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RESUMO 

 

PROPOSTA DE CONTROLE EM MALHA FECHADA COM ALTA EFICIÊNCIA 

PARA O AQUECIMENTO DE ÁGUA EM CHUVEIROS ELÉTRICOS 

 
O presente trabalho trata da análise e desenvolvimento de um sistema de controle 

em malha fechada para o controle efetivo de temperatura da água na saída de um 

chuveiro elétrico, independentemente do fluxo de água ou temperatura da água em 

sua entrada. O sistema vislumbrado tem como premissa ser de baixo custo e alta 

eficiência, além de apresentar dimensões físicas reduzidas o suficiente para que 

possa ser incorporado diretamente nos chuveiros elétricos existentes, evitando que o 

fabricante precise reformular seu produto. A alta eficiência acaba sendo de suma 

importância, pois contribui efetivamente tanto no custo quanto no tamanho da 

solução, uma vez que quanto menor a eficiência, maiores as perdas, e 

consequentemente, maior será o dissipador de calor agregado ao sistema, 

elevando-se o custo e tamanho da solução vislumbrada. Baseado nestes critérios, 

optou-se por utilizar o TRIAC como chave de potência, e acioná-la sempre nos 

cruzamentos por zero da rede elétrica. Para a concepção e desenvolvimento do 

sistema, adotou-se como ferramentas o Scilab e a plataforma Arduíno. Antes da 

construção do protótipo, várias simulações dos circuitos e códigos de programação 

foram realizadas, utilizando-se o Proteus e o Scilab em conjunto. Para os testes 

experimentais, um protótipo com potência nominal de 3,2 kW foi construído, 

empregando-se um chuveiro elétrico comercial. Experimentalmente, verificou-se 

uma eficiência maior que 99 %, o que exigiu um dissipador com volume de 63 cm³, e 

controle efetivo da temperatura da água na saída do equipamento. Além disso, não 

se observou cintilação quando considerada uma instalação elétrica de acordo com 

as normas brasileiras. 

 
Descritores: Chuveiro Elétrico, Controle de Temperatura, Protótipo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

PROPOSAL OF HIGH EFFICIENCY CLOSED-LOOP CONTROL FOR WATER 

HEATING IN ELECTRIC SHOWERS  

 
The present work deals with the analysis and development of a closed-loop system 

for the effective control of water temperature on the output of an electric shower, 

independently of both the water flow or water temperature at its entrance. The 

system targets low cost, small physical dimensions and high efficiency. The goal is a 

system with physical dimensions small enough to be directly incorporated into 

existing electric showers, without the need for the manufacturer to reformulate their 

product. The high efficiency ends up being of paramount importance because it 

contributes effectively in both the size and cost of the solution: the lower the losses 

(greater efficiency) the smaller the heatsink needed, reducing the size and cost of the 

solution. Based on these criteria, we decided to use a TRIAC as a power switch and 

turning it on only at the zero crossings of the mains. For the design and development 

of the system, we adopted as tools Scilab and the Arduino platform. Prior to the 

assembly of the prototype, several simulations of circuits and programming codes 

were performed using the Proteus and Scilab together. For the experimental tests, a 

prototype with a nominal power of 3.2 kW was built employing a commercial electric 

shower. Experimentally, we obtained an efficiency greater than 99 %, which in turn 

required a heatsink with a volume of 63 cm³, and effective control of water 

temperature on the output device. Moreover, no noticeable flicker was observed 

when considering an electrical installation in accordance with Brazilian standards. 

 

Key words: Electric Shower, Temperature Control, Prototype.  
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar da evolução tecnológica existente, alguns segmentos e produtos 

ainda apresentam oportunidades de aprimoramento com vistas ao uso eficiente da 

energia. Tal é o caso dos chuveiros elétricos, duchas ou aquecedores domésticos. O 

chuveiro elétrico é um item de conforto, que pode se tornar indispensável em 

algumas épocas do ano e a depender da região. Este equipamento vem passando 

por várias mudanças e aperfeiçoamentos desde sua criação, em meados da década 

de 1910, para proporcionar ao usuário um banho relaxante a uma temperatura ideal 

e com segurança. Apesar dos avanços até então conseguidos, o mesmo ainda 

apresenta oportunidades de melhorias, como o controle efetivo da temperatura da 

água, independentemente do fluxo ou temperatura da água em sua entrada.  

1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

O chuveiro elétrico é o principal aparelho utilizado para o aquecimento de 

água para o banho no Brasil, e está presente em aproximadamente 73,1 % dos 

domicílios brasileiros, representando um consumo médio de energia elétrica de 24 

%. Ele é encontrado em maior proporção nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

por conta do clima mais frio (ELETROBRÁS/PROCEL, 2007). Na Figura 1, é 

ilustrada em forma de porcentagem a utilização de cada fonte para o aquecimento 

de água, e na Figura 2 é mostrado o consumo de energia elétrica em nível nacional 

dos principais eletrodomésticos. 
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FIGURA 1 – AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA O BANHO POR FONTE.                                   

FONTE: (ELETROBRÁS/PROCEL) 

 

 

FIGURA 2 – CONSUMO DE ENERGIA POR ELETRODOMÉSTICO NO SETOR RESIDENCIAL. 

FONTE: (ELETROBRÁS/PROCEL) 

 

 É importante salientar que dos 73,5 % de domicílios que utilizam a 

eletricidade para o aquecimento da água para o banho, 99,6 % utilizam chuveiros 
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elétricos. Devido à sua vasta utilização em todo o país para o aquecimento de água 

e consumo diferenciado na carga residencial, o chuveiro se apresenta como o 

eletrodoméstico de maior consumo em uma residência, quando considerado o uso 

individual dos aparelhos eletrodomésticos. 

 No mercado são encontrados basicamente dois tipos de chuveiros elétricos, 

os que dispõem de controle eletrônico de potência e os que não têm controle 

eletrônico. A variação da temperatura da água nos modelos sem controle eletrônico 

de potência é normalmente feita através de chave por mudança nas derivações 

(“taps”) presentes na resistência elétrica ou pelo controle do fluxo da água. A 

simplicidade deste tipo de controle se contrapõe à sua falta de flexibilidade para 

tentar impor diferentes valores de temperatura. Além disso, a temperatura da água 

se torna dependente do fluxo de água. Já os modelos com controle eletrônico de 

potência são oferecidos (a um preço menos acessível) como alternativa para se fixar 

diferentes níveis de temperatura na água do banho. Alguns modelos já são 

encontrados no mercado com ajuste analógico de temperatura ou escala gradual, 

mas que, no entanto, não implementam controle efetivo de temperatura, mas sim de 

potência (sistema em malha aberta). Mesmo neste caso, a temperatura da água na 

saída do chuveiro é dependente tanto do fluxo de água como da temperatura da 

água na entrada do chuveiro. 

 Os chuveiros com controle eletrônico de potência vêm se tornando 

populares em relação aos modelos que não possuem este recurso, em virtude de se 

apresentarem como uma solução para o combate ao desperdício de água e de 

energia elétrica (NASPOLINI, 2012). Normalmente, os aparelhos existentes 

atualmente no mercado utilizam uma técnica de controle de potência chamada de 

controle por ângulo de fase (phase control). Sabe-se, entretanto, que este tipo de 

controle pode gerar perturbações na rede elétrica (harmônicos da fundamental em 

60 Hz), além da possibilidade de geração de interferência eletromagnética (EMI, do 

inglês, Electro-Magnetic Interference), devido às elevadas taxas de variação de 

tensão e corrente na chave e na própria carga (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006). Como 

alternativa, outro tipo de técnica de controle eletrônico que pode ser implementado é 

o denominado controle por ciclos inteiros (integral cycles), no qual o problema das 

componentes harmônicas é minimizado. Neste caso, porém, outros problemas 

surgem, tais como a flutuação de tensão na rede elétrica em frequências sub-
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harmônicas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006; DECKMANN e POMILIO, 2010; RASHID, 

2001). 

 Além das técnicas convencionais supracitadas para o controle da potência 

na carga, outra técnica que pode ser utilizada para este fim é a modulação por 

largura de pulso – PWM, aplicada nos conversores estáticos conhecidos por 

choppers CA. Ambas as técnicas e configurações serão abordadas com mais 

profundidade no decorrer do texto. 

Dentro deste contexto, este trabalho trata da análise, desenvolvimento e 

avaliação experimental de um sistema de controle em malha fechada com alta 

eficiência e baixo custo para o aquecimento da água em chuveiros elétricos. O 

principal desafio técnico-científico da solução vislumbrada, que se traduz em uma 

questão de eficiência energética, é que o sistema final tenha dimensões físicas 

compatíveis com uma incorporação direta em chuveiros elétricos comerciais, 

evitando que o fabricante tenha de reformular o design de seu produto. 

A eficiência energética do sistema acaba sendo de relevante importância para 

se alcançar o objetivo almejado, pois quanto menor a eficiência do sistema de 

controle, maior será o dissipador de calor requerido por ele, tornando o sistema 

volumoso (e possivelmente mais caro). Além disso, o baixo custo da solução 

vislumbrada acaba por contribuir para sua ampla utilização. 

Apesar do foco do trabalho ser o chuveiro elétrico, um sistema de malha 

fechada para o controle de temperatura da água pode ter outras aplicações. 

Imagina-se, por exemplo, que os resultados deste trabalho possam ser aproveitados, 

em sistemas de criação intensiva de animais aquáticos (tanto de água doce quanto 

salgada) em que tanto a manutenção quanto a alteração controlada da temperatura 

do meio sejam benéficas à reprodução e desenvolvimento das espécies.  

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O restante deste documento está estruturado da seguinte forma: no Capítulo 

2, faz-se uma revisão acerca do funcionamento do chuveiro elétrico, seu impacto na 

curva de carga do sistema elétrico, conversores e técnicas de controle usadas. Além 

disso, faz-se uma análise do impacto da chave de potência e da eficiência 

energética no custo e dimensões físicas da solução, e aborda-se o fenômeno da 
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flutuação de tensão. O Capítulo é finalizado com uma análise crítica dos conversores 

e técnicas abordadas. 

 No Capítulo 3, apresenta-se a proposta de controle de potência a ser 

utilizada, de forma a tornar a frequência de flutuação da tensão (ou modulação de 

corrente) igual ou superior a 30 Hz, fazendo com que a cintilação luminosa não seja 

perceptível. São apresentados os métodos e estratégias adotadas para acelerar o 

desenvolvimento do sistema almejado. Ilustram-se os circuitos eletrônicos, o 

protótipo desenvolvido para testes experimentais e a lista de componentes e 

equipamentos utilizados para construção e obtenção dos resultados experimentais. 

 No Capítulo 4, é apresentado o funcionamento do protótipo, resultados 

experimentais obtidos, os resultados de avaliação do protótipo e discussões acerca 

do sistema desenvolvido. 

 Finalmente, no Capítulo 5 apresentam-se as considerações finais sobre o 

trabalho desenvolvido, além de propostas para trabalhos futuros. 

 



 

 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

20 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Este capítulo se inicia com uma breve introdução sobre o funcionamento do chuveiro 

elétrico. Em seguida, são descritas algumas topologias e técnicas de conversão CA-

CA aplicáveis a sistemas de aquecimento de água. Com vista à possiblidade de 

chaveamento em baixa frequência para aumentar a eficiência do sistema, são então 

abordados a flutuação de tensão e o efeito flicker. Aborda-se em seguida o impacto 

das chaves de potência e da eficiência energética do sistema nas dimensões físicas 

e custo da solução. Por fim faz-se uma análise crítica do desempenho das 

topologias analisadas, com vistas ao atendimento das características e restrições do 

sistema vislumbrado. 

2.1 O CHUVEIRO ELÉTRICO E SEU FUNCIONAMENTO 

 Segundo Zoellner (2005), o chuveiro elétrico pode ser considerado o grande 

democratizador do acesso ao uso da água quente para o banho da população 

brasileira, e isso pode ser justificado tanto pelo baixo custo de aquisição quanto por 

sua simples instalação, podendo ser ligado diretamente no ponto de utilização. O 

autor ainda comenta que o chuveiro elétrico é o único equipamento capaz de 

fornecer água quente para consumidores pobres do terceiro mundo. 

 Devido à sua extensa utilização, os aquecedores elétricos exigem do 

sistema elétrico uma maior capacidade instalada para o suprimento de demanda em 

função do comportamento de uso, tal como uma utilização simultânea do aparelho 

no horário entre 18 a 21 horas (horário de pico). As curvas de carga residencial 

média diária no país para os principais eletrodomésticos são mostradas na Figura 3, 

de onde se observa o aumento de demanda de potência no horário de pico, sendo o 

chuveiro elétrico um dos agentes mais relevantes na contribuição para este 

aumento. Quando as curvas de cargas são analisadas por região, constata-se que o 

maior problema está no sistema elétrico das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 

devido à ampla utilização do chuveiro elétrico.  
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FIGURA 3 – CURVA DE CARGA DIÁRIA POR ELETRODOMÉSTICO.                                        
FONTE (ELETROBRÁS/PROCEL) 

 

 Os primeiros relatos sobre o surgimento do chuveiro elétrico datam de 

meados da década de 1910, embora existam controvérsias sobre esta data. 

Segundo Zoellner (2005), os primeiros chuveiros utilizavam um interruptor de 

controle, que só deveria ser acionado para o aquecimento da água após o usuário 

abrir o registro da água, enquanto que para o processo de desligamento dever-se-ia 

desligar primeiramente o interruptor para só então fechar o registro. Caso estas 

condições não fossem observadas, a resistência queimaria. Na Figura 4, pode ser 

visto um equipamento deste tipo. 

 

FIGURA 4 – CHUVEIRO ELÉTRICO FABRICADO EM 1927. FONTE: (FUNDAÇÃO PATRIMÔNIO 
HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO, apud ZOELLNER, 2005) 
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 Como a maioria dos usuários se confundia com este procedimento, muitas 

resistências elétricas eram queimadas. Devido à necessidade de eliminar esta 

desvantagem, sugiram posteriormente os chuveiros acionados por alavanca de ação 

dupla, que quando acionadas liberavam o fluxo de água e no final do curso 

fechavam os contatos elétricos, energizando o chuveiro. O processo reverso 

acontecia quando a alavanca era deslocada no sentido contrário, inicialmente 

desligando o aparelho e ao final do curso rompendo o fluxo de água. Um chuveiro 

com este tipo de procedimento é ilustrado na Figura 5. 

 

 

FIGURA 5 – CHUVEIRO ELÉTRICO FABRICADO NA DÉCADA DE 1940. FONTE: (FUNDAÇÃO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO DA ENERGIA DE SÃO PAULO, apud ZOELLNER, 2005) 

 

 Nos anos 50, surgiram os chuveiros com acionamento automático da 

resistência elétrica, mecanismo que colocava um fim ao problema da queima da 

resistência por descuido. Desta forma, o aquecimento se iniciava apenas quando o 

fluxo de água era liberado, já que os contatos elétricos que acionavam o 

equipamento eram fechados apenas sob o efeito da pressão da água. Este 

dispositivo de acionamento é o que conhecemos hoje por diafragma. Na época, e de 

acordo com Zoellner (2005), os chuveiros elétricos tiveram um grande impulso, 

começando sua fabricação em escala por indústrias do estado de São Paulo, como 

a Jahuense, a Fame, a Nadir Figueiredo, a Lorenzetti, Sintex, dentre outras. 
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 Ainda nesta época, as queixas relacionadas aos choques elétricos 

persistiam, em virtude da confecção do aparelho a partir de peças metálicas. Isto foi 

resolvido com sua confecção em material termoplástico, no início dos anos 80, e 

com os resultados de pesquisas sobre o combate à corrente de fuga.  

 Segundo Hilton Moreno, professor e membro da comissão de estudos da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, após a norma técnica de 1980 (ABNT 

NBR1054) as correntes de fuga dos chuveiros nacionais acabaram sendo reduzidas 

para se adaptar ao uso do disjuntor Diferencial Residual - DR (SETOR ELÉTRICO, 

2014), sendo portanto recomendável a procura por produtos que sejam compatíveis 

com este tipo de disjuntor, o qual pode trazer maior segurança ao usuário. Na 

penúltima avaliação de segurança elétrica da revista ProTeste (abril de 2008), todos 

os 8 aparelhos avaliados foram eliminados por falha na segurança. Em 2012 (n° 

133, edição do mês de maio) a nova avaliação foi realizada com 13 aparelhos entre 

chuveiros e duchas, e destes apenas um foi reprovado por falhas de segurança 

elétrica. Logo, é possível perceber que os fabricantes vêm melhorando seus 

produtos com relação à segurança. 

 Atualmente, encontram-se no mercado chuveiros elétricos ou duchas com os 

mais diversos recursos, e em geral o custo do produto depende do valor agregado 

ao aparelho. Pode-se citar, por exemplo, soluções mais simples com controle de três 

ou quatro níveis de potência, tal como visto na Figura 6, ou soluções mais 

elaboradas, com controle eletrônico de potência, tal como ilustrado na Figura 7, os 

quais possibilitam diferentes níveis de potência e consequentemente de 

temperatura. Além disso, há soluções com recursos adicionais tais como 

pressurizador, jato dirigível e resistência blindada.  

 

FIGURA 6 – CHUVEIRO COM QUATRO NÍVEIS DE POTÊNCIA. FONTE: (LORENZETTI, 2013) 
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FIGURA 7 – CHUVEIRO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE POTÊNCIA.                              
FONTE: (LORENZETTI, 2013)  

 

 O chuveiro elétrico é um equipamento formado basicamente por uma ou 

mais resistências elétricas (elemento aquecedor) constituídas geralmente de uma 

liga metálica em ferro-cromo-alumínio ou níquel-cromo, por um diafragma que sob o 

efeito da pressão da água move-se fechando os contatos elétricos ou abrindo-os 

quando o fluxo de água é cessado (conectando e/ou desconectando a resistência à 

rede elétrica), e por uma chave ou haste de ajuste do controle da potência dissipada 

no aquecimento. O aquecimento da água é obtido pela transferência de calor de 

uma resistência aquecida e imersa na água, por meio do efeito Joule, ou seja, 

quando a corrente elétrica passa pela resistência, esta se aquece, transformando a 

energia elétrica em térmica. A quantidade de potência dissipada depende do valor 

de tensão RMS de alimentação e do valor da resistência elétrica, conforme equação 

2.1: 

  
  

 
                                                        (2.1) 

 

 Nos modelos que não dispõem de circuito eletrônico, o controle da potência 

dissipada e consequentemente da temperatura da água no equipamento é feito pela 

alteração do valor da resistência elétrica através de uma chave por mudança nas 

derivações (“taps”) presentes na própria resistência, a qual normalmente possibilita o 

uso de três ou quatro níveis de potência para o aquecimento da água. Desta forma, 

a mudança da chave ou seletor altera a resistência, e como consequência, a 

potência dissipada no aquecimento. Este tipo de controle foi ilustrado na Figura 6. 

 Este tipo de controle de aquecimento de água é relativamente barato, sendo 

usado extensivamente no país. No entanto, a desvantagem é que a variação da 
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temperatura ocorre em estágios, não permitindo valores intermediários, ocasionando 

dificuldades para se ajustar a temperatura desejada para o banho.  

 Já nos modelos eletrônicos, normalmente o controle da potência é realizado 

por um circuito eletrônico constituído por uma chave de potência e um circuito de 

acionamento (resistores e capacitores), como ilustrado Figura 8. O controle da 

potência é obtido pela variação do valor RMS da tensão fornecida à resistência, por 

intermédio de um potenciômetro ajustável pelo usuário, que juntamente com o 

circuito de acionamento controlam o ângulo de disparo da chave de potência, que 

por sua vez, controla a potência dissipada na resistência. Na Figura 7, foi ilustrada a 

imagem de um chuveiro elétrico com este tipo de recurso para o aquecimento da 

água. 

 

 

FIGURA 8 – CIRCUITO DE CONTROLE ELETRÔNICO DE POTÊNCIA.                                   
FONTE: (INPI, PATENTE N° MU7101119) 

 

 Mesmo neste caso, a temperatura da água na saída do aparelho é 

dependente do fluxo de água e da temperatura da água na entrada do aparelho 

(sistema em malha aberta). De acordo com Naspolini (2012), este tipo de aparelho 

tem se mostrado como solução para a redução no consumo de energia elétrica e 

combate ao desperdício de água, mas que, no entanto, apresenta características 

indesejáveis com relação à qualidade de energia pela técnica de controle utilizada.  

 É importante ainda ressaltar que os chuveiros são encontrados no mercado 

em diferentes classes de potência, como se pode observar na Tabela 1. 
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TABELA 1 - CLASSE DE POTÊNCIA DOS CHUVEIROS ELÉTRICOS. FONTE: (INMETRO, 2013) 

 
Classe de Potência                                          Potência (W)                             

A                                                                                  P ≤ 2.400 

B                                                                     2.400 < P ≤ 3.500 

C                                                                     3 500 < P ≤ 4.600 

D                                                                     4.600 < P ≤ 5.700 

E                                                                     5.700 < P ≤ 6.800 

F                                                                     6.800 < P ≤ 7.900 

G                                                                                 P > 7.900 

P= potência. 

 

 

2.2 CONVERSORES CA-CA  

 A eletrônica de potência tem alcançado significativos avanços nas últimas 

décadas, estando presente em uma grande gama de equipamentos industriais e 

eletroeletrônicos, sendo difícil definir os limites das aplicações com a atual tendência 

de desenvolvimento contínuo dos semicondutores de potência e 

microprocessadores. Baseada em dispositivos semicondutores como tiristores, 

MOSFETs, IGBTs, etc., a eletrônica de potência geralmente faz uso do regime de 

chaveamento, sendo estes dispositivos normalmente destinados ao controle da 

potência aplicada diretamente a uma carga, ou na conversão de uma fonte CA para 

CC, ou vice-versa. 

 Os dispositivos semicondutores têm oferecido alta confiabilidade e eficiência 

no chaveamento de altas correntes e tensões, expandindo sua abrangência para 

diversas aplicações e ramos da engenharia elétrica (AHMED, 2000). Dentre a vasta 

gama de aplicações, destacam-se os estudos e implementações de conversores 

estáticos, os quais podem ser classificados de acordo com o tipo de conversão 

realizada em quatro grandes grupos de conversores: CC-CC, CC-CA, CA-CC e CA-

CA (FRIEDEMANN, 2007). No primeiro grupo, encontram-se as fontes chaveadas; 

no segundo, os inversores; no terceiro os retificadores e no último os conversores 

com suas diversas topologias (configurações), que podem ser classificados ainda 

como diretos ou indiretos. Os conversores CA-CA diretos têm uma topologia que não 

apresenta estágio de tratamento intermediário de armazenamento de energia, e as 
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chaves empregadas necessitam ser bidirecionais em tensão e corrente. Já os 

conversores CA-CA indiretos têm um barramento CC intermediário, com ou sem 

elementos de armazenamento de energia (SOEIRO, 2012). 

 Há inúmeras topologias de conversores CA-CA, e apenas algumas 

topologias usadas em circuitos com potência nominal entre 1 e 10 kW foram 

estudadas neste trabalho, tendo em vista os níveis de potência do sistema que se 

deseja investigar. O controle de potência CA-CA é empregado quando se necessita 

converter ou regular uma fonte de tensão alternada com amplitude fixa em uma fonte 

de tensão variável, sendo a alternativa mais simples e eficiente o uso de uma chave 

semicondutora para controlar a tensão entregue à carga. Esta chave pode ser do 

tipo bidirecional (TRIAC) ou unidirecional (SCR, IGBT, MOSFET, GTO, entre outras), 

sendo sua escolha dependente do tipo de configuração implementada pelo 

projetista. Um conversor estático direto bastante empregado para variação da tensão 

eficaz é o gradador, ilustrado na Figura 9, em que a transferência de potência é 

controlada pela variação do valor eficaz da tensão entregue à carga.  

 

 

FIGURA 9 – CONTROLADORES DE TENSÃO CA. FONTE: (RASHID, 2001) 

 

 Para cargas de pequena potência e frequências de chaveamento inferiores a 

400 Hz, é comum a utilização do TRIAC. Já para potências maiores ou que 

demandem frequências de chaveamento na faixa de kHz, são geralmente 

empregados dois SCR em antiparalelo. De acordo com Ahmed (2000) e Barbi 

(2005), existem dois métodos básicos para o controle de potência na carga 
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utilizando-se a configuração de gradador: o controle por ângulo de fase e o controle 

por ciclos inteiros ou liga/desliga. Estes dois tipos de controle possuem o mesmo 

princípio de funcionamento, ambos utilizam como referência o cruzamento por zero 

da rede para o acionamento da chave.  

2.2.1 Controle por Ângulo de Fase 

 No controle por ângulo de fase, a chave de potência é posta em condução a 

cada semiciclo da rede elétrica, conectando a carga à fonte durante um intervalo de 

tempo menor ou igual a um semiciclo da rede, de acordo com a potência que se 

deseja fornecer à carga. A variação de potência na carga se dá pela alteração do 

ângulo de fase ( ) entre 0° e 180°, ou seja, a tensão de saída (carga) varia quando 

se atrasa o ângulo de fase ( ) de acionamento da chave durante cada semiciclo, o 

qual tem como referência as transições por zero da rede, podendo ser utilizado um 

ângulo de fase diferente para cada semiciclo rede elétrica. Na Figura 10, é ilustrado 

o momento de transições por zero e a divisão do semiciclo em graus.  

 

FIGURA 10 – DIVISÃO DO SEMICICLO EM GRAUS E ZERO DA REDE ELÉTRICA.  

 

 Na Figura 11, é mostrado um exemplo de controle por ângulo de fase 

aplicado a uma carga resistiva com fornecimento de 50 % da potência máxima à 

carga (     ). 
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FIGURA 11 – TÍPICO CONTROLE POR ÂNGULO DE FASE (     ). 

 

 Neste método de controle, o chaveamento pode ocorrer em qualquer 

momento no intervalo do semiciclo. A principal vantagem desta técnica de controle é 

que, em circunstâncias ideais, a potência dissipada na carga pode ser controlada 

entre 0 e 100 %, além de ser de baixo custo e poder ser implementado em sistemas 

onde a constante de tempo é pequena, tais como sistemas de iluminação. Porém, a 

técnica tem como desvantagens a geração de correntes harmônicas, a possibilidade 

de interferência eletromagnética, além de apresentar baixo fator de potência, 

colaborando para a deterioração da qualidade da energia e para o aumento do efeito 

de “carregamento” de cabos e transformadores do sistema elétrico (BARBI, 2005; 

NASPOLINI, 2012). 

 A seguir são mostradas as equações para o cálculo do valor de tensão 

eficaz na carga       , corrente eficaz na carga       , potência média (    ) e 

fator de potência (FP). 

         {  
 

 
 

      

  
}

 

 
                                     (2.2) 

     
   

 
 {  

 

 
 

      

  
}

 

 
                                         (2.3) 

                  
       

 
                                       (2.4) 
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   {  
 

 
    

  

  
 }

   
                                        (2.5) 

, em que: 

   é o ângulo de disparo em radianos; 

     é o valor RMS da tensão de alimentação; 

   é o valor da resistência elétrica; 

 

 Segundo Kassick; Oliveira e Eichelberger (2009), o fator de potência (FP) 

está diretamente relacionado com o ângulo de fase (  , e para   > 54,6°, FP < 0,92. 

Os autores ainda ressaltam que os chuveiros elétricos com este tipo de controle 

provocam correntes distorcidas na rede, principalmente no caso crítico, quando   = 

90°. Na Figura 12, é ilustrado o comportamento do fator de potência com relação ao 

ângulo de fase. 

 

FIGURA 12 – COMPORTAMENTO DO FATOR DE POTÊNCIA EM FUNÇÃO DO ÂNGULO DE FASE 

( ). FONTE: (EICHELBERGER; KASSICK; OLIVEIRA, 2009) 

 

 De acordo com Gili et al. (2012), percebe-se claramente a desvantagem do 

uso desta técnica para o funcionamento do chuveiro elétrico, já que ela transforma 

uma carga linear em uma carga não linear, gerando harmônicos e deteriorando o 

fator de potência. Este método de controle eletrônico de potência é o mais usado 

atualmente pelos fabricantes de chuveiros elétricos, e várias são as patentes 

depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que se utilizam 

desta técnica. 
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2.2.2 Controle por Ciclos Integrais ou Inteiros 

 No controle por ciclos inteiros, a chave de potência entra em condução no 

instante em que a tensão na rede é nula, ou seja, a chave é acionada apenas no 

cruzamento por zero da rede. Na Figura 13, é ilustrado um exemplo de controle por 

ciclos inteiros, onde 50 % da potência máxima é fornecida à carga (quinze ciclos de 

um total de trinta). 

 

 

FIGURA 13 – TÍPICO CONTROLE POR CICLOS INTEIROS. 

 

 O controle funciona baseado em um período T (base de tempo) contendo n 

ciclos da rede. Neste período, pode-se variar o número de ciclos inteiros entre o 

valor máximo (n ciclos) e o valor mínimo (nenhum ciclo), e consequentemente, 

controlar a potência na carga. 

  O valor da potência entregue à carga está relacionado com o tempo em que 

a chave permanece acionada (Ton – número de ciclos de condução) e tempo em que 

permanece desligada (Toff – número de ciclos sem condução), onde a base de 

tempo T (período de repetição) é igual à Ton + Toff.  

 As vantagens desta técnica incluem a baixa (ou ausência de) interferência 

eletromagnética, evitando problemas de componentes espectrais de alta frequência, 

já que a condução da chave se dá sempre no cruzamento por zero, baixo ruído 

elétrico se comparada a outros métodos de controle, além de redução da potência 
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dissipada na chave. Já as desvantagens incluem baixo fator de potência para 

tempos Ton pequenos, baixa frequência de modulação de corrente (podendo 

ocasionar o aparecimento de sub-harmônicas) e fornecimento apenas de níveis 

discretos de potência.  

  A comutação cíclica de “pacotes” de senóides pode provocar o surgimento 

de sub-harmônicas na rede e flutuação de tensão com a mesma frequência de 

modulação da corrente, podendo acarretar oscilação de luminosidade nas lâmpadas 

(efeito flicker). Além disso, pode interferir na frequência natural de motores, 

causando oscilações no torque. Logo, esta técnica não é indicada para cargas 

indutivas, principalmente motores monofásicos de indução, por produzir oscilações 

no torque e consequentemente vibrações mecânicas (OLIVEIRA JÚNIOR, 2006; 

FRIEDEMANN, 2007). As equações que determinam os valores de tensão eficaz 

      , corrente eficaz       , potência média        e fator de potência (FP) na 

carga são mostrados a seguir. 

 

         √
   

 
                                             (2.6) 

                                                                    (2.7) 

                                                                (2.8) 

   √
   

 
                                                               (2.9) 

 Este tipo de controle não é usual em chuveiros elétricos, porém são 

encontradas algumas poucas patentes no banco de dados do INPI que incorporam 

esta técnica. 

2.2.3 Conversores “Chopper CA” 

 Quando se objetiva a redução do conteúdo harmônico gerado na tensão da 

rede, qualidade da tensão na carga, melhor fator de potência de entrada e, por 

conseguinte menor Distorção Harmônica Total (THD), um tipo de conversor 
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amplamente encontrado na literatura é o chopper CA, que é uma família de 

conversores CA-CA derivada das tradicionais topologias de conversores CC-CC 

(buck, boost, buck-boost, cúk, etc.), os quais utilizam como técnica de chaveamento 

a Modulação por Largura de Pulso – PWM (ROSAS-CARO et al., 2010). Considera-

se como chopper CA todos os tipos de conversores diretos que utilizam a técnica 

PWM, independentemente do mesmo ser levantador de tensão, abaixador ou 

ambos.  

 Os choppers CA geralmente utilizam PWM com alta frequência de 

chaveamento para o controle da amplitude de tensão de saída. Esta tensão de saída 

é controlada pelo ciclo de trabalho (duty cycle), da mesma forma como nos 

conversores CC-CC (ROSAS-CARO et al., 2010). Eles se diferenciam das matrizes 

de conversores por dois aspectos: têm uma menor complexibilidade em termos de 

controle e menor número de dispositivos semicondutores empregados (chaves). O 

nome chopper CA vem do fato de que ele é um conversor controlado, e também pelo 

controle ser feito através do ajuste do ciclo de trabalho das chaves envolvidas, assim 

como nos circuitos choppers CC-CC. Na Figura 14, é ilustrado um exemplo de 

chopper CA abaixador, o qual em sua forma mais simples constitui-se basicamente 

de duas chaves bidirecionais, um filtro LC de entrada e outro filtro de saída. 

 

FIGURA 14 – CONVENCIONAL SIMPLES FASE CHOPPER CA.                                               
FONTE: (HAO e JIHONG, 2012; KHAMSEN et al., 2011; SOEIRO et al., 2011) 

 

 O princípio de funcionamento dos choppers CA baseia-se na aplicação de 

um controle PWM nas chaves semicondutoras, em modo complementar, ou seja, de 

forma geral enquanto S1 ou S2 está conduzindo, as chaves S3 e S4 estão sem 

conduzir, conectando assim à carga diretamente a fonte. Já quando S3 ou S4 está 

em condução, S1 e S2 estão sem conduzir. Este processo se repete várias vezes 
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em cada semiciclo da rede elétrica, dependendo da frequência de chaveamento 

adotada. Assim, a tensão de entrada é então chaveada em segmentos e depois 

filtrada, para se obter uma forma de onda com diferentes amplitudes, mas com a 

mesma forma e frequência do sinal de entrada. Como mencionado anteriormente, a 

amplitude da tensão de saída é controlada pelo ciclo de trabalho aplicado nas 

chaves, e as equações para o cálculo da tensão, corrente e potência são derivadas 

dos tradicionais choppers CC. Na Figura 15, pode ser visto um exemplo de forma de 

onda da tensão de saída e sinais de controle nas chaves de um típico chopper CA.  

 

 

FIGURA 15 – FORMA DE ONDA DE ENTRADA E SAÍDA DE UM TÍPICO CHOPPER CA. 

 

  O chopper CA é um tipo de conversor direto que tem como vantagens uma 

rápida velocidade de resposta, baixa quantidade de harmônicas (desde que o filtro 

de entrada seja bem projetado), melhor fator de potência e tensão senoidal de saída 

(desde que o filtro de saída seja bem projetado). No entanto, o fator de potência de 

entrada é dependente da carga (KHAMSEN et al., 2011; JIN et al., 2009). 

  Um dos problemas no conversor apresentado na Figura 14 consiste na 

ordem de comutação das chaves, onde duas alternativas podem ser aplicadas: a 

forma utilizada na Figura 15, em que existe um tempo morto (ambas as chaves 

desligadas) e a corrente do indutor (Lout, ver Fig. 14) é interrompida, o que pode 
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resultar em sobretensão nas chaves; uma segunda alternativa seria a sobreposição 

do sinal do drive que comuta as chaves, mas neste caso um curto-circuito na fonte 

de tensão é provocado. Uma solução para este problema é o uso de um conversor 

indireto, que inconvenientemente utiliza um número maior de chaves (PETRY apud 

SOEIRO, 2011); ou ainda optar por circuitos de amortecimento (snubber) em 

paralelo com as chaves, para absorver os picos de energia durante o tempo morto 

para este tipo de configuração.  

 Uma vasta gama de configurações de circuitos e estratégias de controle 

PWM é encontrada na literatura, desde os mais simples, restauradores, reguladores 

ou condicionadores de tensão (JUNG-MIN et al., 2013; SOEIRO et al., 2011; PARK 

et al., 2011) com técnicas de chaveamento padrão, aos mais complexos que utilizam 

chaveamento em tensão e/ou corrente nula obtido por ressonância (circuitos 

ressonantes), de forma a aumentar a eficiência do conversor e diminuir as 

dimensões da solução final (SANARGO et al., 2014; SARNAGO et al., 2012; 

SAFAEE et al., 2011). No entanto, neste trabalho a análise se restringe a investigar 

a possibilidade de utilização deste tipo de conversor, com base nos objetivos e 

restrições do sistema vislumbrado. 

 Após pesquisa de várias topologias de conversores com potência nominal 

compatível com os níveis de potência em chuveiros elétricos, entre 1 kW a 10 kW, 

observou-se que a grande maioria das configurações apresenta filtros de entrada e 

saída volumosos, e a eficiência destes conversores situa-se entre 96 % e 98 % nos 

melhores casos. Na Figura 16, é mostrado um protótipo de um conversor direto CA-

CA restaurador de tensão (meia ponte alimentado pelo lado da linha) com potência 

nominal de 3 kW, em que as chaves empregadas (IGBTs) são módulos comerciais. 
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FIGURA 16 – PROTÓTIPO DE UM RESTAURADOR DE TENSÃO. FONTE. (SOEIRO et al., 2011) 

 

 Em razão do transformador utilizado, dos filtros e eficiência do sistema, a 

solução final apresentou dimensões razoavelmente grandes, incompatíveis com a 

proposta de incorporação em modelos de chuveiros elétricos comerciais. Um 

parâmetro importante a ser observado nestes tipos de conversores é a frequência de 

chaveamento utilizada nas chaves de potência e a relação entre a eficiência e 

volume do sistema. Com o aumento da frequência de chaveamento, tende-se a 

diminuir o tamanho dos elementos utilizados nos filtros (indutores e capacitores), 

porém em contrapartida elevam-se as perdas na chave, o que resulta na 

necessidade de um dissipador com dimensões maiores. De forma inversa, quando 

se diminui a frequência de chaveamento, os filtros tendem a ocupar maior volume e 

a eficiência aumenta. Logo, estes parâmetros estão interligados, e dependendo da 

aplicação, o projetista define as prioridades do sistema. 

 Para melhor exemplificar a relação de eficiência (perdas do sistema) com as 

dimensões físicas da solução, na Figura 17 é ilustrado um protótipo de um conversor 

CA-CA levantador de tensão (boost) ressonante para aplicação em aquecimento 

doméstico por indução com potência nominal de 3 kW e eficiência de 96 %, segundo 

os dados reportados pelos autores (SANARGO et al., 2014). Uma eficiência de 96 % 

em um sistema com potência de saída de até 3 kW significa que as chaves 

dissiparão aproximadamente 120 W, motivo pelo qual o sistema de resfriamento 
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incorpora um dissipador ativo com ventoinha (cooler), para manter a temperatura 

na(s) chave(s) segura. 

 

FIGURA 17 – PROTÓTIPO DE CONVERSOR BOOST RESSONANTE.                                    
FONTE: (SANARGO et al., 2014) 

 

 Na Figura 18, ilustra-se o protótipo de um regulador de tensão monofásico 

proposto por Colak e Ertike (2010), com potência nominal de 5 kW, visando melhorar 

alguns parâmetros (fator de potência, THD, eficiência). A topologia adotada utiliza 

duas pontes, uma trabalhando na frequência da rede e outra em alta frequência (20 

kHz), além de um barramento CC entre ambas as pontes e um transformador 

isolador em série com a rede. 

 

FIGURA 18 – PROTÓTIPO DE CONVERSOR REGULADOR BUCK-BOOST.                           
FONTE: (COLAK e ERTIKE, 2010) 
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 O regulador trabalha em dois modos, como levantador sem defasagem e 

como abaixador com fase deslocada em 180°. Devido à configuração e técnica de 

chaveamento utilizadas, os autores reportam uma eficiência de 97 %, com 

compensação de flutuação de tensão em 5 ms (resposta do sistema) e fator de 

potência médio de 0,97. Como se pode perceber pela Figura 18, ainda neste caso 

as dimensões físicas da solução são incompatíveis com sua incorporação em 

chuveiros elétricos comerciais. 

 Com respeito às chaves de potência utilizadas nestes conversores, 

normalmente empregam-se chaves unidirecionais (MOSFET, IGBT), o que pode 

aumentar o custo final em relação a uma solução com utilização de chave 

bidirecional. Além disso, como geralmente o indutor de entrada de rede tem tamanho 

significativo (a depender da frequência de chaveamento) e supondo que não sature 

com corrente igual ou superior a 15 A (corrente necessária à aplicação), certamente 

ocupará um volume considerável devido à quantidade de espiras e seção 

transversal dos fios, o que pode inviabilizar sua incorporação em um chuveiro 

elétrico. 

 As desvantagens das diferentes topologias de conversores CA-CA, 

independentemente das que utilizem duas, quatro, oito ou mais chaves de potência 

(IGBT/MOSFET) em associação com diodos, etc., quando comparado aos circuitos 

gradadores, são o emprego de grande número de dispositivos eletrônicos, 

dimensões físicas relativamente grandes, maior complexibilidade no controle e custo 

elevado. 

2.3 FLUTUAÇÃO DE TENSÃO E O EFEITO FLICKER 

 A flutuação de tensão pode ser definida como uma variação aleatória, 

repetitiva ou esporádica (manobras de rede ou carga), apresentando-se como uma 

série e/ou contínua variação do valor eficaz da tensão. Ela está diretamente 

associada à operação de cargas que apresentam consumo de potência variável no 

tempo. Este fenômeno foi introduzido na regulamentação brasileira pelo Módulo 8 do 

Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Nacional (PRODIST) 

em 2008 (ANEEL, 2011; ONS, 2011). Na Figura 19, é mostrado um exemplo de sinal 

com flutuação de tensão, onde se observa um envelope variável. 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

39 

 

FIGURA 19 – SINAL COM FLUTUAÇÃO DE TENSÃO. 

 

 A flutuação de tensão pode provocar uma série de distúrbios ao se propagar 

através da rede, dentre os quais a cintilação luminosa ou efeito flicker. Este efeito 

está diretamente associado à modulação do valor RMS ou mesmo dos valores de 

pico da tensão em um barramento elétrico (MACEDO e SIMONETTI, 2009). 

 A IEC 61000-3-3 define o efeito flicker como sendo a “impressão de 

instabilidade da sensação visual produzida por um estímulo luminoso cuja 

luminância ou distribuição espectral flutua com o tempo”, ou seja, é a impressão 

visual resultante do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada quando a rede é 

submetida a flutuações de tensão. Este efeito pode ocasionar desde uma simples 

percepção a uma irritação visual (desconforto). 

 De acordo com Deckmann e Pomilio (2010), e Medeiros e Oliveira (2002), a 

sensibilidade do olho humano a variações de luminosidade se restringe a uma faixa 

estreita de frequência, entre 0 e 30 Hz. Dentro desta estreita faixa, a sensibilidade 

não é uniforme, sendo máxima entre 5 e 15 Hz para o caso da fonte luminosa ser 

uma lâmpada incandescente (HALPIN, 2003). No entanto, o fenômeno também 

pode ser observado em lâmpadas fluorescentes e eletrônicas. 

 Com vistas à avaliação da flutuação de tensão, em particular do efeito 

flicker, algumas normas são disponibilizadas pela Comissão Internacional de 

Eletrotécnica (IEC). São elas:  
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• IEC – 61000-3-3: Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 3-3: Limites - 

Limitação das variações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas 

públicos de abastecimento de baixa tensão, para equipamentos com corrente 

nominal ≤ 16 A por fase e não sujeitos a ligação condicional. 

• IEC – 61000-3-11: Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Limites - Limitação 

das variações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos 

de abastecimento de baixa tensão, para equipamentos com corrente nominal de até 

75 A, e não sujeitos a ligação condicional. 

• IEC – 61000-4-15: Compatibilidade Eletromagnética (EMC) - Parte 4: Teste e 

medição - Seção 15: Flickermeter - especificações funcionais e de design. 

 Por muitos anos, as normas IEEE 141™/1993 e IEEE 519™/1992 foram 

adotadas como referência para flutuações de tensão admissíveis. Porém, a 

utilização de equipamentos eletrônicos de alta potência e equipamentos de 

mitigação tem dado origem a flutuações de tensão complexas, que não são 

facilmente analisáveis. Por esta razão, o IEEE tem trabalhado em estreita 

colaboração com a União Internacional de Eletrotérmica (UIE) e a Comissão 

Internacional de Eletrotécnica (IEC), no sentido de melhorar os padrões existentes. A 

Figura 20 foi retirada da norma IEEE Std 1453, a qual compara valores entre a 

norma IEEE 141 e a norma IEC - 61000-4-15, para o limiar de aceitação da variação 

percentual do valor RMS da tensão na rede elétrica em função da frequência (em 

variações por minuto). O impacto do funcionamento dos aparelhos eletrônicos deve 

se situar abaixo da curva para que o efeito não seja perceptível ao olho humano. 

 O padrão internacional IEC 61000-4-15, assim como o procedimento de rede 

do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), apresenta limites aos parâmetros 

que caracterizam o fenômeno de cintilação. Estes índices, PST e PLT (do termo 

inglês probability short term e long term, respectivamente), chamados severidade de 

flicker de curta duração e longa duração respectivamente, são indicadores dos níveis 

de severidade de cintilação causados pela flutuação de tensão. Ambas são 

representações estatísticas do grau de irritação da visão humana. 
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FIGURA 20 – COMPARAÇÃO DA IEC – 61000-4-15 E IEEE STD 141 -1993 PARA LIMITES DE 
IRRITAÇÃO DO FLICKER. FONTE: (IEEE Std 1453, 2004) 

 

 O PST representa os níveis de cintilação luminosa associados à flutuação de 

tensão verificada num período contínuo de dez minutos (adequado quando se 

realiza análises causadas por cargas individuais). Já o PLT expressa os níveis de 

cintilação verificados num período contínuo de duas horas, através da composição 

de 12 valores consecutivos de PST, aplicado convenientemente em análise 

criteriosas em cargas com longos e variáveis ciclos (FILHO, et al., 2007). 

 A avaliação e quantificação do nível de cintilação provocado pela flutuação 

de tensão é um assunto longo e complexo, e foge dos objetivos principais deste 

trabalho. Para maiores detalhes, aconselha-se a consulta da norma IEC 61000-4-15, 

onde uma metodologia específica de procedimento para quantificação dos níveis de 

severidades do flicker e procedimentos necessários são abordados. Além disso, é 

importante ressaltar que para a avaliação de distúrbios relacionados à qualidade de 

energia incluindo o efeito flicker está disponível no mercado uma série de aparelhos 

para esta finalidade. 

2.4 IMPACTO DAS CHAVES DE POTÊNCIA E DA EFICIÊNCIA DO CONVERSOR 

NAS DIMENSÕES FÍSICAS E CUSTO DA SOLUÇÃO 

 Conforme descrito na seção inicial, um dos critérios a ser levado em 

consideração são as dimensões físicas da solução vislumbrada, visando à 
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incorporação da solução diretamente nos chuveiros elétricos existentes. Além disso, 

é importante considerar o custo da solução proposta, já que um dos fatores que 

contribui para a vasta utilização de chuveiros elétricos em todo o país é o baixo 

custo do produto, inferior a 100 Reais nos modelos que não implementam controle 

eletrônico de potência. 

 Na seção anterior, foram vistas diferentes topologias para conversão CA-CA, 

utilizando chaves uni ou bidirecionais em quantidades distintas, além de outros 

componentes como filtros. Quando considerado um protótipo com potência nominal 

de 3,2 kW, necessita-se de chaves de potência que suportem tensão RMS ≥ 220 V e 

corrente RMS entre 15 e 20 A. Apenas para se ter um ideia do custo relativo 

referente às diferentes opções de chave de potência, foi feita uma consulta de 

preços em um fornecedor nacional. Na Tabela 2, são mostrados alguns dispositivos 

que podem ser empregados como chave de potência em um conversor CA-CA. 

TABELA 2 - CUSTO DAS CHAVES DE POTÊNCIA. FONTE: (FARNELL, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: * tensão máxima à temperatura máxima de junção (Tj); ** tensão típica; *** tensão 

típica e à temperatura máxima de junção (Tj).  

 

 Como pode ser observado na Tabela 2, o custo das chaves varia de acordo 

com a corrente e tensão de trabalho, sendo possível constatar através das 

especificações dispostas que os TRIACs trabalham em faixa de tensão compatível 

Dispositivo Modelo Corrente 

(A) 

Tensão 

máxima 

(V) 

Tensão em 

condução:  

(V) 

Preço 

(R$) 

 

 

TRIAC 

BTA10-600BRG 10 600 0,85* 4,70 

BTA12-600SWRB 12 600 0,85* 4,37 

BTA139-800 16 800 1,2** 3,61 

BTA140-800 25 800 1,3** 4,92 

BTB24-600BRG 25 600 0,85* 7,39 

BTA41-600BRG 41 600 0,85* 17,07 

 

MOSFET 

IRF840PBF 8 500 2,0* 10,74 

IRFP460PBF  20 500 1,5* 33,33 

 

 

IGBT 

IRG4BC20UDPBF 13 600 1,8* 13,60 

IRGB8B60KPBF 17 600 1,8* 17,40 

IRG4PH40UDPBF 21 1200 1,5* 32,83 

IRG4PC30UDPBF 23 600 1,5* 23,67 

HGTG20N60B3D 40 600 2,3* 26,56 

HGTP12N60A4D 54 600 2,3/2,6*** 20,83 
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com a aplicação e tem custo relativamente baixo em relação aos outros dispositivos. 

Os IGBTs por sua vez apresentam correntes e tensões compatíveis com as 

especificações requeridas, porém, assim como os MOSFETs, têm custo maior e a 

desvantagem de serem chaves unidirecionais. Desta forma, em implementações 

onde se faz necessário controlar o fluxo de corrente em ambas as direções, torna-se 

obrigatório o uso de duas chaves, o que eleva ainda mais o custo (e tamanho) da 

solução final.  

 Outro importante dado a ser levado em consideração é a tensão nos terminais 

da chave quando a mesma se encontra em condução, pois quanto menor esta 

tensão, menor será a perda por condução no dispositivo, e consequentemente mais 

eficiente o sistema será. Com base nos dados da tabela 2, conclui-se que, dentre os 

dispositivos citados, os TRIACs apresentam a menor tensão de condução, o que 

pode resultar em uma diminuição das perdas na chave de potência. 

 Além do impacto na eficiência do sistema, as perdas na chave de potência 

têm influência na temperatura do dispositivo. O cálculo térmico tem como objetivo 

buscar a proteção do dispositivo, além de elevar a confiabilidade do equipamento 

onde estes dispositivos são empregados. Geralmente se utiliza uma analogia com 

um circuito elétrico para obtenção dos valores de temperatura: a potência média 

dissipada (Pd) é representada por uma fonte de corrente, as temperaturas de junção 

(Tj), cápsula (Tc) e ambiente (Ta) são análogas às tensões nos nós, enquanto as 

resistências elétricas representam as próprias resistências térmicas do dispositivo, 

conforme mostrado na Figura 21. 

 

FIGURA 21 – CIRCUITO TÉRMICO EQUIVALENTE EM REGIME PERMANENTE.                  
FONTE: (POMILIO, 2009) 
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 O dimensionamento tem como finalidade garantir que a temperatura da 

junção (Tj) do semicondutor não ultrapasse um dado valor. Normalmente, as 

resistências térmicas Rtjc e Rtca são informadas pelo fabricante (datasheet), porém, 

eventualmente se omite o valor da resistência térmica cápsula-ambiente (Rtca) por 

esta exibir valor elevado e seguramente se utiliza algum dissipador de baixa 

resistência térmica para garantir o funcionamento do dispositivo (POMILIO, 2009). 

Com base no modelo apresentado, podem-se deduzir as seguintes equações: 

 

                                               (2.10) 

Onde:               

                                                                     (2.11) 

Onde:                                         

                                                                (2.12) 

                                                         (2.13) 

Onde: 

     – Resistência térmica entre a cápsula e o dissipador; 

     – Resistência térmica entre o dissipador e o ambiente; 

    – Tensão de condução nos terminais do dispositivo; 

   – Resistência dinâmica do dispositivo; 

 

 De forma a demonstrar o quão relevante é a eficiência do sistema no tamanho 

da solução final, na Tabela 3 ilustra-se o volume mínimo necessário do dissipador de 

calor para quatro diferentes modelos de dissipador, e considerando-se valores de 

potência dissipada (Pd) na chave de 5, 10, 20 e 50 Watts. Para a construção desta 

tabela, foi considerada uma temperatura de 100 °C no ponto mais quente do 

dissipador (igual à temperatura da cápsula, Tc, desconsiderando-se a resistência 

térmica cápsula-dissipador), considerou-se uma temperatura ambiente (Ta) igual a 

40 °C e então calculou-se a resistência térmica cápsula-ambiente (Rtca), que foi 

considerada igual à resistência térmica dissipador-ambiente (Rtda), conforme a 

equação 2.14. 

 

     
     

  
                                          (2.14)
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TABELA 3 - VOLUME DO DISSIPADOR PARA DIFERENTE DISSIPAÇÃO DE POTÊNCIA. 

 
Referência do 

dissipador 
 

 
Formato  

(dimensões em mm) 

 

Resistência 

Térmica 

(Comp/padrão) 

 

 

5 W 

Rtca = 12 °C/W 
(Comp/mín) 

 

10 W 

Rtca = 6 °C/W 
(Comp/mín) 

 

20 W 

Rtca = 3 °C/W 
(Comp/mín) 

 

 

50 W 

Rtca = 1,2 °C/W 
(Comp/mín) 

KM 702 –TCT 

Brasil 

Área da seção 

transv.150 mm² 

Área externa 

= 3,45·1,24  

4,3 cm² 
 

 
8,35 °C/W 

(10 cm) 

 

11,9 °C/W 

(5 cm) 

Volume externo: 

4,3 cm
2
·5 cm 

21,4 cm
3
 

 

5,59 °C/W 

(25 cm) 

Volume externo: 

4,3 cm
2
·25 cm 

107 cm
3
 

  

KM 602 – TCT 

Brasil 

Área da seção 

transv.315 mm² 

Área externa 

= 4,2·2,47 

10,4 cm² 

 

 
4,39 °C/W  

(10 cm) 

 

9,7 °C/W 

(entre 1 e 2 cm) 

Volume externo: 

10,4 cm
2
·2 cm 

20,8 cm
3
 

 

5,4°C/W 

(entre 5 e 7 cm) 

Volume externo: 

10,4 cm
2
·7 cm 

72,8 cm
3
 

 

2,9°C/W 

(20 cm) 

Volume externo: 

10,4 cm
2
·20 cm 

208 cm
3
 

 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

46 

Nota: Comp/mín = comprimento mínimo do dissipador de calor; Comp/padrão = comprimento padrão do fabricante. 

 

 

KM 2 – TCT 

Brasil 

Área da seção 

transv.1096mm² 

Área externa 

= 3,25·6,17  

20 cm² 

 

 
2,0 °C/W 
 (10 cm) 

 

6,1 °C/W 

(1 cm) 

Volume externo: 

20 cm
2
·1 cm 

20 cm
3
 

 

4,4 °C/W 

(2 cm) 

Volume externo: 

20 cm
2
·2 cm 

40 cm
3
 

 

2,86 °C/W 

(5 cm) 

Volume externo: 

20 cm
2
·5 cm 

100 cm
3
 

 

1,2 °C/W 

(30 cm) 

Volume externo: 

20 cm
2
·30 cm 

600 cm
3
 

KM 10 – TCT 

Brasil 

Área da seção 

transv.6836mm² 

Área externa 

= 12,5·13,6 

 170 cm² 

 

 
0,52 °C/W  

(10 cm) 

 

1,58 °C/W 

(1 cm) 

Volume externo: 

170 cm
2
·1 cm 

170 cm
3
 

 

1,58 °C/W 

(1 cm) 

Volume externo: 

170 cm
2
·1 cm 

170 cm
3
 

 

1,58 °C/W 

(1 cm) 

Volume externo: 

170 cm
2
·1 cm 

170 cm
3
 

 

1,15 °C/W 

(2 cm) 

Volume externo: 

170 cm
2
·2 cm 

340 cm
3
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 É importante ressaltar que para o dimensionamento do comprimento mínimo 

de cada modelo de dissipador, utiliza-se um fator de correção, que representa a 

relação entre a resistência térmica calculada e a resistência térmica padrão 

disponibilizada pelo fabricante do dissipador. Na Tabela 4, é mostrado o 

comprimento com relação ao fator de correção. 

TABELA 4 -  FATOR DE CORREÇÃO PARA COMPRIMENTO DO DISSIPADOR. 

FONTE: (CATÁLOGO TCT, 2010) 

 

Comprimento (mm)                                     Fator de Correção 

10                                                                             3,05 

20                                                                             2,21 

30                                                                             1,82 

40                                                                             1,59 

50                                                                             1,43 

70                                                                             1,22 

100                                                                           1,04 

150                                                                           0,86 

200                                                                           0,75 

250                                                                           0,67 

300                                                                           0,62 

400                                                                           0,54 

500                                                                           0,49 

Nota: mm = milímetro 
 

 

 Diante das informações apresentadas, e imaginando-se que o volume do 

dissipador de calor seja limitado a 100 cm³ para a aplicação almejada, pode-se 

observar por meio da Tabela 3 que a potência a ser dissipada na(s) chave(s) não 

pode exceder 20 W. Tendo em vista este valor de potência dissipada na(s) chave(s) 

(20 W), e considerando-se um protótipo com potência nominal de 3,2 kW, a 

eficiência necessária do sistema deve ser de no mínimo 99,4 %. Observa-se com 

isto que o sistema vislumbrado requer um alto nível de eficiência, maior que os 

valores reportados na maior parte dos trabalhos estudados.  

2.5 ANÁLISE DOS CONVERSORES E TÉCNICAS  

 Os controles por ângulo de fase e ciclos integrais são técnicas 

convencionais que têm sido empregadas na regulação de tensão baseado em 
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tiristores. Tais técnicas oferecem algumas vantagens como simplicidade e a 

habilidade de controlar uma grande quantidade de potência economicamente 

(PARAMASHIVAM e MURALIDHARAN, 2011). As desvantagens, conforme 

mencionado anteriormente, são a possibilidade de geração de componentes 

harmônicas e sub-harmônicas de 60 Hz. 

 Os choppers CA e outras topologias de conversores CA-CA que utilizam 

modulação PWM se apresentam como uma alternativa para contornar as 

desvantagens apresentadas pelas técnicas convencionais. Porém, por outro lado, 

apresentam o inconveniente de elevado custo e dimensões físicas, quando 

comparados aos circuitos gradadores, pois há a necessidade de chaves que 

comutem em alta frequência, drivers de acionamento, filtros, circuitos de 

amortecimento e dissipadores, que dependendo das perdas nas chaves, podem 

apresentar dimensões consideráveis. 

 Perante o apresentado e seguindo os critérios adotados para o presente 

trabalho que é a concepção e análise de um sistema de controle de temperatura em 

malha fechada, de baixo custo e alta eficiência, os conversores CA-CA com PWM 

(chopper CA) acabam sendo inviáveis pelas restrições impostas. O controle por 

ângulo de fase, por sua vez, pode gerar severos distúrbios na rede elétrica.  

 Diante deste contexto, o controle a ser investigado neste trabalho baseia-se 

no conceito de ciclos inteiros (disparo da chave sempre no zero da rede) por se 

adequar aos requerimentos de baixo custo, alta eficiência e, por conseguinte 

dimensões físicas compatíveis. A técnica de chaveamento, a ser detalhada no 

próximo capítulo, leva em consideração (e tenta evitar) a possível ocorrência do 

efeito flicker.  

 A chave de potência a ser utilizada para o chaveamento do fluxo de potência 

fornecida à carga (resistência do chuveiro elétrico) é o TRIAC, pelo fácil manuseio e 

adequações às características do projeto pretendido (baixo custo, baixa tensão de 

condução).  

 



 

 

3 SISTEMA PROPOSTO 
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3 SISTEMA PROPOSTO 

Com base nas informações apresentadas na Revisão Bibliográfica (Capítulo 2), 

neste trabalho é proposto um controle de temperatura em malha fechada para 

chuveiros elétricos baseado no conceito de controle por ciclos inteiros (disparo 

sempre no cruzamento por zero da rede).  

3.1 CONTROLE DE TEMPERATURA EM MALHA FECHADA 

 Sistemas de controle em malha fechada são sistemas com realimentação, 

ou seja, nos quais se realiza um constante monitoramento de uma variável de saída 

(que se deseja controlar), de forma a assegurar que seu valor permaneça o mais 

próximo possível de um valor de referência estabelecido pelo usuário. Uma diferença 

entre o valor da variável de controle e o valor de referência (erro) faz com que o 

controle atue de modo a corrigir este erro, sendo a velocidade de resposta 

dependente do tipo de controlador implementado e das prioridades definidas pelo 

projetista para a aplicação (OGATA, 1998). 

 Diferentemente de um sistema em malha fechada, onde a saída é sempre 

medida e comparada, um sistema em malha aberta não há realimentação, ou seja, o 

sinal de saída não tem efeitos na ação de controle. Nas Figuras 22 e 23, são 

mostrados em forma de diagrama de blocos um sistema em malha fechada e malha 

aberta, respectivamente. 

 

 

FIGURA 22 – SISTEMA DE CONTROLE EM MALHA FECHADA. 
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FIGURA 23 – SISTEMA DE CONTROLE EM MALHA ABERTA. 

 

 Em relação a um sistema em malha aberta, a vantagem do sistema em 

malha fechada é o fato de que o uso da realimentação torna a resposta do sistema 

relativamente insensível às perturbações externas e variações internas do próprio 

sistema, além disso, efeitos de não linearidade e distorção são reduzidos (OGATA, 

1998). Como desvantagens, pode-se citar uma maior complexidade e possibilidade 

de oscilações. 

 A automatização do controle de processos, principalmente no meio 

industrial, vem se intensificando com o objetivo de diminuir custos, agregar 

qualidade aos produtos e aumentar a produtividade. Dentre as diversas variáveis 

que podem ser controladas em um processo, o controle de temperatura tem 

inúmeras aplicações, tais como o controle da temperatura em fornalhas, estufas, 

caldeiras, câmara de refrigeração, motores, entre outras aplicações industriais. No 

setor residencial, o controle de temperatura pode ser aplicado no condicionamento 

de ambiente (ar-condicionado), conservação alimentícia ou condicionamento da 

água, seja no controle da temperatura da água em aquários (peixes de água doce 

ou salgada, ou micro-organismos) ou no condicionamento da água para o banho. 

 Esta última aplicação é o objeto de pesquisa do presente trabalho, e como já 

relatado, mesmo nos chuveiros que incorporam um controle eletrônico o sistema é 

de malha aberta. De modo a tornar possível que o usuário defina a temperatura ideal 

para seu banho e a mesma permaneça inalterada independentemente das 

perturbações que aconteçam ao longo do tempo (variação do fluxo de água ou 

temperatura de entrada), decidiu-se pela utilização de um sistema em malha 

fechada. 

 Em um sistema com níveis discretos de potência, ou em um sistema em que 

seja necessária a intervenção do usuário para adaptação a novas condições de 

utilização (fluxo, temperatura), é provável que o banho seja desconfortável 

(temperatura menor que a ideal) ou que seja gasta mais energia que o necessário 

(temperatura maior que a ideal). O emprego de um controle em malha fechada em 
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chuveiros elétricos poderá aumentar sua eficiência energética global, já que o 

equipamento consumirá apenas a energia necessária à manutenção da temperatura 

da água considerada ideal pelo usuário.  

3.2 TÉCNICA DE CHAVEAMENTO UTILIZADA 

 A forma de chaveamento proposta é por semiciclos modulados, na qual a 

ocorrência do efeito flicker ou cintilação luminosa que pode vir a ser gerada pela 

flutuação de tensão na rede não seja perceptível ao olho humano, ou seja, que as 

variações no fluxo luminoso (como decorrência da variação da corrente de carga no 

tempo) ocorram em frequências que o olho humano não consiga perceber. 

 De acordo com a Figura 20 (Capítulo 2), isso pode ser feito aumentando-se 

a frequência em que as flutuações ou oscilações de tensão ocorram, ou seja, a 

carga deve entrar e sair do modo de condução (liga/desliga) em uma frequência 

igual ou superior a 30 Hz (faixa de frequência onde a cintilação não é perceptível), 

ou diminuindo-se a variação percentual de queda de tensão abaixo da curva, o que 

é impraticável, tendo em vista os níveis de potência requeridos por um chuveiro 

elétrico. Como a eficiência do sistema proposto é um critério de suma importância, 

impactando diretamente nas dimensões físicas da solução, imagina-se que com o 

acionamento da chave de potência (TRIAC) sempre em tensão nula (aliada a uma 

baixa frequência de chaveamento) a potência dissipada seja reduzida (maior 

eficiência), e, consequentemente, menor será o dissipador de calor necessário. 

 O controle proposto, assim como o controle por ciclos inteiros, pressupõe 

uma janela de tempo com período T, onde a potência na carga é controlada através 

do número de semiciclos do sinal CA fornecida à carga durante este período. Para 

melhor exemplificar o método de chaveamento por semiciclos modulados e ilustrar 

sua diferença para o controle por ciclos inteiros clássico, na Figura 24 é mostrado 

um exemplo de forma de onda de tensão fornecida à carga, na qual a janela de 

tempo tem período aproximadamente de 133,36 ms, o que corresponde a 8 ciclos 

inteiros (ou 16 semiciclos) em 60 Hz.  
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FIGURA 24 – SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA. 

 

 Observa-se através da Figura 24 que a chave de potência conecta a carga à 

rede elétrica durante 8 dos 16 semiciclos da janela de tempo, fornecendo desta 

forma 50 % da potência máxima (potência obtida com conexão ininterrupta). Para 

este sinal modulado em particular, o período fundamental (de repetição) do sinal 

corresponde a oito semiciclos (t=66,68 ms), de forma que a primeira componente 

espectral é em 15 Hz, de acordo com a equação 3.1, sendo esta a mesma 

frequência de modulação da tensão. 

 

          [  ]  
 

                    
                (3.1) 

 

 Percebe-se que o sinal modulado mostrado na Figura 24 não pode ser 

aplicado ao controle pretendido, pois poderá ocasionar cintilação luminosa 

perceptível, já que apresenta modulação de corrente em uma frequência bem 

próxima ao limiar de maior sensibilidade (9 Hz). Na Figura 25, é mostrado um sinal 

modulado que resulta na mesma potência do caso ilustrado na Figura 24, porém a 

forma de chaveamento foi alterada, distribuindo os semiciclos de maneira diferente, 

de forma a diminuir o período fundamental de repetição do sinal modulado para o 

equivalente a dois ciclos inteiros da rede (t=33,34 ms), aumentando por conseguinte 

a frequência de modulação da corrente. 
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FIGURA 25 – SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA. 

 

 Para o sinal em questão, Figura 25, a menor componente de frequência 

aparece em 30 Hz, tornando o sinal mais adequado para este nível de potência (50 

%), se comparado com o sinal modulado anterior, pois a cintilação poderá ocorrer 

em uma frequência de 30 Hz, podendo não ser perceptível pelo olho humano. Outro 

sinal modulado que também corresponde ao mesmo nível de potência das duas 

figuras mostradas anteriormente (Figuras 24 e 25) é apresentado na Figura 26. 

Como se pode perceber com base na figura, devido à estratégia de chaveamento 

adotada, a primeira componente harmônica de frequência do sinal modulado 

aparece em 60 Hz, já que o período fundamental de repetição corresponde a um 

ciclo da rede (t=16,67 ms), fazendo com que a modulação de corrente e 

consequentemente a cintilação ocorra em uma frequência não perceptível ao olho 

humano.  
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FIGURA 26 – SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA.  

 

 Desta forma, o método de controle por semiciclos modulados utilizado neste 

trabalho consiste em controlar a forma de chaveamento do sinal da rede fornecido à 

carga para que a ocorrência das flutuações de tensão que podem ocasionar 

variações de luminosidade em lâmpadas convencionais (incandescentes, eletrônicas 

e fluorescentes) aconteça em frequências imperceptíveis ao olho humano, ou seja, 

que a frequência de modulação da corrente seja igual ou superior a 30 Hz. Com este 

método, espera-se contribuir na redução da introdução de componentes harmônicas 

na rede elétrica, quando comparado aos sistemas utilizados atualmente. 

3.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO FLICKER 

 Sabe-se que as sub-harmônicas (frequências menores que a fundamental 

em 60 Hz) são as responsáveis pela cintilação luminosa. De acordo com a Análise 

de Fourier, qualquer função periódica pode ser decomposta em uma soma infinita de 

funções senos e cossenos com frequências múltiplas inteiras da frequência 

fundamental e uma componente contínua (frequência zero), cada qual com 

determinada amplitude (Série de Fourier ou Série harmônica), de acordo com a 

equação 3.2. 
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Ou 

                  ∑                        
                   (3.2) 

Onde: 

   – é valor médio de      (componente contínua);  

        – coeficientes de Fourier (amplitudes); 

   – frequência em radianos por segundos (   
  

 
   

  – é o período do sinal; 

 

 Tendo em vista que um sinal periódico no domínio do tempo pode ser 

expresso no domínio da frequência através da Transformada Rápida de Fourier 

(FFT), este método de análise foi usado para se determinar se um sinal modulado 

contém ou não componentes sub-harmônicas em sua composição, as quais podem 

ocasionar cintilação em circuitos de iluminação.  

 Para as simulações numéricas dos sinais modulados, foram considerados os 

seguintes parâmetros: 

 Tensão de pico = 311 V (220 VRMS); 

 Carga (resistência) = 220 Ω; 

 Corrente de pico = 311/220 = 1,414 A (1 ARMS); 

 Potência instantânea máxima = 311*1,414 = 440 W 

 Após a realização de várias simulações com diferentes sinais modulados e 

análise do seu conteúdo no domínio da frequência, observou-se que nem sempre se 

pode concluir sobre a possibilidade de ocorrência do flicker apenas avaliando-se a 

FFT do sinal de tensão modulado. Para ilustrar esta afirmação, na Figura 27 é 

mostrado um sinal de tensão que, conforme previsão ocasionaria o efeito flicker, já 

que seu período fundamental de repetição é de 266,7 ms (o que corresponde a uma 

frequência de repetição de 3,8 Hz). Porém, sua FFT não contém sub-harmônica 

menor que 30 Hz com amplitude elevada. 
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FIGURA 27 – SINAL MODULADO DE TENSÂO E ESPECTRO. 

 

 Observou-se que ao se calcular a FFT da forma de onda que corresponde à 

potência instantânea na carga (sinal de tensão x sinal de corrente), esta continha 

uma componente em 3,8 Hz com grande amplitude como esperado (ver Figura 28). 

Assim, a análise espectral do sinal de potência é preferível para a análise da 

ocorrência ou não de cintilação, uma vez que a cintilação está relacionada com 

flutuação de potência no circuito de iluminação, que flutua por conta da variação de 

potência no chuveiro elétrico. 

 

 

FIGURA 28 – POTÊNCIA INSTANTÂNEA E ESPECTRO. 

 

 Este fato pode ser explicado com o exemplo de uma modulação AM DSB, 

em que um sinal senoidal de extrema baixa frequência modula uma portadora em 

alta frequência. O sinal (de tensão) modulado terá componentes espectrais apenas 

em torno da portadora de alta frequência, mas se este sinal for entregue a uma 

“lâmpada ultra-rápida”, certamente será observada uma cintilação em baixa 
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frequência. Ao se calcular a FFT da potência na lâmpada, observar-se-á um 

componente em baixa frequência, que indicará a cintilação. 

 As análises apresentadas até então foram feitas apenas para o sinal 

modulado a ser entregue à carga. Porém, sabe-se que o mais importante é analisar 

o sinal da rede que é fornecido à lâmpada ou circuito de iluminação, incluindo a 

flutuação ocasionada pela modulação da corrente no chuveiro elétrico devido ao 

chaveamento. Na Figura 29, são mostrados o sinal de tensão na rede e o sinal de 

tensão ao quadrado (potência) no circuito de iluminação, quando o sinal da Figura 

27 é entregue a uma carga. 

 

 

FIGURA 29 – SINAL DA REDE COM FLUTUAÇÃO DE TENSÃO. 

 

 É importante salientar que a queda de tensão considerada nas simulações 

para o sinal da rede quando fornecido um semiciclo à carga está de acordo com a 

norma NBR 1054 em vigor, a qual em sua seção 6.2.7 especifica que a queda de 

tensão calculada a partir do ponto de entrega não deve ser superior a 5 %, e que em 

nenhum caso a queda de tensão nos circuitos terminais deve ser maior que 4 % 

(instalação conforme norma). Para os testes, foi considerada uma queda de tensão 

de 5 %. 

 As FFTs do sinal de tensão e sinal de tensão ao quadrado da Figura 29 são 

mostradas na Figura 30. 
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FIGURA 30 – ESPECTROS DO SINAL DE TENSÃO NA REDE COM FLUTUAÇÃO. 

 

 Partindo dos pontos supracitados, e tendo em mente que a cintilação em 

uma lâmpada é ocasionada ou se torna perceptível devido à baixa frequência de 

modulação da corrente e o brilho corresponde à potência naquele instante, pode-se 

então avaliar a ocorrência do efeito flicker através da análise das FFTs do sinal de 

potência na carga e sinal de tensão da rede ao quadrado, as quais têm as mesmas 

componente espectrais, diferenciando-se apenas na magnitude das componentes. 

3.4 PROTÓTIPOS DESENVOLVIDOS 

 A ideia do controlador de temperatura desenvolvido neste trabalho é 

ilustrada, em forma de diagrama de blocos, na Figura 31. Como se pode observar, o 

sistema é composto por um circuito de Detecção de Passagem por Zero (DPZ), um 

circuito de potência para conexão da carga à rede, um sensor de temperatura e um 

microcontrolador, responsável entre outras coisas por processar o sinal do sensor de 

temperatura e gerar os sinais de acionamento do circuito de potência. 

 Para avaliação dos sinais modulados classificados pelo método da seção 

anterior (3.3) e do circuito eletrônico a implementar a ideia ilustrada na Figura 31, 

várias simulações foram realizadas. 

 O software de simulação utilizado foi o PROTEUS-V.7.10, que é um 

programa de simulação de circuitos eletrônicos e desenvolvimento de placa de 

circuito impresso (PCB design). O Proteus é um poderoso simulador de circuitos 

digitais, analógicos e microprocessadores, com um laboratório virtual contendo 
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osciloscópio, voltímetro, gerador de funções, etc. O circuito desenvolvido no Proteus 

para as simulações é mostrado na Figura 32.  

 

 

FIGURA 31 – DIAGRAMA EM BLOCOS DO SISTEMA PROPOSTO. 

 

 
FIGURA 32 – ESQUEMÁTICO DO PROTÓTIPO PARA SIMULAÇÃO NO PROTEUS. 

 

 O circuito passa-baixa introduzido antes do Detector de Passagem por Zero 

(DPZ) serve para defasar em aproximadamente 90° a forma de onda da rede, 

fazendo com que a detecção do zero da rede elétrica seja identificado com 

antecedência em relação ao próximo cruzamento de zero do sinal que é fornecido à 

carga (sinal tensão da rede elétrica), possibilitando desse modo flexibilidade de 
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ajuste para o momento de acionamento da chave de potência (compensação do 

tempo de resposta do sistema de acionamento). O circuito de potência é controlado 

pelo microcontrolador, que controla o acionamento da chave de potência (TRIAC) 

através do acionamento do optoacoplador de acordo com o tipo de sinal modulado a 

ser configurado. 

 Como se pode observar na Figura 32, foi utilizada uma porta serial 

emuladora RS-232, a qual serve de interface para comunicação do microcontrolador 

(em ambiente Proteus) com o Scilab. Esta comunicação pode ser criada entre dois 

programas através de um drive de porta serial virtual, onde após configuração, duas 

portas seriais virtuais então conectadas e aptas à troca de dados, igual a uma 

aplicação real com comunicação full-duplex. Utilizando-se este tipo de recurso, 

podem-se integrar dois programas de forma que ambos trabalhem em conjunto, 

constituindo assim um ambiente de simulação correspondente a uma execução real. 

Este tipo de simulação é relevante quando se necessita da utilização de duas ou 

mais ferramentas em conjunto com propósito de estudo e pesquisa de um novo tipo 

de aplicação.  

 A estratégia de aliar o Proteus ao Scilab resultou em um ambiente de 

simulação altamente integrado, com a possibilidade de simulação de um sistema 

real em que um computador executando o Scilab se comunica com uma placa de 

microcontrolador através de uma porta USB. O objetivo desta integração foi o 

desenvolvimento, em ambiente Scilab, da inteligência de controle em malha fechada, 

desta forma acelerando o processo de concepção. Além disso, esta estratégia 

permitiu que os valores oriundos do sensor de temperatura fossem processados 

diretamente em ambiente Scilab, para observação de tempo de resposta, histerese 

do sistema, etc. Um diagrama em blocos do sistema real é mostrado na Figura 33. 
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FIGURA 33 – ESQUEMÁTICO ADOTADO PARA O CONTROLE DO SISTEMA. 

 
 Para os primeiros testes, um protótipo em escala foi desenvolvido, tendo 

como fonte de alimentação um transformador, o qual representa a rede elétrica com 

tensão de pico de 37,8 V. Nas Figuras 34 e 35, são ilustrados o protótipo e o sistema 

em pleno funcionamento, respectivamente. 

 

 

FIGURA 34 – PROTÓTIPO EM ESCALA DESENVOLVIDO. 

 

Carga 
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FIGURA 35 – TESTE DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. 

 

 Como pode ser observado na Figura 35, para a análise dos sinais da rede 

com a flutuação de tensão ocasionada pelo chaveamento (sinal modulado), o 

Analisador Vetorial de Sinais HP89410A foi utilizado de forma a tornar possível a 

comparação entre os dados experimentais e os valores simulados. Para adequar o 

nível de tensão na saída do transformador aos níveis suportados pelas entradas do 

Analisador de Sinais, foi utilizado um circuito divisor de tensão, mostrado na Figura 

36.  
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FIGURA 36 – ESQUEMA UTILIZADO PARA ANÁLISE DOS SINAIS COM FLUTUAÇÃO. 

 

 A aquisição de dados oriundos do Analisador de Sinais pelo Scilab foi 

realizada através de uma conexão Ethernet entre o computador e o Analisador de 

Sinais, a qual pode ser observada na Figura 35. Para a aquisição e tratamento dos 

dados (plotagem dos gráficos) oriundos do Analisador de Sinais, foi desenvolvida 

uma interface Tcl/Tk que é executada no Scilab. Na Figura 37, ilustra-se a interface 

utilizada para a aquisição dos dados experimentais. 

 

 

FIGURA 37 – INTERFACE UTILIZADA PARA CAPTURA DOS GRÁFICOS VIA SCILAB. 
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 Após análise dos sinais modulados e da funcionalidade do circuito eletrônico 

em escala, a etapa de montagem de um protótipo compatível com a potência 

nominal de um chuveiro elétrico comercial foi iniciada. Calculou-se a resistência 

térmica necessária ao dissipador de calor para uma corrente de condução de 

aproximadamente 15 A, corrente esta exigida ao propósito requerido (chuveiro 

elétrico de 3,2 kW). Para este cálculo, consideraram-se os parâmetros encontrados 

na folha de dados (Tjmáx, Rtjc, Rd e Vtr) do fabricante da chave de potência 

utilizada, em que a queda de tensão nos terminais da chave quando em condução é 

considerado 0,85 V. Com base neste valor, a potência dissipada (Pd) é igual a 

15·0,85  13 W. 

 Com o dissipador dimensionado, o circuito ilustrado na Figura 38 foi 

montado, e dado início à etapa de programação do código para o controle de 

temperatura da água na saída do aparelho, sendo o controle ainda realizado pelo 

conjunto microcontrolador-Scilab. Na Figura 39, é mostrado o protótipo desenvolvido 

para os testes de controle de temperatura no chuveiro elétrico. 

 

 

FIGURA 38 – CIRCUITO UTILIZADO NO CONTROLE DE TEMPERATURA. 
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Terra 

Sinal sensor 
Chave com dissipador  
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FIGURA 39 – PROTÓTIPO CONSTRUÍDO PARA TESTE DE CONTROLE DA TEMPERATURA. 

 

 Na realização dos testes dos circuitos e montagem do protótipo, foram 

utilizados vários dispositivos eletrônicos e equipamentos de medições e análises. Os 

principais componentes e equipamentos eletrônicos empregados na construção do 

protótipo, avaliação do funcionamento e análises são mostrados na tabela abaixo. 
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TABELA 5 - DISPOSITIVOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROTÓTIPO. 

Protótipo em 

Escala 

Número de 

Dispositivos 

Protótipo  

3,2 kW  

Número de 

Dispositivos 

Equipamentos de 

Análise e Medidas 

 

 Multímetro Agilent 

(U1253A) 

 Analisador de 

Sinais 

(HP89410A) 

 Osciloscópio 

 Alicate 

Amperímetro 

(ET - 4091) 

 Computador  

 Multímetro com 

Sensor de 

Temperatura 

(MD - 5770) 

 

Transformador 

30 + 30 V/5 A 

1 Plataforma 

Arduíno 

1 

Plataforma 

Arduíno 

1 Optoacoplador  

PC 817B 

2 

Optoacoplador 

PC817B 

2 Optoacoplador 

MOC3021 

1 

Optoacoplador  

MOC 3021 

1 TRIAC  

BTA41 - 600B 

1  

Sensor de 

Temperatura 

LM35  

1 

TRIAC BTA12 – 

600S 

1 Resistores ¼ W 6 

Resistores ¼ W 8 Resistores 2 W 2 

Resistores 10 W 

ROYAL 141  

Resistores 8 W 

6 (10 Ω) 

3 (33 Ω) 

Capacitores 1 (825 uF) 

Transistor 337 1 

Dissipador de 

Calor 

1 

Capacitores  10 (100 nF) Chuveiro 

Elétrico 

1 

Transistor 337 1 

Lâmpada 

Incandescente  1 

(3,8 V/0,3 A) 

Disjuntor 20 A 1  

Bomba de 

Aquário 

1 

Lâmpada 

Incandescente 

Fluorescente 

Eletrônica  

1 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Neste capítulo, são apresentados os resultados experimentais e discussões 

a respeito do controle de temperatura desenvolvido. Inicia-se mostrando o 

funcionamento dos circuitos eletrônicos (dados de simulação e experimentais), e 

posteriormente é feita uma análise dos sinais modulados e avaliação experimental 

do protótipo desenvolvido. 

4.1 FUNCIONAMENTO DOS CIRCUITOS DESENVOLVIDOS 

 Conforme já mencionado, antes da montagem do protótipo com um chuveiro 

elétrico comercial, foi desenvolvido um protótipo em escala, de forma a verificar a 

funcionalidade dos circuitos eletrônicos, testes de códigos de programação e análise 

dos sinais fornecidos à carga. O esquemático do circuito utilizado no protótipo em 

escala é mostrado na Figura 40, sendo um transformador utilizado no lugar da fonte 

de alimentação CA mostrada. 

 

 

FIGURA 40 – ESQUEMÁTICO DO PROTÓTIPO EM ESCALA. 
 

 O DPZ recebe o sinal de tensão defasado em praticamente 90°, pois o sinal 

da alimentação passa por um filtro passa-baixa. A saída do DPZ tem por finalidade 

gerar uma referência de tempo para o microcontrolador, para que este calcule os 

instantes de disparo da chave de potência. Na Figura 41, são mostradas as formas 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

70 

de ondas de tensão obtidas por simulação e no experimento, na fonte de 

alimentação CA (amarela), na entrada do DPZ (cor vermelha) e na saída do DPZ 

(verde). 

 

 

FIGURA 41 – FORMAS DE ONDAS: SIMULAÇÃO (SUPERIOR) E EXPERIMENTAL (INFERIOR). 

 

 O circuito de potência é constituído basicamente pela carga, que no 

protótipo em escala corresponde aos resistores de potência (Figura 34, Capítulo 3), 

um optoacoplador (MOC 3021) e uma chave de potência (TRIAC BTA12). Além 

destes dispositivos, foi inserida uma lâmpada incandescente em paralelo com a 
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fonte de alimentação, tal como pode ser visto no esquema da Figura 40. Através da 

lâmpada, uma avaliação experimental visual é feita para se saber se determinado 

sinal modulado aplicado à carga pode ou não ocasionar cintilação luminosa, atuando 

como um sensor de efeito flicker. 

 Como visto no capítulo 2, a queda de tensão e frequência de modulação da 

tensão estão diretamente ligadas com a percepção do efeito flicker. Pensando na 

máxima queda de tensão aceitável para os circuitos terminais de uma residência, 

conforme norma vigente foi dimensionada para o protótipo em escala uma carga de 

45 Ω, de forma que a flutuação de tensão permanecesse limitada a 5 %, 

ligeiramente acima do explícito na norma NBR 1054, onde a flutuação deve ser 

limitada a 4 % para circuitos independentes. Desta forma, os testes representam, 

quase que fielmente, os distúrbios que podem ocorrer nas instalações elétricas reais. 

 Como estratégia adotada para facilitar e acelerar o desenvolvimento do 

trabalho, os sinais modulados entregues à carga são configurados em tempo real 

através de edição de comandos diretamente na janela do Scilab. Nas Figuras 42 e 

43, é exposto o funcionamento do sistema em forma de simulação e experimento. 

Observa-se, por intermédio da Figura 42, que o comando para mudança do sinal 

modulado consiste em editar o comando “configura_tempo 

(h,’1000100010001000’,4500,4500)”, onde a sequência de 16 bits informa ao 

microcontrolador o sinal modulado a ser entregue à carga, em que um n-ésimo bit 

igual a 1 indica que o n-ésimo semiciclo deve ser aplicado à carga, e um n-ésimo bit 

igual a 0 indica que o n-ésimo semiciclo não deve ser aplicado à carga. Os últimos 

dois parâmetros informam o tempo em microssegundos de espera após detecção do 

cruzamento por zero do sinal defasado, onde tanto o semiciclo positivo como o 

negativo podem ser editados separadamente.  

 A implementação de disparos independentes para os semiciclos teve como 

propósito inicial uma análise da dissipação de potência na chave, com o intuito de 

averiguar se o ângulo de disparo no zero e/ ou em suas proximidades resultaria em 

dissipação de potência diferente pela chave. Constatou-se através deste 

experimento que, para uma determinada condição de carga, a temperatura do 

encapsulamento da chave de potência permaneceu em torno 40 °C tanto para o 

disparo no zero da rede como para disparos próximos a ele. 
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FIGURA 42 – SIMULAÇÃO DOS SINAIS MODULADOS NO PROTEUS. 
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FIGURA 43 – ESQUEMÁTICO DO PROTÓTIPO EM ESCALA. 

 

 Como se pode perceber através das informações supracitadas, qualquer tipo 

de sinal modulado imaginado pode ser entregue à carga em tempo real. A janela 

com a base de tempo (T), adotado para os testes, contém 16 semiciclos, porém, 

nada impede que seja utilizada uma janela com mais ou menos semiciclos da rede, 

sendo neste caso, necessário apenas à mudança nos valores de variáveis do 

programa gravado no microcontrolador. Os códigos de programa desenvolvidos para 

o Scilab e microcontrolador são mostrados no Apêndice 2. 

 Para a concepção do protótipo com potência nominal de 3,2 kW, foram 

necessárias poucas modificações em relação ao protótipo em escala: apenas o filtro 

passa-baixa e o resistor que limita a corrente de entrada do DPZ tiveram de ser 

alterados, já que a fonte é de 220 V. Nas Figura 44 e 45, são mostrados o 

esquemático do circuito e formas de onda de tensão do sinal da rede (amarelo), 

entrada (verde) e saída (vermelho) do DPZ, e pulso de disparo da chave de potência 

(azul). 
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FIGURA 44 – ESQUEMÁTICO DO CIRCUITO (PROTÓTIPO). 

 

 

FIGURA 45 – SINAIS DE CONTROLE DO SISTEMA. 

4.2 ANÁLISE DOS SINAIS MODULADOS 

 As configurações e análise dos sinais modulados foram feitas primeiramente 

através de simulações em Scilab. Incialmente, é configurado um determinado sinal 

modulado de tensão a ser entregue à carga, e em seguida analisa-se seu conteúdo 

no domínio da frequência através do algoritmo da FFT. Então, é possível concluir (ou 

especular) se tal sinal modulado pode ou não ocasionar cintilação luminosa 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

75 

perceptível (visualização do aparecimento de sub-harmônicas menores que 30 Hz 

no sinal de tensão ao quadrado e/ou potência). 

 Utilizou-se uma base de tempo (T) equivalente a 16 semiciclos. Assim, a 

potência é controlada pela variação do número de semiciclos entregues à carga. 

Dentro desta janela, foi feita uma série de simulações e análises de sinais 

modulados, tendo como objetivo uma flutuação de tensão com frequência igual ou 

superior a 30 Hz. 

 Foi observado, a partir das simulações, analisando tanto o espectro do sinal 

de tensão como o de potência, que os sinais modulados a serem entregues à carga 

não podem exceder tempos maiores que três semiciclos da rede sem fornecimento 

de sinal, pois isso pode levar ao aparecimento de componentes sub-harmônicas 

menores que 30 Hz no espectro do sinal de potência. Na Figura 46, é mostrado um 

sinal modulado em que aparece uma componente espectral de amplitude elevada 

em 22,5 Hz, devido ao período fundamental de repetição do sinal ser maior que 

quatro semiciclos da rede.  

 

 

FIGURA 46 – SINAL MODULADO E ESPECTROS DO SINAL DE TENSÃO E POTÊNCIA. 

 

 Conforme já descrito, o sinal mais importante a ser avaliado é o sinal da rede 

com a flutuação de tensão ocasionada pelo chaveamento na carga. Na Figura 47, é 

ilustrada a análise do sinal da rede para o sinal modulado da Figura 46.  
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FIGURA 47 – SINAL DA REDE E ESPECTRO DO SINAL DE TENSÃO E TENSÃO AO QUADRADO. 

 

 Como pode ser visto nos gráficos das Figuras 46 e 47, as componentes 

espectrais encontradas para o sinal da rede são as mesmas do sinal modulado, 

diferenciando-se apenas na amplitude das componentes. Vale ainda ressaltar que a 

componente de maior magnitude encontrada no espectro do sinal modulado de 

potência (Figura 46) aparece como sendo a segunda de maior amplitude no 

espectro do sinal ao quadrado da rede, descartando-se neste caso a componente 

DC. 

 A partir das simulações, constatou-se que quanto maior o número de 

variações do sinal de tensão (sinal/ausência), ou seja, quanto maior a frequência de 

flutuação da tensão, é mais provável que não haja ocorrência de cintilação 

perceptível nas lâmpadas. É ilustrada na Figura 48 uma configuração (5 de 16 

semiciclos), onde há o aparecimento de algumas sub-harmônicas de pequena 

amplitude, menores que 30 Hz. A Figura 49 traz a simulação do sinal da rede visto 

pelo circuito de iluminação e espectros do sinal de tensão e sinal de tensão ao 

quadrado.  
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FIGURA 48 – SINAL MODULADO E ESPECTROS DO SINAL DE TENSÃO E POTÊNCIA. 

 

 

FIGURA 49 – SINAL DA REDE E ESPECTRO DO SINAL DE TENSÃO E TENSÃO AO QUADRADO. 
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 Nesta demonstração, fica evidente que as componentes espectrais 

encontradas para ambos os sinais são as mesmas, distinguindo-se apenas na 

magnitude. Porém, resta saber se estas componentes sub-harmônicas de pequenas 

amplitudes menores que 30 Hz, vistas no espectro do sinal de potência e sinal de 

tensão ao quadrado (Figuras 48 e 49) encontradas via simulação, podem 

efetivamente influenciar na percepção da variação de luminosidade. Logo, é 

importante testar de forma experimental estes tipos de sinais modulados avaliados 

em simulação. 

 Procedeu-se então a uma avaliação experimental usando o Analisador de 

Sinais HP89410A, para avaliar a coerência entre os dados experimentais e os 

resultados de simulação. A forma de aquisição do sinal para leitura com o analisador 

de sinais já foi demonstrada no capítulo anterior. Uma vez que o sinal medido pelo 

analisador tem pequena amplitude (1,062 V), para comparação dos dados 

experimentais com os valores obtidos na simulação é necessária à multiplicação por 

uma constante de 293. A análise experimental é iniciada apresentando o sinal de 

tensão na saída do transformador, Figura 50, o qual emula a rede elétrica, e os 

espectros do sinal de tensão e sinal de tensão ao quadrado (potência) simulado e 

experimental na Figura 51. 

 

 

FIGURA 50 – SINAL DE TENSÃO NA SAÍDA DO TRANSFORMADOR. 
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FIGURA 51 – ESPECTRO DE UMA SENÓIDE IDEIAL (SIMULAÇÃO) E DA SENÓIDE NA SAÍDA DO 
TRANSFORMADOR. 

 

 Observa-se através dos gráficos da Figura 51 uma pequena divergência 

entre os valores obtidos experimentalmente e simulados para a FFT do sinal de 

tensão e sinal de tensão ao quadrado. Imaginou-se inicialmente que a divergência 

ocorresse devido ao fato da forma de onda na saída do transformador não ser 

completamente senoidal, ou seja, não correspondia ao caso simulado. De forma a se 

certificar que as componentes divergentes são geradas pela distorção do sinal de 

tensão na saída do transformador e não por uma possível medição errônea com o 

analisador de sinais, procedeu-se à análise da FFT do sinal de tensão obtido pelo 

osciloscópio no circuito divisor de tensão (mesmo sinal de tensão visto pelo 

analisador). Na Figura 52, é mostrada a FFT do sinal de tensão e tensão ao 

quadrado do sinal capturado pelo osciloscópio. 
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FIGURA 52 – ESPECTRO DO SINAL DE TENSÃO E TENSÃO AO QUADRADO ADQUIRIDOS DO 
SINAL CAPTURADO PELO OSCILOSCÓPIO. 

 

 Percebe-se que as componentes espectrais que apareceram no gráfico 

oriundo do analisador de sinais (Figura 51) também aparecem no espectro do sinal 

obtido pelo osciloscópio (Figura 52), inclusive com níveis compatíveis (entre 10-1 V e 

100 V). Entretanto, como o nível de ruído próprio ao osciloscópio é muito maior que o 

do analisador de sinais, as componentes quase não são perceptíveis no gráfico da 

Figura 52. Constata-se assim que as componentes surgem em consequência de 

uma pequena distorção já existente no sinal de tensão na saída do transformador. É 

importante ressaltar ainda que a componente espectral em 60 Hz do sinal de tensão 

ao quadrado na Figura 52 aparece com maior amplitude que o da Figura 51, em 

razão de um pequeno erro no nível DC introduzido pelo Osciloscópio. 

 Após testes práticos com os diversos sinais modulados, foi constatado que 

apenas quatro destes sinais não tornam a cintilação luminosa perceptível (testes 

realizados com o protótipo em escala). Foi observado ainda que alguns sinais 

modulados, tais como o mostrado na Figura 48, resultam em percepção visual da 

cintilação, apesar de apresentarem componentes sub-harmônicas menores que 30 

Hz com pequena amplitude. A seguir, são mostrados os quatro sinais modulados 

preferíveis à aplicação, e os espectros obtidos via simulação e experimental para o 

sinal da rede quando submetido à flutuação de tensão pelo chaveamento (sinal 

modulado) no protótipo em escala. Nas Figuras 53, 55, 57 e 59 são mostrados os 

sinais modulados fornecidos à carga e da rede (amarelo) analisados. Já as Figuras 

54, 56, 58 e 60 contêm os resultados simulados e experimentais do sinal da rede, 

respectivamente. 
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FIGURA 53 – SINAL DA REDE (AMARELO) E SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA. 

 

 

 

FIGURA 54 – ESPECTROS SIMULADOS E EXPERIMENTAIS DO SINAL DA REDE. 
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FIGURA 55 – SINAL DA REDE E SINAL MODULADO (ROSE) ENTREGUE À CARGA. 

 

 

 

FIGURA 56 – ESPECTROS SIMULADOS E EXPERIMENTAIS DO SINAL DA REDE. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

83 

 

FIGURA 57 – SINAL DA REDE (AMARELO) E SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA. 

 

 

 

FIGURA 58 –ESPECTROS SIMULADOS E EXPERIMENTAIS DO SINAL DA REDE. 
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FIGURA 59 – SINAL DA REDE (AMARELO) E SINAL MODULADO ENTREGUE À CARGA. 

 

 

 

FIGURA 60 – ESPECTROS SIMULADOS E EXPERIMENTAIS DO SINAL DA REDE. 

 

 Como pode ser observado nos gráficos, os valores adquiridos 

experimentalmente são muito próximos dos obtidos por simulação, com o acréscimo 

apenas das componentes já existes no sinal da rede elétrica, comprovando um bom 

acordo entre simulação e experimento. Dentre os vários sinais modulados 
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investigados utilizando a base de tempo escolhida (T=16 semiciclos), em conjunto 

com as restrições do acionamento, os únicos sinais modulados que não geraram 

cintilação perceptível, visto no protótipo em escala, e que apresentam níveis de 

potência distintos quando considerado uma queda de tensão em torno de 5 % foram 

os apresentados anteriormente. Estes sinais modulados compõem assim um 

conjunto de opções a serem aplicadas para o controle efetivo da temperatura da 

água no protótipo com chuveiro elétrico comercial. Os quatro sinais modulados 

correspondem a valores de potência de 25 %, 50 %, 75 % e 100 % da potência 

máxima que pode ser entregue à carga. O tópico a seguir trata dos testes 

experimentais que pautam sobre dimensões físicas, eficiência e comparação de 

controles, além do controle de temperatura implementado. 

4.3 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DO SISTEMA DESENVOLVIDO 

 Conforme mencionado no capítulo anterior, com a potência nominal 

requerida para o protótipo (3,2 kW), a dissipação de potência calculada na chave foi 

de aproximadamente 13 W, considerando uma queda de tensão com base nos 

dados do manual do fabricante. Com o intuito de averiguar a real tensão nos 

terminais da chave quando em condução, sua potência dissipada e temperatura de 

trabalho, e confirmar que o dissipador dimensionado é aceitável para o sistema, 

montou-se o esquemático mostrado na Figura 61, que consiste de uma fonte CC 13 

V/30 A, resistores de carga, a chave de potência (TRIAC) investigada, multímetros e 

um sensor de temperatura. 

 As curvas de temperatura na chave e tensão nos terminais versus potência 

dissipada medidas experimentalmente são apresentadas na Figura 62. Para o 

cálculo da resistência térmica do dissipador do presente sistema, adotou-se como 

temperatura ambiente (Ta) 40 °C, além dos dados da própria chave, o que resultou 

na necessidade de uma resistência térmica dissipador-ambiente (Rtda) de 5,6 °C/W. 

Utilizou-se o dissipador de referência KM 602 (tabela 3), que após correção do 

comprimento (tabela 4), ficou com dimensões de 6 cm x 4,2 cm x 2,47 cm, ou seja, 

um volume total de aproximadamente 63 cm³. É importante salientar que a tensão 

nos terminais considerada inicialmente para o cálculo do dissipador praticamente 

não se distingue dos valores encontrados experimentalmente. Além disso, o 
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dissipador dimensionado permitiu a operação com correntes de até 17 A em regime 

permanente sem comprometer a temperatura máxima de trabalho (125 °C). Para o 

levantamento dos dados em questão, a temperatura ambiente foi de 

aproximadamente 25 °C. A Tabela com os valores medidos experimentalmente para 

diferentes valores de corrente encontra-se no Apêndice 1. 

 

 

FIGURA 61 – ESQUEMÁTICO: MEDIÇÃO DE TEMPERATURA VERSUS POTÊNCIA DISSIPADA 
NA CHAVE. 

 

 

FIGURA 62 – CURVA DE TEMPERATURA E TENSÃO NA CHAVE VERSUS POTÊNCIA 
DISSIPADA. 

 

Corrente 

Queda de tensão na chave 

Carga 
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 Observando-se a Figura 62 e supondo-se que a temperatura ambiente (Ta) 

onde o sistema venha ser inserido seja constante, pode-se relacionar a temperatura 

na chave com a potência dissipada. Desta forma, pode-se inferir a potência 

dissipada na chave (em regime dinâmico de funcionamento) por intermédio da 

caracterização experimental de sua temperatura. Esta medida indireta evita a 

necessidade de uma caracterização experimental com precisão e grande faixa 

dinâmica para a tensão nos terminais da chave, já que quando aberta suporta 

tensões maiores que 300 V e quando fechada apresenta tensão menor que 1 V, 

além do processamento numérico de sinais de tensão e corrente instantâneos. 

Pode-se assim obter com precisão suficiente o valor da eficiência do sistema 

(supondo que as perdas no sistema se concentrem na chave). 

 Com o protótipo com potência nominal de 3,2 kW em pleno funcionamento, e 

já definidos os sinais modulados a serem aplicados na tentativa do controle efetivo 

de temperatura da água na saída do chuveiro, foram realizados ensaios de modo a 

medir a temperatura na chave e a potência fornecida para dois valores de carga, 24 

Ω e 15 Ω (posição verão e inverno do chuveiro). Na Tabela 6, são apresentados os 

valores obtidos para os quatro sinais modulados utilizados, inclusive os valores de 

porcentagem da THD (Total Harmonic Distortion, do inglês, Distorção Harmônica 

Total) da corrente medidos no aparelho. .  

TABELA 6 - VALORES ADQUIRIDOS EXPERIMENTALMENTE PARA CONDUÇÃO NO ZERO DA 
REDE ELÉTRICA. 

Alimentação 

(VRMS) 

Corrente 

(ARMS) 

Tensão 

na Carga 

(VRMS) 

Potência 

Dissipada 

Temperatura 

na Chave 

(°C) 

THD da 

Corrente 

(%) 

Carga 

(Ω) 

219,1 4,13 95 392,35 31 52,5 24 

221,1 6,66 152,8 1.017,65 42 37,1 24 

220,1 7,96 182,7 1.454,29 51 25,6 24 

216,6 9,5 215,7 2.049,15 62 1,6 24 

219,3 6,51 93,4 608,03 44 52,8 15 

217,5 10,33 148,9 1.538,14 60 36,9 15 

216,4 12,35 177,9 2.197,06 68 25,9 15 

214,4 14,85 214 3.177,9 85 1,6 15 

 

 É importante ressaltar que a temperatura máxima em regime permanente 

não ultrapassou 86 °C (bem abaixo do suportado), e isto se deve ao fato do 
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dissipador ter sido dimensionado para uma temperatura ambiente de 40 °C. Na 

Figura 63 é mostrado o esquema utilizado para as medições. 

 

 

FIGURA 63 – PROTÓTIPO E DISPOSITIVOS UTILIZADOS PARA MENSURAÇÕES. 

 

 Devido à flexibilidade no disparo da chave de potência proporcionada pela 

estratégia utilizada, o controle por ângulo de fase é facilmente implementado 

atrasando-se os tempos de disparo da chave. Na Tabela 7, são mostrados os 

valores obtidos para três diferentes ângulos de condução (135°, 90° e 0°) os quais 

correspondem aos mesmos níveis de potência dos sinais modulados (25 %, 50 % e 

100 %). O ângulo de 45° (75 % da potência máxima) não pôde ser testado por 

restrição de código, já que a detecção do zero do sinal defasado (saída do filtro 

passa-baixa) acontece próximo de 45° do sinal da rede. 

Tensão na Carga Temperatura na Chave 

Corrente e THD 

Sensor 
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TABELA 7 - VALORES ADQUIRIDOS EXPERIMENTALMENTE PARA DIFERENTES ÂNGULOS DE 
CONDUÇÃO. 

Alimentação 

(V) 

Corrente 

(A) 

Tensão 

na Carga 

(V) 

Potência 

Dissipada 

Temperatura 

na Chave 

(°C) 

THD da 

Corrente 

(%) 

Carga 

(Ω) 

219,5 4,16 95,7 398,11 38 100 24 (135°) 

216,8 6,78 154,6 1.048,18 49 62,4 24 (90°) 

216,6 9,5 215,7 2.049,15 62 1,6 24 (0°) 

220,2 6,51 94,8 617,14 46 100 15 (135°) 

220,2 10,75 155,3 1.666,25 64 62,1 15 (90°) 

214,4 14,85 214 3.177,9 85 1,6 15 (0°) 

 

 Comparando-se as duas tabelas, 6 e 7, pode-se concluir que a temperatura 

na chave de potência é praticamente igual nas duas técnicas de controle, e imagina-

se que isso seja devido à baixa frequência de chaveamento. Porém, conforme 

previsto, a THD da corrente no caso de chaveamento por ângulo de fase é 

praticamente o dobro da obtida com a técnica escolhida. Apesar de ambas as 

técnicas apresentarem valores de THD que não estão de acordo com os valores 

determinados pelas normas vigentes, percebe-se claramente uma vantagem no 

controle por semiciclos modulados (condução nos cruzamentos por zero). 

 Observando-se os valores de temperatura medidos na chave, Tabela 6, e 

considerando-se a temperatura ambiente igual ao ensaio feito na Figura 62, pode-se 

relacionar a temperatura na chave com a potência dissipada e determinar a 

eficiência do sistema de forma indireta. Na Figura 64, ilustra-se a eficiência média 

para os quatro níveis de potência utilizados, onde, se registrou uma eficiência em 

torno de 99,6 %, valor expressivo que torna possível o uso de um dissipador com 

pequenas dimensões físicas. O valor de eficiência expresso neste gráfico levou em 

consideração apenas a potência entregue à resistência e a potência dissipada na 

chave (medida de forma indireta), sendo desconsiderada a potência consumida pelo 

microcontrolador e circuitos de acionamento. Não obstante, a potência dissipada na 

chave representa a maior porção da potência dissipada no circuito completo. 
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FIGURA 64 – EFICIÊNCIA MÉDIA DO CONVERSOR. 

 

 O controle de temperatura implementado (código de chaveamento dos níveis 

de potência) no Scilab para controle em conjunto com o microcontrolador, visando o 

controle efetivo do aquecimento da água, funciona da seguinte maneira: 

inicialmente, o usuário define o set-point de temperatura (valor médio da temperatura 

desejada), valor da histerese (variação máxima permitida em torno do set-point) e 

delay entre os níveis de potência intermediários (50 % e 75 %). Este delay 

(contador) é necessário para que o controle se estabilize entre os níveis de potência 

adjacentes para proporcionar um menor erro da variável controlada (temperatura). 

Sempre que o sistema é iniciado, a potência máxima é fornecida à carga, até que se 

atinja o valor máximo de temperatura (set-point + histerese). Depois que este valor é 

alcançado, a potência imediatamente inferior é fornecida à carga. O delay definido 

pelo usuário faz com que o controle aguarde que o sistema (temperatura) se 

estabilize com este novo valor de potência, antes que um nível de potência ainda 

menor possa ser aplicado (se for o caso). Este atraso só é aplicado para evitar 

mudanças consecutivas com mesma tendência: redução ou aumento de potência. 

Caso o sistema já esteja em regime permanente, a comutação entre dois níveis 

adjacentes de potência se dará tão logo os níveis máximo e mínimo de temperatura 

(set-point + histerese e set-point – histerese, respectivamente) sejam alcançados. O 

mesmo procedimento é executado caso haja necessidade de aumento da 

temperatura. Desse modo, a cada iteração do software de controle, um novo teste é 

realizado, e dependendo do valor obtido do sensor de temperatura, a próxima 
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potência fornecida à resistência pode ser maior ou menor que a potência atual. A 

tendência é que, em regime permanente, o chaveamento ocorra entre dois níveis de 

potência adjacentes, e os tempos em que cada nível de potência permanece 

aplicado determinam a temperatura da água. Na Figura 65, ilustra-se o fluxograma 

do controle de temperatura elaborado. No Apêndice 2, é apresentado o código 

implementado no Scilab. 
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FIGURA 65 – FLUXOGRAMA DO CONTROLE DE TEMPERATURA IMPLEMENTADO. 

 

 A implementação do controle de temperatura foi considerada satisfatória, 

pois apresentou resposta rápida e controlou efetivamente a temperatura com erro 

menor que 1 °C, quando utilizado uma histerese de 0,5 °C. Nas Figuras 66 e 67, 
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ilustram-se as curvas de temperatura para dois set-points com tempo de observação 

experimental de 240 segundos. Percebe-se que rapidamente se alcançou a 

temperatura desejada. Os níveis de potência (sinais modulados) utilizados são 

apresentados na figura, onde P4 (100 %) representa a potência máxima e P1 (25 %) 

a mínima. 

 

 

FIGURA 66 – ATUAÇÃO DO CONTROLE QUANDO O SET-POINT É 35 °C. 

 

 

FIGURA 67 – ATUAÇÃO DO CONTROLE QUANDO O SET-POINT É 42 °C. 

 

 Observa-se nas curvas de temperatura (Figuras 66 e 67) que o erro em 

regime permanente é aproximadamente limitador a 1 °C. Imagina-se que este erro 

seja irrelevante, uma vez que a sensibilidade da pele humana não permite distinguir 
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pequenas variações de temperatura como no presente caso. Vale salientar que esta 

pequena variação de temperatura já era prevista, devido à precisão do sensor de 

temperatura e tipo de controle implementado (controle com histerese).  

 Para se avaliar se o chaveamento (sinal modulado) não gera cintilação 

luminosa, foram realizados ensaios utilizando dois tipos de lâmpadas (incandescente 

e eletrônica) nas configurações, paralelo (mesmo circuito) e separado (circuito 

independente), conforme apresentado no esquema da Figura 68. 

 

 

FIGURA 68 – ESQUEMÁTICO DOS TIPOS DE LIGAÇÃO PARA ENSAIOS. A) MESMO CIRCUITO 
B) CIRCUITO INDEPENDENTE. 

 

 Observou-se através dos experimentos que quando a lâmpada é inserida em 

paralelo com o equipamento (mesmo circuito, Figura 68 - a), independente de qual 

seja o modelo, incandescente ou fluorescente (marca: Osram), percebe-se uma leve 

sensação de cintilação mesmo quando testado apenas um dos sinais modulados, 

que se agrava quando o controle em malha fechada se encontra em atuação, pois 

neste caso, além da flutuação de tensão em 30 Hz existente pelo chaveamento do 

sinal modulado há outra flutuação de tensão em baixa frequência, ocasionada pela 

mudança dos níveis de potência (modulação da corrente). No entanto, sabe-se que 

este tipo de instalação elétrica não está em conformidade com a norma vigente. Na 

Figura 69, é apresentada a flutuação de tensão registrada quando determinado 

semiciclo da rede é entregue à carga (resistência elétrica).  
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FIGURA 69 – QUEDA DE TENSÃO RESGISTRADA QUANDO FORNECIDO DETERMINADO 
SEMICICLO DA REDE ELÉTRICA À CARGA. 

 

 Já quando o circuito de iluminação é independente (separado, Figura 68 - b), 

conforme a norma, não se percebeu nenhum tipo de cintilação quando determinado 

sinal modulado é aplicado ou o controle está em atuação, independente do tipo de 

lâmpada utilizada, incandescente ou eletrônica. É de se supor que a queda de 

tensão em um circuito de iluminação ligado diretamente ao quadro de distribuição 

seja inferior à queda de tensão em um circuito de iluminação conectado diretamente 

ao circuito do chuveiro elétrico, já que a resistência série (até a fonte de sinal) no 

primeiro caso é menor. Porém é importante salientar, que mesmo o circuito de 

iluminação sendo separado do circuito do chuveiro elétrico, conforme é explicito em 

normas contemporâneas, se a frequência de modulação da corrente for baixa, por 

exemplo, 15 Hz (sinal modulado da Figura 24), verificou-se de forma experimental 

que a cintilação é perceptível ao observador, sendo em menor intensidade quando 

utilizado lâmpada(s) eletrônica(s) devido o circuito (resistor/capacitor) de barramento 

existente e em maior proporção para lâmpadas incandescentes. Ou seja, mesmo 

com uma pequena queda de tensão no circuito, se a flutuação de tensão possuir 

baixa frequência, a cintilação torna-se perceptível. 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 Por conta da janela de tempo adotada (16 semiciclos), obtiveram-se quatro 

sinais modulados para a aplicação no controle de temperatura da água no chuveiro, 
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conforme mencionado anteriormente. Eles proporcionaram um efetivo controle do 

aquecimento da água entre o valor mínimo e o máximo pelas potências disponíveis, 

e devido à eficiência alcançada, 99,6 %, o dissipador de calor dimensionado teve 

volume de apenas 63 cm³, contribuindo assim para o pequeno volume do sistema 

juntamente com os outros dispositivos utilizados. Levando em consideração uma 

instalação adequada e conforme as normas vigentes, com separação do circuito de 

alimentação para chuveiro elétrico, não foi perceptível cintilação luminosa. O custo 

do sistema completo é relativamente baixo, pelo pequeno número de dispositivos 

empregados e a facilidade de encontrá-los no mercado. Na Tabela 8, são descritos 

os principais dispositivos necessários para uma montagem completa do sistema e 

estimativa de custo para aquisição acima de 100 peças. 

TABELA 8 - CUSTO DOS DISPOSITIVOS. FONTE: (FARNELL/SOLDA FRIA) 

Dispositivos Quantidade Valor R$ 

Microcontrolador 1 8,74  

Sensor de Temperatura 1 3,34 – 4,68 

Optoacoplador PC 817 2 1,30 

Optoacoplador MOC 3021 1 1,23 

Triac BTA41B 1 15,99 - 5,98 

Dissipador 1 1,79 

Display LCD 1 15,00 - 20,69 

Outros Dispositivos // 5,00 

Total  46,00 

 

 O dispositivo de maior custo é o Display de Cristal Líquido - LCD (do inglês – 

Liquid Crystal Display) que varia entre 15 e 20 Reais, porém, outro tipo de dispositivo 

pode ser empregado em substituição, por exemplo, a utilização de display 7 

segmentos. Observa-se que o custo da solução proposta é compatível com o custo 

dos chuveiros elétricos existentes no mercado.  

 Entretanto, dois problemas foram identificados durante a fase final do 

desenvolvimento da pesquisa: o primeiro é que devido à potência envolvida, os 

sinais modulados que contêm componente CC não nula geram um offset de corrente 

que é danoso ao sistema elétrico, pois contribui para a saturação dos 

transformadores, aquecimentos adicionais e a conseguinte diminuição da vida útil do 

mesmo (DUGAN, 1996). Para resolver este problema da corrente CC, outros tipos 

de sinais modulados podem ser utilizados, conforme apresentado em Oliveira Júnior 
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(2006), onde três sinais são aplicados para o controle de potência, dois destes 

ilustrados na Figura 70, e a potência máxima (todos os semiciclos). Para o caso 

destas 3 opções de sinais modulados, a componente CC é sempre nula e a 

modulação de corrente flutua em 40 Hz. 

 

 

FIGURA 70 – SINAIS MODULADOS COM COMPONENTE CC NULA. 

 

 O segundo problema é a geração de componentes sub-harmônicas em 

consequência da baixa frequência de chaveamento durante o funcionamento do 

controle em malha fechada. Estas sub-harmônicas são prejudiciais a motores de 

indução, por causarem diminuição da vida útil, principalmente os monofásicos. Neste 

caso, a solução consistiria em aumentar a frequência de chaveamento, como por 

exemplo, pela implementação da técnica PWM de forma que as primeiras 

componentes espectrais apareçam em uma banda de alta frequência. 

 Como foi demonstrado, o controle investigado neste trabalho apresenta 

vantagens como baixo custo, pequeno volume resultante da alta eficiência, robustez 
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no controle do fluxo de potência e o controle efetivo de temperatura da água na 

saída do equipamento, porém com as desvantagens mencionadas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 Uma pesquisa aplicada no estudo e desenvolvimento de um sistema de 

controle de temperatura eficiente para chuveiros elétricos, duchas ou aquecedores, 

pode ser considerada de suma importância, uma vez que este tipo de sistema é 

utilizado extensivamente no país, e uma abordagem acerca do tema poderá trazer 

melhorias técnicas e econômicas para o produto. Este trabalho apresentou estudos 

acerca do consumo de energia elétrica por chuveiros elétricos e aborda alguns tipos 

de topologia de conversores CA-CA, mencionando técnicas de controle, vantagens e 

desvantagens. Além disso, foi exposto o funcionamento do chuveiro elétrico e 

critérios adotados à solução vislumbrada devido às restrições impostas. O objetivo 

principal foi à concepção de um sistema de controle de temperatura em malha 

fechada que seja de baixo custo e com pequenas dimensões físicas, de forma que 

possa ser incorporado diretamente nos aparelhos já existentes sem maiores 

inconvenientes para os fabricantes, utilizando-se, para isto, dispositivos eletrônicos 

controlados por um circuito integrado (CI) dotado de “inteligência” programável 

(microcontrolador). O controle proposto, com possibilidade de implementação de um 

controle efetivo de temperatura da água na saída de um chuveiro elétrico, se baseia 

no conceito de controle por semiciclos inteiros, onde a condução da chave de 

potência (TRIAC) conectando a carga à fonte se dá sempre nos cruzamentos por 

zero da rede elétrica, método este adotado de forma a melhorar a eficiência do 

conversor (menores perdas por dissipação) e minimizar a quantidade de harmônicos 

inseridos na rede elétrica.  

 Para facilitar o desenvolvimento e acelerar a concepção do sistema 

almejado, adotou-se como ferramentas a integração entre uma plataforma Arduíno e 

o Scilab. Esta integração de ferramentas foi primeiramente realizada por simulação 

utilizando o Scilab e Proteus (emulando a plataforma arduíno), tendo como objetivo 

a verificação do funcionamento dos códigos de programação e circuitos eletrônicos, 

necessários à estratégia de controle adotada. Ainda em paralelo à fase de 

desenvolvimento do protótipo, foram realizadas inúmeras simulações via Scilab na 

tentativa de se encontrar sinais modulados adequados à aplicação (modulação de 

corrente com frequência igual ou superior a 30 Hz). Para os testes experimentais, 

inicialmente um protótipo em escala foi desenvolvido para a tarefa de verificação do 
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funcionamento dos circuitos, integração entre as ferramentas de desenvolvimento, 

análise dos sinais modulados e controle de potência. Dentre os diversos tipos de 

sinais modulados possíveis, simulados e testados experimentalmente com o suporte 

de um Analisador de Sinais, foram escolhidos quatro sinais destes para a 

implementação em um protótipo de potência compatível com os valores observados 

em chuveiros elétricos comerciais, sendo estes sinais correspondentes a 25 %, 50 

%, 75 % e 100 % da potência máxima que pode ser entregue a uma resistência. 

Posteriormente, procedeu-se na confecção do circuito e montagem de um protótipo 

com potência nominal de 3,2 kW, o qual foi construído com o propósito de se testar a 

robustez do conversor, os códigos de controle e a estratégia escolhida. Nesta fase, 

foi realizada uma série de testes no protótipo, de forma a se definir valor de 

histerese, eficiência do conversor. Também foram feitas adequações no software de 

controle para se obter o efetivo controle do aquecimento da água. Por fim, foram 

executados vários ensaios, com o objetivo de se verificar se o controle 

implementado poderia gerar cintilação luminosa perceptível quando o mesmo está 

em funcionamento. As avaliações experimentais constituíram uma parte importante 

do trabalho, pois é neste momento que se integram os estudos teóricos com os 

práticos, e onde são respondidas algumas questões que às vezes não são 

facilmente entendidas na teoria, principalmente neste caso, onde praticamente os 

objetivos do trabalho são alcançados por partes funcionais, os quais devem ser 

montados, testados e validados. Neste contexto, pode-se dizer que a metodologia 

de desenvolvimento e avaliação experimental empregada neste trabalho representa 

parte importante de sua contribuição acadêmica.  

 O controle de temperatura implementado apresentou rápido tempo de 

resposta, além de proporcionar o controle efetivo da temperatura da água na saída 

do aparelho, com erro menor que 1 °C. A eficiência apresentada pelo conversor foi 

de aproximadamente 99,6 %, necessitando-se de um dissipador com volume de 

apenas 63 cm³, valor este compatível com o espaço livre dentro dos invólucros dos 

chuveiros comerciais. Com relação à flutuação de tensão da rede pelo uso do 

chuveiro elétrico, a qual pode ocasionar cintilação luminosa, observou-se 

experimentalmente que no caso de uma instalação elétrica de acordo com as 

normas vigentes, em que há um circuito (conjunto de cabos) independente para 
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chuveiros elétricos, não foi observada cintilação luminosa (teste com lâmpadas 

incandescentes e eletrônicas).  

 Os resultados obtidos foram satisfatórios, já que o sistema apresentou 

rápida resposta, alta eficiência, pequeno volume e baixo custo. No entanto, restam 

alguns problemas a serem resolvidos, que podem dar margem a trabalhos futuros. 

 Uma primeira possível extensão de trabalho seria um estudo detalhado 

(investigação) com relação às características das principais chaves de potência que 

podem ser utilizadas no chaveamento em circuitos conversores CA-CA com carga 

resistiva e indutiva, de forma a identificar e levantar parâmetros para uma escolha da 

chave de potência que proporcione maior eficiência quando aplicado neste tipo de 

conversor, ou seja, uma chave que apresente características desejáveis como baixa 

tensão quando em condução, velocidade na comutação (condução/bloqueio), 

pequenas dimensões, baixo custo, etc. Uma caracterização das principais chaves 

semicondutoras de potência pode trazer relevantes informações (perdas por 

condução/comutação, tempos de chaveamento, frequências de trabalho 

apropriadas, tensão e corrente de operação, entre outras), que pode ser de grande 

utilidade quando na escolha da chave adequada à determinada aplicação que adote 

chaveamento (controle da potência). 

 Outra sugestão que pode ser explorada é próprio chaveamento em alta 

frequência (chopper CA), utilizando a técnica de Modulação por Largura de Pulso – 

PWM ou explorando ressonância. Como observado, o chopper CA, se bem 

projetado, pode garantir boa qualidade de energia tanto à carga (alto fator de 

potência) como à rede (ausência de harmônicos em baixa frequência). Além disso, 

imaginando-se um chopper CA para o aquecimento de água, pode-se utilizar das 

perdas por dissipação nas chaves (chaveamento), as quais representam maior 

parcela de perdas, para melhorar a eficiência global do sistema. Pressupõe-se que 

isso pode ser alcançado com a incorporação do dissipador de calor imerso em água, 

pré-aquecendo a água na entrada do equipamento. Este arranjo pode trazer alta 

eficiência global ao sistema, pequenas dimensões do dissipador de calor, e 

consequentemente do produto final.  

 Um terceiro possível estudo seria o próprio aumento da eficiência do 

chopper CA quando empregado exclusivamente no controle de potência de uma 

carga puramente resistiva, e suas possíveis modificações (alterações) nos circuitos 
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eletrônicos constituintes. Uma tal solução não precisa necessariamente ser 

incorporada ao equipamento, podendo ser externa, desde que tenha como premissa 

o baixo custo e a não deterioração da qualidade de energia. 
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APÊNDICE 1 - TABELAS DE DADOS  

LEVANTAMENTO DE TEMPERATURA VERSUS POTÊNCIA DISSIPADA NO 

TRIAC. 

Corrente CC 

(A) 

Queda de 

Tensão na 

Chave (V) 

Potência 

Dissipada na 

chave (W) 

 

Temperatura 

na chave (°C)  

Tensão de 

alimentação 

(VCC) 

Carga 

(Ω) 

1,178 0.805 0,948 30  11,3 

1,957 0,825 1,614 33 14.1 6,6 

2,348 0,832 1,954 36  5,5 

2,879 0,843 2,427 39 14.1 4,4 

3,800 0,855 3,249 40  3,3 

4,227 0,856 3,618 45  2,93 

5,629 0,869 4,892 47 14.1 2,2 

6,813 0,880 5,995 56  1,83 

9,268 0,903 8,369 69  1,43 

11,382 0,923 10,505 81 14.1 1,23 

17,195 0,970 16,696 107 14.1 0.82 
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APÊNDICE 2 - CÓDIGOS DE PROGRAMA UTILIZADOS NO TRABALHO 

Código utilizado no microcontrolador para mudança de sinal modulado pela Scilab. 

// Variáveis 

int byte_janela=0; 

int byte_janela_msb=0;               // represente uma janela com 8 bits 

int byte_janela_lsb=0; 

int byte_atraso_msb_01=0;       // representa o byte [0-255] mais significativo do delay em microssegundos 

int byte_atraso_lsb_01=0;         // representa o byte [0-255] menos significativo do delay em microssegundos 

int byte_atraso_msb_02=0;        

int byte_atraso_lsb_02=0; 

int delay_em_microssegundos; 

int delay_em_micros_01;       

int delay_em_micros_02; 

int janela_atual = 0;                      // representa a posição do bit do byte_janela sendo avaliado. vai de 0 a 7 

int a=0; 

int cont=0; 

int detecta=0; 

float temperatura;  

int gatilho =12; 

int habilitado=0; 

// Configurações 

void setup() 

{  

 analogReference(DEFAULT);  

 attachInterrupt(0, interrupt,LOW);                            // Interrupção Externa sempre em nível baixo 

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(gatilho, OUTPUT); 

 

  while (Serial.available()== 0) { }                           // espera dados chegar na serial 

 byte_janela_msb = Serial.read();                          // lê byte com  a informação das janelas ativas  

 while (Serial.available()== 0) { }                            // espera dados chegar na serial 

 byte_janela_lsb = Serial.read();                            // lê byte com  a informação das janelas ativas 

 while (Serial.available()== 0) { }                            // espera serial 

 byte_atraso_msb_01 = Serial.read();                  // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

 while (Serial.available()== 0) { }                            // espera serial 

 byte_atraso_lsb_01 = Serial.read();                    // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

 while (Serial.available()== 0) { }                          // espera serial 

 byte_atraso_msb_02 = Serial.read();               // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

 while (Serial.available()== 0) { }                          // espera serial 
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  byte_atraso_lsb_02 = Serial.read();  

byte_janela= byte_janela_msb*256+byte_janela_lsb;                                       //calcula janela ativa com 16 bits. 

delay_em_micros_01 = byte_atraso_msb_01*256+byte_atraso_lsb_01;    // calcula atraso total para um semiciclo 

delay_em_micros_02 = byte_atraso_msb_02*256+byte_atraso_lsb_02;    // calcula atraso total  

a=0; 

} 

// Programa principal 

void loop() 

{ 

if(habilitado==1)                                                                         // se for verdadeiro entra 

  { 

     if ((byte_janela << janela_atual)&32768)                               // vai ter janela ativa ? 

    { 

      delayMicroseconds(delay_em_microssegundos);                  // tempo de espera  

      digitalWrite (gatilho, HIGH);                                                    // dispara a chave de potência 

      delayMicroseconds(500);                                                       // deixa o pulso em alto por 0,5 milissegundos 

      digitalWrite (gatilho, LOW); 

    } 

  if(janela_atual==0) 

    {  

          if (Serial.available())                                        //  há novo dado? 

         { 

           byte_janela_msb = Serial.read();                     // lê byte com  a informação das janelas ativas  

           while (Serial.available ()==0){} 

           byte_janela_lsb = Serial.read(); 

           while (Serial.available()== 0) { }                          // espera serial 

           byte_atraso_msb_01 = Serial.read();                 // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

           while (Serial.available()== 0) { }                          // espera serial 

           byte_atraso_lsb_01 = Serial.read();                    // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

           while (Serial.available()== 0) { }                           // espera serial 

           byte_atraso_msb_02 = Serial.read();                  // lê byte mais significativo com a informação do atraso 

           while (Serial.available()== 0) { }                          // espera serial 

           byte_atraso_lsb_02 = Serial.read();  

  

byte_janela= byte_janela_msb*256+byte_janela_lsb; 

delay_em_micros_01 = byte_atraso_msb_01*256+byte_atraso_lsb_01;                // calcula atraso total 

delay_em_micros_02 = byte_atraso_msb_02*256+byte_atraso_lsb_02; 

            } 

        } 

    if (janela_atual==15) janela_atual=0; 

    else 
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      janela_atual=janela_atual+1; 

      habilitado=0; 

      detecta=detecta; 

        

  if (a==120)                                                                                   //120=1s 360=3s 600=5s 

  { 

     for (int i=1; i <= 5; i++) 

     { 

          temperatura+=analogRead(A0);                                         // lê valor de temperatura do sensor 

          delayMicroseconds(20); 

      } 

    temperatura= (temperatura*5.0)*0.0976563;                                  // 100/1024 1°C = 2.046 ; 

    temperatura=(temperatura/5); 

    Serial.print(temperatura);                                                              // imprime via serial 

    temperatura=0; 

    a=0; 

   } 

  } 

} 

// Tratamento da Interrupção 

void interrupt() 

{ 

  delay(1);  

  if(detecta==0) detecta=1; 

  else detecta=0; 

  if(detecta==1) 

    delay_em_microssegundos=delay_em_micros_01; 

  else 

    delay_em_microssegundos=delay_em_micros_02; 

      a=a+1; 

      habilitado=1; 

} 

Código utilizado no Scilab para configuração do sinal modulado pelo 

microcontrolador e leitura da temperatura na chave de potência. 

function configura_tempo(handler,byte_janela_b,delay_em_micros_01,delay_em_micros_02)  

// Parâmetros da função 

byte_janela=bin2dec(byte_janela_b);                                       // transforma binário em decimal 

delay_msb_01=floor(delay_em_micros_01/256);                      // recebe a parte inteira da divisão 

delay_lsb_01=modulo(delay_em_micros_01,256);                    // recebe o resto da divisão 

delay_msb_02=floor(delay_em_micros_02/256);                      // recebe a parte inteira da divisão 
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delay_lsb_02=modulo(delay_em_micros_02,256);                   // recebe o resto da divisão 

byte_janela_msb=floor(byte_janela/256)                                 //recebe a parte inteira da divisão 

byte_janela_lsb=modulo(byte_janela,256)                               // recebe o resto da divisão 

writeserial(handler,ascii(byte_janela_msb));                            // Envia pela serial 

writeserial(handler,ascii(byte_janela_lsb)); 

writeserial(handler,ascii(delay_msb_01)); 

writeserial(handler,ascii(delay_lsb_01)); 

writeserial(handler,ascii(delay_msb_02)); 

writeserial(handler,ascii(delay_lsb_02)); 

printf("delay1=%d  , delay2=%d\n",delay_em_micros_01,delay_em_micros_02) // imprime na janela de comandos 

endfunction 

// Função lê temperatura 

function temperatura=le_temperatura(handler)             

q=serialstatus(handler);                                                    // vê se chegou algo pela serial 

while (q(1)==0)                                                                // entra no loop e só saí quando chegar algo pela serial 

   xpause(500000); // espera 0.5 segundo 

   q=serialstatus(handler); 

    printf("esperando leitura\n");                                       // imprimi na janela de comandos do Scilab 

end 

temperatura=readserial(handler);                                    // lê temperatura 

temperatura=msscanf(temperatura,"%f");                        // transforma em decimal 

printf("temperatura=%0.2f\n",temperatura);                      // imprime na janela de comandos do Scilab 

endfunction 

 

h=openserial(porta,"9600,n,8,1")                  // Abre a porta serial de comunicação como microcontrolador 

closeserial(h)                                              // Fecha porta de comunicação 

 

Código utilizado para simulação dos sinais modulados e sinal da rede com flutuação 
de tensão e suas respectivas FFT. 

 

function 

rede_eletrica(pontos_por_semiciclo,numero_semiciclos,numero_janelas,porcentagem,configuracao_janela); 

// parâmetros de entrada da função 

    frequencia_R=60;                                              // frequência do sinal modulado. 

    periodo=1/frequencia_R;                                   // período do sinal dependendo da frequência escolhida. 

    tensao=311;                                                     // tensão de pico da rede. 

    carga_resistiva=220;                                         // carga de 220 Ohms.  

    tempo_simulacao=(numero_janelas*numero_semiciclos*periodo/2);                              // tempo em segundos. 

    t=0:[1/(pontos_por_semiciclo*2*frequencia_R)]:tempo_simulacao -[1/(pontos_por_semiciclo*2*frequencia_R)]; 
// número de pontos de t depende do valor de tempo_simulacao e ponto_por_semiciclos. 

    sinal_tensao=tensao*sin(2*%pi*60*t);                                                                          // sinal de tensão da rede. 
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    for k=1:numero_janelas, 

        for i=1:numero_semiciclos, 

         for j=1:pontos_por_semiciclo, 

sinal_modulado(j+(i-1)*pontos_por_semiciclo+(k-1)*numero_semiciclos*pontos_por_semiciclo)=sinal_tensao(j+(i-
1)*pontos_por_semiciclo+(k-1)*numero_semiciclos*pontos_por_semiciclo) * configuracao_janela(i); 

         end 

      end 

    end 

sinal_corrente_mod=sinal_modulado/carga_resistiva;                                     //sinal de corrente na carga 

potencia_instantanea_mod=(sinal_modulado.*sinal_corrente_mod);                // sinal de potência na carga 

espectro_tensao_mod= abs(fft(sinal_modulado))./(length(t)/2);                    // espectro do sinal de tensão na carga 

espectro_tensao_mod(1)= espectro_tensao_mod(1)/2;                                 // Divisão da componente DC  

espectro_potencia_mod= abs(fft(potencia_instantanea_mod))./(length(t)/2);       // espectro da potência na carga 

espectro_potencia_mod(1)= espectro_potencia_mod(1)/2;                                 // divisão da componente DC 

sinal_c=(sinal_modulado/100)*porcentagem;                                                      // calculo do sinal com flutuação 

    for i= 1:length(sinal_modulado), 

      sinal_mod_R(i)= sinal_tensao(i)-sinal_c(i);                                                // sinal de tensão com flutuação 

    end 

sinal_tensao_2=(sinal_mod_R.*sinal_mod_R); 

espectro_tensao= abs(fft(sinal_mod_R))./(length(t)/2); 

espectro_tensao(1)=espectro_tensao(1)/2; 

espectro_potencia= abs(fft(sinal_tensao_2))./(length(t)/2); 

espectro_potencia(1)=espectro_potencia(1)/2; 

frequencia=[0:1:length(t)-[1/(pontos_por_semiciclo*2*frequencia_R)]]/tempo_simulacao; 

scf(); 

subplot(2,2,1) 

plot2d(t,sinal_modulado,style=1); 

xlabel('Tempo (s)','fontsize',4); 

ylabel('Tensão (V)','fontsize',4); 

 xgrid; 

 

subplot(2,2,2) 

plot2d(frequencia,espectro_tensao_mod,style=5); 

xlabel('Frequência (Hz)','fontsize',4); 

ylabel('Tensão (V)','fontsize',4); 

xgrid; 

 

subplot(2,2,3) 

plot2d(t,potencia_instantanea_mod,style=1); 

xlabel('Tempo (s)','fontsize',4); 

ylabel('Potência (W)','fontsize',4); 

xgrid; 
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subplot(2,2,4) 

plot2d(frequencia,espectro_potencia_mod,style=2); 

xlabel('Frequência (Hz)','fontsize',4); 

ylabel('Potência (W)','fontsize',4); 

xgrid; 

 

scf(); 

subplot(2,2,3) 

plot2d(t, sinal_mod_R, style=1); 

xlabel('Tempo (s)','fontsize',4); 

ylabel('Tensão (V)','fontsize',4); 

xgrid; 

 

subplot(2,2,1) 

plot2d(frequencia,espectro_tensao,style=5); 

xlabel('Frequência (Hz)','fontsize',4); 

ylabel('Tensão (V)','fontsize',4); 

xgrid; 

 

subplot(2,2,4) 

plot2d(t,sinal_tensao_2,style=1);  

xlabel('Tempo (s)','fontsize',4); 

ylabel('(Sinal de Tensão)²','fontsize',4); 

xgrid; 

 

subplot(2,2,2) 

 plot2d(frequencia,espectro_potencia,style=2); 

xlabel('Frequência (Hz)','fontsize',4); 

ylabel('(Sinal de Tensão)²','fontsize',4); 

xgrid; 

endfunction 

 

Código utilizado no Scilab para o controle da temperatura da água na saída do 
chuveiro. 

 

function [pot,tempo,temperatura]=set_point2(referencia,histerese,tempo_de_simulacao,cont_max) 

// Variáveis 

set_point=referencia; 

set_point_max=(set_point+histerese); 

set_point_min=(set_point-histerese); 



APÊNDICE 2 

 

117 

max=4; 

min=3; 

p=max; 

cont=0; 

configura_potencia(p);                                         // Função de configura nível de potência (inicia potência máxima) 

lixo=le_temperatura(h);                                           // Lê valores inicial da temperatura 

 

for i=1:(tempo_de_simulacao)                                // For com tempo de interação definido pelo usuário 

  temperatura(i)=le_temperatura(h);                       // Chama função leitura de temperatura 

  tempo(i)=((i-1)*1);                                                 // conta o tempo 

  if(temperatura(i)<set_point_min)                          // Se temperatura for menor ? testa condição. 

       if (p==max) 

       cont=cont+1; 

       else  

       cont=0; 

       end 

       if ((max<4) & (cont==cont_max)) 

      max=max+1; 

      min=max-1; 

      cont=0; 

    end 

    p=max; 

    configura_potencia(p); 

  end      

  if(temperatura(i)>set_point_max) 

    if (p==min) 

      cont=cont+1; 

    else  

      cont=0; 

    end 

    if ((min>1) & (cont==cont_max)) 

      min=min-1; 

      max=min+1; 

      cont=0; 

    end 

    p=min; 

    configura_potencia(p); 

  end 

  pot(i)=p; 

  mprintf("max=%d  ,  min=%d  ,  cont=%d  ,  p=%d\n",max,min,cont,p); 

end 
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endfunction 

// Função de configuração do nível de potência aplicado à carga 

function configura_potencia(p); 

if (p==4) 

  configura_tempo(h,'1111111111111111',5000,5000);        // inicia em potência máxima 

elseif (p==3) 

  configura_tempo(h,'1110111011101110',5000,5000);    

elseif (p==2) 

  configura_tempo(h,'1100110011001100',5000,5000); 

else 

  configura_tempo(h,'1000100010001000',5000,5000); 

end 

endfunction 



 

 

 


