram que as condições
de vida melhoraram para 92,9% dos beneficiados pelo PLpT. Revelaram ainda que 40,5% dos
entrevistados tiveram mais oportunidades de trabalho e 81,8% investiram em melhoria de suas
moradias. Das 3 milhões de famílias beneficiadas com a energia elétrica em suas casas, 81,1%
compraram televisores (2,5 milhões de aparelhos), 78% compraram geladeira (2,4 milhões de
unidades), 46,4% máquina de lavar (1,4 milhão), movimentando R$ 6,7 bilhões no setor de
produção e venda de eletrodomésticos.
Esses dados demonstram que os benefícios do PLpT se estendem além do campo, ao
promover a venda e produção de bens de consumo que dependem de energia elétrica,
alavancando a produção industrial, favorecendo o aquecimento do comércio e aumento da oferta
de empregos. Neste contexto, a eletrificação rural não pode ser tratada como um programa avulso,
mas como uma estratégia chave para o governo reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento
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Disponível em <http://www.mme.gov.br/luzparatodos>. Acessado em 22 de fevereiro de 2014.
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sustentável, aumentando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, facilitando acesso à
saúde, educação, comunicação e bem‐estar (GOMEZ e SILVEIRA, 2010).
CONCLUSÃO
O objetivo principal do estudo era a avaliação do processo de execução do Programa Luz
para Todos tanto em nível nacional, regional e especialmente estatual. Para isto foi realizada uma
pesquisa bibliográfica e documental que apontou em seus resultados a dinâmica da implantação
do programa. O confronto das informações oficiais com as oriundas de fontes acadêmicas indicou
um mesmo desempenho de execução do PLpT entre os períodos de 2004 ‐ 2008 e 2009 ‐ 2013,
conforme observado nas tabelas 1, 2 e 3.
Demonstrando que, em nível nacional, a implantação do programa foi bem sucedida nos
estados das regiões Sul, Sudeste e Centro‐Oeste. Nos estados nordestinos a execução do PLpT, em
geral, teve “bom desempenho”, com baixo índice de atendimento no Piauí e satisfatório em
Sergipe. Já nos estados da região Norte o programa apresentou baixos índices de atendimento,
demonstrando grau acentuado de dificuldades de execução, decorrentes principalmente, das
caraterísticas regionais e demográficas da região, e sobretudo, da falta de um planejamento
adequado que considere as peculiaridades sazonais, que muito se diferem das demais regiões
brasileiras.
Nota‐se ainda que os Estados do Acre e Rondônia foram os que tiveram, até o presente
momento, os priores índices de atendimento. O estado de Roraima não disponibilizou dados
suficientes, sendo impossível emitir algum parecer do PLpT neste estado. No estado do Amazonas
foi possível verificar que a execução do programa nos seis primeiros anos foi lenta, para
posteriormente andar em um ritmo que resultou atualmente em cerca de 90% das metas
estabelecidas. Contudo, deve‐se lembrar de que essa lentidão observada, não somente no
Amazonas mas eventualmente em todos os estados das regiões Norte e Nordeste, aponta a
necessidade de rever a metodologia aplicada na implantação do programa, bem como o uso de
tecnologias adequadas para as regiões e adoção de sistemas isolados de abastecimento e
distribuição, a fim de alcançar a parcela da população não contemplada e que comumente estão
localizadas em regiões consideradas remotas, proporcionando a elas todos os benefícios
socioeconômicos advindos do acesso e uso contínuo de energia elétrica.
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RESUMO

No atual cenário de crescente desenvolvimento das
fontes de energias renováveis reconhecesse a
necessidade de se ter conhecimento a respeito de
como emplementar um sistema fotovoltaico para
as residências de consumidores que queiram

possuir micro e minigeração de energia elétrica.
Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo
mostrar como dimensionar um sistema
fotovoltaico para pequenos consumidores.

PALAVRAS‐CHAVE: Energias Renováveis, Energia Solar Fotovoltaica, Sistema Grid‐Tie.

PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY: DE SYSTEM SIZING GRID‐TIE
ABSTRACT
In the current scenario of increasing
development of renewable energies recognize the need
to have knowledge about how emplementar a
photovoltaic system for residential consumers who want

to have micro and minigeneration of electricity.
Therefore, this paper aims to show how to size a
photovoltaic system for small consumers.

KEY‐WORDS: Renewable Energy, Photovoltaic Solar Energy, System Grig‐Tie

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: DIMENSIONAMENTO DE SISTEMA GRID‐TIE

INTRODUÇÃO
Os ideais de sustentabilidade atualmente têm adquirido uma conotação muito importante
nas discussões sobre os cuidados que devemos ter com o meio ambiente, a escassez de recursos
naturais e a nossa influência para gerações futuras. O termo sustentabilidade, têm se referido a
capacidade de procurar soluções para uma vivência em grupo, onde os impactos ao ambiente
possam ser mínimos, usando racionalmente o restante das nossas fontes naturais e que visem
principalmente à sobrevivência do planeta. Porém, devido a um modelo de desenvolvimento
econômico que objetiva o consumo em massa e a produção de bens em larga em escala, cada vez
mais têm se procurado por fontes de energias que abasteçam a esse o alto consumo.
Nesse sentido, o cenário para as fontes alternativas de energias têm recebido bastante
incentivo, mundialmente o aproveitamento do vento e do sol, tem sido o carro chefe para
atender a demanda por energia, substituindo os combustíveis fósseis que são reconhecidos como
os maiores poluidores e inimigos da degradação ambiental. A emissão de gases poluidores tem
sido considerada a responsável pelas mudanças climáticas e grande causador do efeito estufa,
sendo as energias renováveis vistas como uma solução realista para enfrentar esta crise mundial.
No Brasil, já se debate formas de substituir os combustíveis fósseis, por fontes
alternativas que possam garantir e atender aos ideais de sustentabilidade e proteção do meio
ambiente. Apesar de nossa matriz energética ser considerada limpa é preciso investir e pesquisar
técnicas que atendam a demanda energética crescente devido ao desenvolvimento econômico,
tecnológico e cientifico que o país atravessa.
Sendo assim, aproveitando a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012 da
Aneel que regulamenta a micro e minigeração e o crescente avanço da utilização de energia solar
fotovoltaica, este artigo trás uma sucinta explanação a cerca do que é essa fonte de energia,
como ela é captada, quais os sistemas de geração e como dimensionar um sistema Grid‐Tie.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Energia solar fotovoltaica é a irradiação direta da luz solar que é captada através de placas
fotovoltaicas formadas por células solares, convertida em corrente elétrica. O Sistema para essa
geração de energia é composto basicamente pelos painéis e pelo inversor de carga, além das
baterias e do controlador de carga que são usadas apenas para sistemas autônomos. Na figura
(1), podemos ver os componentes do sistema Grid‐Tie.

Imagem 1 ‐ Sistema para conexão à rede.
Fonte: http://seniorcti.blogspot.com.br/2013/10/energia‐solar‐sistema‐solar.html

Células fotovoltaicas
As células solares são compostas por duas camadas de matérias semicondutores, P e N,
onde P tem menos elétrons que teria um material semicondutor puro e o N possui elétrons em
excesso. Quando as duas camadas são postas em contato os elétrons da camada N migram para
a camada P criando uma barreira de potencial, ao receberem luz os elétrons rompem a barreira e
sua movimentação gera corrente elétrica, como se pode ver na figura abaixo,

Imagem 2 ‐ Geração de corrente elétrica a partir da movimentação dos elétrons.
Fonte: Villalva e Gazoli (2012, p. 67).
O material mais utilizado atualmente é o silício, que é o segundo material mais abundante
na face da terra. O silício empregado para a fabricação de células solares é extraído do quartzo,
apesar do Brasil ser um dos maiores produtores desse minério, sua purificação não é feita em
nosso país. As células comumente encontradas são de silício monocristalino e policristalino.
Silício monocristalino (m‐Si)
As células fabricadas com silício monocristalino são as mais eficientes, “alcançam a
eficiência de 15 a 18%, mas têm um custo de produção mais elevado do que outros tipos de
célula.” (Villalva e Gazoli, 2012, p. 70). E sua fabricação se dá da seguinte maneira,
Esta célula é produzida puxando uma espécie de semente de cristal de forma
extremamente lenta (da ordem de cm/hora) e uniforme a partir de um banho de silício
fundido de alta pureza (Si = 99,99% a 99,9999%) em reatores sob atmosfera controlada.
Isto produz um cilindro com duas pontas finas que são cortadas fora e, então, o cristal é
cortado em secções usando quatro cortes em toda sua extensão – isto será
transformado em quadrados com as quinas arredondadas. Finalmente o cristal é
cortado em centenas de lâminas (wafers) por fios ou serras diamantadas.

Esta será o pré‐produto usado na produção das células solares, o qual envolve
lapidações, banhos químicos, polimentos, processos de difusão/dopagem e deposição da
máscara condutora da eletricidade gerada. Finalmente as células serão interconectadas
em série para a obtenção do módulo fotovoltaico. (AMÉRICA DO SOL).

Silício policristalino (p‐Si)
A fabricação do silício policristalino é um processo mais barato do que o do
monocristalino, pois ele é formado pela junção de vários cristais de tamanhos e formatos
diferentes, “as células de silício policristalino têm eficiências comerciais entre 13 e 15%,
ligeiramente inferiores ás das células monocristalinas, entretanto seu custo é menor do que os
das células monocristalinas e isso compensa a redução de eficiência.” (Villalva e Gazoli, 2012, p.
70). Abaixo segue uma imagem que mostra a diferença visual da m‐Si e da p‐Si,

Imagem 3 ‐ Diferença visual entre as células fotovoltaicas. Fonte:
http://www.newhome.com.br/htmls/ekohome/Solar/Fotovoltaico/Cristalino/primeiros_passos_
ger_fotovolt.html
Inversores
O inversor
“é um equipamento eletrônico que converte a eletricidade de tensão e corrente
contínua (CC) em tensão e corrente alternada (CA). O inversor é necessário nos sistemas
fotovoltaicos para alimentar consumidores em corrente alternada a partir da energia
elétrica de corrente contínua produzida pelo painel fotovoltaico”. (VILLALVA e GAZOLI,
2012, p. 119).

Há dois tipos de inversores, os para sistemas autônomos e para sistemas ligados à rede,
de forma simples o inversor para sistemas autônomos basicamente converte de CC para CA, já o
inversor para sistemas Grid‐Tie são um pouco mais complexos e possuem recursos que não
possuem nos inversores sistemas autônomos, dentre eles destacam‐se a proteção de fuga de
corrente, que desconecta o equipamento da rede caso seja detectado alguma fuga de corrente
nos painéis, o sistema MPPT (Maximum Power Point Tracking) que tem como finalidade garantir
que os módulos operem em máxima potência, além de detecção de ilhamento e reconexão

automática, e isolação com transformador, esses recursos faz com que possíveis outros
equipamentos não sejam necessários.

SISTEMAS DE GERAÇÃO

Conectados à rede
Sistema Grid‐Tie ou simplesmente sistema conectado à rede opera em paralelismo com a
rede elétrica que abastece a população, o objetivo deste sistema é gerar eletricidade para o auto‐
consumo e para consumo local, podendo produzir excedente, se o proprietário do sistema
produzir mais energia do que consome, a energia produzida fará com que o medidor “gire para
trás”. Quando produzir menos do que consome, o medidor deverá “girar mais devagar”.

Isolados
Sistemas autônomos ou simplesmente sistemas isolados são empregados, geralmente,
em lugares onde não há o fornecimento de energia da rede elétrica, composto comumente pelo
arranjo fotovoltaico ou aerogerador, inversor e banco de baterias.
Hibrido
São sistemas compostos por duas fontes de energia, neste caso a energia solar em
conjunto com alguma outra, energia convencional, geradores eólico ou a diesel, são geralmente
mais complexos, pois cada sistema tem sua forma de geração.

METÓDO DE DIMENSIONAMENTO

Dimensionamento dos painéis
O dimensionamento dos sistemas autônomo e do conectado à rede pode ser feito a
partir das especificações técnicas dos painéis, onde as informações mais relevantes são: área
(m²), insolação diária (wh/m²/dia) no local de instalação, e rendimento do módulo, com essas
informações é possível verificar qual a energia produzida pelo painel diariamente, calculando a
partir da equação (1),

Ep = Es x Am x m

equação (1)1

Ep = Energia produzida
Es= Insolação diária [wh/m²/dia]
Am = Área da superfície do módulo [m²]
n=

Rendimento do módulo

para calcular o número de painéis necessários para alimentar o sistema, basta dividir o consumo
mensal no qual se deseja suprir com sistema pela energia produzida pelo painel vezes o número
de dias, como mostra a equação (2),
equação (2)
Np = Número de painéis
Cmens= Consumo mensal
Nd= Número de dias

Dimensionamento do inversor
Para o dimensionamento do inversor é necessário o número de painéis do sistema e a
tensão de curto circuito (Voc), pois a tensão do string2é a soma das tensões Voc dos módulos se os
mesmos estiverem ligados em série, e se for em paralelo é a soma das correntes, de forma bem
simples, a tensão e a corrente de saída do arranjo são dadas pela lei de Ohm, deve‐se levar em
conta ainda um aumento de 10% na Voc do string como fator de segurança, e a potência painéis,
o dimensionamento pode ser feito a partir das equações (3) e (4)3,
VOCstring=Np x Voc
Pmáx=Np x Pm

Voc= Voltagem do circuito aberto

1

(VILLALVA e GAZOLI, 2012, p. 136).
Módulos ligados em série. (Villalva e Gazoli, 2012, p. 191).
3
(VILLALVA e GAZOLI, 2012, p. 215).
2

equação (3)
equação (4)

Voc, string= Voltagem do circuito aberto do string
Pmáx= Potência máxima
Pm = Potência dos módulos
lembrando que a tensão, a corrente e a potência de saída do arranjo tem que ser inferior a
tensão, a corrente, e potência de entrada do inversor, além da frequência.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, podemos concluir que o dimensionamento de um sistema fotovoltaico
conectado à rede é algo relativamente simples, necessitando de alguns conhecimentos técnicos e
atenção no que concerne a escolha de equipamentos posteriores ao dimensionamento proposto
pelo artigo.
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RESUMO
O presente artigo se propõe a apresentar o consumo de
derivados de petróleo no Brasil pelo setor de
transportes. O mesmo foi baseado na análise de dados
do Balanço Energético Nacional (BEN), fornecido pela
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), onde se pode
constatar o consumo exagerado de derivados de
petróleo no setor de transportes, especialmente o
rodoviário, que, por causa das emissões excessivas de
dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera, está

contribuindo para o efeito estufa e desequilíbrio
ambiental, dificultando a sustentabilidade do setor. A
partir da análise dos dados pode‐se concluir que há uma
grande necessidade de melhorar a eficiência no setor de
transporte, pois, a principio, o mesmo não agrega valor
à produção.

PALAVRAS‐CHAVE: Balanço Energético Nacional, Derivados de Petróleo, Transporte Rodoviário, Sustentabilidade.

THE BRAZILIAN HIGHWAY TRANSPORT AND ITS ENERGY INEFFICIENCY
ABSTRACT
This article aims to present the consumption of
petroleum products in Brazil by the transportation
sector. This study was based on data analysis from the
Brazilian Energy Balance (BEN), provided by the Empresa
de Pesquisa Energética (EPE), which shows the over‐
consumption of petroleum products in the
transportation sector, particularly through highways,
which, due to the excessive emissions of carbon dioxide

(CO2) into the atmosphere, is contributing to global
warming and environmental unbalance, thusly,
hindering the sector's sustainability. From the data
analysis it can be concluded that there is a great need to
improve efficiency in the transportation sector, because
it does not add value to the production.

KEY‐WORDS: Brazilian Energy Balance, petroleum products, highway transport, sustainability

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO BRASILEIRO E SUA INEFICIÊNCIA ENERGÉTICA
INTRODUÇÃO
Energia é um termo que deriva do grego "ergos" cujo significado original é trabalho. Na Física,
a energia está associada à capacidade de qualquer corpo produzir trabalho, ação ou movimento.
Atualmente o consumo da mesma tem se pronunciado de forma indispensável à sociedade, tudo
a nossa volta é gerado por alguma fonte energética (derivados de petróleo, álcool, lenha, etc.)
para a produção de algum tipo de energia útil (mecânica, elétrica, química, etc.), logo este é um
tema que está em alta, e sempre tendencioso ao crescimento. Porém nos últimos anos, a
sustentabilidade ambiental vem sendo prejudicada devido à emissão de gases poluentes na
atmosfera, cujo principal, dióxido de carbono (CO2), é liberado no processo de conversão dos
derivados de petróleo, principal fonte enérgica do Brasil, em energia útil. Segundo Tolmasquim et
al., 2007:
Mais recentemente, a preocupação com os impactos ambientais da produção e do uso da energia, em
especial as emissões de gases e seus efeitos sobre o clima do planeta, tem reforçado a necessidade de
regulação e da definição de políticas especificamente orientadas para assegurar a sustentabilidade do
desenvolvimento econômico, o que decerto exige planejamento e ação governamental.

Para isso existe a EPE (Empresa de Pesquisa Energética), responsável por prestar serviços na
área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético, que
lança anualmente o BEN (Balanço Energético Nacional), que reúne em um único documento a
contabilidade relativa das ofertas e consumo de energia, bem como dos processos de conversão
de produtos enérgicos e de comércio exterior, envolvendo desde o histórico dessas operações,
até as informações sobre reservas, capacidades instaladas e importantes dados estaduais (EPE
(1), 2013).
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados dados oriundos dos Relatórios de Síntese e Final do Balanço Energético
Nacional (BEN) do ano de 2013 (ano base 2012) disponível no endereço eletrônico da Empresa de
Pesquisas Energéticas (EPE). As análises foram complementadas com informação de revisão
bibliográfica.
Os dados foram analisados de forma direta e comparados de forma sistemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Petróleo é um óleo mineral inflamável composto por hidrocarbonetos, que é utilizado para
gerar gasolina e outros diversos derivados com grande potencial energético. Segundo ANEEL,
2014, são várias as vantagens estratégicas de um país que detém e controla as reservas de
petróleo e a estrutura de refino, tendo importância geopolítica, segurança interna em setores
vitais como transporte e produção de eletricidade, aumento da participação no comércio
internacional, etc.

No Brasil o consumo final por fonte energética tem como destaque os derivados de petróleo
(gás natural, GLP, nafta petroquímica, querosene, óleos combustíveis, óleo diesel, etc.) que se
mantém, percentualmente, praticamente constante quando analisado em um período de tempo
de 40 anos (1970 – 2010). Como pode ser visto na figura 1.

Figura 1 ‐ Consumo final por fonte (Fonte: EPE (1), 2013).
São vários os setores que consomem tais derivados de petróleos, como: indústrial, energético
e não energético, residencial, transporte, entre outros, a composição setorial do consumo dos
derivados de petróleo pode ser visto na figura 2. O principal desses setores é o de transporte,
que usa principalmente o óleo diesel como combustível o que fez com que a substância
rapidamente se transformasse na principal fonte da matriz energética não somente do nosso
país, como também do mundo.(ANEEL, 2014).
Em qualquer cadeia produtiva, a logística de transporte se comporta de forma fundamental ao
sistema. Porém os seus modais apresentam vantagens e desvantagens, em decorrência de
fatores como a segurança e rapidez no atendimento às demandas do comprador, o custo do frete
em relação ao valor e o tipo de natureza da mercadoria. (Portogente, 2014).
Os meios de transportes fazem uso principalmente do óleo diesel como combustível, pois este
óleo possui características de ignição e de escoamento adequadas ao funcionamento dos
motores diesel.
Porém a intensidade do uso de tal óleo encontra‐se muito alta, o que pode vir a ser um fator
negativo, devido aos fatores ambientais e dos altos índices de custos, pois os meios de
transportes não agregam valor à produção, segundo Chiavenato,2005:
Eles influenciam o custo final do produto ou serviço sem contribuir em nada para a sua melhoria. Tanto
o armazenamento de materiais como seu transporte não agregam valor ao produto ou serviço. São
males necessários. Daí a necessidade de se tentar constantemente baratear o custo do produto ou
serviço.

Figura 2 ‐ Composição Setorial do Consumo de derivados de Petróleo
(Fonte: EPE (1), 2013).

Figura 3 – Estrutura do Consumo no setor do transporte (Fonte: EPE (1), 2013).
A estrutura de consumo energético no setor de transportes pode ser visto na figura 3. No
Brasil, uma das principais barreiras para o desenvolvimento da logística está relacionada com as
enormes deficiências encontradas na infraestrutura de transportes e comunicação. Dados
mostram que o transporte brasileiro apresenta uma exagerada dependência do modal
rodoviário, o segundo mais caro, atrás apenas do aéreo. Com a expressiva participação de 65% a

75% na matriz dos transportes brasileiros, seguido por cerca de 20% da ferrovia, o transporte
rodoviário é o grande eixo de movimentação de cargas no transporte brasileiro (Portogente,
2014). Pode‐se perceber a ineficiência do transporte rodoviário visto que para movimentar 20%
das cargas, o transporte ferroviário consome 1,5% do total de combustíveis do setor de
transporte (ver Tabela 1). Também destaca‐se que o consumo de combustíveis no transporte
rodoviário corresponde a 91,7% do consumo total de combustíveis do setor de transportes. Logo,
é de se esperar que a redução de custos nos transportes rodoviários, como também o
melhoramento de sua eficiência serão os norteadores das pesquisas das engenharias nos anos
vindouros.
Tabela 1 ‐ Consumo por modal de transporte
Ano 2012
FONTES
GÁS NATURAL
ÓLEO DIESEL
ÓLEO
COMBUSTÍVEL
GASOLINA
AUTOMOTIVA
ÁLCOOL ETÍLICO
ANIDRO
ÁLCOOL ETÍLICO
HIDRATADO
GASOLINA DE
AVIAÇÃO
QUEROSENE DE
AVIAÇÃO
TOTAL
PERCENTUAL

RODOVIÁRIO
1.709
36.652

CONSUMO POR MODAL DE TRANSPORTE (10³ tep)
FERROVIÁRIO HIDROVIÁRIO
AÉREO
TOTAL

PERCENTUAL

1.709
38.127
1.138

2,2%
48,1%
1,4%

24.454

24.454

30,8%

4.144

4.144

5,2%

5.917

7,5%

58

58

0,1%

3.762

3.762

4,7%
100,0%

5.763

1.027

448
1.138

154

72.722

1.181

1.586

3.820

79.309

91,7%

1,5%

2,0%

4,8%

100%

Outro fator bastante desfavorável ao grande consumo de combustíveis nos transportes é com
relação à alta emissão de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, desencadeando diversos outros
fatores que prejudicam diretamente a qualidade de vida terrestre, como: mudanças no clima,
aquecimento global, derretimento de calotas polares, poluição do ar, etc. E que põem em risco a
sustentabilidade do planeta.
Em 2012, o total de emissões antrópicas associadas à matriz energética brasileira atingiu
429,0MtCO2‐eq, como mostra a figura 4, sendo o setor de transportes o principal responsável
com 48,8% deste total.

Figura 4 ‐ Emissões totais de CO2 por setor ((Fonte: EPE (2), 2013).
CONCLUSÃO
Depois da análise de todos os dados, percebe‐se que há uma necessidade de melhoria no
sistema de uso energético relacionado aos transportes, principalmente os transportes
rodoviários, pois apresentam grande consumo de combustíveis e baixa eficiência energética,
originando aumento dos custos e prejudicando a sustentabilidade ambiental. Num planeta com
recursos escassos, o uso do transporte rodoviário da forma como vem sendo realizado hoje, é
contrário aos conceitos de eficiência energética e sustentabilidade. Logo, soluções podem ser
apontadas para a redução de consumo nesse setor e estudos aplicados a melhoria da eficiência,
incluindo até mesmo a realização de investimentos em modais de transportes mais eficientes,
visto que transporte não agrega valor a produtos e sua melhoria pode reduzir muito as emissões
de dióxido de carbono.
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RESUMO
O objetivo principal consiste em construir um
aerogerador de baixo custo para produção de
eletricidade para iluminação, bombeamento e
refrigeração em pequenas comunidades. Este trabalho
apresenta um desenvolvimento de um pequeno gerador
eólico, com pás composta de pneus. A partir de uma
caixa de transmissão será acoplado um motor de
corrente contínua e por fim uma turbina eólica
utilizando materiais em reuso da indústria de

automóvel. A importância desta construção foi de poder
adquirir cultura eólica no campus do IFPB em João
Pessoa. Estão previstas a concepção e construção das
pás, Nacelle e Base de Sustentação; adaptação do
gerador. Serão realizados testes aerodinâmicos e de
resistência das pás e do conjunto mecânico. Este
aerogerador poderá ser aplicado em uma nova
concepção de geração de eletricidade distribuída.

PALAVRAS-CHAVE: Aerogerador Construído com Material de Reuso, Ecotecnologia e Geração de Energia, Pás
construídas com pneus.

PROJECT VERTICAL AXIS WIND GENERATOR WITH MATERIAL
REUSE OF THE AUTOMOBILE INDUSTRY
ABSTRACT
The main objective is to build a wind turbine for low cost production of electricity for lighting, pumping and
cooling in small communities. This work presents a development of a small wind generator with blades made of tires.
Since a gearbox is combined with a DC motor, and finally a wind turbine using materials reuse in the automotive
industry. The importance of this construction was to acquire wind power culture in the IFPB campus in João Pessoa.
The design and construction of the blades, Nacelle and Base Support are provided; adapting the generator. And
aerodynamic resistance of the blades and the mechanical assembly tests will be conducted. This wind turbine can be
applied to a new concept of distributed electricity generation.
KEY-WORDS: Turbine Built with material reuse, environmental technology and Power Generation, Shovels built
with tires.

PROJETO DE GERADOR EÓLICO DE EIXO VERTICAL COM MATERIAL
DE REUSO DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA
INTRODUÇÃO
A procura por fontes de energias renováveis no mundo é crescente. O Brasil conta com menos de
2% de participação dessas energias em sua matriz energética [1][2]. Estamos no começo de uma
revolução tecnológica que busca a redução de impactos ambientais e indústrias sustentáveis. No
desenvolvimento de tais tecnologias, devemos estar atentos a meios produtivos mais conscientes
e na reintrodução dos rejeitos da produção no círculo produtivo. Este trabalho tem a
preocupação e um apelo ecológico no tocante ao reaproveitamento dos materiais que já foram
descartados e ainda podem ser utilizados. Um exemplo disto é a indústria de veículos que
proporciona um grande potencial de peças seminovas.
MATERIAIS E MÉTODOS
A construção do aerogerador começa com uma leitura do estado da arte dessas máquinas. Na
vanguarda do desenvolvimento, foi encontrado um grande avanço tecnológico. Segui-lo, requer
um alto investimento e um longo tempo de dedicação. As barreiras tecnológicas impedem
qualquer tentativa de fazer geradores eólicos, economicamente viáveis, em pequenas
comunidades. A proposta deste trabalho minimiza os custos de fabricação através de um
reaproveitamento de materiais da indústria que ainda servíveis tornando os pequenos geradores
eólicos viáveis às comunidades. Os primeiros passos no processo de construção foi desenvolver
um aerogerador com material de reuso (figura 1), este valor está restrito a algumas
especificações dos materiais [3] e equipamentos que serão aproveitados, como por exemplo, a
caixa de redução e o gerador CC que foi utilizada na construção do trabalho apresentado para o
CONNEPI2013[4].

Figura 1 – Sanonius com pneus.
3.1

Desenho das pás do rotor

Sabendo-se qual a potência do vento disponível, parte-se para o design das pás, pois este influi
diretamente no rendimento aerodinâmico da turbina. A tarefa prática é encontrar o
compromisso entre o melhor design possível, força, rigidez e técnicas de produção econômica. O
resultado somente pode ser atingido num processo iterativo. Inicialmente essa tarefa é realizada
objetivando-se o melhor coeficiente de potência, pois a energia gerada está relacionada com o
coeficiente de potência. O método utilizado para isto foi a modelagem.

3.2

Modelo Reduzido

A técnica de modelagem foi utilizada na construção das pás. Este método reduz os custos e
proporciona a visualização do comportamento do escoamento aerodinâmico semelhante ao real.
Este processo serviu ainda para discussão dos detalhes construtivos dos mecanismos.
Um teste no modelo pode ser considerado útil quando resultar em dados que possam, por meio
de transposição de escala, fornecer forças, momentos e cargas dinâmicas que existiriam no
protótipo em tamanho real. O primeiro requisito para atender essa semelhança entre modelo e
protótipo é a semelhança geométrica, ou seja, todas as dimensões lineares do modelo devem ser
relacionadas com as correspondentes no protótipo por um fator de escala constante, no caso Lm
modelo = Lp protótipo. O segundo requisito é que os escoamentos devem ser cinematicamente
semelhantes, as velocidades em pontos correspondentes devem ter a mesma direção e sentido.
Além disso, os escoamentos devem ser dinamicamente semelhantes, isso acontece quando dois
escoamentos têm distribuição de força tais que tipos idênticos de forças são paralelas, e
relacionam-se em magnitude por um fator de escala constante. Para assegurar a semelhança
dinâmica entre dois escoamentos deve-se usar o teorema Pi. Esse teorema é usado para se
encontrar grupos adimensionais governantes de um fenômeno de escoamento. Cada grupo
adimensional independente deve ter o mesmo valor no modelo e no protótipo. Esses parâmetros
adimensionais podem ser vistos como razões entre forças. Considerando escoamentos de
modelos e protótipos eles serão também dinamicamente semelhantes se o valor de um
parâmetro independente for repetido entre modelo e protótipo, como a relação do número de
Reynolds. O número de Reynolds é a razão entre forças de inércia e viscosas associadas ao fluido
(ar), ou seja, escoamentos com números de Reynolds grandes são, em geral, turbulentos.
Aqueles nos quais as forças de inércia são pequenas em comparação com as forças viscosas são
tipicamente escoamentos laminares. Logo, o número de Reynolds é da forma:
(1)
Onde: Re é o Número de Reynolds [adimensional]; é a Densidade mássica do fluido [kg/m³]; V
é a velocidade do fluido [m/s]; L é o comprimento característico [m] e μ é a viscosidade
dinâmica [Ns/m²]. A equação é descrita abaixo:
(2)
A reprodução do numero de Reynolds entre modelo e protótipo assegura a semelhança dinâmica
entre escoamentos. Sabe-se que a semelhança geométrica requer que a rugosidade superficial
relativa seja a mesma, para modelo e protótipo. Isto significa que a rugosidade relativa também é
um parâmetro que deve ser reproduzido nas relações entre modelo é protótipo. Se o modelo for
construído cuidadosamente os valores de arrasto, por exemplo, nele medidos, podem ser
transpostos por escala para o protótipo. Em muitos estudos de modelos, como consequência da

semelhança dinâmica exige-se a duplicação de diversos grupos adimensionais. Em alguns casos, a
semelhança dinâmica completa entre modelo e protótipo pode não ser atingida. Mesmo assim
quando a semelhança dinâmica não é completa, os estudos com modelos fornecem informações
úteis.
O modelo foi confeccionado e posicionado como será no protótipo: o eixo do rotor alinhado para
cima na vertical à corrente de ar. Com o número de Reynolds do modelo e do protótipo é o
mesmo para o caso do ar, então:
V L V L
m m
p p

(3)

Considerando a velocidade do ar média para o protótipo de Vp a velocidade do modelo Vm .
3.3

Semelhança de Escoamentos

Um teste no modelo pode ser considerado útil quando resultar em dados que possam, por meio
de transposição de escala, fornecer forças, momentos e cargas dinâmicas que existiriam no
protótipo em tamanho real e desenvolver técnicas para o balanceamento do rotor. O primeiro
requisito para atender essa semelhança entre modelo e protótipo é a semelhança geométrica, ou
seja, todas as dimensões lineares do modelo devem ser relacionadas com as correspondentes no
protótipo por um fator de escala constante. A confecção do modelo seguiu a geometria das pás
proposta: Pá do tipo Savonius de material plástico PVC, como mostra a Figura 2.

Figura 2 – Modelo pá Savonius feito com PVC.
A geometria Savonius é amplamente aplicada em rotores de aerogeradores de eixo vertical. O
eixo do rotor do protótipo foi alinhado para cima na vertical com a corrente de ar e considerando
a velocidade do ar média de 4 m/s. Esta velocidade foi mantida através de um sistema de
controle da velocidade do vento. Com esse experimento pôde-se determinar a melhor posição da
pá, da configuração geométrica sugerida, para a maior velocidade do rotor, como mostra a figura
3.

Figura 3 – Melhor posição das pás.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nos mecanismos de aproveitamento desta forma de energia e consequente conversão em outros
tipos de energia, estão envolvidos diversos conceitos físicos e matemáticos importantes. Dentre
eles destaca-se o conceito de rendimento.
4.1

Construção da Nacela

Após o desenvolvimento das hélices, por modelamento, pretende-se acoplá-las a um rotor
posicionado externamente à Nacelle, local onde abriga os elementos que devem ser protegidos
das intempéries, uma caixa de amplificação de velocidade com pinhão e cremalheira formando
um trem de engrenagens. Cada cremalheira é um conjunto completo de roda traseira automotiva
de aro 13 pol.: ponta de eixo, rolamento, tambor de freio e parafusos, como mostra a figura 4.

Figura 4 - Pinhão formado por cubo da roda.
A conexão entre pinhão e cremalheira é feita através de correia dentada de automóvel e dará
uma relação de dentes 132/38 resultando uma velocidade final compatível com os geradores DC
para veículos. Na caixa de amplificação será permitido acoplar diversos tipos de geradores
através de um suporte ajustável. No rotor será aplicado um sistema de freio a tambor por cabo
de aço, compatível com o ferio a tambor no automóvel, Como mostra a figura 5.

Figura 5 – Base e acoplamento de engrenagem feito com roda aro 13”.
4.2

Geradores de Corrente Contínua

Ao final do trem de engrenagens é acoplado um gerador elétrico com as seguintes
especificações: Potencial elétrico nominal 12 V e 90A. Uma vez feito isto a potência de saída do
gerador, PE, em aberto será medida para diversos valores de velocidades diferentes e será feita
uma avaliação sobre o gerador.
O princípio de funcionamento de um aerogerador é baseado no princípio de funcionamento de
um gerador elétrico. Em geral os aerogeradores usam geradores elétricos de corrente alternada
assíncronos, devido a vantagens como a relação peso/potência e capacidade de gerar tensões
mais elevadas. No entanto, neste trabalho foi utilizado um gerador C.C. do tipo excitação
separada, pois se trata de uma turbina de pequena potência. A diferença entre um gerador C.C. e
um gerador C.A. está na forma como eles são conectados ao circuito externo. Para melhorar a
forma de onda de um gerador C.C., inserem-se mais núcleos com mais barras comutadoras, de
forma a diminuir a ondulação (ripple) na carga. O gerador utilizado contém quatro núcleos e
quatro barras comutadoras, como na Figura 6. Na figura 7 é mostrado Gráfico da velocidade do
eixo do gerador versus tensão gerada CC e na Figura 8 o efeito elétrico (lâmpada).

Figura 6 - Gerador cc com quatro núcleos e quatros barras comutadoras. Fonte [6]

Figura 7 – Gráfico da velocidade do eixo do gerador versus tensão gerada CC.

Figura 8 - Geração CC observada através da lâmpada.
4.3

Perdas e Eficiência do Gerador C.C.

Já foi mostrado através do coeficiente de potência Cp que existe um percentual limite de
conversão da energia cinética do vento em energia mecânica das pás das turbinas. A conversão
de energia mecânica proveniente do movimento das pás da turbina para energia elétrica é feita
pelo gerador. Abaixo citamos as perdas envolvidas nesse processo:
a) Perdas Elétricas ou no cobre, efeito joule no enrolamento do rotor R aIa2;
b) Perdas Mecânicas: atrito nos rolamentos, atrito nas escovas, atritos com o ar;
c) Perdas Magnéticas: perdas por correntes parasitas (Foucault) e perdas por histerese.

As perdas mecânicas e no ferro se manifestam mesmo com o gerador a vazio. No entanto, as
perdas por efeito joule só existem na presença de uma carga, e dependem do valor da carga.
Contabilizando a potência mecânica PM, equação 4, recebida na entrada do gerador tem-se:
PM  PE  perdas

(4)

O rendimento do gerador elétrico é dado pela equação 5:
P
 E

(5)

PM

Onde PE é efetivamente a potência elétrica entregue a carga. Portanto a equação 6 fornece:
PE  C p PV

(6)

Após a conversão de energia cinética em energia mecânica tem-se um novo estágio de conversão
de energia: energia mecânica em energia elétrica. A potência elétrica final, obtida nos terminais
do gerador é dependente também da eficiência do gerador, de acordo com a equação 7.
PE 

C p Av 3
2

(7)

Onde,
PE é a potência elétrica (W); η é a eficiência do gerador elétrico; C p é o coeficiente de potência; ρ
é a densidade do ar (kg/m3); A é a área coberta pela rotação das hélices (m 2); V é a velocidade do
vento (m/s).
A viabilidade econômica de aerogeradores passa por uma fase inicial de predição do potencial de
geração de energia eólica. O que exige um conhecimento detalhado do comportamento dos
ventos [6]. Os dados relativos a esse comportamento auxiliam na determinação do potencial
eólico de uma região são relativos à intensidade da velocidade e à direção do vento. Até o
presente momento, a construção dessa pequena máquina transformadora de energia tem
fornecido uma gama de informações teóricas que leva o estudante a percorre questionamentos
que aguçam a imaginação proporcionando habilidades teóricas-práticas. A construção segue no
ritmo das possibilidades de tecnologia e de financiamento, bem como de habilidades pessoais.
Paralelo a isso ocorre uma verdadeira revolução tecnológica nos componentes do grupo.

CONCLUSÃO
Através da modelagem devem-se colocar as pás posicionadas à 90° perpendicular ao plano do
rotor e defasada à 60° em relação à frente de entrada do ar. O trem de engrenagens deve estar
balanceado, centralizado e ajustado. A curva do gerador, ensaiado antes do acoplamento, sugere
que a 200 RPM tem-se uma tensão de 14 V. A geração ocorre quando, após a relação de
transmissão (3,4), o rotor atingir 58 RPM. Deve-se ter cuidado para não curto-circuitar os bornes
da instalação.
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RESUMO
Este trabalho tem por objetivo analisar as características
dos briquetes de capim elefante comparando‐o com
outros tipos de briquetes, tais quais: maravalha,
resíduos de painéis, casca de arroz e moinha de carvão.
A metodologia utilizada nesta pesquisa se deu por meio
de uma representação gráfica a partir das propriedades
físicas e químicas dos briquetes estudados. No gráfico
formaram‐se quadriláteros que são resultados das
ligações dos pontos das propriedades utilizadas.

Constatou‐se que o briquete que possuísse a menor
área seria o mais adequado, dentro das condições de
pesquisa. O briquete de capim elefante é o melhor entre
os analisados, visto que apresentou um poder calorífico
(46,53 x 105cal/kg), umidade (6,00%), teor de cinzas
(0,65%), e carbono fixo (11,95%) obtendo a menor área,
cerca de (423,44 u.m).

PALAVRAS‐CHAVE: Briquete, Lenha Ecológica, Capim Elefante.

BRIQUETTE ELEPHANT GRASS: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE RENEWABLE ENERGYABSTRACT
This paper aims to analyze the characteristics of
elephant grass briquettes comparing it with other types
of briquettes, such as: wood shavings, waste panels, rice
husks and chaff charcoal. The methodology used in this
research was through a graphic representation from the
physical and chemical properties of the briquettes
studied. In graphic formed quads that are results of
connections points of the properties used. It was found

KEY‐WORDS: Briquette, Ecologic firewood, elephant grass.

that the briquette which owned a smaller area would be
most appropriate within the search conditions. The
briquette elephant grass is the best among the analyzed
since had a calorific value (46.53 x 105cal/kg), moisture
(6.00%), ash content (0.65%) and fixed carbon (11.95%)
getting a smaller area around (423.44 a).

BRIQUETE DE CAPIM ELEFANTE: UMA ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL DE ENERGIA RENOVÁVEL
1. INTRODUÇÃO
Em países ricos em recursos naturais tal quais as sociedades capitalistas, buscam
incessantemente o lucro, vem extraindo cada vez mais elementos da natureza, ocorrendo um
desequilíbrio ambiental. Na atualidade o Brasil sendo um desses países, vem necessitando de
energias renováveis, buscando uma solução para que não haja um esgotamento de seus
recursos.
A sustentabilidade está diretamente ligada ao uso dos recursos naturais, visto que de uma
forma que não afete tanto ao meio ambiente, para que eles se mantenham no futuro. O uso de
energias limpas, assim como a briquetagem, além de preservar as reservas minerais, busca
diminuir a poluição do ar, o desmatamento das árvores, e pode ser considerada uma nova fonte
de economia. De acordo com Vale e Gentil (2008), afirmam que existem em torno de 60 usinas
de briquetagem no Brasil, tanto para uso próprio na geração de energia como para comércio
atacadista ou varejista, produzindo anualmente 450 mil toneladas de briquete de madeira e com
preços variáveis de R$ 150,00/ton a R$ 400,00/ton.
Diante do exposto, tem‐se como objetivo geral deste trabalho comparar os índices físicos e
químicos do briquete de capim elefante com outros briquetes de diferentes materiais, por meio
de estudos já consolidados.
2 – PERSPECTIVAS TEÓRICAS
Na atualidade necessitasse de uma grande demanda de fontes de energia para atender as
presentes necessidades, visto que estas aumentaram drasticamente ao longo dos últimos anos e
permanecera majorando. Segundo (GOLDEMBERG, 1998) 92% da energia usada no mundo,
deriva dos combustíveis fosseis como petróleo, carvão mineral e gás natural. Porem estas energia
são de caráter não renovável que trazem malefícios ao mundo em termos econômicos e
principalmente ambientais. A queima destes combustíveis fosseis gera o aquecimento global que
é um problema extremamente grave que pode comprometer a sobrevivência da espécie
humana. Conforme (GORE, 2006) esse aumento do aquecimento global gerou uma preocupação
enorme por alternativas energéticas que atendessem à demanda humana sem causar a poluição
e as mudanças climáticas planetárias como as que estão ocorrendo.
Daí surgiram as energias renováveis que vem sendo cada vez mais desenvolvidas e
aprimoradas, exemplo delas são a energia eólica, energia solar e energia de biomassa. Esta
última tem sido uma das mais aperfeiçoadas e empregadas na área energética por apresentar
características ambientais, de baixo preço, renovável a cada plantio, farta e com uma potência de
produção no limite das terras cultiváveis que o planeta oferece afirma (GOLDEMBREG, 1998).

Esta fonte de energia deriva da biomassa que segundo (GOLDEMBERG, 1998) são produtos vivos
ou mortos e seus descartes de origem animal ou vegetal. A lenha é muito utilizada para produção
de energia de biomassa porem faz parte de um contexto de degradação ambiental, visto isso vem
sendo desenvolvidas lenhas ecológicas para tentar minimizar esse problema.
2.1 Briquetes
Em 1962 surgiu a palavra briquete como sendo uma mistura de turfa, água e argila plástica.
Desta época pra cá, a tecnologia do briquete de madeira avançou lentamente transformando‐se
em um biocombustível sólido com apelo ambiental (BROWN, 2014). Estes eram inicialmente
constituídos só de madeira, porem tem sido cada vez mais desenvolvidos com outros materiais
desde bagaços de cana de açúcar à casca de café. Segundo (QUIRINO, 1987) todo briquete é um
combustível, ou seja, é um material cuja queima é utilizada para produzir calor, energia ou luz.
O briquete em fabricação é submetido a um processo de briquetagem que consiste na
aplicação de pressão através de uma prensa mecânica em uma massa de matéria prima
transformando‐a em um sólido cilíndrico compacto com elevada densidade e poder calorífico
(FILIPPETTO, 2008) e segundo (QUIRINO, 1991) é uma forma eficiente para concentrar a energia
disponível na biomassa. Este fato pode ser explicado pela consideração de que 1,00 m³ de
briquetes contêm pelo menos quatro vezes mais energia que 1,00 m³ de resíduos, levando‐se em
consideração a densidade a granel e o poder calorífico médio destes materiais.
Os principais estudos fazem comparações dos briquetes com a lenha que é a sua maior
concorrente no mercado, e é a partir desta comparação que vemos as maiores vantagens na
utilização de briquetes, (VALE e GENTIL, 2008) afirmaram que, em comparação com a lenha, seu
concorrente direto, o briquete possui maior densidade energética, tem maior rapidez na geração
de temperatura e calor, proporciona redução dos custos de transporte, proporciona menor custo
de manuseio, infraestrutura de armazenamento, movimentação, mão‐de‐obra, encargos sociais,
maior apelo ambiental por ser produzido de resíduos. Os briquetes podem ser aplicados em
qualquer local que haja a utilização de fornos ou caldeias, seja em padarias, pizzarias,
churrascarias, cerâmicas, ou até no uso doméstico.
Morais et al, (2006) produziu briquetes a base de casca de arroz na cidade de Manaus/AM, o
trabalho consistiu na avaliação do processo de briquetagem da casca de arroz e suas
características gerais. O problema encontrado foi devido a elevada quantidade de cinzas
presentes na biomassa, que é um fator característico dessa biomassa. Porém considerando os
demais resultados das suas características mecânicas e energéticas consideráveis, certificou‐se
que há viabilidade na obtenção de energia a partir dessa fonte. Um ponto no qual foi de grande
relevância é em relação a granulometria da biomassa do material utilizado que é um fator

decisivo para o resultado final do briquete, a granulometria ideal da casca de arroz foi de
partículas com tamanhos entre 5mm e 10mm.
A produção de briquetes obtida por Gouvêia (2012) tem como matéria prima resíduos de
madeira, a maravalha e os painéis, e uma lignina que serve como ligante. Este trabalho teve por
objetivo estudar a viabilidade técnica e ambiental da produção destes briquetes. Os briquetes de
maravalha e os de painéis tiveram resultados consideráveis, devido a terem bons índices de
resistência mecânica e teor de cinzas, concluiu‐se então que estes são viáveis do ponto de vista
técnico e ambiental.
Lucena et al. (2008) analisaram as características de briquetes de carvão vegetal a
partir de resíduos siderúrgicos (moinha) e veriﬁcaram a inﬂuência das mesmas sobre seus
desempenhos quando submetidos ao processo de redução e oxidação através de um índice
denominado “índice de combustão” (ICOM), integrando, num só valor, o tempo de
combustão, a temperatura gerada durante a combustão e a massa consumida para gerá‐la. A
análise imediata da moinha de carvão, utilizada para confecção dos briquetes, revelou que a
moinha apresentava boas características físicas e químicas o que acarretou concluir que a
produção é viável.
2.2 Briquetes capim elefante
A utilização de biomassa de lignocelulose para produção de briquetes vem aumentando
cada vez mais, devido às vantagens que esses materiais apresentam e pelo fato de promoverem
o ciclo do carbono, que ocorre a partir do processo de fotossíntese. As plantas perenes, de ciclo
de vida longa, como as gramíneas ou árvores de rápido crescimento são particularmente
atrativas para a produção em larga escala de biocombustíveis sustentáveis porque possuem
raízes de longa vida que promovem a planta uma estimativa de vida maior com maior produção
de biomassa.
O capim elefante é uma gramínea originaria da África, e tem como principais
características a absorção de altas taxas de CO2, o grande crescimento vegetativo, o fato de ser
todo aproveitado desde o caule até as folhas, e entre outras. Em sua produção apresenta uma
grande quantidade de biomassa vegetal, de considerável valor energético. O capim oferece de
duas a quatro colheitas anuais, segundo Osava (2008), e o briquete de capim libera 40% mais
calor que o cavaco de madeira durante a queima e possui baixo teor de umidade, cerca de 20%
menos que o cavaco.
Os briquetes constituídos de plantas ou gramíneas, como é o caso do capim elefante
possuem condições de emissão zero, como afirma Rocha, Souza e Damasceno (2009) a
combustão de briquetes, se bem regulada, produz apenas CO2 (dióxido de carbono) e água em

forma de vapor. Nesse caso o CO2 liberado, não contribui para o aumento do efeito estufa no
planeta, pois ele é o mesmo que foi armazenado pela planta na fotossíntese, ou seja, emissão
zero. Logo a menos poluição, já que a queima da biomassa na atmosfera, na maioria das vezes, é
compensada pela absorção do plantio do novo capim.
A produção de briquetes obtida por Vilela (2013) foi desenvolvida em Minas Gerais e é feita a
partir da utilização da biomassa do capim elefante, este trabalho tem como objetivo produzir os
briquetes e avaliar as suas características químicas e físicas, que em meio aos resultados
encontrados mostrou‐se positivo. Concluindo que a produção é viável e possui vantagens em
relação a utilização de outros materiais para produção de briquetes, além de afirmar que o capim
elefante é uma ótima alternativa para produção do briquete devido a sua alta produção de
biomassa.
3. MATERIAIS E MÉTODOS
A metodologia adotada pela pesquisa é exploratório‐descritiva no sentido de buscar conhecer
e descrever com maior profundidade o assunto (MALHOTRA, 2001; BEUREN, 2003). Inicialmente
foi utilizada pesquisa bibliográfica que permite ao investigador se utilizar de informações
necessárias à condução da pesquisa de origem secundária. O estudo caracteriza‐se ainda como
sendo de abordagem qualitativa
Realizou‐se uma pesquisa bibliográfica sobre o capim elefante como elemento base de
briquetes de alto poder calorífico. Os resultados foram comparados com outros quatro briquetes
(maravalhas, resíduos de painéis, casca de arroz e moinha) em relação aos aspectos químicos e
físicos de seus componentes.
No intuito de se compararem os briquetes em estudo, utilizou‐se de um método
desenvolvido para esta pesquisa, no qual se observa a menor área sob o quadrilátero,
decomposto na área de dois triângulos (A1 e A2), conforme Figura 1.
Figura 1 – Método da menor área
Carbono Fixo

Poder calorífico
105 cal/Kg

A1

A2

Umidade (%)

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Teor de cinzas (%)

Para se encontrar o briquete mais robusto, faz‐se o cálculo das áreas dos dois triângulos (A1
e A2) formados a partir do quadrilátero, cujos pontos no gráfico são determinados mediante os
valores de cada variável observada na pesquisa em questão.
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Foram realizados estudos analisando‐se as propriedades de diferentes tipos de briquetes, as
quais determinam a viabilidade e os tipos de materiais utilizados na produção destes. As
propriedades dos briquetes de capim elefante serão comparadas com a de outros tipos, quais
sejam: maravalhas, resíduos de painéis, casca de arroz e o de madeira de eucaliptos com adição
de 25% de RRSU (rejeitos de resíduos sólidos urbanos).
A Tabela 1 apresenta os dados referentes ao teor de umidade, teor de cinzas, poder
calorifico e carbono fixo dos briquetes analisados nesta pesquisa.
Tabela 1 – Características dos briquetes.
Comparação dos índices físicos e químicos dos briquetes
Teor de
umidade
(%)

Teor de
cinzas (%)

Capim elefante

6,00

Maravalhas

Tipos de
briquetes

Poder
calorífico
5

Carbono
fixo

Autores

(10 cal/kg)

(%)

0,65

46,53

11,95

Vilela (2013)

11,52

0,59

47,29

15,53

Gouvêa (2012)

Resíduos de
Painéis

9,05

0,73

45,22

16,40

Gouvêa (2012)

Casca de arroz

4,28

42,16

42,74

47,50

Morais et al
(2006)

Moinha de
carvão

9,50

25,40

45,00

59,50

Lucena et al.
(2008)

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

As umidades dos briquetes analisados variaram de 4,28% a 12%. A relação existente entre a
fumaça obtida pelo briquete e a umidade afirma que quanto maior a umidade maior será o índice
de fumaça obtiva, sendo as duas grandezas diretamente proporcionais. O briquete de capim
elefante apresentou uma umidade de 6%, um valor relativamente baixo em relação aos outros
briquetes estudados: moinha de carvão (9,50%), resíduos de painéis (9,05%), casca de arroz
(9,50%) e o de maravalhas (11,52%).
Os valores dos teores de cinzas encontrados foram baixos, com exceção o de casca de arroz
que obteve 42,16%, considerado alto para esta análise. Segundo Gonçalves, Sartori e Leão (2009)
é desejável que após a queima dos briquetes haja a menor quantidade de cinzas possíveis. O

briquete de capim elefante possui um teor de cinzas de 0,65%, um valor considerado apropriado
para queima. Observando os demais briquetes, a maravalha mostra‐se como a mais eficiente
neste quesito, com apenas 0,59% de cinzas. E os demais apresentaram valores de 9,05% o de
resíduos de painéis e 25,40% o de moinha de carvão.
Os briquetes em geral devem conter o mínimo possível de carbono fixo, devido o carbono
ser liberado no processo de queima do briquete, poluindo cada vez mais o meio ambiente. O
carbono fixo encontrado no briquete de capim elefante obteve o valor mais baixo, comparado
com os demais. O valor encontrado foi de 11,95% em detrimento a valores mais elevados dos
demais briquetes: maravalhas (15,53%), resíduos de painéis (16,40%), moinha de carvão (59,50%)
e casca de arroz (47,50%).
Já em relação ao poder calorifico, esta variável é considerada das principais propriedades que
foram analisadas, visto que define‐se como a quantidade de energia na forma de calor liberada
pela combustão de uma unidade de massa (JARA, 1989). Entre os briquetes estudados, o de
maravalhas possui o maior poder calorífico, cerca de 4729 kcal/kg, seguindo de capim elefante
(4653 Kcal/Kg), resíduos de painéis (4522 Kcal/Kg), moinha de carvão (4500 Kcal/Kg) e o de casca
de arroz (4274 kcal/kg).
A partir da metodologia utilizada encontraram‐se os valores apresentados na Tabela 2,
nos quais consistem as áreas dos triângulos representados sobre o gráfico da Figura 2. Para isto
foram utilizados os valores das quatro variáveis: carbono fixo, teor de umidade, teor de cinzas e
poder calorífico.
COMPARAÇÃO A PARTIR DA METODOLOGIA PROPOSTA DA MENOR ÁREA
Figura 2 – Comparação gráfica dos briquetes

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.

Analisando estas variáveis, visto que o poder calorífico é o mais importante e deve
apresentar um valor maior e os demais valores relativamente baixos, observa‐se que o briquete
de menor área sob o gráfico é o mais adequado, se e somente se os poderes caloríficos forem
constantes ou muito próximos.
O cálculo utilizado para obter o valor da área do quadrilátero, resultado da ligação dos
pontos das variáveis, se deu a partir da divisão deste em dois triângulos, e posteriormente no
cálculo de suas áreas a partir da fórmula:
(Equação 01)
Onde,
A = Área do triangulo
b = Base
h = Altura
Tabela 2 – Aplicação da metodologia da menor área
Somatório das áreas sobre os triângulos
Área 1 (u.m)

Área 2
(u.m)

Área Total (u.m)

Capim elefante

417,61

5,83

423,44

Maravalhas

639,60

7,98

647,60

Resíduos de Painéis

575,42

9,29

584,71

Casca de arroz

1106,54

1091,52

2198,06

Moinha de carvão

1552,50

876,30

2428,80

Tipos de briquetes

Fonte: Dados da pesquisa, 2014.
Nota: u.m – Unidade de medida

Observa‐se que os briquetes analisados obtiveram áreas variando entre 423,44 u.m e
2420,80 u.m. O briquete de capim elefante apresentou a menor área (423,44 u.m) seguida de
resíduos de painéis (584,71 u.m), maravalhas (647,60 u.m), casca de arroz (2198,06 u.m) e
moinha de carvão (2428,80 u.m).
O briquete de capim elefante, levando‐se em consideração a metodologia utilizada,
apresentou a menor área entre os briquetes estudados.

5. CONCLUSÕES
A presente pesquisa teve como objetivo geral comparar os índices físicos e químicos do
briquete de capim elefante com outros briquetes de diferentes materiais, por meio de estudos já
consolidados.
A partir de uma análise gráfica com o recurso de obtenção da menor área sob o gráfico
plotado, fora constatado que o capim elefante apresentou‐se como o melhor briquete baseado
no polinômio (teor de cinzas, carbono fixo, umidade e poder calorífico) dentre os briquetes
observados nesta pesquisa.
Portanto, é lícito dizer que o briquete de capim elefante é mais uma alternativa sustentável
no processo de busca por energias renováveis eficientes e de baixo custo, contribuindo para o
desenvolvimento da matriz energética do país.
Sugerem‐se, para pesquisas futuras, estudos relacionados a ensaios experimentais com o
capim elefante misturado a outros componentes que possam elevar seu poder calorífico, sem
prejudicar o meio ambiente. Como também novos levantamentos teóricos a partir de outra
matriz de recursos energéticos.
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RESUMO
O Brasil apresenta, durante todo o ano, índices elevados
de irradiação solar, conferindo ao país um alto potencial
de aproveitamento deste recurso natural em especial a
geração fotovoltaica. Entretanto sistemas fotovoltaicos
ainda apresentam baixo rendimento e, como forma de
melhorar o desempenho, bem como, entender melhor o
comportamento desses sistemas sob diferentes
condições, faz‐se necessário ferramentas para aquisição
de dados em tempo real. Sistemas de Aquisição de
Dados, amplamente aplicados no desenvolvimento de
pesquisas de diversas áreas, podem auxiliar nesse tipo
de trabalho, processando e armazenando informações

que sirvam como parâmetros para determinar a
eficiência do painel, o potencial de geração de uma
região ou simplesmente monitorando a dinâmica desses
sistemas, porém eles ainda apresentam um custo
relativamente elevado. Este artigo descreve o
desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados
de baixo custo dedicado ao monitoramento de variáveis
elétricas e climáticas que permitem avaliar os principais
parâmetros associados ao comportamento de um
sistema solar fotovoltaico. Os resultados dos ensaios
realizados confirmam a viabilidade do projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: microcontroladores, energia solar, aquisição de dados.

DEVELOPMENT OF A LOW COST DATA ACQUISITION SYSTEM FOR MONITORING OF
PHOTOVOLTAIC GENERATION SYSTEMS
ABSTRACT
Brazil has, all year round, high levels of solar
irradiation, giving the country a high potential uses of
this natural resource in particular photovoltaic
generation. However photovoltaic systems still have
low efficiency and as a way to improve performance, as
well as better understand the behavior of these systems
under different conditions, it is necessary tools for data
acquisition in real time. Data Acquisition Systems,
widely applied in the development of research in
several areas, can assist in this type of work, processing

and storing information that serve as parameters to
determine the efficiency of the panel, the generation
potential of a region or simply monitoring the dynamics
these systems, but they still have a relatively high cost.
This article describes the development of a system of
data acquisition of low cost dedicated to monitoring
electrical and climatic variables for assessing the main
parameters associated with the behavior of a solar
photovoltaic system. The results of the tests confirm
the viability of the project.

KEY‐WORDS: microcontrollers, solar energy, data acquisition.

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS DE BAIXO CUSTO PARA
MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA
INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a evolução tecnológica e a demanda mundial por energia elétrica têm
crescido, fato que leva ao uso mais acentuado das reservas de fontes de energias não renováveis,
sobretudo, as de origem fóssil. Como consequência há um aumento da degradação o meio
ambiente por meio da poluição do ar, destruição de ecossistemas e emissão de gases do efeito
estufa. Para suprir a demanda de energia e diminuir os tais efeitos causados pela utilização das
fontes de energia limitadas faz‐se necessário dispor de fontes menos agressivas, ou renováveis.
O aproveitamento da energia solar fotovoltaica é uma opção na busca por alternativas
menos agressivas ao meio ambiente, pois consiste numa fonte energética renovável isenta da
produção resíduos (CERQUEIRA, 2009).
Estudos mostram que o Brasil tem melhores médias de irradiação solar do que muitos
países da Europa (Tabela 1), em particular à Alemanha, cujo programa de incentivo ao
aproveitamento da energia solar é um dos maiores do mundo.
O Brasil, que tem em torno de 95% de seu território na região intertropical do planeta e
dimensões continentais, é considerado uma potência em energia solar, principalmente o
semiárido nordestino (CIPRIANO et al, 2007). Comparado a outros países, com menores índices
de irradiação, é o que possui menor investimento em sistemas fotovoltaicos, além do escasso
apoio a pesquisas juntamente com a ausência de incentivos fiscais tornam a utilização da energia
solar fotovoltaica pouco difundida.
Tabela 1 ‐ Índices de irradiação solar no Brasil e Países europeus
PAÍSES

MÉDIA ANUAL DE ENERGIA SOLAR

Unidade

Brasil

1500 – 2300

kWh/m²

Alemanha

900 – 1250

kWh/m²

França

900 – 1650

kWh/m²

Espanha

1200 – 1850

kWh/m²

Fonte – PEREIRA et al, 2006.
Apesar de sistemas fotovoltaicos se mostrarem vantajosos no ponto de vista ambiental,
ainda apresentam baixo rendimento, se comparados com processos de geração de energia que
usam derivados fósseis. Outros fatores que interferem negativamente no rendimento de um
sistema solar estão ligadas a sazonalidade da irradiação solar, direção do sol, nebulosidade e
temperatura de funcionamento dos painéis. Os dados que interferem na geração de energia solar
devem ser medidos e mapeados em tempo real, de forma que se tenham parâmetros para atuar
juntos aos módulos solares, aumentando rendimento do sistema.
Para a aquisição dessas variáveis faz‐se uso dos Sistemas de Aquisição de Dados (SAD),
que tem como vantagens a possibilidade de utilização em ambientes onde o acesso é difícil, a

possibilidade de leitura de várias grandezas distintas em tempo real, a disponibilidade para a
verificação contínua de algumas aferições e tamanho compacto, além de possuir uma boa
precisão.
Neste contexto, este trabalho desenvolveu um sistema de aquisição de dados de baixo
custo, para o monitoramento de painéis fotovoltaicos, com a finalidade de aferir variáveis
elétricas e climáticas, como tensão, corrente, potência e temperatura. O sistema desenvolvido é
baseado no microcontrolador PIC16F877A, em conjunto com uma memória EEPROM de 1 Mb,
um módulo RTC (Real‐Time Clock) e um display de cristal líquido (LCD).
MATÉRIAIS E MÉTODOS
O sistema desenvolvido é composto de duas placas, uma placa de processamento de
dados, elaboradas por alunos do 3º ano do ensino médio integrado em eletrotécnica, e uma
placa de condicionamento de sinal desenvolvida um aluno do 2º ano do mesmo curso.
O SAD baseado em PIC foi montado de forma que se pudesse medir a temperatura em
dois pontos distintos de um painel fotovoltaico e a temperatura ambiente, além medir a tensão
gerada pela placa e a corrente drenada por uma carga.
O sistema foi testado em módulo didático, desenvolvido anteriormente no próprio
IFSERTÃO para estudos de sistemas fotovoltaicos (BORGES NETO et al, 2008).
PLACA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
A placa de processamento de dados é baseada num microcontrolador PIC de 8 bits, de
referência PIC16F877A (Figura 1), cuja principal função é ler e digitalizar todos os dados
analógicos oriundos da placa de condicionamento de sinal, mostrá‐los em tempo real num
display de cristal líquido (LCD), de referência MGD2004D, e registrar a informação na memória
EEPROM, de referência 24C1025, juntamente com a hora e data do momento da leitura através
do módulo RTC, de referência PCF8583. A placa de processamento de dados também é
responsável por calcular a potência instantânea e enviar a um computador todos os dados
armazenados na memória EEPROM via porta serial, quando solicitado.

Figura 1 – Microcontrolador PIC16F877A (Microchip,2003).

Para a leitura e conversão dos dados analógicos utilizou‐se o conversor analógico/digital
(A/D) interno ao microcontrolador. Embora esse periférico tenha oito canais e uma resolução de
10 bits no projeto utilizaram‐se apenas cinco canais: um para medir a tensão gerada na placa,
outro para medir a corrente drenada pela carga e três canais para a medição de temperaturas.
Para a comunicação com a memória EEPROM e o RTC, utilizou‐se um barramento I2C,
operando a 400 kHz. O módulo RTC, para manter as informações de data e hora, requer de uma
fonte de energia adicional e de um cristal de 32.768 kHz, de forma que quando a alimentação da
placa cessa, a bateria continua alimentando apenas o circuito de tempo real e seu cristal.
Para o acionamento do display utilizou‐se PORTS de I/O de uso geral. O display foi
configurado para utilizar um barramento paralelo de 8 bits. Na comunicação do microcontrolador
com o computador utilizou‐se o periférico USART, que controla a comunicação serial do PIC. A
velocidade de comunicação foi configurada para 9.600 bps, com pacotes de 8 bits. Para a
conexão direta com o computador utilizou‐se ainda o circuito integrado MAX232, que permite
converter os níveis de tensão TTL do PIC para os níveis da porta do computador. A figura 2
mostra a placa de processamento de dados montada e o display ligado.

Figura 2 ‐ Placa de processamento de dados e display LCD.
PLACA DE CONDICIONAMENTO DE SINAIS
A temperatura de operação do painel fotovoltaico influencia no ponto de máxima
transferência de potencia, de forma que, quanto maior a temperatura, menor o rendimento
(BORGES NETO E CARVALHO, 2012). Considerando que o calor não fica distribuído
uniformemente no painel fotovoltaico, fez‐se a medição em dois pontos distintos ambos na parte
traseira do mesmo. Como sensor de temperatura optou‐se pelo circuito integrado LM35,
fabricado pela Texas Instruments que opera de forma linear na faixa de ‐55 a 150 C, com resposta
de 10 mV/ C e precisão de 0,5 C. O sinal de saída dos três sensores usados no projeto foi
amplificado individualmente em dez vezes, antes de ser aplicado ao conversor A/D do PIC.
A placa de condicionamento de sinais (Figura 3) tem como função principal ajustar os
sinais de saída dos transdutores para que o microcontrolador consiga fazer a leitura de forma
eficaz e exata. A mesma usa como base o circuito integrado LM324, que é composto por quatro
amplificadores operacionais. Os amplificadores operacionais foram necessários posto que os
sensores utilizados operam com uma tensão de saída relativamente baixa.

Figura 3 ‐ Placa de condicionamento de sinais.
Para medição a corrente de carga utilizou‐se o transdutor ACS756, que é um circuito
integrado que mede correntes CC ou CA com uma boa exatidão. Para cada ampère medido o
circuito apresenta em sua saída um tensão de 40 mV. A maior dificuldade para lidar com esse
componente foi o fato do valor do off‐set na saída variar bruscamente de acordo flutuações da
fonte de alimentação do mesmo.
Para medição da tensão gerada pelo sistema utilizou‐se um circuito divisor de tensão,
para reduzi‐la antes de chegar ao conversor A/D do PIC. Tensões altas em suas entradas
poderiam danificá‐lo.
Após o condicionamento de todos os sinais, ainda foram adicionados circuitos passa‐
baixa, com frequência de corte de 1 kHz, para remover alguns componentes CA que levaram a
erros nas leituras.
O sistema foi instalado num modulo didático, mostrado na figura 4, desenvolvido
exclusivamente para estudos na área de energia solar fotovoltaica (BORGES NETO et al, 2008).

Figura 4 ‐ Modo didático fotovoltaico.
O módulo é composto por dois painéis fotovoltaicos fixos, um inversor e um banco de
baterias, além de algumas cargas CA. Para os ensaios utilizou‐se apenas um dos painéis, sem
bateria, conectado a uma lâmpada dicroica de 12V ‐ 50W em função de sua estabilidade elétrica.
O sistema funcionou ininterruptamente colhendo dados a cada cinco minutos. Ao final do

período de testes as leituras foram transmitidas via comunicação serial para um computador
pessoal.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os testes e validação do sistema foram realizados no intervalo de 04 a 08 de julho de
2013, no campus Petrolina do IF Sertão Pernambucano, na cidade de Petrolina‐PE.
Os dados registrados foram utilizados na elaboração do gráfico da figura 5 que tem como
parâmetros: a tensão gerada pelo painel, a corrente de carga, a potência instantânea, a
temperatura dos painéis fotovoltaicos (T1 e T2) e a temperatura ambiente.

Figura 5 ‐ Curvas de comportamento do sistema durante o período de testes.
Nos primeiros dias de testes houve nebulosidade, um dos sensores de temperatura (T2)
apresentou defeito no primeiro dia e o sensor de corrente apresentou pequenos desvios de
leitura, fatores que inviabilizaram uma análise mais exata do potencial de geração do sistema.
Contudo, observando os dados referentes à temperatura e potência do quarto dia de teste
(Figura 6), é possível verificar com mais detalhes a influência exercida pela temperatura dos
painéis no rendimento do sistema uma vez que, tanto a temperatura ambiente como a
temperatura da placa solar são maiores, se comparados ao quinto dia de medição (Figura 7).

Figura 6 ‐ Comportamento detalhado do quarto dia de funcionamento.

Figura 7 ‐ Comportamento detalhado do quinto dia de funcionamento.
Por outro lado, os picos de potencia gerados pela placa, no quinto dia, são maiores se
comparado com o quarto dia. É importante observar também que os sensores de temperatura T1
e T2, apesar e estarem no mesmo painel fotovoltaico, mostram temperaturas diferentes na
maior parte do tempo, o que comprova que o calor no painel fotovoltaico não é distribuído de
maneira uniforme.
CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTO FUTUROS
Nesse trabalho avaliou‐se o uso de um sistema de aquisição de dados de baixo custo,
aplicado a um sistema fotovoltaico. Com base no comportamento do sistema proposto, nos
dados colhidos e na análise desses dados conclui‐se que apesar de algumas falhas em sensores, o
sistema funcionou como o esperado, mostrando que tecnologias de baixo custo podem ser
aplicadas no desenvolvimento de ferramentas que auxiliem no desenvolvimento de pesquisas na
área de energias renováveis ou em outras áreas.
Outro ponto importante durante a execução desse trabalho foi o envolvimento de alunos
do ensino médio integrado com o tema de energias renováveis, assunto ainda pouco difundido
nas escolas brasileiras.
Como desenvolvimento futuro será integrado um módulo de radiofrequência aos circuitos
e será desenvolvido um software para o recebimento de todas as medições remotamente.
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RESUMO
Com o crescente avanço da tecnologia, os equipamentos
eletrônicos vêm cada vez mais exercendo funções de
grande importância no cotidiano urbano. Um exemplo
são os semáforos eletrônicos, os quais estão localizados
nas principais vias das cidades brasileiras. Este trabalho
trata do desenvolvimento de um Sistema de
Microgeração de Energia Solar Conectado a Rede
Elétrica para Alimentação de Semáforos Urbanos, neste
tipo de aplicação o sistema injeta o excesso de energia
gerada para alimentar o semáforo em forma de créditos
para uso posterior, por exemplo, usar os créditos ganhos
durante a noite, também tem como objetivo estimular o
uso de fontes alternativas de energia na região visando

à preservação do meio ambiente e a redução dos gastos
de energia elétrica com semáforos, para isso foi preciso
realizar uma pesquisar sobre a viabilidade do uso da
fonte de energia alternativa e fazer parcerias com
instituições de pesquisas cientificas que possam
financiar o projeto e, com instituições locais para
possível implantação da solução apresentada nas vias de
cruzamentos da Cidade de Iguatu‐CE. A obra será
realizada a partir de uma pesquisa com abordagem
experimental, fundamentada com uma ampla pesquisa
bibliográfica e; um estudo de caso feito nos semáforos
do município. Espera‐se com este uma economia de no
mínimo 90% dos gastos com uso de energia elétrica.

PALAVRAS‐CHAVE: Microgeração com Energia Solar, Semáforos Inteligentes, Sistemas Conectados a rede Elétrica.

MICROGENERATION SYSTEM OF SOLAR ENERGY CONNECTED TO MAINS SUPPLY FOR URBAN
TRAFFIC LIGHT
ABSTRACT
With the increasing advancement of technology,
electronics have increasingly acting of great importance
in urban daily life. An example are the electronic traffic
signals , which are located on the main roads of the
cities. This work deals with the development of a system
Microgeneration Solar Power Connected to Power Grid
Power for Urban Traffic lights , this type of application
the system injects excess energy generated to power
the lights in the form of credits for later use , eg , use
the credits earned during the night , also aims to
encourage the use of alternative energy sources in the
region aimed at preserving the environment and

reducing the spending power to traffic lights , it was
necessary to conduct a search on the feasibility of using
source alternative to partnering with scientific research
institutions to fund the project and with local
institutions for possible deployment of the solution
presented in the process of crossing the City of Iguatu ‐
EC energy. The work will be performed from a survey of
experimental approach, based on an extensive literature
search and ; a case study from the lights of the city . It is
expected that this savings of at least 90 % of spending
on
electricity
usage.

KEY‐WORDS: Microgeneration with Solar Energy, Smart Traffic Lights, Connected Systems to Power Network.

SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR CONECTADO A REDE ELÉTRICA PARA
ALIMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS URBANOS
INTRODUÇÃO
O ritmo de crescimento populacional e os avanços da humanidade estão cada vez maiores este
ritmo é proporcional às inovações tecnológicas estas se tornam essenciais para vida da
sociedade, a cada dia são criadas novas indústrias para suprir as necessidades de toda a
população, novos aparelhos para facilitar a vida humana e solucionar os problemas do homem. A
maioria desses aparelhos é movida a um tipo de energia, a energia mais utilizada é a provida
pelos fluxos de elétrons, quanto mais à humanidade cresce e evolui mais necessita da energia
elétrica.
A geração de energia elétrica pelos meios mais comuns atuais tem se mostrado ineficiente para
suprir e garantir as demandas previstas pelo ritmo de desenvolvimento da sociedade, no Brasil o
sistema energético funciona no limite, com perigo de pane geral a qualquer momento. Devido a
este problema as próprias empresas de fornecimento de energia e o governo começaram a
incentivar a geração de energias vindas de outras fontes inovadoras.
Uma das fontes de energia que pode ser convertida em energia elétrica é a energia solar, que
apresenta várias vantagens desde a grande abundância ao fato de ser renovável limpa e não
poluente.
Em 2012 a ANEEL estabeleceu a normativa 482 que estabelece as condições gerais para o acesso
da mini e micro geração de energia elétrica distribuída aos sistemas de distribuição da energia
elétrica. Esta permite que pequenos produtores possam ter seu sistema de micro geração
conectados a rede elétrica para geração de energia elétrica provida de outras fontes alternativas
com o objetivo de auxiliar o sistema elétrico de todo o país.
Os semáforos urbanos são objetos indispensáveis para controlar o transito nas cidades, e
funcionam 24 horas, acarretando em um consumo significativo de energia elétrica,
consequentemente em um grande gasto para os órgãos responsáveis, neste caso implementar
um sistema solar conectado a rede elétrica onde em cada cruzamento com semáforo seria
instalado um sistema de microgeração.
Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema de microgeração de energia elétrica
através da energia solar fotovoltaica, que alimente semáforos urbanos a ser implantada na
cidade de Iguatu‐CE, numa configuração conectada a rede elétrica (Grid‐Tied /On‐Grid)
permitindo que seja injetado o excesso de energia gerada, na rede da concessionária em forma
de créditos para posteriormente ser usada.

MATERIAIS E MÉTODOS
Esta pesquisa encontra‐se em desenvolvimento na Escola Estadual de Educação Profissional
Amélia Figueiredo de Lavor. São utilizados para o seu desenvolvimento referências bibliográficas,
computadores, placa solar fotovoltaica (converte energia provida dos fótons em energia elétrica),
inversor de frequência (converte energia elétrica do tipo contínua para alternada), relógio
medidor de consumo de energia bidirecional (mede a energia consumida da rede elétrica e o que
é injetado na mesma), dispositivo de proteção contra surto (dispositivo de segurança que garante
estabilidade dos níveis de energia).
Os sistemas solares conectados a rede elétrica, chamados de grid‐tied ou on‐grid estão cada vez
mais sendo estudados depois da resolução da ANEEL RN 482 de 2012, que incentiva os pequenos
sistemas de microgeração de energia e determina que as concessionárias comprem o excesso
gerado pelo sistema usando uma configuração representada pela figura abaixo:

Figura 01 – Sistema solar conectado a rede elétrica (Grid‐tie)
Nestes sistemas placas solares convertem energia luminosa provida do sol em energia elétrica e
alimentam os aparelhos eletrônicos, o excesso da energia gerada durante dia é injetado
automaticamente na rede elétrica e transformada em créditos para o pequeno produtor, o
mesmo pode usar os créditos no período da noite quando não há energia solar ou pode vender a
energia injetada na rede elétrica para a concessionária.
A seguir Rutther descreve como funcionam os sistemas conectados a rede elétrica.
Na configuração mais comum, estes sistemas são instalados de tal maneira que, quando
o gerador solar fornece mais energia do que a necessária para o atendimento da

instalação consumidora, o excesso é injetado na rede elétrica: a instalação consumidora
acumula um crédito energético (o relógio contador típico é bidirecional e neste caso
anda para trás). Por outro lado, quando o sistema solar gera menos energia do que a
demandada pela instalação consumidora, o déficit é suprido pela rede elétrica. Perdas
por transmissão e distribuição, comuns ao sistema tradicional de geração centralizada,
são assim minimizados. Outra vantagem destes sistemas é o fato de representarem
usinas descentralizadas que não ocupam área extra, pois estão integradas ao envelope
da edificação (Rutther Ricardo, 2004, p.07).

Neste trabalho pretende‐se usar um sistema de microgeração solar para alimentar semáforos
urbanos, sendo que em cada cruzamento seria necessário instalar um sistema de microgeração
como o da figura a baixo:
Painel Solar Fotovoltaico

Relógio bidirecional

Figura 02 ‐ Sistema de microgeração de energia solar conectado a rede elétrica
O sistema com microcontrolador controla as funções do semáforo, a solução usa ainda um
sistema de monitoramento dos níveis de energia solar usando um circuito desenvolvido para este
fim, ele tem a função de automaticamente selecionar a rede elétrica no instante que a placa solar
não está mais gerando energia, e passa a usar os créditos adquiridos durante o dia. A seguir será
descrito os principais componentes que formam o projeto.

Painel Solar Fotovoltaico
Painéis solares fotovoltaicos são dispositivos utilizados para converter a energia da luz do sol em
energia elétrica. São compostas por células solares ou células fotovoltaicas, estas criam uma
diferença de potencial elétrico por ação da luz o chamado efeito fotovoltaico, fazendo uma
corrente elétrica fluir entre duas camadas com cargas opostas. Para um sistema de microgeração
a placa solar com potência mínima é de 240W segundo informações da empresa “minha casa
solar”. Nesse presente projeto será utilizado um painel de células fotovoltaicas Kyocera Solar,
modelo KD245GH‐4FB2, O módulo solar fotovoltaico Kyocera de 245W é ideal para uso em
sistemas conectados à rede (grid‐tied). Este modelo possui feito em alumínio, conta com duas
barras transversais na parte de trás do módulo dando resistência contra torção, fortes ventos,
Pesa 20Kg, dimensões de 1662 x 990 x 46 (mm).
Em condições ideais de insolação, este módulo solar fotovoltaico produz 245W, 8,23A e 29,8V em
corrente contínua, na ilustração a seguir é mostrada especificações de geração de energia diárias.

Figura 03 ‐ Geração de energia diária pela placa solar Kyocera
Inversor de Frequência
A placa solar gera um tipo de energia que não varia conhecida como corrente contínua, energia
ideal para alimentar os semáforos eletrônicos, essa deve ser conectada ao semáforo e apenas
diminuindo sua potencia para ficar adequando com os níveis de energia usados pelos
componentes do semáforo. Porém para injetar o excesso na rede elétrica é preciso um aparelho
que converta a energia de corrente contínua da placa solar em energia de corrente alternada,
esta é o tipo compatível com rede elétrica.
Como afirma Rutther:
Módulos solares fotovoltaicos geram energia em corrente contínua. Assim sendo, se faz
necessário o uso de um equipamento eletrônico conhecido como inversor, ou conversor
CC‐CA, para que se obtenha tensão em corrente alternada com as características
(frequência, conteúdo de harmônicos, forma de onda, etc.) necessárias para satisfazer as
condições impostas pela rede elétrica pública e possibilitar assim a interconexão à rede
(Rutther Ricardo, 2004, p.30).

Este aparelho e o inversor de frequência que neste será usado O microinversor M‐215 é próprio
para sistemas conectados à rede das concessionárias. Pode trabalhar com módulos de até 270W
(60 células) e possui 25 anos de garantia contra defeitos de fabricação.
O microinversor Enphase, modelo M215‐60‐2LL‐S22, permite que a energia produzida pelo painel
solar seja "convertida" para corrente alternada (CA), padrão utilizado pelas concessionárias de
energia elétrica. Quando utilizado em conjunto com o painel solar e outros acessórios, este
microinversor permite a geração de energia pelo próprio consumidor. São os chamados sistemas
fotovoltaicos do tipo "grid‐tied" ou sistemas conectados à rede das concessionárias, que
permitem a redução de até 100% da fatura de energia elétrica. Veja a foto na figura 05 do
inversor mencionado.

Figura 05 – Inversor de frequência Enphase, modelo M215‐60‐2LL‐S22
O M215 está em acordo com a resolução ANEEL Nº 482, que regulamenta a micro e minigeração
de energia através de painéis fotovoltaicos e o sistema de compensação de energia.
Especificações do produto














Dados da entrada (CC):
Potência recomendada na entrada (STC): 190W ‐ 270W
Tensão máxima na entrada CC: 45V
Corrente curto circuito máxima em CC: 15A
Dados da Saída (CA):
Potência máxima na saída: 215W
Corrente nominal na saída: 1,0A
Tensão Nominal/Intervalo: 208V/183‐229V
Frequência nominal/Intervalo: 60,0/59,3‐60,5 Hz
Dados Mecânicos:
Temperatura de operação/Intervalo (interno): ‐40°C a +85°C
Dimensões: (CxAxP): 17,3cm x 16,4cm x 2,5cm
Peso: 1,6Kg

Dispositivo de proteção contra surtos

A causa mais frequente da queima de equipamentos eletrônicos – como computadores, TVs e
aparelhos de fax, por exemplo – é a sobretensão causada por descargas atmosféricas ou
manobras de circuito. Avanços da tecnologia já permitem a implementação de uma proteção
eficaz contra estes efeitos, Instalados nos quadros de luz, os dispositivos de proteção contra
surtos (DPS), são capazes de evitar qualquer tipo de dano, descarregando para a terra os pulsos
de alta‐tensão causados pelos raios.
Veja na figura 06 ilustração de um DPS às especificações e o modelo a ser usado no projeto.

Figura 06 – Especificações do DPS modelo 5SD7 412‐1.
Relógio medidor bidirecional
Segundo informações publicadas no site oficial da ANNEL, a diretoria da Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, em sua 29ª Reunião Pública Ordinária, em 7 de agosto de 2012,
a resolução que regulamenta os requisitos básicos para os sistemas de medição eletrônica de
energia elétrica de unidades consumidoras do Grupo B (residencial, rural e demais classes, exceto
baixa renda e iluminação pública).
A decisão da Agência trouxe uma série de benefícios para os consumidores de energia – como a
criação das condições para difundir a microgeração distribuída, ou seja, a possibilidade de que
consumidores também atuem como pequenos geradores de fontes alternativas de energia. Os
medidores eletrônicos de energia elétrica representam um passo importante para a implantação
das redes elétricas inteligentes. Com o novo regulamento, as distribuidoras terão 18 meses para
oferecer os medidores eletrônicos aos consumidores.
Monitor dos níveis de energia
Como mostra na figura 02, o sistema de microgeração aplicados em semáforos urbanos terá duas
fontes possíveis alimentação, a placa solar e a rede elétrica um circuito elétrico é responsável
pela continua verificação se a placa solar está gerando energia, se estiver essa será a fonte que
alimenta o semáforo, caso contrário será selecionado a rede elétrica, assim usando os créditos
que foram injetados durante o período que a placa solar gerou energia. Esta parte do projeto já
está funcional, foi feito um semáforo completo, desde o circuito eletrônico até o software que
controla do semáforo, também foi desenvolvida uma miniatura de um semáforo para testes
como mostra a figura 07 a seguir:

Figura 07 – Apresentação do SIAGE na Feira Estadual de Ciências em Fortaleza‐CE.
Está sendo desenvolvido nos laboratório da EEEP Amélia Figueiredo de Lavor, um semáforo em
tamanho real para que possa ser apresentado ao Prefeito do munício, o mesmo falou que
quando finalizado o projeto poderá ceder um cruzamento para a instalação do projeto e
realização de testes.

CONCLUSÃO
De acordo com testes realizados em laboratório utilizando para isso a miniatura do semáforo
desenvolvida visto na figura 07, foi possível alcançar os objetivos traçados para o gerenciamento
fontes de alimentação do projeto, pois o circuito microcontrolado ler com precisão a
disponibilidade das fontes e seleciona com segurança ao semáforo a fonte de energia adequada
tendo como prioridade de alimentação do sistema, a fonte de energia solar e somente em último
caso o uso da rede elétrica. Sabendo que a implementação em tamanho real utiliza a mesma
lógica e o mesmo software e hardware desenvolvido, bastando apenas dimensionar os
dispositivos eletrônicos para o funcionamento em tamanho real é possível afirmar que o projeto
é viável e pode ser implantado na cidade local e em outras cidades que tenha um bom índice de
incidência solar.
Outra pesquisa realizada para conclusão do projeto foi sobre a utilização de energia solar, ou
energia verde, pode‐se ver que a energia solar é uma ótima alternativa para criação de energia
elétrica, por ser um tipo de fonte totalmente renovável e muito limpa, bem como, os
investimentos na tecnologia são viáveis com o tempo de implantação. No caso do projeto
abordado ficou clara a viabilidade do desenvolvimento do mesmo, uma economia imensa que
poderá ser feita com substituição da solução existente pela a que foi apresenta neste.
O projeto tem o apoio do secretário de meio ambiente da cidade local professor José Roberto, O
prefeito Aderilio Filho e chefe do DEMUTRAN da cidade, Coronel Gomes, o responsável pela
manutenção dos semáforos da cidade José Alves, eletricista, todos tem colaborado com a ideia e
fornecido informações necessária para a pesquisa e se disponibilizado a analisar a viabilidade de
implantação de um semáforo com energia solar em tamanho real em uma das vias da cidade
para testes.
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RESUMO
A presente pesquisa vem mostrar o funcionamento
do inversor boost flyback CSI (corrente source)
operando no modo de condução descontínua e
comutação dissipativa. O mesmo será desenvolvido
para aplicações (PV) de pequenas potências de
sistemas de geração fotovoltaica interligado a rede
elétrica. O inversor será desenvolvido para ser
alimentado individualmente, sendo que cada módulo
fotovoltaico possui um inversor. O módulo está
conectado diretamente ao conversor CC‐CA boost
flyback. A modulação SPWM das chaves será usado

desenvolvida por um dispositivo DSPIC. Apesar da
baixa potência este estudo contribui para a busca de
alternativas que visam suprir as exigências dotadas
pela matriz energética brasileira. A base do sistema
proposto está na geração de energia elétrica de forma
descentralizada, não utilizando bancos de baterias
conectados, sendo o inversor interligado a rede de
energia próxima aos consumidores.

PALAVRAS‐CHAVE: Condução descontínua, Conversor Flyback, DSPIC, Geração Fotovoltaicos, SPWM.

MONOPHASE FLYBACK INVERTER SYSTEMS FOR SMALL ELECTRICAL POWER CONNECTED ON
GRID
ABSTRACT
This research come to show the operation of the
boost inverter flyback CSI (current source) operating in
discontinuous conduction mode switching and
dissipative. The same will be developed for applications
(PV) of small powers of the interconnected grid
photovoltaic generation systems. The inverter is
designed to be powered individually, each module has an
inverter. The module is connected directly to the DC‐AC
boost flyback converter. The SPWM modulation of the

keys will be used for DSPIC developed Despite the low
power device this study contributes to the search for
alternatives in order to meet the requirements provided
by the Brazilian energy matrix. The basis of the proposed
system is the generation of electricity in a decentralized
way, not using databases connected batteries, and the
inverter parallel network next to the consumers.

KEY‐WORDS: Discontinuous conduction, Flyback Converter, DSPIC, Photovoltaic Power Generation, SPWM.

INVERSOR FLYBACK MONOFÁSICO PARA SISTEMAS DE PEQUENAS POTÊNCIAS INTERLIGADO A
REDE ELÉTRICA
INTRODUÇÃO
Através das exigências trazidas pelo o protocolo Kyoto, agregado ao potencial desenvolvido
pelo potencial solar, a geração de energia fotovoltaica vem ganhando reconhecimento e sendo um
divisor de águas no mercado de geração de energia elétrica. Existem basicamente dois mercados
em potenciais para geração de energia elétrica fotovoltaica (PV) que são os sistemas de usinas de
grande porte com até vários megawatts; e os sistemas autônomos ou sistemas conectados à rede
para uso profissional, com aplicações em pequenas escalas. Nos sistemas residenciais, a produção
de energia geralmente varia entre 0,1 e 5 kW (RAHMAN, et. al. 1998) (MAYCOCK, et. al, 1997). Os
sistemas podem ser tanto independente, sem conexão com a rede, (eletrificação de aldeias e ilhas
remotas, bombeamento de água, ente outros), ou como sistemas ligados à rede (JEWELL, et. al,
1998). No caso dos sistemas conectados à rede (on‐grid), a rede funciona como um banco de
baterias com armazenamento ilimitado. Aqui, o usuário poderá lucrar com a redução na conta de
energia devido a inserção de potência na rede da concessionária (KYRITSIS, et. al, 2008).
Devido aos altos custos e a falta de incentivos por parte do governo no Brasil, a implantação
de grandes usinas de gerações fotovoltaicas não são rentáveis, no entanto, o uso de vários sistemas
fotovoltaicos descentralizados, os chamados grid connected talvez seja o caminho mais
apropriado, uma vez que o custo inicial seria bem menor, além de ser facilmente instalado em
residências (RAHMAN, et. al. 1998).
A mais recente tecnologia em sistemas PV conectada à rede é o chamado "módulo de AC ‐
PV" (WILLS, et. al, 1996) (KJAER, et. al, 2005). Este sistema é a combinação de um único módulo
fotovoltaico e um inversor monofásico. O inversor é montado atrás do módulo ou na estrutura de
suporte e está diretamente ligado ao módulo fotovoltaico. Os benefícios desta abordagem são:
menores perda de energia, devido à incompatibilidade entre os módulos fotovoltaicos, e também
menos conexões a serem feitas, minimizando as perdas por efeito joule ((KYRITSIS, et. al, 2008). O
conceito de módulo de AC‐PV busca a conexão ideal entre o módulo fotovoltaico e o inversor, o
que pode levar a maiores desempenhos possibilitando flexibilidade na potência instalada, podendo
esta, ser facilmente modificada mesmo por pessoas não treinadas, sem afetar o sistema.
A unidade de processamento de energia destes sistemas é geralmente uma potência
controlável monofásica pelo o conversor CC‐CA, sendo a potência variando 50‐350 W. A seleção
da topologia do conversor adequado deve levar em conta os seguintes requisitos: eficiência
elevada e alta densidade de energia; baixo custo e alta confiabilidade; conformidade com a
compatibilidade eletromagnética; obedecer normas e regulamentos de baixa tensão (ZUCCATO,
et. al, 1997).
Como mencionado, o inversor boost flyback opera em modo de condução descontínua
(DCM). Assim, tem de se comportar como uma fonte de corrente, cujo valor depende da tensão

da rede. As características de dimensionamento do indutor garantirá que a energia no
transformador será transferido completamente.
O inversor será estudado, sem a presença da busca do ponto de máxima potência (MPPT),
uma vez que o objetivo deste trabalho é investigar a topologia, a eficiência, a distorção harmônica
total (THD) de redução, e a densidade de potência que este inversor injeta na rede.
Com o presente estudo, pretende‐se assim desenvolver um produto segundo uma topologia
mais compacta que as comumente encontradas no mercado, com alto rendimento e capaz de
validar as especificações de segurança associadas à classe destes dispositivos. Além disso, deverá
respeitar as normas impostas aos dispositivos de fornecimento de energia à rede elétrica e, acima
de tudo, apresentar um baixo preço de implementação, de modo a que, num futuro próximo, este
protótipo possa constituir a base de um produto comercialmente viável e competitivo.
SISTEMA PROPOSTO
A Fig. 1, mostra o sistema fotovoltaico conectado à rede, convertendo a energia solar em
eletricidade e injetando a potência gerada diretamente na rede de distribuição. O sistema
proposto é composto por um painel fotovoltaico e um inversor flyback. Sendo que cada flyback
terá que processar 220 W de potência e deverá entregar 200 W para a rede CA.
Figura 1 – Sistema proposto.

Fonte: Autoral.

Por sua natureza unidirecional (corrente contínua ‐ CC) a energia elétrica gerada nos painéis
solares fotovoltaicos deverá ser processada através dos conversores eletrônicos de potência
(conversores estáticos) para, assim depois condicionar a energia elétrica antes de ser
disponibilizada para consumo na rede CA. Devido os sistemas on‐grid serem conectados à rede de
distribuição elétrica das concessionárias seu uso deve ser regulamentado pelos órgãos
responsáveis, no caso do Brasil a Agência Nacional de Energia Elétrica ‐ ANEEL que aprovou
recentemente (abril de 2012) uma nova Resolução Normativa, criando a regulamentação
necessária para que os consumidores de energia elétrica possam ser também geradores de
energia. Essa nova regulamentação cria um novo horizonte e incentivo para a produção de energia
elétrica alternativa (EPE, 2012). O embasamento legal para esta atividade encontra‐se na
Resolução 482/2012 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).
O rendimento do conversor está limitado as perdas nos transformadores de ferrite e nos
semicondutores utilizadas no conversor. Para efeito de cálculos baseados em resultados
experimentais e usado pela literatura para efeito de cálculos (BARBI, 2000), estima‐se que o

conversor proposto obtenha rendimento de 0,9. A norma IEC 60034‐2‐1 (2009) caracteriza o
rendimento conforme a Eq. (1), considerando todas as perdas do conversor.
Equação (1)
%
100
Onde: η é o rendimento; Pin é a potência de entrada e Pperdas é a soma das potências de perdas nas
chaves e nos transformadores.
ANÁLISE DO CIRCUITO
Neste estudo, um inversor flyback monofásico com seis transistores para sistema
fotovoltaico operando em modo de condução descontínua (DCM) é apresentado. Baseado na
mesma técnica utilizada por (MARQUES, 2008) será feito um estudo para implementação de um
conversor CC‐CA controlado por um dispositivo lógico programável DSPIC (Controlador Digital de
Sinais (DSC) da Microchip). Dos seis transistores, quatro operam em alta frequência e os outros
dois operam na frequência da rede de fornecimento de energia. Para comprovação do estudo,
futuramente será construído um protótipo do inversor e da placa de controle de modulação das
chaves pelo dispositivo DSPIC.
PROJETO DO CONVERSOR FLYBACK PROPOSTO
Na Fig. 2 é apresentado a topologia do inversor flyback. Este inversor consiste de quatro
transistores de potência cada um ligado ao primário do transformador, quatro diodos rápidos de
potência ligados a cada secundário do transformador e quatro transformadores de alta frequência.
Outros dois transistores são ligados em paralelo ao secundário de cada transformador.
Figura 2 – Topologia do inversor flyback em estudo; (a) Ligação do primário; (b) Ligação do
Secundário.

(a)

(b)
Fonte: Autoral

Os transistores ch1, ch2, ch3 e ch4 operam em alta frequência em função do sinal de corrente
modulado em SPWM (Modulação por largura de Pulso Senoidal) gerado pelo dispositivo DSPIC,
sendo a modulação formada por uma modulante triangular e uma portadora senoidal, produzindo

ciclo de trabalho das chaves senoidal D(ω.t) máximo de 0,45. Os transistores ch5 e ch6 operam na
frequência da rede CA. Os diodos D1, D2, D3 e D4 atuam como bloqueadores de potências que
porventura possam circular no sentido contrário ao fluxo de potência do conversor. A Tab. 1
mostra os comportamentos das chaves para o conversor flyback proposto.
Tabela 1 – Comportamento das chaves nas etapas de funcionamento.
Chaves
ch1
ch2
ch3
ch4
ch5
ch6

Primeira etapa de funcionamento
Situação
Defas.
Freq. Mod.
Modulando
Modulando
Bloqueado
Bloqueado
Bloqueado
Modulando

0°
180°
‐
‐
‐
‐

50 kHz
50 kHz
‐
‐
‐
60 Hz

Segunda etapa de funcionamento
Situação
Defas.
Freq. mod.
Bloqueado
Bloqueado
Modulando
Modulando
Modulando
Bloqueado

‐
‐
0°
180°
‐
‐

‐
‐
50 kHz
50 kHz
60 Hz
‐

As chaves ch1 e ch2 possuem chaveamentos em altas frequências sendo defasados de 180°,
entre si. As chaves ch3 e ch4 também possuem chaveamentos em altas frequências sendo
defasados de 180°, entre si.
ETAPAS DE OPERAÇÃO DO INVERSOR FLYBACK PROPOSTO.
Para a análise do inversor boost‐flyback foram definidas duas etapas, sendo elas
determinadas pelas comutação das chaves ch5 e ch6, descritas a seguir. A Fig. 3 mostra os modos
de operação do conversor boost‐flyback para a primeira etapa de funcionamento do conversor,
sendo detalhado particularmente os valores de correntes e tensões, individualmente.
A primeira etapa de operação do conversor: Tem início no momento em que a rede CA inicia
o semiciclo positivo, e termina ao final do semiciclo positivo (ch6 encontra‐se conduzindo).
A segunda etapa de operação do conversor: tem início no momento em que a rede CA inicia
o semiciclo negativo, e termina ao final do semiciclo negativo (ch5 encontra‐se conduzindo).
No semiciclo positivo (primeira etapa) da rede CA, ch5 está bloqueado durante meio período
da frequência 60 Hz, enquanto que ch6 está conduzindo. No semiciclo negativo (segunda etapa) da
rede CA, ch6 está bloqueado durante o outro meio período da frequência 60 Hz, enquanto que ch5
está conduzindo. Para todas as etapas as chaves ch1, ch2, ch3, ch4, ch5 e ch6 estão recebendo sinal
PWM senoidal modulado pelo o dispositivo DSPIC.
As etapas 1 e 2 de funcionamento do conversor são similares, tanto para o semiciclo positivo,
quanto para o negativo. Para tanto, ficará restrito a análise deste estudo, apenas o semiciclo
positivo, sendo similar no semiciclo negativo repetindo todo o processo. A diferença são os
elementos envolvidos na etapa.

MODOS DE OPERAÇÃO DO INVERSOR FLYBACK PROPOSTO.
O conversor possui oito modos de condução na primeira etapa e mais oito modos de
condução na segunda etapa, a seguir será detalhado os modos de condução da primeira etapa de
operação, já que para a segunda etapa os modos são similares.
Modo 1 ‐ [t0‐t1]: A rede CA é alimentada pelo secundário Ls2 que descarrega toda a energia
colocando o diodo D2 em condução. O capacitor C0 usa uma parcela dessa energia para se carregar.
Modo 2 ‐ [t1‐t2]: A chave ch1 entra em condução alimentando o primário Lp1, sendo que a
rede CA ainda está sendo alimentada pelo secundário Ls2 que descarrega toda a energia
armazenada no primário colocando o diodo D2 em condução. O capacitor C0 ainda continua se
carregando porém com menos corrente.
Modo 3 ‐ [t2‐t3]: A chave ch1 ainda em condução alimentando o primário Lp1, sendo que a
rede CA agora está sendo alimentada pelo o secundário Ls2. O capacitor C0 começa a doar energia
se descarregando de maneira gradual toda a energia armazenada nos modos anteriores.
Modo 4 ‐ [t3‐t4]: A chave ch1 ainda em condução alimentando o primário Lp1, sendo que a
rede CA agora está sendo alimentada apenas pelo o capacitor C0 que descarrega toda a energia
armazenada.
Modo 5 ‐ [t4‐t5]: A chave ch1 sai de condução e a chave ch2 ainda não entrou em condução,
sendo que a rede CA agora está sendo alimentada pelo o secundário Ls1 que descarrega toda a
energia armazenada colocando o diodo D1 em condução. O capacitor C0 novamente usa uma
parcela dessa energia para se carregar.
Modo 6 ‐ [t5‐t6]: Tem início quando a chave ch2 entra em condução o primário Lp2, sendo que
a rede CA ainda permanece sendo alimentada pelo o secundário Ls1 que descarrega toda a energia
armazenada colocando o diodo D1 em condução. O capacitor C0 novamente ainda continua se
carregando porém com menos corrente.
Modo 7 ‐ [t6‐t7]: Tem início com a chave ch2 ainda em condução alimentando o primário Lp2,
sendo que a rede CA agora está sendo alimentada pelo o secundário Ls1. O capacitor C0 também
usa essa energia para continuar se carregando. O capacitor C0 começa a doar energia se
descarregando de maneira gradual toda a energia armazenada.
Modo 8 ‐ [t7‐t0]: Tem início com a chave ch2 ainda em condução alimentando o primário Lp2,
sendo que a rede CA agora está sendo alimentada apenas pelo o capacitor C0 que descarrega toda
a energia armazenada. Sendo que a chaves ch6 fica conduzindo durante os modos 1 ao 8, sendo a
energia transferida do secundário do transformado a rede. A Fig. 3 estabelece os modos de
operação do conversor flyback.

Figura 3 – (a) Modos de funcionamento do conversor boost‐flyback para a primeira etapa de
operação nos parâmetros: (a) de correntes; (b) de tensões.

(a)

(b)
Fonte: Autoral

PROJETO DO FLYBACK PROPOSTO
Considerando o fator de potência unitário para os sinais de tensão e corrente gerados pelo
inversor flyback, assim tem‐se a Eq. (2).
1
Equação (2)
. . 1 cos 2 .
2
Para dimensionamentos de todos os componentes foram adotados o modo de condução
descontínua considerando os valores máximos de tensão e corrente. Assim como será usado
apenas um braço para dimensionamento sendo repetido pelos os outros três braços do conversor.
Sabe – se que a potência do conversor será máxima quando 1 cos 2 .
2, sendo
assim:
.
Equação (3)
O cálculo da indutância dos primários Lp1max = Lp2max = Lp3max = Lp4max e a corrente de pico
ILp1max estão em função da potência de saída Pomax, visto da Eq. (4) 5.

.

Equação (4)

2.
.
Onde: Dmax representa a razão cíclica máxima de operação do conversor flyback; fs a frequência de
chaveamento e Vin min a tensão de entrada mínima fornecida pelos painéis fotovoltaicos.
Equação (5)
2.
.
Para o cálculo de Ls1max = Ls2max = Ls3max = Ls4max faz‐se a relação de transformação da Eq. (6).
.
Equação (6)
. 1
A indutância do secundário, pode ser calculado pela Eq. (7).
1
Equação (7)
.
O cálculo do capacitor de saída é mostrado na Eq. (8).
.
Equação (8)
.∆
Onde ∆VC , representa a tensão de riplle da saída do conversor; Ro a impedância de saída do
conversor.
O ganho estático do conversor é visto pelas Eqs. (9) e (10).
Equação (9)
.
. .
2. .
Onde

.

, é a tensão senoidal na saída;
.

.

.

.

, é o ciclo de trabalho senoidal.
Equação (10)

2. .

Onde

. , representa a corrente de saída senoidal.
Para determinar o fator de potência (Fp) do conversor, usa‐se a Eq. (11).
.
2. . .
Iin representa a corrente de entrada do conversor flyback.
Para o cálculo da taxa de distorção harmônica, tem‐se a Eq. (12)
∑

Equação (11)

Equação (12)

RESULTADOS DE SIMULAÇÃO
A Tab. 2 mostra os valores encontrados pelo dimensionamento e inseridos na simulação do
inversor flyback proposto.

Tabela 2 – Valores adotados para simulação.
Parâmetros dimensionados
Indutância de magnetização do primário (Lmp)
Indutância de magnetização do secundário (LS)
Número de espiras do primário (Np)
Número de espiras do secundário (NS)
Capacitor de saída (Co)

7 µH
70 mH
8
88
0,75 µF

Na Fig. 4, são apresentados os valores instantâneos dos sinais de corrente (marrom), tensão
(azul) e potência (vermelho) para a saída do inversor. O fator de potência do inversor é
aproximadamente unitário (Fp = 0.99). Pela Eq. (3) a potência média de saída do conversor flyback
será aproximadamente Pmed = 200 W, para uma tensão de pico Vp = 311,1 V e corrente de pico Ip =
1,3 A.
Figura 4 – Valores instantâneos para a tensão, corrente e potência na saída do conversor.

Fonte: PSIM – VERSÃO ESTUDANTIL

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, é apresentando uma nova topologia para um inversor flyback para sistemas
fotovoltaicos interligados paralelamente aos grandes geradores da concessionária de energia de
forma descentralizada e sem utilização de componentes para armazenamento (bancos de
baterias). Adotando os índices de insolação máximo o inversor apresenta bons resultados
simulados quanto ao nível de distorção harmônica e fator de potência. Para modulação do sinal de
alta frequência é usado um transistor conectado ao primário de cada transformador. Os
transistores ch1, ch2, ch3 e ch4, podem ser de baixo VDSS em função da tensão de alimentação ser
dividida por igual a cada transistor. Os diodos D1, D2, D3 e D4 oferecem proteção ao refluxo de
potência da rede e atuam como bloqueadores de correntes. O controle feito pelo DSPIC é
promissor por apresentar certa facilidade em sua programação e por proporcionar um controle de
modulação rápido ao inversor. Tais dispositivos estão se tornando ferramenta indispensável em
processos de controle de automação alta complexidade de programação abrindo o acesso aos
profissionais de nível técnico.

Este sistema foi desenvolvido de forma genérica, para que futuramente possa ser implantada
nas residências da cidade de Limoeiro do Norte – CE. O ponto forte do trabalho está em auxiliar de
forma direta aos consumidores interessados na área de pesquisa do presente trabalho.
Observando os resultados obtidos, é possível afirmar que a arquitetura proposta neste trabalho
mostra‐se viável, tendo em vista seu baixo consumo, menores complexidades em relação a outros
trabalhos nesta área.
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