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Apresentação

O	VI	Congresso	Norte-Nordeste	de	Pesquisa	e	Inovação	da	Rede	Federal	de	Educação	Tecnológica	(CONNEPI)	ocorreu	em	Natal-RN,	entre	16	
e	18	de	dezembro	de	2011,	no	Campus	Natal-Central	do	Instuto	Federal	do	Rio	Grande	do	Norte	(IFRN).	Integrado	ao	evento,	houve	ainda	o	
VII	Congresso	de	Iniciação	Cienfica	do	IFRN	(CONGIC)	e	a	EXPOTEC,	movimentando,	no	total,	um	público	esmado	em	torno	de	6	mil	pessoas.

Assim,Assim,	o	VI	CONNEPI	assinala	uma	nova	fase	da	ampliação	e	consolidação	da	Pesquisa	e	Inovação	no	âmbito	dos	Instutos	Federais,	
demarcado	pela	apresentação	de	1.799	argos	cienficos	e	a	realização	de	mostra	tecnológica,	quatro	plenárias,	12	minicursos,	além	de	
reuniões	de	arculações	para	formação	de	redes,	discussão	de	polícas	de	planejamento	cienfico,	organização	de	arranjos	instucionais	dos	
NITs	da	Rede	Federal,	entre	outras	avidades.

ComCom	relação	aos	trabalhos	cienficos,	estes	foram	apresentados	por	pesquisadores	e	estudantes	bolsistas	advindos	dos	programas	
instucionais	de	pesquisa	dos	Instutos	Federais	do	Norte-Nordeste,	dos	Programas	do	CNPq	(PIBITI,	PIBIC,	PIBIC-Af,	PIBIC-EM,	entre	outras),	
CAPES	(PIBID,	PET),	Petrobrás	(PFRH)	e	Fundações	de	apoio.	No	quadro	a	seguir,	pode-se	observar	a	distribuição	dos	trabalhos	por	área	
temáca,	contemplando	os	vários	ramos	do	conhecimento,	com	destaque	para	as	áreas	tecnológicas,	que	representam	64,2%	das	
contribuições	recebidas.

JáJá	a	mostra	foi	abrilhantada	por	16	expositores,	dentre	os	quais	a	Editora	do	IFRN,	FUNCERN,	
Campi	do	IFs	Rio	Grande	do	Norte,	Tocanns	e	Sertão	Pernambucano,	FAPERN,	ProQuest,	
Shimadsu,	Agilent,	Projeto	Caanga	Viva,	Projeto	Cultura	e	Projeto	PETROTEC.

As	plenárias,	por	sua	vez,	forneceram	o	espaço	para	discussões	a	respeito	dos	arranjos	
produvos	locais,	das	relações	da	Anprotec	com	a	Rede	Federal,	da	expansão	do	ensino	
profissional,	das	mudanças	climácas	e	da	biomassa	como	fonte	alternava	de	energia.	

NaNa	oportunidade,	aconteceu,	ainda,	o	lançamento	do	repositório	de	livros	do	IFRN,	de	livros	das	
Editoras	do	IFRN	e	do	IF	Sertão	Pernambucano.

EmEm	vista	dos	resultados	alcançados,	não	poderíamos	deixar	de	manifestar	nossos	
agradecimentos	a	todos	que	contribuíram	para	o	êxito	do	evento.		Assim,	a	Comissão	
Organizadora	do	VI	CONNEPI	agradece	às	equipes	de	Tecnologia	da	Informação	do	IF	de	Sergipe,	
das	Pró-Reitorias	de	Administração,	de	Ensino,	de	Extensão	e	de	Pesquisa	e	Inovação	do	IFRN,	
bem	como	aos	400	avaliadores	ad	hoc	que,	de	forma	silenciosa,	garanram	a	qualidade	dos	
trabalhos	apresentados.

AgradeceAgradece	também	às	Reitorias	dos	Instuto	Federais	do	Rio	Grande	do	Norte	e	de	Sergipe	e	à	Secretaria	de	Educação	Profissional	Tecnológica	
pela	confiança	e	pelo	apoio	políco	e	financeiro,	bem	como	à	FUNCERN	e	aos	gestores	de	Pesquisa	e	Inovação	dos	Instutos	Federais	do	
Norte-Nordeste,	sem	os	quais	não	seria	possível	a	realização	desse	grande	evento.

Uma	significava	parte	de	toda	esse	esforço	interinstucional,	especificamente	os	1.799	trabalhos	cienficos,	é	agora	disponibilizada	sob	a	
forma	destes	Anais	do	VI	CONNEPI,	na	expectava	de	colaborar	para	a	difusão	do	conhecimento	nos	ambientes	acadêmicos	e,	por	
conseguinte,	para	o	desenvolvimento	da	pesquisa	e	inovação	na	Rede.

PProf.	José	Yvan	Pereira	Leite
Comissão	Organizadora	–	VI	CONNEPI
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ANÁLISE DINÂMICA NÃO LINEAR APLICADA AO DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIAS 
ORGÂNICAS E NEUROLÓGICAS DA LARINGE 

Silvana Cunha Costa1, Washington C. de A. Costa2 e Suzete Correia3 
1,2,3Instituto Federal da Paraíba - Campus João Pessoa  

silvana@ifpb.edu.br – washington@ifpb.edu.br – suzete@ifpb.edu.br 

RESUMO 

 Patologias na laringe podem causar desordens na fala, afetando a sua qualidade e prejudicando 
a comunicação oral do indivíduo. Elas podem ser de origem orgânica, como pólipos, cistos, edemas e 
nódulos ou de origem neurológica tais como paralisia unilateral ou bilateral nas pregas vocais, mal de 
Parkinson ou de Alzheimer, entre outras. Este trabalho trata do estudo de técnicas de análise dinâmica 
não linear para a caracterização de sinais de vozes afetados por patologias da laringe de origem orgânica 
e/ou neurológica e de vozes saudáveis. São focalizadas as patologias edemas de Reinke, nódulos vocais 
e paralisia nas pregas vocais. Neste trabalho, as medidas empregadas na análise são Dimensão de 
correlação, entropia de correlação, entropia aproximada, maior expoente de Lyapunov e Primeiro 
mínimo da função de informação mútua. O comportamento dessas medidas será analisado para os 
sinais patológicos comparados com as mesmas medidas obtidas para vozes saudáveis. Um classificador 
usando análise de discriminante, com as funções linear e quadrática é empregado para discriminar entre 
vozes saudáveis e vozes afetadas por patologias (paralisia e edema de Reinke). A avaliação de 
desempenho do classificador é realizada com as medidas empregadas de forma individual e de forma 
combinada. Esse estudo deve servir de base para construção de um sistema que possa identificar 
desordens presentes na fala devido à presença de patologias na laringe. Isso possibilitará o 
desenvolvimento de ferramentas de baixo custo, baseadas em técnicas de processamento digital de 
sinais para auxiliar diagnósticos de médicos especializados em doenças da laringe. Esta técnica pode ser 
empregada em pré-diagnósticos e acompanhamento de tratamentos, diminuindo a necessidade do uso 
de exames mais invasivos como os de videolaringoscopia. 

 

 

Palavras-chave: Análise dinâmica não linear, processamento digital de sinais de voz, patologias 
laríngeas.
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1. INTRODUÇÃO 

As patologias na laringe podem ser de origem orgânica ou neurológica. No primeiro tipo 
encontram-se patologias como nódulos, pólipos, cistos, cânceres, edemas de Reinke, entre outras. Nas 
patologias do tipo neurológicas ou neuro-degenerativas situam-se as patologias causadas pelo mal de 
Parkinson, paralisias nas pregas vocais entre outras (GODINO-LLORENTE et al, 2006).  

Várias técnicas tem sido empregadas na análise acústica de sinais de vozes afetados por 
patologias na laringe. Algumas baseiam-se nas medidas da frequência fundamental (frequência de 
vibração das pregas vocais), como jitter, shimmer, etc. Outras técnicas se utilizam do modelo linear de 
produção da fala, analisando-as em termos dos coeficientes de predição linear (coeficientes LPC) e da 
análise cepstral (GODINO-LLORENTE et al, 2006; DIBAZAR et al, 2006).  

Nos últimos anos, vem aumentando o interesse em técnicas de análise não linear, 
considerando as não linearidades inerentes ao processo de produção da fala (desconsideradas no 
modelo linear), sendo também uma área promissora na aplicação em foco (JIANG et al, 2009). De 
acordo com a teoria do caos, uma pequena variação nas condições iniciais pode alterar 
significativamente a resposta ou comportamento de um determinado sistema. Como a presença de um 
a patologia na laringe altera diretamente a produção dos sons da fala, afetando a qualidade vocal, 
espera-se que, através desta Teoria, seja possível quantificar o grau de desordem vocal de uma voz 
patológica, podendo até discriminar entre diferentes patologias. 

A análise acústica permite que o paciente possa enviar sua voz gravada num computador 
pessoal para um médico em outra localidade, que não a sua, e este por meio de software específico 
para este fim, avaliar a qualidade da voz, bem como a evolução durante um tratamento medicamentoso 
ou pós-cirúrgico. Este sistema poderia, portanto, ser aplicado em redes de Telemedicina (RUTE), na qual 
estão conectados diversos hospitais do país. Nos serviços ofertados pela rede estão o compartilhamento 
de arquivos de prontuários, consultas, exames e segunda opinião. Além disso, é possível a adoção de 
medidas simples e de baixo custo, como a implantação de sistemas de análise de imagens médicas com 
diagnósticos remotos, que pode contribuir muito para diminuir a carência de especialistas, além de 
proporcionar treinamento e capacitação de profissionais da área médica sem deslocamento para os 
centros de referência.  

Para que um sistema de auxílio a diagnósticos possa ser implementado com eficiência, ou seja, 
com altas taxas de acerto na classificação, torna-se primordial o estudo de técnicas que ofereçam um 
excelente desempenho, para que o erro de diagnóstico seja mínimo. Neste trabalho pretende-se 
investigar o potencial discriminativo de medidas oriundas da análise dinâmica não linear, tais como: 
Dimensão de correlação, entropia de correlação, entropia aproximada, maior expoente de Lyapunov e 
Primeiro mínimo da função de informação mútua. A técnica de análise de discriminante quadrática é 
aplicada para classificar os sinais em saudáveis ou patológicos, de forma individual e combinada.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo da fisiologia do processo de produção de voz é essencial para o modelamento físico e 
matemático que sirvam de base para a construção de sistemas de reconhecimento, síntese e codificação 
de voz, bem como em sistemas de terapia de voz. 

A voz humana é o resultado da ação de um conjunto de estruturas do trato vocal que formam um 
sistema versátil e intricado para produção de sons, cujas partes mais intimamente associadas à 
produção são os pulmões, a traqueia, a laringe, a faringe as cavidades nasais e a cavidade oral (figura 1). 
Alguns dos fatores responsáveis pelo processo de produção da fala são adequadamente modelados por 
um sistema que combina uma fonte de excitação periódica e outra de ruído branco, aplicadas a um filtro 
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digital variante no tempo. Entretanto, outros fatores são desconsiderados nesse modelo, pela simples 
dificuldade ou até impossibilidade de descrevê-los em termos de combinações de sinais, filtros digitais, 
ou equações diferenciais (RABINER AND SHAFER, 1978).  

A Teoria dos sistemas dinâmicos não lineares ou Teoria do caos oferece técnicas para a análise 
de sinais onde não se sabe, ou não é conhecido, o modelo detalhado do mecanismo de produção desses 
sinais. Ao longo das últimas duas décadas, observações em modelos computacionais das pregas vocais, 
experimentos com laringes pós-cirurgiadas e análise dinâmica não linear de vozes humanas têm 
constatado a existência de caos na produção da voz humana.  Pesquisas de atividades caóticas em 
sistemas fisiológicos sugerem que mudanças nas medidas dinâmicas não lineares podem indicar estados 
de disfunções patofisiológicas. Os resultados encontrados sugerem que a teoria do caos e técnicas de 
dinâmica não linear podem potencialmente ser aplicada s para diagnosticar desordens fisiológicas e 
avaliar os efeitos dos tratamentos clínicos (JIANG et AL, 2009; SCALASSARA et al, 2008). 

 
Figura 1 - Anatomia do aparelho fonador. 

Fonte: http://literatura-1005.blogspot.com/2011/06/aparelho-fonador_30.html. 
 

2.1 Medidas da análise dinâmica não linear 

A análise dinâmica de sinais pode ser feita por meio de um modelo matemático associado ao 
sistema de produção desses sinais ou por meio da análise de séries temporais. O ponto essencial desta 
análise é que uma série temporal contém informações sobre variáveis não observáveis do sistema, o 
que permite a reconstrução do espaço de estados (SAVI, 2006). 

A técnica de reconstrução do espaço de estado é baseada no teorema da imersão de Takens 
(TAKENS, 1981). Este teorema permite reconstruir um espaço de estado m-dimensional similar ao 
espaço de estado original, D-dimensional, a partir de uma única variável de estado, a variável medida. 
Este espaço reconstruído apresenta uma suave variação de coordenadas em relação ao espaço original, 
preservando os invariantes geométricos do sistema, tais como, a dimensão do atrator e os expoentes de 
Lyapunov (SAVI, 2006).  

Takens (1981) demonstrou que, com o uso da técnica dos tempos de retardo, ou método das 
coordenadas defasadas, é possível reconstruir certas propriedades topológicas do espaço de estado 
(atrator) a partir da série temporal, {x i} em que vetores i  m-dimensionais são reconstruídos de forma 
que:  
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                             , , ..., ( ( 1) )i i i ix t x t x t m                                       (1) 

onde, i = 1, 2,..., N – (m – 1) ,  N é o número total de amostras, m é a chamada dimensão de imersão e  
é o passo de reconstrução ou tempo de defasagem (FIEDLER-FERRARA e PRADO, 1994).  

A determinação eficiente dos parâmetros de reconstrução (tempo de defasagem e dimensão de 
imersão) é de extrema importância para a identificação dos invariantes geométricos. A partir da 
reconstrução do espaço de fases dos sinais analisados é realizada a extração das medidas de dinâmica 
não-linear.  

Passo de Reconstrução  

Takens (1981) demonstrou que, para um número infinito de pontos e na ausência de ruído, a 
escolha do passo de reconstrução  é na grande maioria dos casos arbitrária. Entretanto, as séries 
temporais experimentais são finitas, usualmente contaminadas com ruído externo e obtidas com o uso 
de filtros. Nessa situação a reconstrução depende, e muito, da escolha correta do passo (FIEDLER-
FERRARA e PRADO, 1994). 

Na Figura 3 está ilustrada a reconstrução em duas dimensões do atrator de um dos sinais de voz 
analisados uti
utilizando um passo de reconstrução “ótimo” determinado com o uso da função de informação mútua; 
e (c) usando um passo bem maior do que o adequado. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Reconstrução do atrator da vogal sustentada /a/ em um intervalo de 32 ms. Parâmetros: m 
 

O método utilizado para obtenção do passo de reconstrução utilizado neste trabalho é devido a 
Fraser e Swinney (1986) e está baseado na função de informação mútua. Neste método, o valor do 
tempo de defasagem ideal corresponde ao primeiro mínimo local, quando este existir, da função de 
informação mútua média I( ). Desta forma, ao traçar I( ) versus , a melhor defasagem corresponde ao 
valor de  no primeiro mínimo local. Com isso, garante-se que o espaço de estado reconstruído seja 
topologicamente equivalente ao espaço de estado do sistema dinâmico original. 

Função de Informação Mútua 

A informação mútua média fornece as mesmas informações que a função de correlação 
fornece em sistemas lineares sendo, na realidade, um tipo de generalização para sistemas não-lineares 
(SAVI, 2006). Na Figura 3 está ilustrado o comportamento da I( ) em função de , para o mesmo 
segmento do sinal cujo atrator está mostrado na Figura 2. A linha tracejada indica o ponto onde ocorre 
o primeiro mínimo de I( ) e assim a determinação do passo de reconstrução “ótimo” para este 
segmento (  = 5). 
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Para um sinal x(t) e sua versão defasada x(t + ) a informação mútua média, I( ), é calculada por 
meio da expressão: 

             2

( ), ( )
( ), ( ) log

( ) ( )
,t

t
t t

x t x t
I x t x t

x t x t
           (2) 

onde ( )t x t  é a probabilidade da medida x(t), ( )t x t  é a probabilidade da medida x(t + )

e ( ), ( )t x t x t  é a probabilidade da medida combinada de x(t) e  x(t + ) e I( . 

 

 
Figura 4 - Função de Informação Mútua e a determinação do passo de reconstrução “ótimo” 
para um segmento de 32 ms da vogal sustentada /a/. 

 
Entropia de Correlação 

O procedimento de Grassberger-Procaccia permite estimar K2 a partir das integrais de correlação 
C( ) calculadas através da reconstrução de Takens: 

                                             2
1

( )1( ) ln
( )

m

m

CK
C

,                                                              (3) 

onde  é o passo utilizado na reconstrução e m a dimensão de imersão. 

 Na Figura 5 é apresentado o comportamento da entropia de correlação, em função de m e de , 
para um segmento de 32 ms de um sinal de voz patológico. A fim de se estimar o valor de K2 em cada 
segmento do sinal são consideradas as curvas com os valores da entropia de correlação para diferentes 
dimensões de imersão, com m variando de 4 a 10 e diferentes valores de .  

A partir da inspeção visual do comportamento dos valores da entropia de correlação em função 
de m e de  é levado a efeito a determinação do valor de  que oferece o menor coeficiente de variação 
entre as curvas dentro de um intervalo de convergência. O valor de K2 para o segmento é estimado 
como sendo a média dos valores obtidos de cada curva para este valor de . A entropia de correlação do 
sinal é tomada como sendo a média calculada sob todos os segmentos do sinal sob análise. No caso do 
segmento ilustrado na Figura 5, o quadrado sobreposto ao gráfico indica os valores encontrados (  = 
0,031 e K2 = 0,184). 

 

0 5 10 15 20 25 30
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Passo de reconstrução (amostras)

Fu
nç

ão
 d

e 
In

fo
rm

aç
ão

 M
út

ua

0019



 
Figura 1 - Comportamento da entropia de correlação para um segmento de 32 ms de um sinal de voz 

 

Entropia Aproximada 

Dados uma série temporal finita x(1), x(2), ..., x(N), um inteiro positivo m e um número real 
positivo r, e considerando os vetores , , ..., ( ( 1) )i i i ix t x t x t m  em que x i=x(ti), i =1,2,..., 
N, em que  N é o número total de amostras, a entropia aproximada é definida como (PINCUS, 1995).: 

                                                 1( , ) lim ( )m m

N
ApEn m r r ,                                                  (3) 

em que,  

                                                 
1

1
( ) ln ( ) / ( 1)

N m
m m

i
i

r C r N m ,                                         (4) 

e ( )m
iC r = (número de j  tal que ( , )i jd r )/ ( 1)N m  , 1 1i N m . 

A entropia aproximada, ApEn , pode classificar um determinado sistema com pelo menos 1.000 
dados dentro de diferentes conjuntos incluindo processos determinísticos, caóticos e estocásticos 
(PINCUS, 1995).  A capacidade de discriminar mudanças de complexidade a partir de uma quantidade 
relativamente pequena de dados faculta a aplicação da ApEn em uma variedade de contextos. Embora a 
medida da entropia aproximada não seja uma medida de caos, ela quantifica a regularidade do processo 
de imersão em séries temporais (TORRES et al., 2003). 

Dimensão de Correlação 

Quando se faz referência ao conceito de dimensão, em geral, trata-se da dimensão euclidiana. 
Nesta, um conjunto finito de pontos tem dimensão zero; uma linha tem dimensão um; uma superfície, 
dimensão dois e um volume possui dimensão três, ou seja, a dimensão de um conjunto de pontos é o 
número mínimo de coordenadas necessárias para localizar cada ponto do conjunto. Entretanto, ao 
introduzir-se o conceito de atrator estranho, é possível se construir estruturas geométricas mais 
complexas e com dimensões não-inteiras. Tais objetos geométricos são genericamente chamados de 
fractais. 

A dimensão de correlação, D2, corresponde a um tipo de dimensão probabilística e representa 
uma das formas mais comuns de se calcular a dimensão de um atrator. A dimensão de correlação é uma 
medida geométrica de uma trajetória no espaço de fase que descreve o quanto dois pontos dessa 
trajetória são correlacionados. Ela mede a probabilidade de se encontrar um par aleatório de pontos 
dentro de um determinado volume elementar (SAVI, 2006). 
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Grassberger e Procaccia (1983) desenvolveram um algoritmo para o cálculo da dimensão de 

pela probabilidade de que a distância entre dois pontos seja menor que . Esse algoritmo fornece um 
limite inferior e um valor aproximado para a dimensão fractal (FIEDLER-FERRARA e PRADO, 1994). 

-
no ponto i (i-ésimo vetor de imersão m-dimensional). Essa fração é expressa pela relação: 

                                  
1

1( )
N

i j
j

q
N

,                               (5)  

sendo N  o número de pontos no atrator. A função degrau (x) é tal que e = 0 se x< 0. 
Define-se a integral de correlação C( ) como:                                       

, 1
( )
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Expoente de Lyapunov 

Os expoentes de Lyapunov estão relacionados à taxa média de divergência ou de convergência 
exponencial de órbitas vizinhas no espaço de fase. Geralmente, um sistema contendo pelo menos um 
expoente de Lyapunov positivo é definido como caótico, por outro lado, um sistema sem nenhum 
expoente positivo é regular (JIANG et al., 2006). 

A rotina do pacote TISEAN utilizada neste trabalho a fim de se obter o crescimento exponencial 
médio das distâncias entre duas trajetórias, é baseada no algoritmo de Kantz (1994). O programa 
basicamente gera os resultados da expressão (KANTZ and SCHREIBER, 2004): 
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0 0
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1 1( ) ln ,
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n no

N

n n n n
n S Sn

S n s s
N S

                               (7) 

onde, ( )S n  é chamado de fator de crescimento (stretching fator), 
0nS são os vetores de imersão e 

0
( )nS é a vizinhança de 

0nS  com diâmetro . Na Figura 6 está ilustrado o comportamento de ( )S n  

em função do número de iterações n , para três diferentes valores de  e m variando de 4 a 8. A linha 
reta representa a inclinação média das curvas mostradas e sua inclinação é a estimação para o maior 
expoente de Lyapunov, 1. 
 

 
Figura 2 – Comportamento de S( n) em função do número de iterações, de  e de m. 
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3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

3.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

A extração das medidas foi realizada por meio de programas desenvolvidos no ambiente Matlab 
v.7.9, com exceção da entropia aproximada. As outras medidas foram obtidas com o auxílio do pacote 
de rotinas TISEAN – Time Series ANalysis v. 3.01 (HEGGER et al.,1999.). Os sinais de voz analisados são 
oriundos de uma base de dados comercial, o Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice 
Disorders Database distribuído pela Kay Elemetrics (KAY ELEMETRICS, 1994). Desta base de dados foram 
utilizados todos os sinais de vozes saudáveis disponíveis e 59 sinais de pacientes com patologia na 
laringe (31 com edema de Reinke e 28 com paralisia). Os sinais de vozes são amostrados a uma 
frequência de 25.000 amostras/s e 16 bits/amostra.  

O processo de classificação dos sinais é realizado em duas fases: treinamento e teste (Figura 7).  
O sinal de voz é segmentado, levando-se em consideração a estacionariedade (16-32 ms) e utilizando o 
maior número de amostras por segmento. Neste trabalho foram utilizados 30 blocos de 800 amostras 
(sem sobreposição) usando uma janela retangular. As características dos sinais são extraídas e uma 
parte dos sinais é utilizada para treinamento do sistema (33 saudáveis e 30 patológicos), constituindo os 
padrões de referência. Os outros sinais restantes (29 patológicos e 23 saudáveis) são utilizados na fase 
de teste. Nesta etapa os sinais são classificados como saudável ou patológico, mas sem especificar qual 
a patologia.  

 

 
Figura 7 – Processo de Classificação dos sinais de vozes saudáveis e patológicos. 

 

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O classificador utilizado neste trabalho utiliza a função classify do Matlab, empregando a análise 
discriminante quadrática. É avaliado o desempenho dos classificadores com as características individuais 
e depois com a combinação das medidas.   Da Figura 8(a) à Figura 8(e) estão ilustradas a distribuição dos 
valores para as medidas avaliadas neste trabalho. Os boxplots dão uma ideia da dispersão dos dados e 
dos valores obtidos para as medidas. Observa-se que a dimensão de correlação (D2), Fig. 8(a) mostra-se 
como uma das medidas que apresenta uma maior separação entre as classes saudável e patológica, 
bem como a entropia aproximada (ApEn). Os resultados da classificação por discriminante quadrática 
confirmam essa suposição (Ver Tabela 1). 

Sinal de voz  

Segmentação/janelamento 

Extração de características 

Padrões de referência Padrões de teste 

Classificação: Saudável/Patológica 
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Na Tabela 1 são apresentados os resultados obtidos para os classificadores individuais. A precisão 
consiste na taxa de classificação correta, ou seja, o número de sinais classificados corretamente dividido 
pelo número total de sinais. 

 

– Avaliação de desempenho para as medidas de análise não linear – análise discriminante 
quadrática. 

Medida de Desempenho D2 K2 ApEN Lyapunov FMMI 
Precisão 79.59 48.98 79.59 51.02 51.02 

 

O melhor desempenho individual é apresentado pelas medidas dimensão de correlação (D2) e pela 
entropia aproximada (ApEn), com um precisão de 79,59%.  

 

 
Figura 6 - 

informação mútua (FMMI) para sinais de vozes saudáveis (S) e vozes patológicas (P). 

Na Tabela 2, são apresentados os melhores resultados obtidos para as combinações quando as 
medidas são combinadas 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4 e 5 a 5. Combinando as cinco medidas, é obtida uma precisão 
de 93.88%, um ganho de aproximadamente 14,29% em relação à melhor taxa individual. 

 

 - – análise 
discriminante quadrática.  

 Precisão Medidas 
2 a 2 87.76 ApEn e D2

3 a 3 87.76 D2, ApEn e Lyapunov
4 a 4 89.90 D2, K2, FMMI e Lyapunov
5 a 5 93.88 D2, K2, ApEn, FMMI e Lyapunov
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4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos sugerem que as medidas de análise não linear, quando combinadas, 
conseguem captar melhor as desordens nos sinais de vozes provocadas por patologias laríngeas. Os 
resultados são bastante promissores e apontam para o uso dessas medidas em sistema de classificação 
de sinais como ferramenta auxiliar a diagnósticos médicos. Para discriminar entre as patologias é preciso 
um estudo mais apurado sobre quais as melhores condições envolvendo: Características dos sinais, 
classificador empregado e qual a melhor combinação para uma patologia específica. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho de pesquisa, trata da criação e caracterização de um banco de imagens SPECT 
cardíacas. As imagens SPECT do miocárdio representam a distribuição do radiofármaco injetado 
intravenosamente no paciente. Esta técnica é utilizada no diagnóstico e prognóstico de doenças arteriais 
coronarianas. O banco de dados foi estruturado com imagens no formato DICOM, o qual é largamente 
empregado na gravação de imagens médicas, facilitando assim o intercâmbio dessas imagens entre 
diferentes fabricantes. Com esse formato é possível que imagens adquiridas em um determinado 
equipamento possam ser processadas por outro equipamento, muitas vezes localizado em um Centro de 
Processamento remoto. As imagens foram coletadas de três diferentes serviços de Medicina 
Nuclear, sendo dois deles localizados na Alemanha e o outro no Brasil. Com esse banco de dados é 
possível acessar as imagens da fase de repouso do exame de cintilografia miocárdica, bem como dados 
referentes ao paciente, equipamento utilizado e protocolo de aquisição de imagens. As imagens estão 
disponíveis na URL:  http://www.engeca.org/GecaCardi, e podem ser utilizadas por outros 
pesquisadores em estudos da perfusão miocárdica. 

 

Palavras-chave: DICOM, SPECT, banco de dados e miocárdio. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o uso da tecnologia atinge praticamente todas as áreas do conhecimento 
humano, cada vez mais, práticas que envolvem o armazenamento e processamento da informação são 
utilizadas, para permitir uma maior eficácia dos sistemas envolvidos. No campo da medicina, bancos de 
imagens de referência são largamente empregados para ajudar no diagnóstico clínico, facilitando e 
tornando mais rápido o trabalho do médico (ALVES, 2007). 

 

Portanto, na área médica a tecnologia permite a geração e disponibilização de informações 
digitais de forma muito rápida, onde centros clínicos podem melhorar a qualidade dos seus serviços, 
não só com relação ao atendimento aos pacientes mais também com a utilização de sistemas integrados 
de informação  seguindo  padrões  adotados  mundialmente.  Como  exemplo,  podemos  citar  os  
seguintes sistemas de integração: 

 

Sistemas de Informações Hospitalares (Hospital Information System - HIS); 

Sistemas de Informação em Radiologia (Radiology Information System - RIS); 

Sistema de Comunicação e Armazenamento de Imagens (Picture Archiving and Communication 
System - PACS). 

 

O crescimento exponencial e a eficiência da propagação da informação permitiram ao setor 
médico uma maior eficiência em seu trabalho junto aos pacientes, proporcionando cada vez mais o 
crescimento  na  área  de  diagnóstico  por  imagem,  com  o  desenvolvimento  de  novos  equipamentos, 
trazendo portanto maiores detalhes no diagnóstico por imagem. 

 

Um dos exames bastante utilizados no diagnóstico de doenças do coração é a cintilografia do 
miocárdio,   obtido   com  a   técnica   de   SPECT   (Single   photon   emission   computed   tomography) 
(GERMANO, 2001). Este exame da medicina nuclear é eficaz para o diagnóstico de doenças arteriais 
coronarianas (DAC), de modo a analisar o risco do paciente em sofrer um infarto, doença que atinge o 
ser humano com uma freqüência assustadora. Pode também ser utilizado para indicar tratamentos 
preventivos que colaborem com a qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista que patologias 
quando diagnosticadas inicialmente a probabilidade de cura aumenta significativamente. Com o uso 
deste exame o médico pode definir com precisão a forma de tratamento e realizar com propriedade o 
acompanhamento destes pacientes acometidos por esta doença. 

 

Portanto, com base na importância dos estudos da cintilografia miocárdica, muitos serviços de 
medicina nuclear utilizam o formato DICOM para a gravação e transmissão de suas imagens. O formato 
DICOM pode ser definido como um conjunto de normas para tratamento, transmissão de 
informações médicas (imagens médicas) num formato eletrônico de armazenamento. Este 
armazenamento auxilia a pesquisa nesta área, a partir da criação de bancos de dados (imagens médicas), 
as quais podem ser usadas, como referência, para pesquisas futuras. 

 
2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O padrão DICOM (Digital Imaging and Communications) surgiu na medicina como uma 
necessidade de comunicação e armazenamento de forma padronizada de imagens digitais, geradas 
durante exames por aparelhos de diagnóstico hospitalar. Diante dessa motivação, membros da ACR 
(American College of Radiology) e do NEMA (National Eletrical Manufactures Association) formaram um 
comitê, no ano de 1983, onde puderam discutir e propor a criação de um modelo padronizado das 
imagens médicas. Com estudos, a comissão pôde então desenvolver o padrão DICOM, que é estruturado 
num protocolo, ou seja, um conjunto de regras, que permitem a troca de dados (imagens ou 
informações referentes a elas) entre equipamentos de diferentes fabricantes. 

 

A padronização destas imagens médicas tem proporcionado aspectos favoráveis para o 
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diagnóstico hospitalar, visto que é possível armazená-las em banco de dados. O padrão difere-se 
dos demais formatos já conhecidos (JPEG, GIF e TIFF) por proporcionar que as informações dos pacientes 
sejam  anexadas  juntamente  com  as  imagens,  possibilitando  que  o  profissional  disponha  de  
um diagnóstico mais preciso quanto à determinada patologia. 

 

Além das regras que são estabelecidas no protocolo podem ser incluídos, um cabeçalho 
específico para o arquivo e um conjunto de novas Tags (etiquetas), que são atributos do padrão, onde 
são alocadas as informações. As Tags contém dados referentes não apenas às informações específicas 
dos pacientes e suas patologias,   mas também guardam informações do local, data, horário, e 
registros inerentes à obtenção das imagens (pixels, ângulo, resolução, tamanho, profundidade, número 
de frames, número de bits e faixa de resolução). Essas informações podem estar contidas em Tags 
privadas, ou seja, Tags que são manipuladas quase exclusivamente pela empresa fabricante do aparelho 
utilizado, este é um dos  problemas  que dificulta  o  avanço no  intercâmbio  de imagens  digitais  que  
seguem o  protocolo DICOM. No entanto, para validar as normas especificadas do protocolo, as 
empresas que utilizam as imagens médicas devem firmar uma declaração de conformidade com o 
padrão DICOM, visto que o padrão pode oferecer em sua estrutura uma infinidade de informações, 
algumas essenciais para a manutenção do padrão. Todas estas informações trazidas nas Tags podem ser 
extraídas por meio de um editor hexadecimal. As tabelas abaixo ilustram a utilização destas Tags. 

 

 
Tabela 1 – Referente ao paciente 

 
 

Tags  
 

Descrição 
 

Significado 

 

0010 0010 
 

Patient's Name 
 

Identificação do paciente. 

 

0010 0020 
 

Patient Id 
 

Código do paciente. 

 

0010 0030 
 

Patient's Birth Date 
 

Data de nascimento do paciente. 

 

0010 0040 
 

Patient's Sex 
 

Sexo do paciente. 

 
 
 

Tabela 2 – Referente ao exame 
 

 

Tags 
 

Descrição 
 

Significado 

 

0008 0020 
 

Study Date 
 

Data de início do estudo. 

 

0008 0030 
 

Study Time 
 

Horário de início do estudo. 

 

0008 0090 
 

Referring Physician’s 
 

Nome do medico que assistiu o paciente. 

 

0008 1030 
 

Study ID 
 

Classificação do estudo realizado. 
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Tabela 3 – Referente à imagem 

 
 

Tags  
 

Descrição 
 

Significado 

 

0020 0013 
 

Image Number 
 

Número da imagem. 

 

0008 0008 
 

Image Type 
 

Tipo de imagem. 

 

0008 0022 
 

Acquisition Date 
 

Data de aquisição da imagem. 

 

 

O cabeçalho DICOM é subdividido em três partes, a primeira é um preâmbulo de 128 bytes, 
disponível para uso. Ele não é obrigado a ser estruturado como um elemento de dados DICOM com 
um Tag e um comprimento. Se o preâmbulo do arquivo não é usado por um perfil de aplicação ou 
uma aplicação específica, todos os 128 bytes deve ser ajustado para 00H. A segunda parte do 
cabeçalho contém um conjunto de caracteres DICM que identifica o arquivo no formato DICOM. Por fim 
são declaradas as Tags definidas no grupo de normas do padrão. 

 

Algumas Tags são de extrema importância para identificação do arquivo, como exemplo a Tag 
(0008 0060)H, referente à terceira parte do padrão, que define o tipo de imagem. A ausência destas 
informações é uma transgressão do padrão, embora os utilitários deste padrão se atenham apenas às 
informações do tamanho da imagem. 

 

O DICOM pode ser utilizado nas mais variadas áreas da Medicina, como na Oncologia, na 
Medicina Vascular, Neurologia e Cardiologia Nuclear, sendo esta última, a especialidade médica que 
gerou as imagens utilizadas neste trabalho de pesquisa. Uma das técnicas mais utilizadas na 
Medicina Nuclear, de forma não invasiva ao corpo humano é a técnica denominada SPECT, que consiste 
na obtenção de imagens através do uso de radiação ionizante, utilizando um radiofármaco chamado 
Sestamibi-Tc 99m (Sestamibi marcado com Tecnécio 99m), injetado intravenosamente. Esta técnica 
auxilia a cintilografia do miocárdio, exame que tem por objetivo avaliar a distribuição sanguínea pelas 
artérias que irrigam o músculo cardíaco, realizado em duas etapas, uma de repouso e outra de esforço. 
Alves (2007) afirma que, mediante a análise das duas fases do exame de cintilografia miocárdica, pode-se 
obter dados da perfusão e da função miocárdica. A perfusão é avaliada pela comparação visual dos 
cortes tomográficos obtidos nas duas fases do exame. A função miocárdica é avaliada pela análise das 
imagens adquiridas na fase de esforço, onde se obtêm dados da motilidade e espessura das paredes do 
miocárdio. 

 
3.   DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

Este trabalho se refere à criação de um banco de dados composto por imagens do miocárdio. 
As imagens de cada paciente foram obtidas com a técnica de SPECT. Estas se referem ao estudo da fase 
de repouso do exame. Nesta fase, o radiofármaco é injetado no paciente em condições normais, ou seja, 
sem que o paciente esteja realizando qualquer tipo de esforço. 

 

O objetivo principal do trabalho foi à estruturação deste banco de dados e como objetivos 
adicionais  pretendemos  utilizá-lo  como  referência  para  o  reconhecimento  de  padrões  DICOM  de 
diferentes  versões,  aprimorando  o  intercâmbio  de  imagens  médicas  entre  diferentes  fabricantes.  O 
formato DICOM foi escolhido para esse banco de dados devido às suas facilidades de intercâmbio e 
também porque as imagens foram gravadas neste formato. 
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4.  METODOLOGIA 
 

Para a criação do banco de dados, foram selecionadas imagens do exame de cintilografia 
do miocárdio de 61 pacientes que tiveram resultado normal. Estas imagens foram adquiridas em três 
diferentes serviços de medicina nuclear, onde cada serviço segue um protocolo de aquisição de imagens 
específico. Os serviços de Medicina Nuclear foram: 

 

Diagnóstica – Clínica de Medicina Nuclear de João Pessoa; 

Hospital Universitário de Tübingen – Alemanha; 

Clinica de Medicina Nuclear de Bad Cannstatt – Alemanha. 
 

Utilizamos o MATLAB para desenvolvimento de algoritmos de visualização e obtenção do 
cabeçalho das imagens. 

 

 
 

Figura 1 – Utilização do software Matlab para visualização de imagens DICOM. 
 

Em seguida foi desenvolvida uma rotina de reconhecimento do padrão DICOM, utilizando o 
editor hexadecimal (HexEdit) para extrair das imagens suas descrições de etiquetas (Tags) e com isso 
realizar uma descrição das especificações de cada fabricante. 

 

As imagens do banco de dados podem ser visualizadas com uso de softwares que disponham 
de ferramentas capazes de manipular imagens no formato DICOM. As descrições das imagens se 
encontram anexadas às pastas, informações estas, relacionadas às seguintes Tags: 

 

Código de identificação do paciente; 

Sexo; 

Data e hora da aquisição das imagens; 
 

Sintaxe de transferência UID (Unique IDentifiers); 
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Nome do serviço de Medicina Nuclear; 

Nome do operador responsável pelo 

exame; Identificação do fabricante; 

Software utilizado; 

Radiofármaco utilizado; 

Modalidade do exame; 

Descrições da imagem. 

Várias outras Tags podem ser encontradas nas informações anexadas às pastas de cada 
paciente. 

 

 

7.  RESULTADOS 
 

Neste trabalho de pesquisa foi obtido um banco de imagens SPECT do coração de pacientes 
com resultado normal no exame de cintilografia do miocárdio de três diferentes serviços de Medicina 
Nuclear.  Estas  imagens  podem ser  utilizadas  como  referência  para  caracterizar  estudos  normais  
da perfusão miocárdica na fase de repouso. As imagens podem ser acessadas com o uso da URL : 
http://www.engeca.org/GecaCardi. 

 
8.  CONSIDERAÇOES FINAIS 

 
O banco de dados criado nesse trabalho representa uma nova fonte de informação que pode 

ser utilizada por pesquisadores e profissionais da área de saúde, em suas pesquisas para definir 
melhor os limites da normalidade em estudos de perfusão miocárdica. 

Nesse banco de dados, além das imagens, outras informações podem ser acessadas,ou 
seja, dados referentes aos paciente, equipamento utilizado, protocolo de aquisição de imagens, etc. 
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RESUMO 
 

Este artigo trata da avaliação de desempenho individual e da combinação de classificadores 
baseados  em  análise  cepstral  (coeficientes  cepstrais,  cepstral  ponderado,  delta  cepstral,  e  delta 
cepstrais ponderados) e coeficiente por predição linear (LPC - Linear Predictive Coding) para a 
discriminação entre voz normal e voz patológica, afetada por paralisia nas pregas vocais e por Edema de 
Reinke. São empregadas duas estratégias de combinações: produto e média aritmética. Após a 
combinação  das  características  acústicas  observa-se  uma  melhora  na  precisão  da  classificação  em 
relação aos parâmetros cepstrais e LPC utilizados individualmente. São obtidas taxas de reconhecimento 
de 89,79% na discriminação entre vozes normais, afetadas por Edema de Reinke e paralisia. 

 
 
 

 
Palavras-chave: Processamento digital de sinais, patologias laríngeas, desordens vocais, análise acústica 
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1.   INTRODUÇÃO 

 

Por ser a fala o meio de expressão e comunicação mais usual, qualquer distúrbio da voz pode ter 
profundas implicações na vida social e profissional de uma pessoa. As desordens vocais são 
caracterizadas por mudanças significativas que comprometem a inteligibilidade e a efetividade da 
comunicação oral, dentre os quais podemos destacar: alterações na qualidade vocal, frequência e 
intensidade da voz, desordens no funcionamento laríngeo, respiratório e/ou do trato vocal. 

 

Patologias tais como edema de Reinke e paralisia afetam as pregas vocais ou outros componentes 
do sistema vibratório produzindo uma vibração mais irregular. De fato, sabe-se que as pregas vocais 
afetadas  por  patologias  podem  apresentar  variação  no  ciclo  do  movimento  vibratório  devido  a 
alterações na elasticidade das pregas vocais. Isso ocorre devido ao fechamento incompleto das pregas 
vocais em todos os ciclos glotais (GODINO-LLORENTE et al, 2006). 

 

Técnicas baseadas em análise acústica, por meio de processamento digital de sinais, podem ser 
aplicadas para a obtenção de características de sinais de voz que possam diferenciar vozes saudáveis 
(voz gerada a partir do funcionamento normal das pregas vocais) de vozes afetadas por patologia na 
laringe. 

 

A análise acústica permite a obtenção de uma ferramenta auxiliar de baixo custo, que pode auxiliar 
no pré-diagnóstico de patologias laríngeas. Pode ser realizada á distância, evitando o deslocamento de 
pacientes e proporcionando a diminuição da regularidade de exames mais invasivos. Não se trata de 
eliminar o uso dos exames laringoscópicos, como também não se questiona a sua eficiência. No entanto, 
como muitos pacientes consideram o exame invasivo e, muitas vezes, se recusam a fazê-lo, a análise 
acústica pode ser utilizada para diminuir o número de exames laringoscópicos. 

 

Neste trabalho, os coeficientes obtidos a partir das técnicas de predição linear (LPC) e os parâmetros 
cepstrais e seus derivados (cepstrais, delta cepstrais, cepstrais ponderados, delta cepstrais ponderados) 
são utilizados como forma de detectar as desordens nas vozes patológicas, quando comparada com 
vozes normais. São construídos classificadores individuais para cada parâmetro e o desempenho de 
cada um é avaliado. 

 

Como forma de melhorar o desempenho dos classificadores individuais, os parâmetros cepstrais e 
os coeficientes LPC são combinados, aplicando-se as regras de combinação da média aritmética e do 
produto (OLIVEIRA Jr.et al, 2004). Os resultados obtidos mostram que a análise acústica pode ser 
empregada como uma ferramenta adicional aos exames tradicionais para pré-diagnóstico de patologias 
laríngeas e avaliação de tratamentos pré e pós-cirúrgicos. 

 
2.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Patologias na Laringe 

 

A voz é uma das expressões mais fortes da personalidade humana. Uma voz é considerada normal 
(Figura 1a) quando não há esforço na sua produção. Quando a harmonia não é mantida, obtém-se um 
som de má qualidade para os ouvintes e emitido com dificuldade e desconforto para o falante. Fatores 
ambientais e físicos podem interferir no padrão adequado da qualidade vocal (BOONE, 1996). A Figura 
1b representa um segmento de 100 ms de sinal de voz normal, é possível observar periodicidade no 
sinal. 
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Figura 1 - (a) Pregas vocais saudáveis (b) Segmento de 100 ms de um sinal normal (VIEIRA, 2011) 

 
2.1.1  Paralisia nas pregas vocais 

 

Paralisia é a disfunção do nervo laríngeo recorrente, resultando em uma imobilidade das pregas 
vocais (Figura 2a). A prega vocal pode ser paralisada na linha média, intermediária, ou na posição 
lateral. A prega vocal paralisada na posição mediana não causa queixas vocais significativas, já que o 
fechamento da glote é geralmente completo. Porém, na maioria das vezes a prega vocal é paralisada na 
posição lateral, resultando em soprosidade e rouquidão. Como o fechamento da glote é incompleto, o 
indivíduo também pode sofrer de problemas de deglutição e tosse (VIEIRA, 2011). 

 

A Figura 2b representa um segmento de 100 ms de sinal de voz afetado por paralisia unilateral 
esquerda nas pregas vocais, comparando-a com a Figura 1b é possível observar espectros diferentes em 
amplitude e frequência fundamental. 
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Figura 2 - (a) Pregas vocais com paralisia lateral esquerda (b) Segmento de 100 ms de um sinal afetado por 
paralisia unilateral esquerda nas pregas vocais (VIEIRA, 2011) 

 
2.1.2  Edema de Reinke 

 

Edema de Reinke ocorre quando a camada superficial da lâmina própria torna-se cheia de fluido 
viscoso como pode ser observado na Figura 3a. Na sua forma mais severa, toda a porção membranosa 
das pregas vocais enche com secreção espessa e gelatinosa, dando-lhes a aparência inchada. A 
característica acústica predominante é a redução da frequência fundamental (Figura 3b) devido ao 
aumento da massa nas pregas vocais que reduz a onda superficial da mucosa e a amplitude durante a 
vibração das pregas vocal. 
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Figura 3 - (a) Pregas vocais com edema de Reinke severo (b) Segmento de 100 ms de um sinal afetado do por 
edema bilateral nas pregas vocais. (VIEIRA, 2011) 

 
Para análise acústica dos sinais afetados pelas patologias paralisia e edema de Reinke são 

implementados classificadores baseados na análise LPC e na análise cepstral obtida a partir dos 
coeficientes de predição linear. A técnica é descrita a seguir. 

 
2.2 Análise LPC 

 

A Figura 4 exibe um diagrama em blocos da produção de voz humana, também denominado sistema 
fonte-filtro, onde as dobras vocais são consideradas a fonte sonora e o trato vocal, o filtro. As saídas 
produzem ondas acústicas que representam a voz humana (DELLER et al, 1993). 

 

 
 

Figura 4 Diagrama de blocos da produção da voz humana (VIEIRA, 2011) 
 

Os pulmões produzem o fluxo de ar necessário à fala durante o processo de expiração, atuando 
como uma força que impulsiona o ar, para que em sua passagem pela traquéia possibilite a produção de 
som na laringe. A traquéia tem apenas como função a condução da corrente aérea expiratória. As 
dobras vocais são dois pares de lábios simetricamente formados por músculo e tecido elástico que se 
estendem horizontalmente na laringe. É na glote que o fluxo contínuo de ar dos pulmões é geralmente 
transformado em vibrações rápidas e audíveis durante a fala. Isso é feito pelo fechamento das dobras 
vocais, que causa um aumento gradativo da pressão atrás das mesmas, que acaba por fazer com que 
elas se abram repentinamente, liberando a pressão, para então tornarem a se fechar. Este processo 
produz uma seqüência de pulsos cuja freqüência fundamental é controlada pela pressão do ar e pela 
tensão e comprimento das cordas vocais. (DELLER et al, 1993). 

 

Desordens vocais são resultantes das alterações morfológicas nas estruturas do trato vocal ou de 
seu mau funcionamento. A voz depende fundamentalmente da atividade de todos os músculos que 
participam de sua produção, além da integridade de todos os tecidos do aparelho fonador. Quando essa 
harmonia é mantida, o som é emitido sem dificuldade pelo falante e apresenta uma boa qualidade para 
os ouvintes (DANIEL et al, 1994). 
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O método de análise LPC estima cada amostra de voz baseado numa combinação linear de p 
amostras anteriores; um valor de p maior representa uma maior precisão no processo de estimação. 
Esta análise fornece um conjunto de parâmetros da fala que representa o trato vocal (RABINER et al. 
1978). Espera-se que, qualquer mudança na estrutura anatômica do trato vocal, devido à patologia, 
afete os coeficientes LPC (Linear Prediction Coding) como também os cepstrais e seus derivados. 

 

Um preditor linear com coeficientes de predição, α(k), é definido como um sistema cuja saída é 
dada pela Equação 01: 

p 

s(n) =       a(k)s(n - k) 
k=1 

 

[Eq. 01] 

onde a(k) são os coeficientes de predição, s(n-k) são as amostras passadas e p é a ordem do preditor. O 
método de autocorrelação e o da covariância são dois métodos padrões para o cálculo dos coeficientes 
do preditor. Neste trabalho, os coeficientes de predição são calculados utilizando-se o algoritmo de 
Levison-Durbin (RABINER et al., 1978). 

 
2.3 Análise Cepstral 

 
2.3.1      Coeficiente Cepstral (CEP) 

 

O sinal de voz pode ser considerado como o resultado da convolução do sinal de excitação com a 
resposta de um sistema que representa o trato vocal de um modelo linear de produção da fala. Pela 
análise cepstral, é possível separar estas duas componentes. Todas as características cepstrais 
relacionadas descritas são obtidas a partir dos coeficientes LPC (RABINER et al. 1978; FURUI, 1981). 
Estes coeficientes cepstrais (CEP) podem ser calculados recursivamente a partir dos coeficientes de 
predição linear, α(k), por meio da Equação 02 (MAMMONE et al, 1996): 

c(1) = -a(1) 
n-1 

J [Eq. 02] 
ci (n) = -a(n) -    1 - 

n
  a(J)c(n - J) 1 < n $ p

 
j=1 

 

Estes coeficientes são utilizados para observar as informações das transições do sinal de voz (LINDE 
et al. 1980). 

 
2.3.2  Coeficiente Delta Cepstral (DCE) 

 

A primeira derivada dos coeficientes cepstrais (Coeficientes Delta Cepstrais - DCP) é dada pela 
Equação 03 (MAMMONE et al, 1996): 

 

∆c(n, t) 

∆t 

K 

= ∆ci (n) � 0        kc(n, t + k)  [Eq. 03] 

k=-K 

em  que  c(n,  t)  é  o  n-ésimo  coeficiente  da  predição  linear  no  tempo  t,  ø  é  uma  constante  de 
normalização e 2K +1 é o número de quadros sobre os quais o cálculo é realizado. 

 

Neste trabalho, os coeficientes delta cepstrais são obtidos por: 
 

K 

∆ci (n) =          kct-q (n) G 1 $ n $ p [Eq. 04] 

q=-K 
 

em que G é um termo de ganho (por exemplo: 0,375), p é o número dos coeficientes delta cepstrais, K = 
2, n representa o índice de coeficiente e i o quadro de análise (RABINER et al. 1978). 
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2.3.3  Coeficiente Cepstral Ponderado (CPP) 
 

Os  coeficientes  cepstrais  ponderados  (CPP)  são  o  resultado  da  ponderação  dos  coeficientes 
cepstrais, também conhecida como liftering ou suavização, com o objetivo de minimizar a sensibilidade 
dos coeficientes cepstrais de baixa ordem em relação à envoltória espectral e à sensibilidade dos 
coeficientes cepstrais de alta ordem em relação ao ruído. A ponderação é realizada multiplicando-se os 
coeficientes cepstrais, ci(n), por uma janela w(n), usando cepstro ponderado, cwi(n), como um vetor 
de características (Equação 05). 

cwi (n) = ci (n). w(n)  [Eq. 05] 

O tipo de janela utilizada neste trabalho é a passa-faixa (BPL – Bandpass Liftering), dada pela 
Equação 06 (MAMMONE et al, 1996). 

L  nrr 

w(n) =  
1 + 

2 
sen   

L 
  ,   n = 1,2, . . , L

 
0, caso contrário 

[Eq. 06] 

 

onde L é o tamanho da janela que pondera uma sequência cepstral tal que as componentes de ordem 
mais alta e de ordem mais baixa são de-enfatizadas. 

 
2.3.4  Coeficiente Delta Cepstral Ponderado (DCP) 

 

Os  coeficientes  delta-cepstrais  ponderados  (DCP)  são  obtidos  a  partir  das  Equações  05  e  06, 
obtendo-se a Equação 07. 

∆cwi (n) = ∆ci(n). w(n)  [Eq. 07] 

 

3.   BASE DE DADOS E METODOLOGIA 
 

3.1 Base de Dados 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os sinais de voz extraídos da base de dados 
desenvolvida pelo Massachusetts Eye and Ear Infirmary (MEEI) Voice and Speech Lab (KAY ELEMETRICS 
et al, 1994), construída com o objetivo de auxiliar a análise perceptual de vozes desordenadas para 
aplicações clínicas e de pesquisa. 

 

Os arquivos utilizados são provenientes da emissão da vogal /ah/ sustentada com duração de 1 a 3 
segundos, digitalizados com frequência de amostragem de 25 kHz e 16 bits por amostra, coletados em 
um ambiente controlado com baixo nível de ruído e distância fixa do microfone. A escolha da vogal 
sustentada deve-se ao fato de que durante a emissão da vogal sustentada, as pregas vocais vibram, 
permitindo a observação de seu comportamento na presença da patologia. 

 

Os casos selecionados são: 
 

50 pacientes com voz normal - 21 homens (26-59 anos) e 29 mulheres (22-52 anos); 

57 pacientes apresentando paralisia nas pregas vocais - 31 mulheres (19-80 anos) e 26 
homens (15-77 anos), a maioria deles (52) com paralisia unilateral (19 unilateral direito e 34 
unilateral esquerdo) e 

44 pacientes com Edema de Reinke – 33 mulheres (17-71 anos) e 11 homens (23-63 anos). 
 

3.2 Metodologia 
 

O processo de classificação dos sinais em normal ou patológico (edema ou paralisia) é realizado em 
duas fases: treinamento e teste, ilustradas na Figura 5. 
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Figura 5 - Processo de Discriminação entre vozes normais e vozes patológicas. 
 

Na fase de treinamento, na etapa de pré-processamento os sinais são segmentados em intervalos 
de 20 ms, multiplicados por uma janela de Hamming de 20 ms com uma sobreposição de 50%. Além 
disso, é aplicado um filtro de pré-ênfase (0,95). Na etapa de extração de características são obtidos os 
coeficientes LPC e cepstrais para os sinais de vozes normais e afetados por paralisia e edema de Reinke 
selecionados  para  treinamento  do  sistema.  Para  reduzir  a  dimensionalidade dos  dados  utiliza-se  a 
técnica  de  quantização  vetorial  (64  níveis,  dimensão  12),  a  qual  está  associada  a  uma  medida  de 
distorção (MAKHOUL et al. 1985). 

 

Na quantização vetorial, é gerado um dicionário a partir da medição de distorção euclidiana e da 
regra do vizinho mais próximo empregando-se o algoritmo LBG (Algoritmo de Linden, Buzo e Gray) 
(LINDE et al. 1980). A quantização vetorial é aplicada a vetores de características estáticas, que são 
calculados para cada segmento de análise das amostras de fala sobre uma entrada dinâmica da vogal 
sustentada /ah/. Para cada tipo de parâmetro é criado um dicionário de treino, representativo de cada 
classe:, normal, paralisia e edema de Reinke. Dessa forma, têm-se cinco classificadores diferentes: 1) 
LPC; 2) CEP; 3) DCE; 4) CPP; e 5) DCP. Os padrões de referência são armazenados, a partir dos dicionários 
obtidos pelo quantizador vetorial, que serão utilizados na fase de classificação, quando comparados aos 
padrões de teste. 

 

Na etapa de teste, o sinal passa pelas mesmas etapas de pré-processamento e extração de 
parâmetros. Os padrões obtidos dos sinais de teste são comparados com os padrões de referência 
armazenados na fase de treinamento, que são três tipos, um para cada treinamento realizado com 
sinais normais, com sinais afetados por Edema de Reinke e com sinais afetados por paralisia nas pregas 
vocais. Os padrões são comparados empregando-se a medida de distorção do erro médio quadrático 
mínimo. Para a separação entre as classes (normal, edema e paralisia) foram comparadas as três 
distorções representantes de cada parâmetro onde a de menor valor é utilizada como parâmetro para a 
indicação da classe para a classificação do sinal. 

 

Após a classificação individual, os resultados de cada classificador (CEP, DCE, CPP, DCP e LPC) são 
combinados empregando duas regras: da média aritmética e do produto. 

 

Para avaliar o desempenho de discriminação usando a combinação dos classificadores, faz-se a 
suposição de que a um sinal de voz devem ser atribuída uma das K classes possíveis e assume-se que os 
L classificadores estão disponíveis. As regras de combinação empregadas são baseadas nas estratégias 
usadas por (OLIVEIRA JUNIOR et al, 2004), descritas nas Equações 08 e 09: 

 

Combinação da média aritmética: 
 

L 

1 
D = 

K 
di 

 
[Eq. 08] 

  i=1   
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Combinação do produto:  
 

L 

D =       di 

i=1 

 
 
 

[Eq. 09] 

em que D é a distorção obtida após a combinação e llllll é a medida de distorção utilizada pelo i-ésimo 
classificador. 

 

4.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Como forma de avaliação de desempenho na classificação dos sinais é utilizada como medida a taxa 
de reconhecimento R(%) que mede o percentual de sinais reconhecidos ou classificados corretamente 
pelo sistema. 

 

Para os classificadores individuais em relação à discriminação (Normal x Edema x Paralisia) os 
resultados estão apresentados na Tabela 1. O coeficiente LPC fornece a melhor taxa de reconhecimento, 
quando se trata da discriminação entre os três casos de sinais de voz. 

 
Tabela 1 - Avaliação de desempenho na discriminação (Normal x Edema x Paralisia) para classificadores 

individuais 
 

Classificador R (%) 

CEP 77,2 

CPP 75,49 

DCE 77,46 

DCP 79,28 

LPC 87,36 
 

Na Tabela 2 é apresentada a matriz de confusão para o melhor caso individual (LPC). As colunas 
representam o treino dos sinais e as linhas o teste. Pode ser observado, que dos 50 sinais normais 
testados, 47 (94%) foram classificados corretamente. Desses, apenas 01 foi classificado como edema e 
04 como paralisia. Dos 44 sinais com edema, 40 (91%) foram classificados corretamente e dos 57 com 
paralisia, 04 foram classificados confundidos como normais e 09 como edema. Dos sinais com paralisia, 
77% foram classificados corretamente, configurando a menor taxa de acerto. Em média, a taxa de 
acerto (reconhecimento) é de 87,36%. 

 

Tabela 2 - Matriz de confusão para o melhor caso individual (LPC) 
 

 NORMAL EDEMA PARALISIA 

NORMAL 47 3 0 

EDEMA 1 40 3 

PARALISIA 4 9 44 

 

Na Tabela 3 são apresentados os resultados obtidos após a combinação dos resultados individuais, 
pela regra da média aritmética. Pode ser observada uma melhora nos resultados quando comparados 
com os obtidos individualmente, houve um aumento de cerca 2% na taxa de reconhecimento pela 
combinação (DCE-DCP-LPC). 
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Tabela 3 - Resultados para a média aritmética na discriminação (Normal x Edema x Paralisia) 
 

COMBINAÇÃO R (%) 

CEP-LPC 86,35 

CEP-DCP 82,39 

DCE-DCP-LPC 89,79 

CEP-DCP-LPC 88,18 

CEP-DCE-DCP-LPC 88,18 

 

Na Tabela 4 é apresentada a matriz de confusão para o melhor caso obtido pela regra da média 
aritmética,  com  a  combinação  dos  parâmetros  (DCE-DCP-LPC).  Observa-se,  que  para  os  50  sinais 
testados, apenas 2 foram classificados confundidos como edema, sendo 48 (96%) classificados 
corretamente. Dos 44 sinais com edema, 40 (91%) foram classificados corretamente e dos 57 sinais com 
paralisia, 3 foram classificados confundidos como normal e 7 como edema, sendo 82% classificados 
corretamente. Obtém-se uma taxa de reconhecimento de 89,79% em média após a combinação. 

 

Tabela 4 – Matriz de confusão para o melhor caso pela regra da média aritmética (DCE-DCP-LPC) 
 

 NORMAL EDEMA PARALISIA 

NORMAL 48 2 0 

EDEMA 2 40 2 

PARALISIA 3 7 47 
 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados obtidos para o caso da regra do produto, para as 
combinações 2 a 2, 3 a 3 e 4 a 4. Para a combinação (DCE-DCP-LPC), há um ganho de cerca 1% na taxa 
de reconhecimento em relação ao melhor resultado individual. 

 

Tabela 5 - Resultado para a regra do produto na discriminação (Normal x Edema x Paralisia). 
 

COMBINAÇÃO R (%) 

DCP-LPC 87,19 

DCE-LPC 86,53 

DCE-DCP-LPC 88,36 

CPP-DCP-LPC 87,96 

CEP-DCE-DCP-LPC 87,78 
 

Na Tabela 6 está apresentada a matriz de confusão obtida com a combinação dos parâmetros (DCE- 
DCP-LPC) pela regra do produto. Pode ser observado, que para os 50 sinais normais testados, 47 (94%) 
foram classificados corretamente. Dos 44 sinais com edema, 2 foram classificados confundidos como 
normal e 3 como paralisia, sendo 39 (89%) classificados corretamente. Dos sinais com paralisia, 82% 
foram classificados corretamente. Em média, a taxa de reconhecimento é de 88,36% para essa regra de 
combinação. 

 

Tabela 6 - Matriz de confusão para o melhor caso pela regra do produto (DCE-DCP-LPC) 
 

 NORMAL EDEMA PARALISIA 

NORMAL 47 2 1 

EDEMA 2 39 3 

PARALISIA 3 7 47 

0040



 

 
 

5.   CONCLUSÃO 
 

Neste  trabalho  foram  avaliados  o  desempenho  individual  e  combinados  dos  classificadores 
baseados em análise cepstral e seus derivados e coeficientes LPC para a detecção de patologias na 
laringe. Os resultados obtidos mostram que após a combinação dos classificadores obteve um ganho 
quando   comparados   com   os   obtidos   individualmente.   A   melhor   taxa   de   reconhecimento   na 
discriminação (NormalxEdemaxParalisia) obtido individualmente foi de 87,36% para LPC, após a 
combinação dos parâmetros DCE-DCP-LPC observa-se um aumento na taxa, obtendo-se 89,79% pela 
regra  da  média  aritmética.  Isto  mostra  que  os  coeficientes  LCP  e  os  parâmetros  cepstrais  são 
promissores e capazes de modelar os efeitos das mudanças no sinal de voz causados pelas patologias 
consideradas. Pode ser investigado o uso de outros classificadores empregados para tentar aumentar a 
taxa de reconhecimento, na busca de diagnóstico mais preciso. 
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RESUMO 

Com a procura constante de uma alimentação prática, rápida e de qualidade, o ramo de alimentos vem 
sofrendo grandes mudanças e adequações que podem proporcionar aos alimentos fabricação e 
armazenamento livres de microorganismos maléficos, tornando-os seguros para consumo. Uma delas é 
a utilização do programa de BPF (Boas Práticas de Fabricação) que visa garantir a qualidade sanitária dos 
alimentos. A aplicação do check-list é a avaliação preliminar das 3 fases das BPF que consiste na visita de 
um profissional com o propósito de disponibilizar as informações que auxiliem na avaliação do 
estabelecimento por meio de identificação dos aspectos de “não conformidade”. O trabalho teve como 
objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias de um “restaurante e doçaria” tradicional da cidade de 
Campina Grande, na Paraíba.  Utilizou-se um check-list elaborado com base na resolução RDC 216 de 
2004. Após identificação e verificação dos quesitos desse check-list, foi observado que cerca de 73% das 
especificações apresentadas mostraram conformidades, sendo classificada como aprovada, e portanto, 
satisfatória para a produção de alimentos seguros. São necessárias algumas mudanças para que o 
estabelecimento seja considerado ótimo e 100% seguro. Não foram observados maiores problemas na 
produção, manipulação e armazenamento dos insumos e dos produtos prontos nesta empresa.  

 

Palavras-chave: Boas Práticas de Fabricação, Alimento Seguro, Check-list. 
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1. INTRODUÇÃO 

O alimento é indispensável para a promoção de saúde ao ser humano, em quantidades 
suficientes para suprir suas necessidades básicas de nutrientes e com qualidade higiênico-sanitária 
satisfatória. No entanto, anualmente, um número considerável de indivíduos morre pela ingestão de 
alimentos contaminados. (GERMANO, 2011). 

A procura por uma refeição mais rápida e prática fez, com o passar dos anos, os 
estabelecimentos produtores de alimentos adequarem-se a essa demanda. Porém, paralelamente, 
observa-se o aumento de surtos e doenças transmitidas por alimentos nesse setor, se apresentando 
responsáveis por cerca de 50% das ocorrências. Para garantir a qualidade dos alimentos e a saúde dos 
consumidores devem ser adotadas as Boas Práticas de Fabricação (BPF). 

 

A incidência de doenças relacionadas com a alimentação demonstra as precárias condições 
higiênico-sanitárias desses estabelecimentos e a necessidade de um sério controle do processo de 
produção. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para garantir a qualidade do alimento, as 
boas práticas em locais onde se vendem refeições devem abranger quesitos como a manutenção e a 
higienização das instalações, dos equipamentos e dos utensílios; o controle da água de abastecimento, 
dos vetores transmissores de doenças e de pragas urbanas; a capacitação dos profissionais; a supervisão 
da higiene dos manipuladores e o manejo correto do lixo (RDC 216 ANVISA, 2004). 

Uma das ferramentas utilizadas para se atingir as Boas Práticas, é a ficha de inspeção ou check-
list para a área de alimentos. Esta permite levantar itens não conformes e, a partir dos dados coletados, 
traçar ações corretivas para adequação dos requisitos, buscando eliminar ou reduzir riscos físicos, 
químicos e biológicos que possam comprometer os alimentos e a saúde do consumidor (GENTA et. al. 
2005). 

 

Esta ferramenta é empregada para verificar as porcentagens de conformidades e não 
conformidades referentes à legislação em vigor (BRASIL, 2002). Os resultados são classificados em: 
aprovado; com ≥ 75% de conformidades e reprovado; com < 75% de conformidades (SENAC, 2001). 

Com base nessas informações o objetivo do trabalho foi avaliar as condições higiênico-
sanitárias de um restaurante e doçaria na cidade de Campina Grande- Paraiba. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho foi elaborado de acordo com a resolução - RDC N° 216, de 15 de setembro 
de 2004. Foram feitas visitas técnicas no Restaurante e Doçaria que é considerado tradicional na cidade 
de Campina Grande – PB pela variedade e sofisticação dos alimentos ali produzidos: pratos executivos, 
doces, tortas e salgados diversos. Foi observado que a visitação é livre para os clientes que devem 
entrar necessariamente usando batas e toucas fornecidos pelo próprio estabelecimento.  

 

2.1 LISTA DE VERIFICAÇÃO 

Foi feita a verificação dos aspectos gerais de 176 itens divididos no check-list em seis etapas a 
seguir:   

1. Higiene pessoal e programa de treinamento 
2. Projetos e instalações 
3. Fabricação 
4. Limpeza e sanificação 
5. Controle integrado de pragas 
6. Controle de qualidade 
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Durante a visita os manipuladores foram entrevistados e todo o estabelecimento observado, 
como critério de avaliação. Utilizou-se os seguintes termos: Conforme (C); Não conforme (NC); Não 
aplicável (NA) e Não observado (NO). 

 

3. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

3.1 Higiene Pessoal e Programa de Treinamento 
 

Neste quesito, foi verificado que o estabelecimento possui médico particular para exames 
periódicos dos funcionários. A vigilância sanitária faz visitas periódicas (uma por ano), a fim de verificar 
as condições higiênico-sanitárias além de efetuar treinamentos com os funcionários. A empresa permite 
que o uso de alianças, desde que estejam fazendo uso de luvas. O uso do boné para os homens é 
permitido em substituição à touca. A limpeza do estabelecimento executada antes e após o expediente. 

Verificou-se que o manipulador de massas faz uso da máscara, como procedimento padrão 
para as boas práticas de fabricação, evitando que o alimento seja contaminado por veículos como suor, 
espirros entre outros, apresentado na figura 1. 

 
Figura 1: Manipulador fazendo uso de máscara na preparação das massas. 

 

 
A visitação ao ambiente de manipulação e manufatura dos alimentos é permitida, desde que 

sejam executados os procedimentos padrões conforme uso de EPI’s, (toucas de proteção, e desinfecção 
das mãos). 

Conforme o gráfico abaixo pode ser observado que 95% dos itens foram considerados 
conformes, enquanto 5% foram considerados não conforme. 

 

 
Figura 2- Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de higiene pessoal e 

programa de treinamento. 
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3.2 Projetos e Instalações 
 

Observou-se que as janelas apresentam tela protetora impedindo a entrada de insetos e as 
lâmpadas são protegidas contra queda e explosão, evitando acidentes e contaminação nos alimentos, 
como mostra as figuras 3 e 4 respectivamente. 

As bancadas de manipulação são de mármore e as mesas de aço inoxidável são utilizadas para 
o armazenamento temporário. Notou-se que algumas portas são de vidro e madeira, não apresentando 
conformidade com os padrões exigidos pela BPF, que deveriam ser lisas e de material de fácil 
higienização, sem frestas que acumulem resíduos. 
 

 

 
Figura 3 – Janela com tela protetora que impede a entrada de insetos. 

 
 

 
Figura 4 – Lâmpada protegida contra queda e explosão 

 

 
Segundo a proprietária do estabelecimento, a manutenção das máquinas contra ferrugem e 

temperatura ideal para refrigeração é feita de seis em seis meses, porém foi observada em algumas 
máquinas (refrigeradores da câmara fria), a presença de ferrugem e o descongelamento provocando a 
umidade na superfície dos alimentos. 
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Nesta etapa da visitação, 87% dos quesitos inspecionados apresentaram conformidade, 9% 
não foram aplicáveis ao estabelecimento e 4% foram considerados não conformes de acordo com a 
resolução utilizada para análise. 

A Figura 5 apresenta o percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais 

de projeto e instalações: 

 

 

Figura 5- Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de projeto e instalações. 

 

3.3 Fabricação 
 

A compra de produtos não perecíveis se dá de acordo com a utilização necessária diária, sendo 
observada a validade desses insumos. Os produtos perecíveis são comprados de beneficiadores 
próprios, duas vezes por semana. 

Observou-se empilhamento de alimentos refrigerados, sem identificação própria e sem 
proteção contra contaminação, na câmara fria e nos freezers, como mostra a figura 6.  

 

 

Figura 6– Alimentos na câmara fria e nos freezers sem embalagens e sem identificação. 

 
A empresa não apresenta a necessidade de embalagem de produtos com procedência, aditivos 

e ingredientes, pois não há comercialização externa, e por isso, não há veículo para transporte de 
produtos da empresa, sendo considerado não aplicável, neste caso. 

Na figura 7, tem-se que 68% dos itens desta etapa foram considerados em conformidade, 6% 
em não conformidade, 8% não foram observados e 18% não aplicáveis pela empresa em questão. 
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Figura 7 - Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de fabricação 

 

3.4 Limpeza e Sanificação 

 
O descarte de resíduos diário é colocado distante dos alimentos prontos para consumo e 

também dos insumos utilizados na fabricação. O descarte é efetuado diariamente e várias vezes ao dia, 
mas com um agravante, o recipiente não é sanificado. Observa-se que a lixeira não é limpa há dias. 

Observou-se a necessidade de melhor limpeza dos freezers e da câmara fria. 
Para ilustrar as não conformidades referentes ao empilhamento de alimentos e 

armazenamento inadequado na Câmara fria e uso inadequado da lixeira, está registrado nas figuras 8 e 
9  respectivamente. 

 

 
Figura 8 – Câmara fria não conforme com os procedimentos padrões em BPF. 

 

 
Figura 9 – Lixeira Suja. 
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 Na figura 10 pode ser observado que 82% dos itens referentes aos aspectos gerais de limpeza 
e sanificação  estão em conformidade com o check-list aplicado, e 18% não foi aplicável neste caso.  

 

 

Figura 10 – Percentual de conformidade e não conformidade, dos aspectos gerais de limpeza e sanificação. 

3.5 Controle Integrado de Pragas 

Os ralos são tampados de forma que evitam a entrada de insetos contaminantes e as janelas 
mesmo quando abertas, apresentavam telas protetoras.  

O controle de pragas é feito através de dedetização semanal, sob a responsabilidade de uma 
empresa terceirizada que apresente conformidade com o Ministério da Saúde.  

 Dos itens analisados de acordo com a legislação vigente para os aspectos gerais de controle 
integrado de pragas pode ser observado que 100% estão em conformidade como mostra a figura 11 a 
seguir. 

 
Figura 11 - Percetual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais de controle integrado de 

pragas. 

 

3.6 Controle de Qualidade 
 

Esta etapa analisa quesitos que são especificamente aplicados em indústrias e 
estabelecimentos de alimentos de produção em massa. Portanto, pode ser observado que 85% dos 
quesitos dados como não aplicáveis nesta etapa de aspectos gerais do controle de qualidade e 
especifico estabelecimento, não puderam ser registrados, como mostra a figura 12.  
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Figura 12 - Percentual de conformidade e não conformidade dos aspectos gerais do controle de qualidade. 

 

4. CONCLUSÃO 
 

De acordo com o check-list aplicado para a verificação das BPF, cerca de 73% das 
especificações apresentadas pela empresa estão em conformidade com os procedimentos padrões 
exigidos na legislação aplicada, sendo classificada como aprovada, e portanto, satisfatória para a 
produção de alimentos seguros. A adequação de determinados quesitos (armazenamento, higienização 
e manutenção dos equipamentos) se faz necessária para garantir a saúde dos consumidores dos 
produtos da empresa, obtendo assim, maior credibilidade no mercado. Não foi observado maiores 
problemas na produção, manipulação e armazenamento dos insumos e dos produtos prontos nesta 
empresa.  

O percentual de 20% de quesitos não aplicáveis se deve à ausência de comercialização externa 
dos alimentos produzidos pela empresa. A produção não é em massa, não havendo a necessidade de 
apresentar informações exatas de rotulagem e composição dos alimentos, bem como a análise 
microbiológica e físico-química. 

Na Figura 13 tem-se o percentual geral dos requisitos avaliados, podendo observar que  73% 
dos requisitos encontra-se em conformidade com a legislação e apenas  3% dos itens apresentaram não 
conformidade. 

 

 

Figura 13 - Percentual geral dos requisitos avaliados. 
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RESUMO 

A grande quantidade de doenças que assolam a humanidade nos últimos séculos obrigou o homem a 
pesquisar e desenvolver modos alternativos de combatê-las, uma vez que, muita das drogas existentes 
já não faz o efeito esperado. Dentre os inúmeros métodos de combate as enfermidades existentes, o 
tratamento fitoterápico vem se destacando por possuir um crescente número de adeptos. A busca na 
natureza por soluções das mais diversificadas enfermidades não é uma tarefa nova, muito relatos datam 
que os primórdios da civilização já conheciam os efeitos curativos encontrados nas plantas, porém os 
pioneiros nos tratamentos fitoterápicos eram limitados pela baixa tecnologia encontrada na época. Com 
o crescente advento da tecnologia nos últimos anos, proporcionou um salto na pesquisa de tratamentos 
fitoterápicos. Nesse trabalho, busca-se juntar os elos entre a Computação e a Medicina no auxílio a 
tratamentos baseados em plantas, a partir do desenvolvimento de um software especialista baseado em 
Inteligência Artificial que auxilia o fitoterapeuta no diagnóstico de inúmeras doenças. O software foi 
testado em 120 pacientes com as mais variadas enfermidades, o qual resultou em 90,3% de diagnósticos 
relatados de modo correto 7,0% de diagnósticos errados e 3,7% dos casos com resultado desconhecido. 

 

Palavras-chave: Sistemas especialistas, Inteligência artificial, Fitoterapia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A computação esta trazendo soluções para auxiliar as atividades do cotidiano. Hoje em dia, 
quase todos os equipamentos industriais e até mesmo os utensílios domésticos usam aplicativos 
computacionais. Este grande avanço da tecnologia vem ultrapassando barreiras em diferentes áreas do 
conhecimento, dentre estas  uma em especial tem se destacado na utilização da computação, a 
Medicina (VIDAL, 2011).  

A Medicina e a Computação têm uma relação bastante estreita, pois, cada vez mais, várias 
especialidades médicas estão se tornando adeptas da utilização de diferente software para auxílio nos 
diagnósticos. Porém, estes laços não se restringem apenas a Medicina tradicional, e se prolongam a 
tratamentos alternativos como os tratamentos fitoterápicos. 

Os Tratamentos fitoterápicos foram descobertos pelo homem por meio da procura por 
alimentos, e desde então, foram utilizadas empiricamente para o tratamento de patologias (VIEIRA, 
2010). As plantas Medicinais e por consenquência os medicamentos fitoterápicos são constituídos por 
misturas complexas de muitos compostos químicos, que podem ser responsáveis pela suas ações 
polivalentes (ALEXANDRE, 2008).  

O avanço astronômico da ciência em tratamentos alternativos vem sempre acompanhado de 
uma avalanche de novas informações. O que muitas vezes torna o diagnóstico mais lento devido à 
grande consulta que se faz necessária para um diagnóstico preciso. É neste contexto que a computação 
através de seus softwares propicia um diagnóstico mais rápido e preciso. 

Um ramo da computação, em especial, é muito utilizado quando se deseja produzir software de 
auxílio à Medicina, é o ramo da Inteligência Artificial mais especificamente no âmbito de Sistemas 
Especialistas. Estes sistemas baseiam-se em conhecimentos, principalmente, de um especialista e 
produzem seus resultados com base em regras de inferência. 

A área médica, desde o início das pesquisas, tem sido uma das áreas mais beneficiadas pelos 
Sistemas Especialistas por ser considerada dentetora de problemas clássicos possuidores de todas as 
peculiaridades necessárias para serem instrumentalizados por tais sistemas (MENDES, 1997). 

A ciência da informação e muitas outras áreas podem encontrar nos Sistemas Especialistas 
eficientes ferramentas para o gerenciamento da informação. Disponibilizar ferramentas para suporte à 
tomada de decisão, neste caso, vai mais além do que fornecer gráficos e tabelas ao usuário significam 
presta-lhes orientação, na identificação de suas necessidades, simulando cenários e possibilitando maior 
exatidão e confiabilidade nos seus resultados (MENDES, 1997). 

Este trabalho tem como objetivo estudar, implementar e avaliar um software  inteligente, 
baseados em sistemas especialistas aplicados no auxílio ao diagnostico médico em tratamentos 
fitoterápicos. O sistema desenvolvido tem com parâmetros de entrada sintomas de variadas doenças, 
conseguidos através do preenchimento de um questionário pelo paciente e partir deste, o software é 
responsável por mostrar ao especialista uma possível doença associada ao preenchimento do 
questionário, além do tratamento fitoterápico mais indicado. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Inteligência Artificial 

A Inteligência Artificial (I.A.) é um ramo da Ciência da Computação que se propõe a elaborar 
dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisão e resolver 
problemas. Desta forma, a IA pode ser considerada uma forma de inteligência desenvolvida em 
máquinas, com a finalidade de auxiliar o homem a tomar decisão sobre um assunto em específico 
(FERNADES, 2005). 

A IA está intimamente ligada à aprendizagem, que é definida como qualquer mudança num 
sistema que melhore o seu desempenho na segunda vez que ele repetir a mesma tarefa. Existem 
diferem aplicações de IA tais como jogos, sistemas de segurança, robótica, dispositivos de 
reconhecimentos, algoritmos genéticos, raciocínio baseado casos, aprendizado de máquinas entre 
outros (SILVEIRA, 2006). 

A IA possui diferentes abordagens que são baseadas em paradigmas específicos, e tais 
paradigmas tem sua inspiração no homem como, por exemplo, evolução, aprendizagem, percepção 
entre outras. Dentre estes paradigmas citam-se 02 mais importantes o conexionista e o simbólico.  O 
primeiro é baseado no aprendizado humano através das redes de neurônios e tem na rede neural seu 
principal representante. O simbólico é baseado na manipulação de símbolos e de regras válidas e úteis 
para manipulação e aplicação destes símbolos (FERNANDES, 2005).   O paradigma simbólico serve de 
base para a implementação dos sistemas especialistas. 

2.2 Sistemas especialistas 

Os sistemas especialistas (S.E.) são aqueles que exigem muito conhecimento especializado. É 
construído, principalmente, com regras que reproduzem o conhecimento de um perito e são utilizados 
para solucionar uma tarefa em específico. A construção de programas denominados especialistas é 
baseada na engenharia do conhecimento ou sistemas baseados em conhecimentos, o que também 
pode ser definido como Heurística do Problema (VIDAL, 2011). 

Os conhecimentos heurísticos em IA são empregados em situações em que não se tem uma 
solução exata, causando subjetividade de resultado devido a complexidade de um problema ou pela 
disponibilidade de dados. Por exemplo, o diagnóstico médico em que vários sintomas podem ser 
confundidos para declarar um diagnóstico exato (LUGER, 2004).  As regras heurísticas auxiliam no 
sentido de prover uma conjectura sobre o próximo passo ser tomado na solução de um problema. 

  Os sistemas especialistas se englobam como um subconjunto dos sistemas baseados em 
conhecimentos que por sua vez, também vem a ser um subconjunto de IA, como pode ser observado na 
Figura 1. A construção desses programas em geral é uma colaboração entre um médico, um químico, ou 
um engenheiro e um especialista em IA (RICH, 1998). 
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Figura 1- Representação do sistema Especialista em IA (fonte: MENDES, 1997)

Como para a implementação de algoritmos baseados em sistemas especialistas requer, 
obrigatoriamente, o acompanhamento de um perito, pode-se dizer que o elemento mais importante 
destes sistemas é o conhecimento humano. Este conhecimento teórico do problema é utilizado 
conjuntamente com regra Heurísticas, que auxiliam na solução de um problema (KERN, 2007). 

Uma vez que o programa esteja escrito, é necessário refinar a sua pericia através da 
apresentação de exemplos de problemas a resolver, sob a supervisão do especialista no domínio, 
ficando seu critério qualquer alteração no SE até que este tenha um desempenho desejável (LUGER, 
2004). 

2.3 Estruturas de um Sistema Especialista  

Um sistema especialista é composto basicamente da base de conhecimento que contém o 
conhecimento  de um domínio particular de aplicação e o motor de inferência que aplica o 
conhecimento à solução de problemas reais, além de outros componentes tais como: quadro negro, 
subsistema de aquisição de conhecimento, subsistema explicações e interface com o usuário. Como é 
mostrado na Figura 2. 
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Figura �- E�emplo de estrutura de um sistema especialista (Fonte: �arrone, ����)

A base do conhecimento de um sistema especialista é um banco de dados com informações 
fornecidas pelo especialista, e dentro do sistema esta base se apresenta em forma de regras do tipo 
SE..ENTÃO (BRRONE, 2003). 

A máquina de inferência toma as decisões com base nos dados apresentados na base do 
conhecimento. Muitos sistemas de suporte a implementação de SE fornecem máquinas de inferência 
com a capacidade de Operar tanto em orientação por dados quanto a objetos, retornar a um estado 
anterior da memória e a capacidade de interação com mais de um banco de dados (MENDES, 1997). 

O quadro negro estende os sistemas de produção, permitindo a organização da memória de 
trabalho em módulos separados, cada qual correspondendo a um subconjunto diferente de regras de 
produção (LUGER, 2004). 

O subsistema de aplicações também chamado de subsistema de explanação permite que o 
programa explicite seu “raciocínio” ao usuário, isto é, justificativas da decisão tomada. Ela é  uma das 
técnicas mais antigas para representar o conhecimento do domínio em um sistema especialista, sendo 
largamente usada em sistemas especialistas práticos e experimentais (LUGER, 2004). 

O subsistema de Aquisição de conhecimento é responsável por introduzir novos conhecimentos ou 
alterações dos conhecimentos já existentes, através de interface própria, disponibilizada ao usuário 
(KERN, 2007).  

O último componente de um SE, a interface com o usuário, é talvez o elemento em que os 
desenvolvedores do sistemas especialistas dedicam mais tempo projetando e implementado, é aqui que 
o usuário descreve o problema e/ou os objetivos que deseja alcançar, simplificando o meio de 
comunicação entre o usuário e a máquina (MENDES, 1997). Neste trabalho a interface implementada é 
baseada no Expert Sinta. 

2.4 Expert Sinta 

O sistema apresentado nesse trabalho possuem em comum a utilização da plataforma Expert 
Sinta em suas implementações, tal plataforma foi desenvolvida pelo laboratório de IA da Universidade 
Federal do Ceara para uso didático em Inteligência Artificial e pode ser baixado gratuitamente 
diretamente no site da faculdade. O Expert sinta é uma ferramenta visual para a criação de Sistemas 
Especialistas (CAETANO, 2004). 
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Esta ferramenta deixa para o desenvolvedor  apenas as tarefas de inserção de variáveis, regras e 
objetivos     e para que a máquina de inferência do sistema busque as soluções através de regras e 
perguntas criadas (KERN, 2007). 

As regras são estabelecidas na forma condicional SE...ENTÃO, utilizando variáveis. Para cada 
resposta do usuário é utilizado fatores de confiança, que sua variância vai de 0% a 100%, que vai indicar 
o fator de confiança do resultado. Um exemplo da tela inicial do Expert sinta pode ser observado na 
Figura 3. 

Figura � - �ela de captura do e�pert sinta(fonte: pr�pria)

2.5 Fitoterapia 

As plantas terapêuticas, desde o início da história da humanidade e até o final do século 
passado, desempenharam um papel chave na cura das doenças. O homem pré-histórico já utilizava e 
sabia distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam ajudar a curá-lo de alguma moléstia 
(FRANCESCHINI FILHO, 2004).  

A palavra Fitoterapia deriva do grego Phyton (planta) e Therapia (tratamento\cura). A 
fitoterapia consiste na utilização de plantas medicinais para restaurar e manter a saúde. Segundo a 
ANVISA (2004), fitoterápico é todo tratamento\medicamento obtido empregando-se exclusivamente 
matérias-primas vegetais.  

Com a quase totalidade do Brasil com clima tropical, o país se destaca por possuir a maior 
diversidade  vegetal do planeta, aproximadamente 55 mil espécies de plantas superiores (MELO Et Al 
2007), em que o bioma Cerrado constitui uma das maiores floras, compondo um cenário de exuberante 
variedades ecológica e influente no arcabouço cultural das populações que nele vivem (VILA VERDE Et Al 
2003). 

O uso de tamanha flora no tratamento fitoterápico traz vantagens ao país, como a redução de 
importação de medicamentos promovendo, assim, a auto-suficiência e proporcionando à população 
medicamentos mais barata e maior valorização das tradições populares (GARLET   Et Al 2001). 

A terapêutica tem tido crescente sucesso, que esta sendo obtido pela exigência de pacientes 
que preferem tratamentos naturais a utilização de drogas convencionais, neste contexto a proposta 
deste trabalho busca auxiliar o especialista provendo mais facilmente, o tratamento mais adequado 
para um conjunto de sintomas específicos.  
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3. PROPOSTA 

Implementar um software de IA, chamado FITO-CHA, baseado em Sistemas especialistas e tendo 
como plataforma de desenvolvimento o Expert Sinta. O banco de dados do software será obtido 
através, das respostas do usuário a um prontuário médico elaborado com ajuda de um perito em 
tratamentos fitoterápicos. O prontuário é constituído por um conjunto de pergunta sobre sintomas de 
inúmeras doenças. O software tem como resultado a doença associada aos sintomas indicados pelo 
usuário e o melhor tratamento fitoterápico. 

4. METODOLOGIA 

A implementação do software especialista tem início com a elaboração de variáveis, estas serão 
utilizadas para a manipulação do sistema e são classificadas como variáveis diretas e variáveis objetivo. 
Neste trabalho as variáveis diretas são os sintomas de diversas doenças, enquanto as variáveis objetivas 
são representadas pelas enfermidades associadas aos diversos sintomas apresentados e os chás 
fitoterápicos associados a cada uma destas a criação das variáveis pode ser observado na Figura 4. Para 
este trabalho são desenvolvidas 133 variáveis, sendo 93 variáveis diretas e 40 objetivos. 

 

Figura � - �riação das �ari��eis (Fonte: �ropria)

Logo após a criação das variáveis inicia-se a fase de formulação das Regras, é nesse momento 
que é utiliza-se o conhecimento do perito. As regras são formuladas através da associação dos 
conhecimentos de um especialista, neste caso um farmacêutico, e das variáveis criadas.  

As regras são impostas com a lógica do SE...ENTÃO, é neste momento que ocorre a separação 
explicita entre os dois tipos de variáveis mencionadas, diretas e objetivos. O somatório das variáveis 
diretas resultará em uma premissa da variável objetivo, tal somatório é realizado como conectivo “E”. É 
agregado também as variáveis um novo parâmetro chamado de grau de confiança. Este novo parâmetro 
servirá para indicar com quão grau de confiabilidade a variável objetivo é mostrada.  
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A criação das regras e um exemplo da relação entre as variáveis diretas e as variáveis objetivo é 
mostrada na Figura 5. Neste trabalho são desenvolvidas 55 regras todas com auxílio de um especialista. 

 

Figura �- �riação das regras (fonte: propria)

Por fim, é implementado uma interface, em que o usuário responderá um prontuário. Neste 
consta um conjunto de pergunta sobre sintomas de doenças, desenvolvido em parceria com o 
especialista um exemplo da interface pode ser observado na Figura 6. 

Figura �- E�emplo da interface do programa (fonte: propria)

A pergunta realizada pela máquina deve ser a mais clara possível, caso não esteja ocorrendo 
clareza o Expert SINTA permite modificação na pergunta, apenas reescrevendo o conteúdo das caixas de 
texto nas variáveis criadas. A interface é um dos pontos que deve ser tratada com muito cuidado, pois é 
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através desta que ocorre a entrada de dados no sistema e que, por sua vez, influenciam diretamente na 
decisão do software.

5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

O resultado do sistema FITO.CHÁ se apresentou dentro do esperado, isto é, conforme tratado 
nos capítulos anteriores o sistema proposto atingiu seu objetivo, detalhando com êxito a criação de um 
Sistema Especialista. 

Através do S.E é possível um maior dinamismo com o uso da informação, através de 
mecanismos que possam absorver o conhecimento do perito. Também foram muito bem detalhadas as 
considerações sobre o que é Inteligência Artificial, técnicas de busca, representações do conhecimento, 
sistemas especialistas e características do sistema. 

Em um número de 120 simulações o sistema atingiu um resultado de 90,3% de acerto, 7,0% de 
resultados errôneos e 3,7% de resultados desconhecidos, ressaltando-se assim a boa utilização do 
FITO.CHÁ no auxílio de diagnósticos médicos. A maioria das inconsistências apresentadas é resultado 
dos sintomas muito parecidos entre as doenças como, por exemplo, o caso da alta compatibilidade de 
sintomas entre a embriaguez e enxaqueca. Na Figura 7 têm-se os resultados obtidos pelo  software 
FITO-CHÁ  

Figura 7- Amostra dos resultados em forma de gr�fico do tipo pi��a

6. CONCLUSÃO 

Como conclusão deste trabalho obteve-se a construção de um software inteligente baseando 
em sistemas especialistas e tendo como plataforma de desenvolvimento a ferramenta livre Expert Sinta.  
Os métodos utilizados para a construção e implementação da base de conhecimento e técnicas de 
Inteligência Artificial utilizados no  FITO.CHÁ proporcionaram uma maior compreensão e clareza das 
tarefas de um sistema especialista. 

Baseado nos resultados encontrados pode-se concluir que o software FITO-CHÁ apresenta um 
aceitável percentual de resultados positivos validando assim sua utilização no auxílio a tratamentos 
fitoterápicos. 

 Também é possível concluir que com a utilização de um sistema especialista, quando 
devidamente implementado, propicia um diagnóstico mais rápido e preciso, além disso, gerar um 
possível tratamento a ser seguido. Porém, embora o sistemas desenvolvido tenha obtido resultados 
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satisfatórios é válido ressaltar que o objetivo deste trabalho é apresentar um software auxiliar de 
diagnóstico, e que por muitas vezes necessita de exames laboratoriais para suas decisões. 
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RESUMO  

Devido à grande quantidade de patologias ósseas e acidentes envolvendo fraturas e o avanço 
das pesquisas na área biomédica e principalmente, a utilização de biocerâmicas na área de implantes na 
odontologia à ortopedia, e diferentes formulações cada vez mais estão em testes para entrada no 
mercado. Os biomateriais podem ser definidos como substâncias de origem natural ou sintética que são 
toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os órgãos dos 
seres vivos. Eles são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui 
algum tecido, órgão ou função do corpo. As peças produzidas nesse trabalho foram obtidas a partir da 
mistura de hidroxiapatita (HAP) e galactomanana (Gal) em três proporções de 70:30, 80:20 e 90:10. As 
cerâmicas porosas à base de hidroxiapatita possuem grande potencial de aplicação na área de implantes 
ósseos, principalmente na reconstituição, reparos e preenchimento de cavidades ósseas decorrentes se 
processos inflamatórios, acidentes ou osteoporose já que a hidroxiapatita é biocompatível, pois está 
presente na composição dos ossos e dentes, já a utilização da galactomanana, é explicada pelo fato 
desta ser biodegradável, não tóxico, barata e poder ser um ligante do cimento. Serão demonstrados no 
presente artigo resultados da caracterização do biomaterial pelos métodos de Dureza Vickers (HV), 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e tamanho médio do grão. Também serão descritos os 
resultados da caracterização da hidroxiapatita sintetizada por Difração de Raios-X, Espectrometria no 
infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e a 
galactomanana por IR/ATR, Teor de cinzas e de umidade e Densidade. Podemos perceber que quanto 
maior a quantidade de HAP maior a dureza. Os resultados obtidos por difração de Raios-X indicaram que 
o método de síntese e sinterização foram suficientes para a formação de apenas uma fase de HAP, o 
infravermelho mostrou bandas típicas de hidroxiapatita e galactomanana. No ensaio de dureza das 
peças HAP/Gal, pode-se perceber que as peças que apresentaram maior dureza, possuem maior porção 
de HAP e menor de Gal. Já  o tamanho dos poros aumentou com a maior proporção de Gal. O objetivo 
deste presente trabalho é criar um novo biomaterial a base de hidroxiapatita/galactomanana para suprir 
necessidades da área odontológica e ortopédica. 

 

Palavras-chave: Hidroxiapatita, biocerâmicas, galactomanana, biopolímeros. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde algum tempo o homem vem buscando meios de desenvolvimento de técnicas para 
implantes tanto na área odontológica quanto na área ortopédica. Devido à grande quantidade de 
patologias ósseas e acidentes envolvendo fraturas, tem tido um grande avanço as pesquisas na área 
biomédica e principalmente, a utilização de biomateriais na área de implantes ósseos.  

Os primeiros biomateriais foram utilizados a cerca de 30 anos atrás e sua atenção era voltada 
para o desenvolvimento de materiais ósseos para não causar nenhum tipo de reação com o tecido 
humano, logo depois foram criadas controvérsias a respeito do assunto – as cerâmicas teriam que 
causar reações e formar novos tecidos. Então, a renovação no ramo de implantes e reconstituição só 
aumentou devido ao aumento da população ao longo do tempo; com isso o número de acidentes 
automobilísticos e doenças patológicas só aumentou. (LIU, et al, 1996) 

A área de biomateriais ganhou seu devido reconhecimento após a primeira reunião sobre 
biomateriais realizada na universidade de Clemson na Carolina do Sul em 1969 e desde então, continua 
a receber atenção. A demanda de biomateriais cresce de 5 a 15% por ano, visto que, sua potencialidade 
tem contribuído para melhorar a qualidade de vida e a longevidade dos seres humanos (GEETHA, et al., 
2009). 

Os biomateriais apresentam propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos vivos, 
de modo a estimular uma resposta adequada, enquanto que os materiais sintéticos utilizados para estes 
fins podem ser metais, polímeros, compósitos, biocerâmicas e vidros.  

O seguinte trabalho tem como objetivo preparar e caracterizar um biomaterial composto de 
Hidroxiapatita e Galactomanana (HAP/Gal) para utilização biomédica na área de implantes, de modo 
que este possa ser um produto de baixo custo para que todos possam ter acesso. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os biomateriais podem ser definidos como substâncias de origem natural ou sintética que são 
toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem os órgãos dos 
seres vivos. Eles são utilizados como um todo ou parte de um sistema que trata, restaura ou substitui 
algum tecido, órgão ou função do corpo (MIRTCHI et al., 1989), ou ainda, como um material não 
biológico utilizado em um dispositivo médico, com intenção de interagir com sistemas biológicos 
(WILLIANS, 1987). 

Em geral, há vários biomateriais utilizados para reposição dos tecidos, dentre os materiais 
sintéticos usados para biorreparação do tecido ósseo, os mais empregados são à base de fosfato de 
cálcio, como a hidroxiapatita. 

A hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2, representa de 30 a 70% da massa dos ossos e dentes, sendo 
o principal constituinte mineral destas estruturas. Esse composto ocorre raramente na natureza, porém 
sua estrutura é similar a fluorapatita (com o OH- ocupando os sítios do F-) (LOGAN et al., 1995). Estes 
minerais ocorrem como constituintes de várias rochas ígneas e metamórficas, especialmente, em 
calcários cristalinos (ELLIOT, 1994). Possuem propriedades de biocompatibilidade, sua produção vem 
sendo estudada para que se possam criar um novo composto que venha a ajudar e que faça parte dos 
grupos Ca-P. 

Há vários métodos de obtenção da hidroxiapatita, todavia neste trabalho será por moagem 
mecânica, pois quando sintetizadas em altas temperaturas, apresentam boa cristalinidade e cristais 
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grandes; e a baixas temperaturas ela se encontra na forma de cristais pequenos, logo apresenta baixa 
cristalinidade no caso de via úmida, que é o mais utilizado, pois o produto obtido tem características 
similares ao de ossos e dentes (RIGO et al., 2007).  

Devido à similaridade química da hidroxiapatita com a fase mineral dos tecidos ósseos, ela é 
um dos materiais mais biocompatíveis conhecidos, favorecendo o crescimento ósseo para os locais em 
que ela se encontra, estabelecendo ligações de natureza química entre ela e o tecido ósseo, permitindo 
a proliferação de fibroblastos, osteoblastos e outras células ósseas, as quais não a distinguem da 
superfície óssea, o que indica a grande similaridade química superficial. A superfície da hidroxiapatita 
permite a interação de ligações do tipo dipolo (SANTOS, 2001). 

A presença de um polímero impede que o material se degrade, após o tempo de pega inicial, o 
que é importante para materiais de preenchimento ósseo, uma vez que grandes quantidades de fluido 
estão presentes no sítio cirúrgico (SANTOS, 2001). A adição de polissacarídeos, gelatinas e ácido 
poliacrílico são de grande interesse para a biocompatibilidade e boa para as propriedades reológicas 
(OLIVEIRA et al., 2008). 

Galactomanana é um polissacarídeo neutro, extraídos do endosperma de sementes de certas 
leguminosas. Esses polímeros se constituem de um esqueleto formado por unidades repetidas de -D-
manose, ligadas entre si por pontes de oxigênio do tipo 1 4. Unidades -D-galactose encontram-se 
ligadas à cadeia principal por ligações de oxigênio do tipo 1 6. O teor e a distribuição das unidades D-
galactose dependem da origem e da espécie de leguminosa, e das técnicas de extração utilizadas para a 
sua obtenção (AZERO; ANDRADE,1999).  

As galactomananas produzem soluções aquosas de viscosidade elevada, o que as torna 
comercialmente úteis, principalmente como espessantes de sistemas aquosos. Dentre as duas 
galactomananas comerciais, a goma alfarroba é a que apresenta o menor teor em D-galactose (AZERO; 
ANDRADE, 1999). 

As galactomananas têm sido estudadas em misturas binárias com outros materiais devido sua 
formação de géis, suas propriedades reológicas e aplicações em diversos sistemas (FERNANDES; 
GONÇALVES; DOUBLIER, 1991; BRESSOLIN, et al., 1999; VENDRUSCOLO, et al., 2005). 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Materiais 

3.1.1. Hidroxiapatita  

A hidroxiapatita (HAP) foi sintetizada pelo processo (Figura 1) de moagem mecânica, através 
de moinho de bolas por 20 horas em rotação de 370 rpm. Hidróxido de cálcio (Ca (OH)2) e fosfato ácido 
de cálcio (CaHPO4) foram utilizados para sintetizar HAP com estrutura química Ca10(PO4)6(OH)2 

20 horas

370 rpm

Ca(OH)2 

e 

 CaHPO4 
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empregando quantidades estequiométricas (MACÊDO, 2010). 
 

 

 

 

 

 4Ca(OH)2   + 6 CaHPO4                    Ca10 (PO4 )6 (OH)2 
Figura 1. Síntese de Hidroxiapatita 

3.1.2. Galactomanana 

A galactomanana (Gal) utilizada foi extraída a partir de sementes de Adenanthera pavonina L. 
(fig.2 ),   conhecida como Pau Brasil, Olho de Dragão, Carolina, dentre outros (MACÊDO, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sementes de Adenanthera pavonina L. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Solução de Galactomanana  

A galactomanana foi solubilizada e homogeneizada com ácido acético 0,1%., com 
concentração final 10mg/g. 

3.2.2. Preparação das Peças Hidroxiapatita/Galactomanana (HAP/Gal) 

A obtenção das peças consistiu da adição de galactomanana à hidroxiapatita na porcentagem 
de 10%, 20% e 30% de solução de galactomanana à hidroxiapatita, nomeadas por Gal 10, Gal 20 e Gal 30 
respectivamente; logo depois cada amostra foi transferida para um molde de aço carbono, prensadas 
com 2t e armazenadas em dessecador até utilização. 

3.2.3. Técnicas de Caracterização  
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A Gal foi caracterizada quanto à Espectrometria no infravermelho por reflectância total 
atenuada (IR/ATR), Teor de cinzas, Teor de umidade e Densidade, a HAP por Difração de Raios-X, IR/ATR, 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e as foi peças HAP/Gal caracterizada quanto à Dureza 
Vickers (HV), MEV e Tamanho médio do grão.  

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

4.1. Caracterização da Gal 

4.1.1. Espectrometria no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR) 

A Figura 3 mostra o espectro no infravermelho da galactomanana. que apresenta bandas de 
absorções em 812 e 871 cm  -D- -D-
mannopiranose, respectivamente. A banda em 3415 cm  caracteriza os grupos OH  dos polissacarídeos 
(FIGUEIRÓ et al., 2004; WEI et al., 2007; REIS et al., 2003; SHOBHA et al., 2005; SAVITHA et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Espectro no infravermelho por reflectância total atenuada de galactomanana de Adenanthera 
pavonina L. 

4.1.2. Teor de umidade 

A concentração da Gal utilizada foi 10mg/g determinada por umidade (ASTM D1439-72). 

4.1.3. Densidade  

A densidade foi realizada segundo o método de Arquimedes A densidade da solução de 
Galactomanana foi de 0,9792 g/mL 

4.1.4. Teor de cinzas 

A Gal apresenta o valor de 0,64% de resíduo inorgânico, fração mineral, resultado da completa 
oxidação da matéria orgânica. Deve-se salientar que a galactomanana que foi utilizada não é purificada 
(ASTM D1347-72). 

4.2. Caracterização da HAP  
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4.2.1. Difração de Raios-X 

O gráfico, abaixo, na figura 4 mostra o difratograma de raio-X da amostra de HAP moída em 20 
horas. Observa-se que além de picos da HAP, há alguns picos que correspondem ao óxido de cálcio, 
formado pela dissociação do 
Ca(OH)2 que não reagiu completamente 
na síntese da HAP.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Difratograma de Raio-X de HAP, submetida a moagem por 20 horas. 

4.2.2. Espectrometria no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR) 

O espectro de absorção no infravermelho da HAP (Figura 5), na região 2000 a 400 cm-1, 
apresentou bandas características de absorção e possibilitou a identificação de grupos funcionais de 
fosfato (PO4 ), Carbonato (CO3 ) e hidroxila (OH ). Verifica-se banda em 1649 cm-1 correspondente a 
OH livre e referindo-se à deformação simétrica na molécula da H2O adsorvida no processo de síntese. O 
perfil desse espectro apresenta concordância com a literatura (BHADANG; GROSS, 2004; SILVA, et al., 
2005; SANOSH, et al., 2009; XIA; LIAO; ZHAO, 2009; HAYAKAWA, et al., 2009). 
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Figura 5. Espectro no infravermelho por reflectância total atenuada (IR/ATR) de  HAP, submetida à moagem por 

20 horas. 

4.2.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

A microestrutura do pó de HAP (20 horas) foi examinada por microscopia eletrônica de 
varredura (Figura 6). O pó é composto por pequenas partículas e foi possível observar uniformidade no 
tamanho dos grãos.  

 

Figura 6. Micrografia (5000X) da HAP submetida à moagem por 20 horas. 

 

 

4.3. Caracterização das peças HAP/Gal  

4.3.1. Dureza Vickers (HV) 

Os resultados do ensaio de dureza das peças Gal (30, 20 e 10%) estão apresentados na Tabela 
1. As amostras com maior quantidade de Hidroxiapatita possuem uma dureza maior. Este resultado é 
semelhante ao de PRADO DA SILVA, et al, 2002. 

 

Tabela 1. Medidas do ensaio de dureza Vickers das biocerâmicas Gal (30, 20 e 10) 

Peças Gal 30 Gal 20 Gal 10 

Dureza Vickers (GPa) 1,19 1,20 1,40 

4.3.2. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

As fotomicrografias das amostras das peças Gal (30, 20 e 10%) com ampliação 25000 X, estão 
ilustradas na Figura 7ª, b e c observa-se que com o tratamento térmico, o tamanho do grão aumentou, 
eliminando a maior parte da porosidade, o que favorece a resistência do material.  
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Figura 7. Micrografia das biocerâmicas de HAP com: a) 30 % de galactomanana (Gal30), b) 20 %  de 

galactomanana (Gal20) e c) 10 % de galactomanana (Gal10) 

4.3.3. Tamanho médio do grão.

A Tabela 2 mostra as medidas, da média do tamanho de grão das peças, que estão de acordo 
com os resultados de densidade e dureza, dessa forma, verifica-se que a dureza, a densidade e a 
morfologia das amostras, bem como, a concentração de HAP estão relacionadas, visto que as amostras 
que possuem maior concentração de HAP são mais densas, com maior valor de dureza e de densidade.  

 
Tabela 2. Medidas da média do tamanho de grão das biocerâmicas Gal (30, 20 e 10%). 

 
 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos pelos raios-X indicaram que o método de síntese e calcinação são 
suficientes para a formação de apenas uma fase de hidroxiapatita. O infravermelho mostrou bandas 
típicas de hidroxiapatita e galactomanana.  

Pelos resultados do ensaio de dureza das peças HAP/Gal, pode-se perceber que as peças que 
apresentam maior dureza são aquelas que têm a maior porção de HAP e menor de Gal. Já  o tamanho 
dos poros aumentou com a maior proporção de Gal. 

Os resultados obtidos sugerem que há possibilidades de aplicação das biocerâmicas estudadas 
em implantes.  
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Biocerâmicas Tamanho Médio dos Grãos (  
Gal 30 0,72 

Gal 20 0,66 

Gal 10 0,52 
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AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM E O TREINAMENTO DE OPERADORES 
DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

Gerson Pesente FOCKING1, Maria de Fátima Queiroz VIEIRA2 e José Sérgio da ROCHA FILHO2  
1Instituto Federal Tocantins, 2 Universidade Federal de Campina Grande - UFCG 

 

RESUMO 

O treinamento de operadores tornou-se um importante problema a ser encarado pelas empresas que 
realizam a gestão dos sistemas elétricos de potência, principalmente na atualização dos conhecimentos 
e habilidades. Um operador deve compreender a operação física do processo e deve ser habilidoso em 
manipular um número normal e anormal de problemas operacionais e emergenciais. O processo de 
aprender a controlar, manter e diagnosticar situações em um ambiente industrial complexo necessita 
muitos anos de prática e treinamento. O problema aumenta quando a complexidade do sistema obstrui 
a eficiência, confiabilidade e segurança das operações. Desta forma tanto operadores novatos quanto 
experientes necessitam de capacitação constante, a fim de lidar de forma confiável em situações 
incomuns. Devido à necessidade de treinamento das habilidades de operação das plantas de sistemas 
elétricos, os ambientes virtuais dotados de simuladores têm sido alternativas bastante viáveis. O 
objetivo do treinamento é desenvolver habilidades não somente nos procedimentos comuns, mas 
principalmente analisar situações anormais e realizar procedimentos de emergência. Diferentes 
modelos de simulação e laboratórios de instrumentação remotos, estão sendo integrados em 
programas de capacitação realizados diretamente na empresa, num modelo chamado Aprendizagem 
Combinada (blended learning), que preconiza treinar os operadores combinando atividades teóricas, 
práticas e uso maciço de tecnologia da informação para apoio e troca de informações entre os 
participantes. Este artigo apresenta o resultado de investigações a cerca de ambientes virtuais de 
aprendizagem, modelos pedagógicos para treinamento e o estado da arte do uso de modelos de 
simulação e laboratórios de instrumentação remotos utilizados em programas de capacitação de 
operadores em diversos setores, ressaltando os simuladores para treinamento de operadores de 
sistemas elétricos.  

 

Palavras-Chave: Capacitação, Simuladores Remotos, Aprendizagem Combinada. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho de pesquisa, parte-se da premissa de que é necessário para as empresas 
geradoras/distribuidoras de energia elétrica atualizar e aprimorar seus modelos de treinamento de 
operadores de sistemas elétricos, tanto em nível teórico quanto prático. Na abordagem inicial deste 
trabalho, realizou-se um amplo estudo a respeito de ferramentas de apoio ao ensino a distância, 
conhecidos como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), onde selecionou-se aquele que 
apresentou melhores atributos de usabilidade e oferta de recursos de gestão, interação e suporte a 
aplicativos adequados aos requisitos apresentados por programas de capacitação de operadores de 
sistemas elétricos.  

Neste sentido, investigou-se também, diversos modelos pedagógicos de forma a selecionar 
aqueles que tenham apresentado melhores resultados em programas específicos de capacitação a 
distância. Além disso, pesquisou-se programas de treinamento a distância que utilizem simulações e 
laboratórios de instrumentação remotos como solução para a realização de atividades práticas a 
distância. Busca-se com estes estudos, especificar um modelo pedagógico para os programas de 
capacitação, que integre os recursos de gestão, comunicação e interação presentes nos AVA, com 
ferramentas de simulação e laboratórios de instrumentação remotos, suportado por métodos 
pedagógicos capazes de promover a aprendizagem dinâmica, focada no treinando e nos objetivos da 
capacitação.  

 

1.1 Ambientes virtuais de aprendizagem 

Os AVA, permitem disponibilizar um conjunto de ferramentas de comunicação e cooperação 
entre instrutor/treinando e treinando/treinando, que apóiam o processo de construção do 
conhecimento coletivo, além de ferramentas administrativas que sustentam o modelo de gestão e 
acompanhamento do treinamento. Nestes ambientes é possível também a criação de “objetos de 
aprendizagem” (OA), definidos como uma entidade digital ou não-digital, que pode ser usada, 
reutilizada ou referenciada durante o treinamento com suporte tecnológico. Exemplos de objetos de 
aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, software 
instrucional, simuladores e acesso remoto a dispositivos e sistemas. 

As funcionalidades dos AVA são basicamente as mesmas existentes na internet (correio, fórum, 
bate-papo, conferência, banco de recursos, etc.), com a vantagem de propiciar a gestão da informação 
segundo critérios preestabelecidos de organização, definidos de acordo com as características de cada 
programa. Possuem bancos de informações representadas em diferentes mídias (textos, imagens, 
vídeos, hipertextos), e interligadas com conexões constituídas de links internos ou externos ao sistema. 

Neste projeto, durante o processo de seleção, compararam-se as funcionalidades 
disponibilizadas por vários ambientes, classificando-as em quatro grandes grupos:  

Funcionalidades de trabalho individual ou coletivo: engloba a interação treinando-conteúdo e 
treinando-treinando; 

Funcionalidades de colaboração e comunicação: abrange os instrumentos de comunicação 
síncronos e assíncronos que envolvem as interações treinando-treinando, treinando-instrutor e 
instrutor-instrutor; 

Funcionalidades de autoria: relacionadas à interação instrutor-conteúdo; 

Funcionalidades de coordenação e administração: que se referem às interações instrutor-
instrutor-desenvolvedor e de gerenciamento do ambiente.  

Para a avaliação da qualidade da usabilidade em AVA's, alguns atributos identificados na 
literatura, listados na Tabela 1, foram utilizados por profissional em usabilidade para mensurar a 
qualidade dos ambientes comparados, entre os atributos destacam-se: 
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Tabela 1: Atributos de qualidade para avaliação de usabilidade 

ATRIBUTOS 

Acessibilidade Entendibilidade Controle do 
usuário 

Facilidade de 
navegação 

Agradabilidade Estrutura Credibilidade Performance 

Ajuda Inovação Customização Privacidade 

Atratividade 
visual Interatividade Disponibilidade Feedback 

Consistência de 
imagem Intuitividade Consistência 

visual 
Suporte 

Multimídia 

Consistência de 
navegação 

Mecanismos de 
busca 

  

 

Para obter os resultados utilizaram-se as seguintes técnicas de avaliação de usabilidade: 

Avaliações heurísticas sem envolvimento do usuário, realizada por especialista; 

Testes de usabilidade com envolvimento do usuário, realizada em laboratório; 

Focus Group com participação dos usuários envolvidos nos testes de usabilidade. 

 

1.2 Modelos pedagógicos para treinamento de operadores  

Os modelos pedagógicos dominantes de capacitação utilizados nas companhias brasileiras de 
energia elétrica são articulados em formatos tradicionais, com currículos específicos e atividades de 
aprendizagem definidas de acordo com os objetivos do treinamento. As abordagens mais comuns são:  

Treinamento dirigido por instrutores: Definido por Goldstein, (1991), como uma aquisição 
sistemática de atitudes, conceitos, conhecimentos, regras ou habilidades que resultem na 
melhoria do desempenho no trabalho, obtidos por meio da análise de tarefas e princípios da 
tecnologia instrucional. 

Salas de aula virtuais: Os modelos tradicionais de treinamento estão sendo adaptados para a 
chamada “sociedade da informação”, onde, além das atividades tradicionais de treinamento on-
the-job, os participantes têm a oportunidade de discutir e compartilhar conhecimento, interagir, 
colaborar e experimentar ambientes virtuais que simulam as atividades reais de operação e 
recuperação realizadas no sistema elétrico. 

Treinamento mediado por computador: Bastante difundido e utilizado, pode ser dividido em 
módulos, com abordagem teórica e inclusão de atividades práticas realizadas em laboratórios 
virtuais e simulações.  

Neste trabalho, devido às particularidades apresentadas pelos programas de capacitação de 
operadores, trabalha-se com a ideia de propor um modelo pedagógico que combine diferentes 
estratégias para ter o conteúdo correto, no formato correto, para as pessoas certas e no tempo certo. 
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Nesta direção, destaca-se o modelo de Aprendizagem Combinada (Blended Learning), que associa 
múltiplos meios de apresentação de conteúdos, projetados para complementar uns aos outros, 
promovendo a aprendizagem e o comportamento baseado nas aplicações.  

Os programas de aprendizagem combinada podem incluir diferentes ferramentas de 
aprendizagem, tais como, softwares para colaboração em tempo real, treinamento baseado na web, 
sistemas eletrônicos de apoio ao desempenho, embarcados em ambientes orientados à tarefa e, 
sistemas de gerenciamento do conhecimento. A aprendizagem combinada mistura várias atividades 
baseadas em eventos, incluindo encontros presenciais, vídeo-conferência e aprendizagem dirigida off-
line, em ritmo próprio. Ainda, combina treinamento orientado por instrutores tradicionais, conferência 
online síncrona, auto-aprendizagem estruturada assíncrona e treinamento no trabalho com auxilio de 
um operário experiente ou instrutor (on-the-job-training). 

 

1.3 Treinamento de operadores com utilização de laboratórios remotos 

Diante da evolução tecnológica proporcionada pela internet é crescente o número de 
experiências de treinamento a distância no meio industrial onde procedimentos teóricos e práticos 
podem ser realizados através de acesso remoto. Neste contexto, este projeto visa apresentar um 
ambiente virtual que contempla a existência de laboratórios de instrumentação remotos acessíveis via 
AVA, que serão aplicados em programas de treinamento de operadores de sistemas elétricos.  

A estrutura básica dos laboratórios de instrumentação remotos é formada por um conjunto de 
instrumentos (fonte de energia, osciloscópio, gerador de sinais, bancada de experimentos) 
interfaceados a um computador conectado à internet, que tem a função de controlar o acesso aos 
instrumentos e permitir o acesso remoto aos treinandos e instrutores. O instrutor prepara os 
experimentos e o treinando remoto acessa e controla o computador do laboratório de instrumentação 
e, então, aciona instrumentos, modifica configurações, executa funções, visualiza os resultados e coleta 
dados.  
 

1.4 Treinamento de operadores com utilização de simulações  

Tem-se verificado o crescimento do uso de simulações em programas de capacitação nos 
setores militar, aeronáutico, médico e industrial. Citam-se algumas razões que apóiam o uso de 
simulações em programas de treinamento: [1] são aplicáveis à treinandos de todas as idades e níveis de 
conhecimento e habilidade; [2] levam os treinandos a entender a responsabilidade de operar 
equipamentos modernos e caros durante manobras complexas; [3] permitem o desenvolvimento de 
habilidades de maneira integrada; [4] permitem que o treinando experimente situações impossíveis de 
serem obtidas diretamente no ambiente real; [5] proporcionam treinamento realístico em operações 
incomuns, aumentando o entendimento e melhorando a reação durante situações inesperadas; [6] são 
rentáveis e reduzem riscos a seres humanos e instalações. 

O uso de simulações no processo de treinamento de operadores é um fenômeno relativamente 
novo e ainda carece de pesquisas relevantes que contemplem, por exemplo, a combinação de técnicas 
tradicionais de ensino com recursos tecnológicos modernos na composição de programas de 
capacitação. Na educação formal, entretanto, diversos modelos de simulação são utilizados em conjunto 
com técnicas tradicionais para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem. A seguir, descrevem-se 
modelos de simulação utilizadas em programas de treinamento, principalmente em nível industrial: 

Simulação multimídia: Consiste num sistema que permite a manipulação de variáveis em atividades 
específicas e pontuais (entrada ou troca de valores, posição, formato), e o ambiente mostra as 
conseqüências destas ações. Normalmente consistem em animações flash ou realidade virtual. 
Resultados de estudos realizados por Sharp & Hall, (2000), afirmam que os treinandos aprovaram o 
modelo de simulação multimídia principalmente pela facilidade de atingir os objetivos da aprendizagem. 
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Simulação em computador reforçada por realidade virtual: Caracteriza-se pela simulação da realidade, 
representada pelos sistemas do tipo WoW (Window on World Systems) nos quais o ambiente virtual é 
visto por uma janela, onde os objetos tridimensionais e o ator principal movimentam-se, emitem sons, 
deformam-se, multiplicam-se e interagem nas três dimensões geométricas e na dimensão temporal. Sua 
aplicação mais popular é o simulador de vôo, usado no treinamento de pilotos de aeronaves.  Neste tipo 
de simulação o treinando experimenta a “aprendizagem por experiência”, citada em Sung & Ou, (2001), 
onde realiza tarefas específicas completas e operações complexas, em um ambiente que retrata 
fielmente àquele onde serão realizadas as atividades reais.  

Simulações em Micro-Mundos: Trata-se de uma complexa simulação em computador de um 
determinado domínio, projetada para reagir da mesma forma que reagiria no mundo real, simulando 
processos dinâmicos e permitindo ao treinando explorar alternativas, testar hipóteses, interagir, acionar 
comandos, mover objetos e descobrir informações sobre eles.  

Simulação em computador baseado na web: Permitem aplicar metodologias de aprendizagem com 
foco em demonstrações, resolução de problemas, experimentação, exploração e teste de hipóteses. 
Estas simulações exercitam o aprendizado pela descoberta, monitorada virtualmente por instrutores e 
com diferentes materiais instrucionais de apoio.  

Simulação em computador utilizando videoconferência: É definida como um conjunto de tecnologias 
de comunicação interativas usadas para a interação simultânea entre dois ou mais locais distantes 
fisicamente. Diversas ferramentas web suportam o sistema de videoconferência que podem ser 
incorporadas em diferentes situações como monitoração, atendimento e treinamento realizados em 
locais remotos. Em seus estudos Levison & Straumanis, (2002), e Cooper, et. al., (2000), afirmam que a 
simulação via videoconferência têm como meta permitir aos treinandos visualizar os efeitos de suas 
ações em tempo real, melhorando a aprendizagem pela facilitação da discussão, apresentação 
simultânea de opiniões e participação ativa no processo de aprendizagem. 

Simulação em laboratório de instrumentação virtual:  São sistemas de hardware, software e rede que 
permitem executar experimentos via internet interagindo com dispositivos reais ou simulados, 
tornando-se alternativas válidas para a EaD e programas de capacitação de operadores. Lima, et al., 
(2006), comentam que a comodidade no manuseio de ferramentas virtuais, a ausência de riscos aos 
treinandos, a eliminação da possibilidade de dano aos equipamentos e instrumentos, a redução de 
custos dos componentes simulados e a criação de ambientes com controle total de variáveis, inclusive 
dos defeitos e imperfeições programáveis, fazem  do laboratório virtual uma ferramenta importante na 
capacitação prática de operadores. 

 

2. SIMULADORES PARA TREINAMENTO DE OPERADORES 

Os simuladores para treinamento de operadores de sistemas elétricos (DTS - Dispatcher Training 
Simulator), simulam a rede elétrica, a interface do usuário e o comportamento do sistema de potência. 
Providenciam um ambiente realístico para os operadores praticarem a operação do sistema sob 
condições normais, de emergência e de recuperação a falhas.  Podem também ser utilizados para 
avaliação de operadores, estudos de engenharia, avaliação de modelos de sistemas de potência, testes 
off-line de funções de gerenciamento de energia e procedimentos operacionais. 

Quando aplicado às condições normais, os simuladores permitem ao treinando exercitar 
manobras e testar seqüências de operações que otimizam o funcionamento do sistema sob seu 
controle, aperfeiçoando a operação em um ambiente controlado e isolado, sem riscos para o sistema 
elétrico.  

Em situações de emergência ocorre violação nas condições normais de operação do sistema, 
como: sobre-tensão, sobrecarga, etc. O objetivo deste tipo de simulação é evitar que o sistema elétrico 
torne-se inoperante, fique instável ou que a proteção atue. Na simulação, o treinando exercita as 
respostas necessárias a um evento procurando fazer com que o sistema se normalize da forma mais 
rápida e segura possível.  
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Na condição restaurativa, o operador enfrenta o cenário de situação emergencial que ocasionou 
perda de integridade do sistema, com desligamento total ou parcial.  É simulado o procedimento de 
restauração do sistema com segurança, no menor tempo possível. Os simuladores são compostos 
basicamente por três subsistemas: 

1. Modelo de centro de controle: Corresponde a uma réplica do centro de controle para simulação 
de funções de geração, supervisão e recuperação; 

2.  Modelo do sistema de potência: Modela os componentes do sistema de potência, como 
geradores, transformadores e disjuntores; 

3. Subsistema educacional: Fornece métodos e ferramentas para o instrutor desenvolver e 
controlar cenários de treinamento e também monitorar os exercícios de simulação. 

     Os modernos simuladores para treinamento de operadores melhoram os programas de 
capacitação proporcionando experiência prática na manipulação de aspectos importantes da operação 
do sistema de energia, como por exemplo: 

Remoção de sobrecargas nas redes de transmissão; 

Uso de aplicações de controle avançadas durante condições normais e de emergência; 

Fornece habilidade necessária para tratar violações pós-contingências; 

Operação durante a coleta de carga vazia; 

Operação eficaz durante condições de baixa tensão; 

Prevenção de colapsos de tensão; 

Operação de sistemas com várias subestações; 

Restauração do sistema após blackout. 

      Os simuladores ajudam os operadores do sistema a desenvolver habilidades necessárias para 
tratar emergências reais e também melhorar o desempenho na operação diária em condições normais. 
Para tal, algumas características são desejáveis no ambiente computacional que suporta o simulador: 

O modelo do sistema elétrico simulado deve ser idêntico àquele experimentado em tempo real; 

As características dos sistemas de proteção devem ser representadas como atuação de inter-
travamento, desarmes de equipamentos ou acionamentos de esquemas de emergências, 
através da representação de ações de relés de sincronismo, sobre-corrente, sub-freqüência e 
sobre-tensão; 

Os eventos e alarmes gerados pelo simulador virtual devem representar igualmente aqueles 
gerados na operação real do sistema; 

O simulador deve possuir consoles idênticos aos da operação, com todas as funcionalidades das 
interfaces que serão visualizadas pelo operador; 

O simulador deve estar disponível para a realização de treinamento a distância; 

O simulador deve possuir um sistema de representação de cenários, que são criados pelos 
instrutores e utilizados pelos treinandos nas atividades de treinamento; 

A execução dos eventos especificados nos cenários deve ser possível ocorrer em função do 
tempo, a partir da intervenção do instrutor ou em resposta a outro evento; 

O ambiente de simulação deve permitir que o instrutor tenha o controle das ações da 
simulação, paralisando a sessão ou retornando a um ponto especifico desta, permitindo 
detalhar tomadas de decisão e seus reflexos na operação. 
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2.1 Simulop – Simulador para Treinamento de Operadores 

Desenvolvido pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), como resultado da 
integração, através de filtros estáticos e dinâmicos e protocolos de comunicação, de três ferramentas, 
[1] um SEM (Energy Management System) para supervisão e controle de sistemas elétricos de potência, 
[2] o SAGE, Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia e, [3] o OTS (Operator Training Simulator). A 
arquitetura do simulador Simulop é composta pelos seguintes componentes: 

Base SAGE: base de dados distribuída do sistema, em tempo real; 

EPRI-API: biblioteca de rotinas com interfaces para acesso à base de dados do simulador; 

OTS: simulador digital em tempo real de sistemas elétricos. Desenvolvido pela EPRI (Electric 
Power Research Institute), simula o sistema de potência de forma realística, com respostas 
estáticas e dinâmicas às ações do treinando. É composto de três modelos: Modelo do sistema 
de potência - (PSM), Modelo do centro de controle - (CCM) e Modelo de posição do instrutor - 
(IP). 

Filtro estático: responsável pela transferência dos dados armazenados na base de dados do 
SAGE para a base de dados do simulador. São usados na configuração de cenários para as 
simulações; 

Filtro dinâmico: aplicativo responsável pela conexão em tempo real dos pontos de comando e 
supervisão do SAGE ao sistema elétrico representado no simulador. 

 

2.2 SimuLIHM – Simulador em Ambiente Virtual 

Desenvolvido pelo Laboratório de Interfaces Homem-Máquina – LIHM/DEE/UFCG. Trata-se 
segundo Torres Filho, (2011), de um simulador em realidade virtual que permite avaliar o 
comportamento do operador diante de situações críticas ou de emergência. Aos instrutores são 
oferecidas funcionalidades que permitem a criação, edição, gravação e seleção de cenários em tempo 
real, bem como participar ativamente da simulação disparando eventos e acompanhando a execução da 
simulação. 

O SimuLIHM oferece em seu ambiente de simulação, um ambiente virtual tridimensional, que 
reproduz a sala de controle, onde os treinandos podem virtualmente se deslocar e interagir com os 
painéis virtuais, através do mouse ou teclado, executando os cenários definidos para o treinamento.   

Aos instrutores são oferecidas ferramentas para edição de cenários de treinamento, com a 
possibilidade de reaproveitar cenários e modificá-los conforme o objetivo (treinamento, reciclagem ou 
certificação). O acompanhamento do treinamento é interativo, sendo possível visualizar as ações de 
comando sobre os objetos nos painéis ou disparar eventos não programados para avaliar a reação do 
treinando. Arquivos de log são gerados simultaneamente gravando as ações do treinando e criando 
relatórios a partir dos dados armazenados. A arquitetura computacional do SimuLIHM, implementada 
no modelo cliente-servidor, utiliza o protocolo TCP/IP para a comunicação entre o servidor, o ambiente 
do instrutor e o ambiente do treinando. Sua arquitetura é composta dos módulos descritos a seguir:. 

Módulo ambiente do treinando: Neste módulo, é simulada a sala de controle, onde o treinando 
navega e interage com objetos tridimensionais. 

Módulo ambiente do instrutor: Permite a gestão dos cenários desde a sua criação (através da 
configuração inicial dos objetos nos painéis ou no sistema supervisório, podendo modificar o 
estado dos objetos durante o treinamento (chaves, botoeiras, mostradores ou painéis de 
alarme). 

Banco de dados: O SimuLIHM utiliza um  sistema gerenciador do banco de dados, onde todos os 
cenários desenvolvidos para a sessão de treinamento, com sua respectiva configuração são 
armazenados, bem como o estado dos objetos envolvidos no cenário. 
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Motor de simulação: O motor de simulação, (responsável pela execução da simulação) é 
fundamentado em redes de Petri coloridas (CPN), que representam o comportamento dos 
objetos que formam os painéis de controle virtuais. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualificação dos operadores de sistemas elétricos de potência tornou-se imprescindível para a 
atuação em ambientes cada vez mais complexos e orientados à tecnologia. Cabe ao operador analisar as 
condições do sistema, implementar ações de controle, conhecer e aplicar com segurança uma gama de 
conceitos associados à operação do sistema.  

O problema básico dos programas de capacitação é que o operador recebe pouca ou nenhuma 
experiência de operação em situações preventivas, de emergência ou de restauração. Devido à raridade 
com que estas situações surgem, a maioria dos operadores não possuem a experiência necessária para 
proceder efetivamente diante destes problemas operacionais.  

A capacitação necessária para dotar o operador com o conhecimento indispensável para 
operação do sistema deve ser um programa multifacetado que envolva treinamento tradicional em sala 
de aula, treinamento no trabalho e treinamento em situações projetadas, onde ambientes virtuais de 
aprendizagem com apoio de simuladores e laboratórios remotos têm papel importante e essencial na 
ampliação e aceleração da aquisição de conhecimento e experiência. 

As simulações e laboratórios remotos permitem apresentar cenários para o ensino básico e 
avançado da operação do sistema de potência, auxiliando na compreensão de como o sistema responde 
a cada tipo de contingência e porque o sistema responde desta maneira, também, providenciam meios 
de apresentar novos problemas e testar novas configurações de equipamentos.  

A capacitação em ações de controle em emergências e restaurações é necessária 
constantemente, pois durante estas contingências, ocorrem as tomadas de decisões mais difíceis com 
inúmeras variáveis atuando ao mesmo tempo, havendo a necessidade de utilizar técnicas de operação 
complexas, com troca de informações em tempo real para conseguir restaurar o sistema o mais rápido 
possível. As simulações podem incrementar a confiança dos operadores durante a ocorrência de 
emergências, reduzindo a carga de stress e assegurando melhor controle do sistema de potência. Deve 
ser dada a oportunidade ao operador para explorar várias operações de controle de maneira a melhor 
prepará-lo para atuar em condições normais de operação. 

 Este trabalho se encontra em desenvolvimento e objetiva apresentar um modelo pedagógico 
para treinamento de operadores de sistemas elétricos, dotado de um ambiente virtual de aprendizagem 
com acesso remoto ao simulador SimuLIHM e a laboratórios virtuais de instrumentação e, fornecer 
recursos para a gestão integrada do treinamento, ferramentas de comunicação e interação síncronas e 
assíncronas, ferramentas para criação de objetos de aprendizagem e mecanismos diferenciados para 
avaliação da aprendizagem.  

Neste artigo, apresentaram-se, resumidamente, o processo de avaliação utilizado para a seleção 
de um ambiente virtual de aprendizagem, a proposta de modelo pedagógico para um programa de 
capacitação de operadores, as razões para dotar o AVA com laboratórios de instrumentação remota e 
simuladores e, finalmente, apresentou-se as características de simuladores desenvolvidos por empresas 
e instituições de pesquisa nacionais. 

 

4. REFERÊNCIAS  

BARUS, D., ROBAGA, S., SINAGA, P., Dispatcher Training Simulator in ICC: Role-Play of Power System 
Blackout and Restoration. National Electricity Company. IEEE.2009. 

0112



COOPER, J. B., BARON, D., BLUM, R., DAVISON, K., FEINSTEIN, D., HALASZ, J., et. al.; Video 
Teleconferencing with Realistic Simulation for Medical Education. Journal of Clinical Anesthesia, 12, 
256-261. 2000. 

GOLDSTEIN, I. L., Training in work organizations. In: DUNNET; HOUGH (Orgs).Handbook of industrial 
and organizational psychology. 2. ed. California: Consulting Psychology Press, 1991. p. 507-619. 

LIMA, J.F., NETO, J.R.M, MARTINS, V.E.O, PEREIRA, S.G.A., MARTINS, C.A.P.S.; LVCE: Laboratório Virtual 
de Circuitos Elétricos. Anais do XXXIV COBENGE. Passo Fundo: Ed. Universidade de Passo Fundo. 2006. 

LEVISON, S. P. & STRAUMANIS, J.; FIPSE: Changing Medical Education Forever. Change, 18-26. 2002. 

MIRANDA, A.R.C., VIEIRA, T.V., OLIVEIRA, J., Experiência da Chesf com Treinamentos Simulados de 
Operadores, Através da Utilização de Simuladores Interligados e Simulação de Manobras Reais nas 
Instalações e Centros de Operação. X EDAO – Encontro para Debates de Assuntos de Operação. 2008. 

MOLNAR, J., WATTS, B., Structured On-The-Job Training: Effectively Training Employees with  
Employees. Research Report. Center for Entrepreneurial Studies and Development, INC. West Virginia 
University. Virginia.2002. 

NANCHEVA, N., STOYANOV, S., Simulations Laboratory in Physics Distance Education. University of 
Rousse, Bulgaria. Proc. of the 10th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning. Berlin. 
2005. 

NAVARRO V., LINDEN, R., RIBEIRO, G.F., PEREIRA, M.F.L., LANNES, R.S., STANDKE, C.R., Simuladores para 
Treinamento de Operadores de Sistema e de Instalações do Setor Elétrico. XIII ERIAC. Puerto Iguazú. 
Argentina. 2009. 

ROTHWELL, W.J. & KAZANAS, H.C., Improving On-the-Job Training. John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 
9780787965051. Ed. Pfeiffer.2008. 

SAHIN, S., Computer Simulations in Science Education: Implications for Distance Education. Turkish 
Online Journal of Distance Education-TOJDE. ISSN 1302-6488. 2006 . 

SHARP, H. & HALL, P.; An Interactive Multimedia Software House Simulation for Postgraduate 
Software Engineers. ICSE, 688-691.2000. 

SPANEL, U., KREUTZ,  M., ROGGATZ C., 
System Operation. CIGRE SC 39 Session. Paris.2000. 

SUNG, W. & OU, S.; Application of Web-based Learning in Sculpture Curves and Surfaces.IEEE, 121-122. 
2001. 

TORRES FILHO, F., DA COSTA, R. C., VIEIRA, M. F.Q.; Ambiente para o Treinamento de Operadores em 
Painéis e Supervisório Apoiado por um Módulo Tutor. Simpósio Brasileiro de Automação Inteligente - 
SBAI. São João Del-Rei. Minas Gerais.Brasil.2011. 

WOOD, S., Fully on-the-job training: Experiences and steps ahead. National Centre for Vocational 
Education Research. ISBN 1 920895 98 1. Adelaide. Austrália.2004.  

0113



ANÁLISE DE APLICAÇÕES DE SENSORES NO SISTEMA AUTO-
WINDOW 

0114



0115



0116



0117



0118



0119



0120



��� ����a�ro��� ��

0121



ANÁLISE DE UM MODELO MATEMÁTICO DE UMA REDE CAN APLICADA A UM 
VEÍCULO SUBMARINO 

J. V. C. Azevedo, N. P. Lobo, E. K. F. Neto e A. T. Varela 
1234Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza 

victor2_0@yahoo.com.br – nayarapereiralobo1991@gmail.com – kleber1710@gmail.com - 
themoteo@gmail.com 

RESUMO 

 O protocolo CAN (Controller Area Network) tem sido vastamente utilizado na implementação de 
diversas aplicações de controle distribuído em tempo real, tais como sistemas robóticos, sistemas 
embarcados e principalmente sistemas automotivos. Neste trabalho temos como exemplo a aplicação 
de uma rede CAN num veículo autônomo submarino ou Authonomu Underwater Vehicle (AUV). 
Inicialmente é apresentada a estrutura e o princípio de funcionamento do AUV, para depois  apresentar 
a estrutura da rede no AUV e um modelo matemático para que se possa então aplicar e fazer a análise 
temporal do conjunto de mensagens presente na rede. 

 

 

Palavras-chave: rede CAN, modelo matemático, veículo submarino autônomo 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Veículos Autônomos Submarinos ou Authonomus Underwater Vehicles (AUVs) são dispositivos 
veiculares com autonomia para realizar operações por si só sem a interação humana, ou seja, ele é pré-
programado para uma tarefa ou operação específica, depois é lançado à água e realiza a tarefa. Alguns 
AUVs além de possuir sistema de computação embarcado para tomada de decisões também possuem 
sistemas de: aquisição de dados e percepção, atuação, comunicação e geração de energia. 

Os veículos autônomos geralmente são controlados a partir de um sistema de controle que é 
composto por unidades de sensores, de atuadores e de central de processamento. Os sensores e 
atuadores podem estar ligados a um único sistema de processamento formando uma arquitetura 
centralizada ou a diferentes unidades de processamento interconectadas entre si formando uma 
arquitetura distribuída. 

A arquitetura distribuída é baseada em sistemas sensoriais e em controladores distribuídos simples, 
interligados numa rede de sensores e atuadores, na qual nenhum sistema individual está em nível 
hierárquico superior a qualquer outro.  Desta forma, o sistema se torna robusto, confiável, flexível, 
extensível e mais tolerante a falhas do que na abordagem centralizada. A falha de um subsistema não 
implica necessariamente na falha do sistema global (COSTE; SIMMONS, 2000). Por esses motivos optou-
se por um sistema com arquitetura distribuída, com microcontroladores dedicados a tarefas exclusivas, 
como por exemplo: realizar a medição de uma bússola digital. 

Os sensores e atuadores presentes no AUV apresentado neste trabalho formam um sistema com 
arquitetura distribuída, portanto é necessária uma comunicação entre os diversos circuitos constituintes 
desse sistema. Para troca de dados entre equipamentos eletrônicos, existem vários tipos de tecnologias 
conhecidas: Inter-Integrated Circuit (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), CAN, Profibus, etc. Cada uma 
apresenta características próprias, vantagens e desvantagens que dependem do tipo de aplicação e das 
particularidades técnicas e econômicas do produto. 

Pelo fato da rede CAN oferecer boas propriedades para transmissão de mensagens com requisitos 
temporais (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002), além de ter uma topologia de barramento 
multimestre e permitir mais do que dois dispositivos conectados a rede CAN foi escolhida para ser 
implantada no AUV. 

Para analisar o desempenho da rede CAN aplicada no AUV em estudo, a rede será submetida a um 
modelo matemático proposto por (GODOY, SOUSA, INAMASU, 2005) assim como as análises do modelo 
proposto a partir de (TINDELL; BURNS; WELLINGS). 

Este artigo está dividido da seguinte maneira: na seção seguinte será apresentado o AUV; na seção 3 
terá uma introdução a rede CAN; na seção 4 é apresentado detalhes da aplicação da rede CAN no AUV; 
na seção 5 é apresentado o formalismo do modelo matemático para a análise da rede CAN; na seção 6 
temos os resultados de desempenho obtidos, e por fim a conclusão com sugestões de trabalhos 
complementares futuros. 

 

2. O VEÍCUILO AUTÔNOMO SUBMARINO NÃO TRIPULADO 

O AUV em estudo tem como objetivo monitorar a integridade física de barragens, fazer aquisição e 
armazenagem dos parâmetros limnológicos tais como a temperatura, oxigênio dissolvido, PH, 
alcalinidade e condutividade. Além de documentar imagens da biota dos lagos dos reservatórios de 
Usinas Hidrelétricas (UHE's), com custo minimizado, alta disponibilidade e pouca dependência de mão 
de obra especializada para operá-lo. 
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2.1 Estrutura 

O AUV é composto por um corpo central, constituído por um cilindro, e por duas bases laterais. No 
corpo central está localizada toda a rede sensorial e câmeras do submarino. Nas bases laterais, 
encontra-se o sistema de flutuação, emersão e submersão do submarino. Acima dos cilindros laterais, 
encontram-se os propulsores que atuam no deslocamento do submarino (ver Figura 1).  

Ao iniciar um teste, o submarino tem que estar na superfície da água, pois o empuxo é maior que o 
peso para que ele fique sempre flutuando na superfície, caso necessário, é possível compensar o 
equilíbrio com bóias ou pesos. Para controlar a flutuação e realizar sua emersão e submersão são 
usados dois êmbolos acoplados individualmente nas bases laterais acionados individualmente por um 
motor de passo. Alguns submarinos atuais utilizam um sistema de propulsores para a realização desta 
tarefa, porém foi escolhido para este projeto um sistema de embolo- lastro, pois, além da economia de 
energia para realizar as tarefas de imersão e emersão, não polui a captura de imagens que é feita para a 
verificação da estrutura das barragens. 

 
Figura 1 – Detalhe do submarino 

De acordo com as leis da conservação da massa, não se pode variar a massa de um corpo, mas é 
possível variar seu volume. Essa variação é que faz que o submarino realize a submersão e a emersão. 
Uma pequena variação na diferença entre massa e volume altera o ponto de equilíbrio do corpo, 
podendo o submarino submergir, ficar em equilíbrio a uma determinada profundidade ou que ele venha 
a emergir. 

Para o deslocamento horizontal do submarino são utilizados dois propulsores da marca Sea-Doo (ver 
Figura 2). Estes propulsores são largamente utilizados por mergulhadores e suportam arrastar 
aproximadamente um peso de 150 kg, que, de acordo com o dimensionamento do submarino, são 
totalmente aplicáveis para a tarefa de “arrasto” do móvel. 

 
Figura 2 – Detalhe de um dos propulsores 
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2.2 Sensoriamento 

O sistema sensorial do submarino é composto por duas partes: uma referente à navegação do 
veículo e outra referente à captação dos dados de meio ambiente. A navegação é um dos aspectos mais 
importantes dos veículos subaquáticos, na medida em que qualquer utilização de um veículo deste tipo 
depende, grandemente, da capacidade de percorrer uma determinada trajetória, ou de saber o local em 
que está quando ocorre algum evento importante. 

Para o sistema de navegação foram usados dois sensores distintos, um de aceleração e um de 
orientação. O sistema de navegação do submarino é constituído por um acelerômetro, modelo 
MMA7260QT da Freescale, bússola HMC6352 - Honeywell e um transdutor de pressão absoluta.  

 

3. REDE CAN 

A rede CAN é um barramento serial multimestre que usa transmissores para enviar a todos os “nós” 
da rede, possuindo um sistema sofisticado e robusto de detecção de erro. Além disso, as propriedades 
de tempo e um algoritmo de resolução de colisão dão uma alta utilização em escalonabilidade e 
garantia de latência de acesso ao barramento menor que 150μs para mensagens de alta prioridade 
sobre um barramento a 1Mbits/s (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002). 

O máximo de dados transmitido por uma mensagem é 64 bits (8 bytes), sem qualquer endereço 
explícito, sendo a estação  receptora  responsável  por  aceitar  ou  não  a  mensagem  através  do  
campo  da  identificação  da mensagem que pode ser 11 bits (CAN 2.0A, padrão) ou 29 bits (CAN 2.0B, 
estendido). Os tipos de mensagens definidas para o protocolo CAN são: mensagem de dados, remota, 
erro e sobrecarga. As mensagens de dados e as remotas podem ser do tipo padrão ou estendida (ver 
Figura 3). A diferença entre a mensagem de dados e a remota é que na mensagem remota não consta o 
campo de dados, já que o objetivo dessa mensagem é apenas requisitar de um “nó” da rede 
determinada informação. 

 
Figura 3 – Estrutura das mensagens CAN 2.0A e CAN 2.0B 

Um conceito importante para rede em tempo real presente no protocolo CAN é CSMA/CD com NDA 
(Acesso Múltiplo com Detecção de Portadora com Arbitragem Não Destrutiva por Operação Lógica Bit-a- 
Bit). Por ser uma rede do tipo multi-mestre dois ou mais “nós” podem iniciar uma transmissão ao 
mesmo tempo, por isso após enviar um bit o “nó” verifica se nenhum outro “nó” da rede o 
sobrescreveu. Caso isso ocorra, o “nó” que estiver enviando uma mensagem com o campo de 
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identificação de menor prioridade interrompe sua transmissão e passa a receber do barramento, 
enquanto que o “nó” que estiver enviando uma mensagem com maior prioridade (o campo 
identificador é que determina essa prioridade) continua a enviar a mensagem sem ter que recomeçar a 
transmissão.  

Outra característica é a presença do Bit-Stuffing como regra para violação de bits e auxílio na 
sincronização das mensagens, que consisti na adição de um bit de valor invertido após a repetição de 
cinco bits de mesmo valor. 

 

4. A REDE CAN NO AUV 

Tratando especificamente do AUV, as informações que trafegam pela rede CAN são os dados de 
navegação: acelerações nos três eixos (x, y e z), a orientação de uma bússola digital e pressão externa, 
além dos dados dos sensores de qualidade da água. Esses dados são: nível de oxigenação, 
condutividade, temperatura da água e pH. Além deles, têm-se dados de temperatura interna e pressão 
interna. 

A rede CAN é formada por 5 nós (ver Figura 4), no qual, basicamente, cada nó da rede é composto 
por um microcontrolador da família PIC 18F, um controlador CAN MCP2551 e um transreceptor CAN 
MCP2515 todos de fabricação Microchip. 

 
Figura 4 – Esquema do sistema de sensores e rede CAN 

O “nó” 0 é responsável pela navegação do submarino, para isso, recebe dados dos sensores via rede 
CAN, envia comando para acionamento dos propulsores e lastro, além de receber informações do 
sistema de inspeção de imagens. 

Os “nós” 1, 2, 3 e 4 realizam a medição dos sensores nos quais estão conectados a eles, conforme 
ilustrado na Figura 4, e a envia ao “nó” 0 por meio da rede CAN. 

Cada mensagem é enviada para o nó 0 a cada 200ms. A seguir tem-se o conjunto de mensagens que 
circulam na rede CAN, conforme é visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Mensagens de dados da rede CAN 

m Mensagem Identificador 
(ID) 

“Nó” de 
origem 

“Nó” de 
destino 

Bytes (Sm) 

1 Temperatura da água em °C 00010100001 1 0 4 
2 Temperatura da água em °F 00010100010 1 0 4 
3 Condutividade da água 00010100100 1 0 4 
4 pH da água 00010100101 1 0 4 
5 Nível de oxigenação da água em %O2 00010100110 1 0 4 
6 Nível de oxigenação da água em mg/L 00010100111 1 0 4 
7 Pressão interna 00010110010 3 0 2 
8 Orientação 00010110011 4 0 2 
9 Aceleração x 00010111000 2 0 2 

10 Aceleração y 00010111001 2 0 2 
11 Aceleração z 00010111010 2 0 2 
12 Pressão externa 00011000010 3 0 2 
13 Temperatura interna 00011010010 3 0 2 

O padrão escolhido foi o CAN 2A, devido o número de mensagens presente no AUV, até então, ser 
pequeno (menor que 20), não necessitando para isso do campo ID maior que 11 bits. E por motivo de 
implementação de software e utilização de códigos já disponibilizados pelo fabricante do controlador 
CAN o baud rate da rede é de 125Kbits/s.  

 

5. O MODELO MATEMÁTICO 

O modelo matemático apresentado consiste basicamente em determinar o tempo de transmissão 
de cada mensagem no barramento CAN considerando o conjunto de todas as mensagens possíveis no 
sistema em questão. 

Temos que o tempo de transmissão de uma mensagem (Rm) é dado pela equação 1(TINDELL; 
BURNS, 1994): = + +       [Eq. 1] 

Onde temos que Jm é o Jitter da mensagem (tempo médio de espera de uma mensagem na fila de 
transmissão) e é determinado empiricamente, assim como nos trabalhos pesquisados é 0,1ms (GODOY, 
SOUSA, INAMASU, 2005) e (SANTOS; STEMMER; VASQUES, 2002), Cm representa o tempo de 
transmissão de uma mensagem (m) fisicamente no barramento sendo dado pela equação 2 e Wm 
representa o atraso no barramento no pior caso, ou seja, o maior tempo entre a inserção de uma 
mensagem na fila de prioridades e o início de sua transmissão e é dado pela equação 3. =  . + + 8. .      [Eq. 2] 

Onde: 

T: número de bits do cabeçalho (overhead) da mensagem sujeitos ao bit-stuffing, no caso 34 para 
CAN 2A; 

Sm: número de bytes de dado a ser transmitido na mensagem (nó máximo igual a 8); 
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O: número máximo de bits do cabeçalho da mensagem, que para CAN 2A é 47; 

bit: tempo para se transmitir um bit sobre o barramento, para uma baud rate de 125Kb/s é 8μs. = + .( )     [Eq. 3] 

Onde: 

Bm: tempo de bloqueio no pior caso da mensagem (m) dado pela equação 4; 

hp: conjunto de mensagens do sistema com prioridade maior que a mensagem m; 

Tj: período de uma mensagem j; 

Cj: tempo de transmissão de uma mensagem j. = max ( )  (C )     [Eq. 4] 

Bm é determinado a partir do conjunto de mensagens no sistema com prioridade menor que a 
mensagem m. 

Observa-se que o termo Wm aparece em ambos os lado da expressão, requerendo assim a utilização 
de uma relação de recorrência até o termo (n+1) se tornar igual ao termo n na equação 5. = .( )     [Eq. 5] 

Onde Wm
n inicialmente é zero.  

O conjunto das equações apresentadas constitui um modelo matemático que pode ser utilizado 
para análise de redes CAN sob configurações e parâmetros determinados para aplicação na robótica 
(GODOY, SOUSA, INAMASU, 2005). 

A partir do modelo apresentado temos como dados de entrada e dados saída mostrados na Tabela 
2: 

Tabela 2 – Dados de entrada e saída para o modelo apresentado 

Dados de entrada Dados de saída 

Velocidade comunicação Tempo de transmissão das 
mensagens Versão CAN (CAN 2A ou CAN 2B) 

Periodicidade das mensagens Taxa de utilização do barramento 
Tamanho em bytes das mensagens 

 

  

6. RESULTADOS 

A partir do modelo proposto na seção anterior e com os parâmetros adotados para a rede CAN, tal 
como escolha do padrão CAN 2A, velocidade de transmissão de 125Kbit/s e conjunto de mensagens 
dado pela Tabela 1 chegamos aos resultado da Tabela 3 onde consta os tempos calculados a partir do 
modelo proposto. 

Com o tempo de transmissão de cada mensagem (Rm) encontrado pelo modelo matemático é 
possível determinar a taxa de utilização do barramento pelo somatório dos tempos de transmissão para 
todas as mensagens no período de cada mensagem. Para o baud rate de 125Kbit/s encontramos para 
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esse conjunto de mensagem uma taxa de ocupação do barramento de 8,42%. Para um baud rate de 
1Mbit/s tivemos como resultado do modelo para esse mesmo conjunto de mensagem que a taxa de 
utilização caiu para apenas 1,61%. 

Tabela 3 – Tempos relacionados a cada mensagem 

m Mensagem C (μs) B(μs) W(μs) R(ms) 

1 Temperatura da água em °C 737,6 737,6 737,6 1,4 
2 Temperatura da água em °F 737,6 737,6 740,7 1,4 
3 Condutividade da água 737,6 737,6 743,9 1,4 
4 pH da água 737,6 737,6 747,1 1,4 
5 Nível de oxigenação da água em 737,6 737,6 750,3 1,4 
6 Nível de oxigenação da água em 737,6 584 597 1,3 
7 Pressão interna 584 584 599,7 1,3 
8 Orientação 584 584 601,8 1,3 
9 Aceleração x 584 584 603,9 1,3 

10 Aceleração y 584 584 606,1 1,3 
11 Aceleração z 584 584 608,2 1,3 
12 Pressão externa 584 584 610,4 1,3 
13 Temperatura interna 584 0 4,5 0,7 
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7. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado a implementação de uma rede CAN aplicada a um submarino 
autônomo não tripulado, além de apresentar um modelo matemático para essa  rede de comunicação e 
aplicá-lo ao conjunto de mensagem desse sistema. 

Devido, principalmente, ao conjunto de mensagem não ser tão extenso, a quantidade de bytes de 
dados por mensagem ser no máximo igual a quatro e estar sendo utilizado o padrão CAN 2A no qual 
cada mensagem possui um número menor de bits a ser transmitido em relação ao padrão CAN 2B a 
utilização de uma velocidade de transmissão de 125Kbit/s é suficiente para esta aplicação, pois como 
vimos, apresentou apenas durante 8,42% do tempo temos o barramento ocupado na transmissão das 
mensagens do sistema. 

Um importante trabalho no qual pode ser realizado é a modelagem por meio de rede Petri colorida 
para confrontar o resultado obtido pelo modelo matemático por meio de simulações e também 
observar o comportamento da rede aumentando o conjunto de mensagem do sistema para analisar o 
comportamento da rede quando esta apresentar uma taxa de utilização do barramento elevada. 
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RESUMO 

Neste artigo será descrito o princípio de funcionamento, desenvolvimento e construção de um 
anemômetro ultrassônico baseado em PIC [3] que mede a velocidade do vento e sua direção em 
coordenadas tridimensionais. Este tipo de anemômetro possui vantagens em relação aos anemômetros 
convencionais por possuir maior tempo de vida útil e maior precisão nas medições. A presente proposta 
de anemômetro também inclui uma interface RS485, que é utilizada em muitos protocolos de redes 
industriais, possibilitando a comunicação com outros sistemas. Vale ressaltar que o modelo de 
anemômetro proposto é de baixo custo, cerca de R$100,00, ao contrário dos modelos comerciais que 
chegam a valer alguns milhares de dólares [7]. O artigo foi dividido da seguinte maneira: introdução, 
onde será descrito o desenvolvimento do trabalho, mostrando-o em detalhes e dando uma perspectiva 
a respeito da história e de alguns modelos de anemômetros, em seguida será discutida a 
fundamentação teórica onde será explicado o princípio de funcionamento do anemômetro, materiais e 
métodos onde se descreve as partes principais do instrumento e como foi feita a construção, análise e 
interpretação dos dados onde serão discutidos alguns problemas na aquisição das amostras de medição 
e finalmente uma conclusão. 

Palavras-chave: anemômetro ultrassônico, microcontrolador, baixo custo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho iremos descrever o princípio de funcionamento e a construção de um 
anemômetro ultrassônico baseado no princípio do efeito Doppler, como será discutido mais adiante. 
Anemômetros deste tipo são caros e geralmente não se adéquam bem a algumas aplicações, abrigando 
o projetista a fazer algumas alterações em seu projeto para se adaptar ao instrumento. Dessa forma 
tem-se a necessidade de um instrumento barato, simples e que possa ter uma interface que se adapte 
bem a outros sistemas. A seguir temos uma breve digressão sobre a história dos anemômetros e onde o 
anemômetro ultrassônico se encaixa nela, fazendo uma comparação entre eles. 

1.1 Revisão histórica 

A medição da velocidade e direção do vento sempre foi muito importante na história da 
humanidade. As primeiras tentativas de se medir a velocidade do vento de forma precisa datam do 
século 15, onde podemos tomar como exemplos as iniciativas de Leon Batista Alberti (1404-1492) e 
Leonardo da Vinci (1452-1519) que construíram aparatos mecânicos que podiam dar informações a 
respeito de intensidade e direção do vento [1]. Como podemos ver abaixo, o anemômetro de Alberti, 
como ficou conhecido, utiliza uma veleta que se adapta à direção do vento, este dispositivo simples é 
até hoje utilizado nas mais diversas aplicações. O dispositivo de Da Vinci, utiliza a força do vento para 
mover uma pá que indica na sua extremidade a velocidade do vento em um quadrante marcado. 

 
 

 
Figura 1 - Anemômetro de Alberti e de Leonardo da Vinci respectivamente 

Outro grande passo foi dado por Henri Pitot (1695-1771) com o seu tubo de Pitot que utiliza 
um princípio físico chamado de princípio de Bernoulli, que diz que a pressão dinâmica que um fluido 
exerce em um recipiente é diretamente proporcional à densidade do mesmo e ao quadrado da 
velocidade, assim, utilizando de forma adequada um transdutor de pressão, podemos adquirir a 
velocidade do vento de forma precisa. Abaixo temos a figura de um tubo de Pitot fixado a uma 
aeronave. 

 
Figura 2 - Tubo de Pitot fixado à asa de uma aeronave 

0147



O anemômetro de Lind (James Lind - Inglaterra 1775) também utiliza o princípio do tubo de 
pressão de Bernoulli. Em 1846 Thomas Robinson conceituou o anemômetro de copo, de longe o mais 
utilizado hoje em dia por sua praticidade, baixo custo e precisão nas medições. Este tipo de 
anemômetro se baseia na contagem de voltas que o dispositivo realiza, que é proporcional à velocidade 
do vento, dessa forma temos que o dispositivo é semelhante a um conta-giros de um automóvel. Abaixo 
temos uma figura de um modelo desse tipo de anemômetro. 

 
Figura 3 - Anemômetro de copos 

Finalmente na década de 1970, foi construído o primeiro anemômetro sônico que é baseado 
no efeito Doppler (também existem anemômetros de efeito Doppler que utilizam Lazer ao invés de 
ultrassom). Abaixo uma figura de um esquema de anemômetro ultrassônico bastante difundido. 

 

 
Figura 4 - Anemômetro ultrassônico 

Este tipo de anemômetro utiliza o efeito Doppler, que altera a velocidade do som 
proporcionalmente a componente da velocidade do vento naquela direção. O princípio de 
funcionamento do dispositivo será discutido mais detalhadamente no tópico 2 - Fundamentação teórica. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Efeito Doppler e velocidade do som no ar 

O efeito Doppler aqui se refere à alteração da velocidade média de propagação da onda 
sonora por efeito do vento, dessa forma como mostrado no esquema abaixo, quando a onda sonora 
(representado aqui pela seta vermelha), se propaga na direção do vento (seta azul) a mesma chegará 
num tempo menor do que se o ar estivesse em repouso. Da mesma forma ainda de acordo com a figura 
temos que quando o som se propaga em direção oposta ao vento a onda sonora irá chegar num tempo 
maior do que se ar estivesse em repouso. 

 

 
Figura 5 - Esquema dos sensores ultrassônicos utilizados no experimento 2D 

Transdutores ultrassônicos foram utilizados para enviar e receber os sinais de ultrassom (por 
isso podem ser chamados de transceptores). Se há como medir o tempo de voo do sinal de ultrassom e 
a distância entre os transdutores é conhecida, pode-se medir com facilidade a componente da 
velocidade do vento naquela direção por meio das equações do efeito Doppler já bem conhecidas, mas, 
infelizmente, há um inconveniente nesse tipo de abordagem, pois a velocidade do som no ar precisa ser 
conhecida precisamente para se utilizar a fórmula. A velocidade do som no ar muda ligeiramente com a 
temperatura e com a pressão, dessa forma, como a proposta é desenvolver um dispositivo robusto, essa 
situação precisa ser contornada. Uma solução seria acoplar termômetros e barômetros ao dispositivo 
para poder calibrá-lo segundo um modelo que estabeleça a velocidade do som mediante esses 
parâmetros, mas isso só tornaria o instrumento mais caro. 

Uma boa solução é enviar os sinais de ultrassom nas duas direções de propagação e resolver um sistema 
de equações para achar o tempo de voo em uma expressão independente da velocidade do som 
naquele instante. 
 
Dito de outra forma: se é conhecido o tempo de voo da onda sonora em uma direção, digamos direção 
x, ele é dado por: 
 

                                                       [Eq. 01] 

 
Se o vento é a favor e: 
 

                                                       [Eq. 02] 
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Se o vento é contrário ao som, onde indica o tempo de vôo da onda do transdutor i para o 

transdutor j(ambos no mesmo eixo), L é a distância que separa os transdutores,  a velocidade do som 

no ar e  a componente de velocidade do vento na direção x. Invertendo as equações e subtraindo 1 de 
2 obtém-se: 

 

 
 

Resolvendo para  chega-se a: 
 

                                                         [Eq. 03] 

 

 
Que é uma expressão que resolve a velocidade do vento, independente da velocidade do som 

no ar. De forma equivalente pode-se fazer para os outros eixos para completar todas as componentes 
de velocidade. 

2.2 Coordenadas esféricas e vetor velocidade 

Como foi descrito no item anterior pode-se obter a componente de velocidade do vento 
através de da equação 3. Mas, dessa forma, há três componentes que não dão uma boa leitura de como 
o vetor velocidade se comporta, além disso, como será mostrado mais adiante, uma disposição em 
coordenadas cartesianas não é recomendada para aplicações de controle. Dessa forma optou-se por 
informar a velocidade do vento em coordenadas esféricas. Logo, dadas as três componentes de 
velocidade é possível obter as três componentes de velocidade em coordenadas esféricas, a saber: 
módulo, azimute e altura. 

 
Figura 6 - Coordenadas esféricas 

As fórmulas são as seguintes: 

 

 ,   e    
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Sistema de controle 

O sistema de controle do instrumento compreende o PIC e seus periféricos, LCD, interface 
RS485 botão de reset, cristal de quartzo e componentes discretos como resistores e capacitores. Como 
o projeto ainda está em processo de conclusão ainda não foi construído o módulo de controle 
propriamente dito, no momento está sendo utilizado um kit de desenvolvimento para PIC que possui 
todas as suas interfaces, com isso, pode-se ter mais atenção ao sistema de medição que é a parte mais 
importante, além de prover maior facilidade para encontrar erros no código em tempo de execução. O 
PIC utilizado aqui é o PIC18F4550, mas no sistema final pretende-se utilizar um chip mais simples, na 
figura abaixo temos o kit: 

 
Figura 7 - Kit de desenvolvimento utilizado [3] 

O código de aplicação que será discutido em um item posterior foi todo feito em C, com 
exceção de algumas rotinas que precisam de um tempo de resposta menor e que foram escritas em 
linguagem de máquina, o compilador utilizado foi o C18[4] pela facilidade de programação e a vantagem 
de existir uma versão gratuita para estudantes. 

3.2 Sistema de medição 

A parte mais importante do experimento pode-se dizer, que é como foi feita a medição dos 
tempos de voo dos sinais para medição de velocidade. Como foi discutido no item 2.1, pode-se 
conseguir a velocidade em um eixo do espaço a partir dos atrasos dos sinais enviados. Primeiramente, 
para se captar uma medida de tempo, é necessário um timer contador e uma base de tempo precisa e 
isso é fornecido pelo PIC. Outro requisito é uma interface que converta os sinais digitais do PIC em sinais 
analógicos que podem excitar os transdutores piezelétricos, que necessitam de certa corrente e tensão 
para funcionar corretamente. E finalmente, é necessária uma armação tridimensional de transdutores 
para que os sinais ultrassônicos sejam enviados e recebidos. 
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Os sensores ultrassônicos piezelétricos utilizados apresentam frequência de ressonância de 
40kHz para funcionar, ou seja, é preciso aplicar pulsos na frequência de ressonância do transdutor para 
que ele funcione corretamente. Quando é necessário medir o tempo de voo do sinal, o timer é 
acionado, depois o sinal é enviado pela interface, tão logo o sinal chega a um sensor o timer é parado e 
depois lido, assim é obtida a leitura do tempo de voo de forma simples. 

A seguir é demonstrado na figura o que é feito no processo de aquisição do tempo de voo do sinal de 
ultrassom. 

 

Figura 8 - Esquema de funcionamento do circuito 

O circuito tem um gerador de onda quadrada de 40kHz que passa por um circuito de 
amplificação, assim o sinal de 5V que sai do gerador sai do circuito de amplificação em torno 12V para 
ser enviado para os transdutores. Isso torna a aplicação mais simples, pois não é preciso gerar esse sinal 
no PIC, um hardware dedicado pode fazer isso. Nesse esquema os transdutores enviam e recebem os 
sinais, do contrário seriam necessários 2 transdutores em cada ponta, ou seja, 4 transdutores por eixo o 
que daria 12 transdutores ao todo, o que tornaria o circuito mais caro. Cada par de transdutores na 
figura acima representa um eixo do espaço, e os circuitos de multiplexação e demultiplexação são 
necessários para selecionar o sensor que envia e o sensor que recebe o sinal.  

Quando é necessário adquirir o tempo de voo do sinal em uma direção de um eixo, os 
transdutores são selecionados, o envio do sinal é habilitado e o timer é disparado, quando o sinal chega 
a um dos transdutores esse sinal é amplificado e enviado para o demultiplexador que já está habilitado 
para receber o sinal do transdutor correto, esse sinal vai para o PIC que gera uma interrupção, essa 
interrupção faz com que a aplicação que está sendo executada faça a leitura do timer, assim é feita a 
captura do atraso do dos sinais, analogamente é feito isso para cada direção de cada eixo em esquema 
de rodízio. Ao final, com as medidas de tempo, são deduzidas de acordo com a equação 3 as 
componentes da velocidade do vento em cada eixo, posteriormente essas medidas irão ser 
transformadas adequadamente para a forma de coordenadas esféricas. Essas medidas irão ser enviadas 
para as interfaces de comunicação, como a RS232 e RS485 e/ou LCD para a leitura na interface gráfica. 
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4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

As maiores dificuldades que tiveram que ser vencidas para construir o sistema, foi o ruído e a 
frequência de trabalho do microcontrolador. Dessa forma foi necessário aperfeiçoar o código para que 
as rotinas executassem a aplicação em tempo hábil, além de construir filtros e amplificadores de sinal 
para o envio e captura dos pulsos. Na recepção do sinal de ultrassom, por exemplo, havia um sinal 
muito fraco e com um ruído muito forte. Abaixo podemos ver uma simulação de recepção dos pulsos. 
Primeiramente o sinal é filtrado e amplificado, depois passa por um comparador que coloca a saída em 
5V se a entrada for maior que a tensão de referência, é esse sinal de 5V que sensibiliza o 
microcontrolador, na simulação abaixo o sinal em verde é o sinal filtrado, o sinal em vermelho é o sinal 
depois de amplificado e o sinal em azul é a saída do comparador que vai para o PIC. 

 
Figura 9 - Amplificação e comparação do sinal 

Como já foi discutido anteriormente esse tipo de anemômetro apresenta diversas vantagens 
em relação aos anemômetros mecânicos convencionais, por não possuir partes móveis que se 
desgastam com o tempo, dessa forma o dispositivo tem vida útil mais longa. O anemômetro manipula 
os dados de forma mais precisa e pode ser interligado com outros sistemas. Como foi discutido 
anteriormente, os dados de velocidade e direção são fornecidos em coordenadas esféricas, isso é 
particularmente útil quando se quer controlar por exemplo um motor de passos que recebe esses sinais 
de direção e tem que dar uma resposta proporcional a direção, dessa forma o sinal de direção em 
coordenadas cartesianas não seria a escolha ideal. 

O dispositivo consegue medir velocidades de 0 a 10 m/s, com um erro em torno de 10%. Ainda 
não é possível testar velocidades maiores, pois seria necessário um túnel de vento, que não está 
disponível no momento. Uma limitação que o dispositivo apresenta é a geometria dos sensores, que 
estão dispostos na forma ortogonal aumentando o efeito de turbulência aerodinâmica (CUERVA, 2004). 
Uma disposição de sensores tetraédrica como na figura 4 diminui o efeito de turbulência. Outro 
limitante é a própria estrutura ainda muito grande que bloqueia o vento em certas disposições, 
provocando erros de ângulo na direção do vento.     

Outro resultado interessante é que esse tipo de anemômetro pode ser utilizado com um 
termômetro, pois a velocidade de uma onda sonora no ar depende das propriedades do ar, ou seja, a 
temperatura e a pressão. Na pressão atmosférica normal, a velocidade depende da temperatura do ar e 
é dada pela seguinte equação: 

 

                                                  [Eq. 03] 
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Dessa forma, com a velocidade do som no ar pode-se medir em determinado instante  a temperatura do 
ar nesse instante pela equação 3, onde T é chamada temperatura aparente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De posse do princípio de funcionamento e da estrutura do protótipo montada, assim como de 
toda a lógica do sistema de controle estabelecida e projetada, estamos em fase de conclusão do 
protótipo 3D. A próxima fase do projeto é construir a unidade de controle do anemômetro (estamos 
usando um kit de desenvolvimento para controlar os sensores). Em seguida poderemos alterar a 
estrutura do anemômetro e modificar a geometria dos sensores, pois estamos utilizando uma geometria 
ortogonal como pode-se ver na figura abaixo. 

 
Figura 10 – Anemômetro 3D 

Finalmente completado este passo poderemos fazer a calibração do anemômetro e fazer alguns 
melhoramentos na estrutura para minimizar os efeitos de turbulência que CUERVA (2004) descreve de 
forma precisa.  
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RESUMO 

 Este trabalho consiste na realização do controle de um robô manipulador, a partir de uma 
interface amigável e de fácil entendimento: o Arduino Duemilanove. O robô manipulador, ainda em fase 
de testes e construção, constitui-se de uma ferramenta de estudo e desenvolvimento técnico de alunos 
do IFBA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia). O Arduino é uma ferramenta 
eletrônica baseada no conceito de software livre, uma plataforma de controle totalmente open-source 
que tem por base microcontroladores ATMEGA e possibilita a comunicação com o meio exterior através 
de programação embarcada. A linguagem de programação Arduino fundamenta-se essencialmente na 
Linguagem C, o que faz que com sua programação se torne acessível a um grande número de pessoas. A 
plataforma Arduino foi utilizada para o acionamento do robô através do controle de servomotores e os 
dados coletados foram retirados de experiências realizadas com esses dispositivos. Espera-se 
demonstrar conceitos relevantes que envolvem eletrônica, controle e automação industrial. 

 

Palavras-chave: Controle, microcontroladores, arduino, robô manipulador. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para efetuar o controle dos movimentos de um robô, necessita-se fundamentalmente de um meio 
de controle, acionamento e sensoriamento. A aplicação, de forma direta, de microcontroladores para 
controle de sistemas robóticos pode representar uma dificuldade, visto o maior grau de complexidade e 
necessidade de maiores conhecimentos em programação e eletrônica. Baseados neste pensamento 
pode-se recorrer aos sistemas embarcados, sistemas onde hardware e software normalmente são 
integrados e seu projeto visa o desempenho de uma função específica (MOURA, 2006). O Arduino 
Duemilanove, utiliza-do nas pesquisas, é uma plataforma de controle na qual está embarcado um 
microcontrolador da família Atmel – AVR (168/328), que possibilita o controle das ações do meio 
externo ao qual está conectado.  

Utilizando um microcomputador, o Arduino foi configurado por meio de linguagem de programação 
padrão (linguagem Arduino) para controle do descolamento rotacional de servomotores. Os 
servomotores, controlados através da modulação PWM (Modulação por Largura de Pulso), foram os 
FUTABA S3003. A partir da análise de resultados dos testes realizados, foi possível perceber as 
dificuldades existentes no controle de um robô manipulador no que diz respeito a disposições físicas 
(velocidade, descolamento rotacional, espaço de trabalho do robô, mecânica) do próprio do robô e dos 
servomotores. Além disso, admite-se certa discrepância entre os conceitos teóricos e os resultados 
práticos, o que nos faz concluir que sistemas ideais não são possíveis na prática, sendo por isso 
necessário vencer obstáculos que surgem mediante a implementação de um projeto, permitindo-nos 
desenvolver a capacidade de adaptação e/ou remoção de problemas. 

Para facilitar a compreensão do assunto abordado, as seções foram dividas em: Fundamentação 
Teórica, Materiais e Métodos, Análise e Interpretação dos Dados, Conclusão. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com o objetivo de auxiliar na compreensão deste trabalho, serão apresentados nesta seção 
conceitos fundamentais da robótica de manipuladores industriais. 

2.1 Robôs Industriais 

A  RIA (Robot Institute of America, 1981) define  robô industrial como  um manipulador re-
programável, multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos 
especiais em movimentos varáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas.  

O robô manipulador pode ser direcionado a uma ampla gama de aplicações, sendo capaz de realizá-
las repetidamente, o que faz com que seu uso se trona cada vez mais frequente. O gráfico demonstrado 
na figura 1, mostra uma estimativa do estoque de robôs industriais nos anos de 2008-2009 e uma 
previsão para 2010-2013 na Ásia/Austrália, Europa e América. 

 

 

 Figura 1 – Estimativa do estoque de robôs industriais (Federação Internacional de Robótica, 2010) 
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Manipuladores robóticos são constantemente utilizados para realizar diversas tarefas nas indústrias, 
casos nos quais podem substituir um ou, na maioria das vezes, diversos operadores (KOIVO,1989). Na 
construção robô, faz-se necessário conhecimento em eletrônica digital e analógica, mecânica e 
computação aplicada. 

A programação de um robô é de extrema importância para o cumprimento das tarefas impostas a 
ele. Além disso, deve-se estar atento quanto à aplicação destinada ao robô.  Segundo Rosário (2005) 
pode-se  trabalhar com automação rígida, onde cada manipulador possui função específica e qualquer 
mudança na operação acarreta alteração no hardware da máquina e configuração ou, automação 
flexível, onde as máquinas são reprogramáveis com linguagem estruturada. Ainda podemos optar pela 
construção de robôs de primeira geração, onde não há interação com o meio, ou robôs de segunda 
geração, onde acontece o inverso através de sistemas de sensoriamento. 

2.2 Aplicações 

 São inúmeras as aplicações dos robôs industriais, entre elas: Transferência de objetos e 
ferramentas de um ponto a  outro, soldagem por pontos e por arco, pintura industrial. No Brasil, 65% 
dos robôs existentes eram utilizados na indústria automobilística, isso no ano de 1998 (ROSÁRIO, 2005). 
Ainda hoje, o maior contingente da automação está concentrado no setor automobilístico como 
ilustrado na figura 2, que proporciona a produção em massa de automóveis, onde a maior parte da 
produção é efetuada com rapidez e confiabilidade graças ao advento da robótica. Outros setores, como 
químico e alimentício, também se utilizam dos robôs para aumentar a eficiência na produção. 

 

 
Figura 2 – Fábrica da Ford /Camaçari-BA. Fonte: http://www.webtranspo.com.br 

2.4 Classificação 

A classificação dos robôs se dá segundo os tipos de juntas que compõem o sistema de articulação. 
As juntas são as partes dos robôs que estabelecem uma conexão móvel entre dois elos e podem ser 
classificadas em (SANTOS, 2001):  

Juntas prismáticas – Proporcionam um movimento em linha reta sem girar. 
Juntas de revolução – Giram em torno de uma linha imaginária, como um eixo de rotação. 
Juntas esféricas – Combinação de três juntas de revolução, proporcionando rotação em torno de 
três eixos.  

 A partir do conjunto de juntas que constituem o sistema de articulação de um robô, o classificamos 
em: 

Cartesianos – Possuem três juntas de translação ou prismáticas. 
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Cilíndricos – Possuem no primeiro elo mecânico um movimento de rotação e os outros dois, 
translação. 
Esféricos – Apresenta dois elos com movimento de rotação e um único de translação.  
Articulados – Possui três elos com deslocamento rotacional, apresentando maior capacidade de 
movimentação. 
Scara - Detentor de alta rigidez mecânica, com a mesma configuração do robô esférico. 

 A escolha do conjunto de articulações que será utilizada no robô será determinada pelas tarefas a 
que estará exposto. Este trabalho teve como foco a  programação em um robô articulado, devido ao 
maior grau de habilidade disponibilizado pelas três juntas rotacionais. Na figura 3, temos um exemplo 
de robô articulado que apresenta três juntas rotacionais. 

 
Figura 3 – Robô Articulado (PIRES, 2002) 

2.5 Acionamento 

A escolha do sistema de acionamento de um robô manipulador está relacionada a algumas 
características que podem limitar o seu desempenho como o torque necessário para transportar uma 
determinada carga e velocidade no transporte. Assim o tipo de acionamento é classificado em 
hidráulico, pneumático e elétrico. 

2.5.1 Hidráulico 

A unidade de acionamento hidráulico provoca movimento em pistões que comprimem o óleo. O 
controle é feito através de válvulas que regulam a pressão do óleo nas duas partes do cilindro e que 
impulsionam o pistão. Este tipo de acionamento possui como vantagem um alto torque de trabalho e 
uma boa precisão de operação (ROSÁRIO, 2005). 

2.5.2 Pneumático 

Este tipo de acionamento é composto de motores pneumáticos com movimento rotativo e cilindros 
pneumáticos de movimento deslizante, possuindo um alto grau de precisão nas paradas e capacidade 
de operação em velocidades extremamente altas.  

2.5.3 Elétrico 

O acionamento elétrico pode ser feito através de motores de corrente alternada (AC), motor de 
passo e motor de corrente contínua (DC). A utilização de motores DC é a mais aceitável, por seu alto 
grau de precisão no controle. Na figura 5, um exemplo de atuador elétrico: o servomotor. 
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Figura 5 – Servomotor de aço inoxidável. Fonte: http://www.automation-drive.com/servo-motor 

 

2.6 Controle de Robôs Industriais 

Os robôs industriais para efetuarem suas tarefas necessitam de uma programação adequada, a fim 
de realizar com o mínimo de intervenção humana aquilo para o qual foi adquirido. A partir dessa 
consideração inicial, tem-se a grande importância da utilização de algoritmos de controle. Os sistemas 
robóticos, também podem ser classificados conforme o tipo de controle empregado (SANTOS, 2001): 

Robôs de sequência fixa 
Robôs de repetição com controle ponto a ponto 
Robôs de repetição com controle de trajetória contínua  
Robôs inteligentes. 

2.6.1 Robôs de Sequência Fixa 

A principal característica deste tipo de robô industrial é não utilizar o servo-controle e sim chaves 
fim de curso para indicar os extremos de atuação das suas juntas. A desvantagem desse método é a 
restrição dos pontos distintos que podem ser especificados na sua programação, tendo em vista que as 
juntas só podem ser movidas para os limites de deslocamento. 

2.6.2 Robôs de Repetição com Controle Ponto a Ponto 

Uma série de movimentos seqüenciais é instruída ao robô, gravadas na memória e em seguida, 
repetidas pelo mesmo sob seu controle. Os robôs por repetição possuem uma realimentação em malha 
fechada, garantindo que os pontos previamente determinados foram alcançados. 

2.6.3 Robôs de Repetição com Trajetória Contínua 

Especifica-se o ponto de partida e o final da trajetória, e a unidade de controle calcula a seqüência 
de pontos individuais para seguir o percurso. Os robôs de trajetória continua podem realizar ciclos de 
movimento em que a trajetória do robô é controlada. 

2.6.4 Robôs Inteligentes 

Além de repetir um ciclo de movimento programado, interagem com seu ambiente de modo a 
parecer inteligente. Os robôs “inteligentes” podem alterar seu ciclo programado em reação a condições 
do ambiente. Essa classe de robôs têm se tornado cada vez mais crescentes em operações industriais de 
montagem e soldagem a arco. 

2.7  Controle do Robô Manipulador 

A aplicação direta de microcontroladores no controle de robôs exige maiores conhecimentos de 
hardware e software, por isso recorre-se aos sistemas embarcados, onde os microcontroladores 
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possuem funções específicas e são usados de forma exclusiva por eles. (DENARDIN, 2008). A seguir 
alguns conceitos básicos para o controle do robô manipulador: 

2.7.1 Microcontrolador 

Um microcontrolador é um circuito integrado, digital, implementado em um único chip, que consta 
de uma CPU mais uma série de periféricos, de utilidade típica em atividades de controle eletrônico, já 
embutidos no mesmo chip, como por exemplo: memória flash, memória RAM, UART, timer, PWM, 
conversor analógico-digital(ADC), relógio (RTC) e outros (FARIA, 2006). 

Muitos produtos que utilizamos hoje, não teriam as 
mesmas funcionalidades sem um microcontro-lador. Como 
exemplo temos equipamentos de áudio e vídeo, 
eletrodomésticos, instrumentos de navegação por 
satélites, dentre outros.  As aplicações dos microcontroladores 
tem crescido bastante, sendo a maior parcela de aplicações em 
sistemas embarcados como é o caso da plataforma arduino. 

O Arduino Duemilanove, adotado para as pesquisas, baseia-
se nos microcontroladores ATMEGA 328, os quais associados 
aos demais componentes da placa, estabelecem uma interface com o meio externo. 

 2.7.2 Arduino 

Arduino é uma ferramenta que torna os computadores capazes de detectar e controlar elementos 
do mundo físico. É uma plataforma open-source de computação física baseada em um microcontrolador 
introduzido em uma placa simples, além de um ambiente de desenvolvimento para escrever programas 
para a placa. Na figura 6, temos o Arduino Duemilanove utilizado nas pesquisas. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 6 – Arduino Duemilanove. Fonte: http://www.robotgear.com.au/Product.aspx/Details/295 

2.7.3 Interface 

O Arduino pode estabelecer comunicação com o microcomputador através de conector serial ou 
USB. Após o desenvolvimento do algoritmo de programação, o mesmo é carregado na placa do Arduino 
através de um clique e a ela estará pronta para realizar as funções pré-programadas. No Arduino utiliza-
se a estrutura de controle por repetição.  

 

2.7.4 Arduino e Servomotores 

O método usado para controlar o deslocamento rotacional dos servomotores é denominado 
Modulação por Largura de Pulso (PWM). A partir dele é possível gerar um sinal analógico, apesar de sua 
saída ser um sinal digital que assume apenas os níveis lógicos, alto (um) e baixo (zero). A saída gerada e 
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uma onda quadrada, com frequência constante e largura de pulso variável (DENARDIN, 2008). A figura 7 
apresenta uma demonstração dos sinais modulados por largura de pulso.  

Os servomotores são amplamente empregados para o acionamento de robôs. O Arduino possui uma 
biblioteca direcionada aos servomotores denominada “Servo.h”. Essa biblioteca possui comandos 
específicos destinada a esses dispositivos, o que facilita a programação e o acionamento do servomotor. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Figura 7 – Sinais Modulados por Largura de Pulso (DENARDIN, 2008) 
 
3. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada para o desenvolvimento deste artigo foi composta pelo levantamento de 
informações teóricas sobre o controle de robôs industriais em artigos, trabalhos acadêmicos e livros. 
Após a realização da pesquisa teórica, foram efetuados testes de programação com o Arduino 
Duemilanove e os servomotores (Futaba S3003). 

Para realizar os testes foram utilizados os seguintes materiais: 

Arduino Duemilanove (ATMEGA 328) 
Servomotores (dois) Futaba S3003 
Computador pessoal 
Robô (versão de testes) 

Para execução de testes com os servomotores foi construído um protótipo do robô manipulador, 
com base fixa e apenas dois elos, trabalhando somente com um grau de liberdade.  

A programação do Arduino foi realizada a partir de um computador desktop, no ambiente de 
programação Arduino (plataforma Windows), que dispõe de um editor para criação dos códigos e 
possibilita a compilação do 
programa (verificação de erros), além do 
carregamento na placa Arduino.  

Após carregar o programa no Arduino 
Duemilanove, verificou-se a 
funcionalidade do mesmo mediante 
observação visual do servomotor. Vários 
testes foram efetuados, incluindo 
testes com a biblioteca Servo.h, que 
ampliaram de forma significativa as funções 
disponibilizadas pelo Arduino para o 
controle de servomotores.  
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O servomotor foi inserido em um dos elos do robô manipulador (versão de testes) para averiguação 
de possíveis falhas ou limitações geradas pelo mesmo quando usado na transmissão direta de 
movimentos ao robô. Após esse procedimento foi possível, a partir da análise dos resultados, obter 
algumas conclusões que serão explanadas na próxima seção. 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 
 

4.1 Primeiros Testes  

A Modulação por Largura de Pulso (PWM) é medida em microssegundos e esse tempo é equivalente 
a angulação gerada pelo movimento do servomotor. O movimento giratório dos servomotores em geral, 
varia de 0º a 180º. Os pulsos digitais são de 5 volts, sendo a “largura” ou o período do pulso 
(microssegundos), variável.  Em termos teóricos temos (KURT, 2007): 

Pulso de 1000 microssegundos - equivale a 0º. 
Pulso de 1500 microssegundos – equivale a 90º. 
Pulso de 2000 microssegundos – equivale a 180º.  

Baseado nesse conceito foi efetuado um primeiro teste com o Arduino, onde se buscou variar o 
servomotor de sua posição inicial até 90º. Foi emitido um pulso com largura de 1500 microssegundos e 
o próximo com 1000 microssegundos, entretanto o ângulo gerado pelo movimento do servomotor não 
correspondia ao que se esperava (rotação em 90º e retorno a 0º). Foi possível perceber também que 
após a compilação do programa e carregamento na placa do Arduino, o servomotor volta a sua posição 
inicial posição zero (0º), evidência do sensor de posição interno (encoder) que ele possui. 

Na prática o range de variação da largura de pulso varia entre 500 e 2300 microssegundos, 
dependendo dos servomotores empregados. Admitindo 2300 us como valor de 180º, aplicou-se 1300 us 
para uma variação de 90º e 500 us para o valor inicial com resultado satisfatório. A seguir valores de 
angulos utilizados nos testes do arduino com servomotores. 

 

 Tabela 1: Valores de ângulos utilizados nos testes 

 

 

 

 

 

 

A partir daí pode-se elaborar correlações entre a largura de pulso empregada e o deslocamento 
rotacional do servomotor Futaba S3003, como demonstrado no gráfico da Figura 8 a seguir: 

Tempo (us) D. Rotacional (°) 

500 0 

900 45 

1300 90 

2300 180 
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Figura 8 - Gráfico 
Deslocamento Rotacional 

(º) x Tempo (us) 

Posteriormente à execução de testes simples com largura de pulso em nível alto e baixo, a biblioteca 
Servo.h foi incluída no código fonte, tornando o trabalho mais facilitado devido a comandos específicos 
que essa biblioteca possui para efetuar o controle de servo motores. Semelhantemente a linguagem de 
programação C, a biblioteca foi incluída especificando o nome do servo e ainda uma regulação do seu 
deslocamento em “passos” de 1 grau (º) até chegar a 90 graus (Código fonte 1 no Anexo I).  Nesta fase 
dos testes, o servomotor foi inserido em um dos elos do protótipo, transmitindo diretamente os seus 
movimentos ao robô. 

4.2 Controle com Joystick 

Tendo em vista que o método de controle empregado nos testes até então realizados constituiu-se 
de controle de repetição ponto a ponto, foram propostas algumas mudanças no meio de controle, 
propondo-se a utilização de joystick. Ocorreram algumas mudanças no código fonte, numa tentativa de 
simular um joystick no teclado, onde foi possível alcançar alguns resultados, mas que ainda precisam ser 
aperfeiçoados. O código fonte está indicado no Anexo I (Código fonte 2). 

4.3 Múltipos Servos 

Os testes de controle foram efetuados em mais de um servomotor. Os dois servomotores Futaba 
S3003 foram conectados em série, onde as instruções do programa foram executadas seqüencialmente 
em um depois no outro, de acordo com o código escrito, e em paralelo, onde as instruções foram 
transmitidas simultaneamente aos dois servomotores. 
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a utilização da plataforma de controle microcontrolada 
Arduino Duemilanove para o acionamento dos servomotores em um robô manipulador. O controle de 
um robô manipulador pode se tornar relativamente instável, quando não são observados alguns pontos 
importantes para o seu desempenho, alguns fatores foram observados experimentalmente como o 
torque do servomotor, largura de pulso, peso do elo do robô. Estes fatores influenciam de forma 
significativa, determinando maior ou menor grau de complexidade na programação. 

O sistema de controle não pode exercer o seu papel com perfeição se os sistemas mecânico e 
eletrônico estiverem necessitando de correções. Quando algum deles não funciona corretamente, o 
outro necessita suprir as pendências deixadas por aquele que não desempenhou bem o seu papel. 
Dessa forma as atenções não devem estar voltadas somente para o sistema de controle, mas para o 
sistema completo (robô), já que os seus subsistemas estabelecem uma relação de interdependência.  

O tipo de controle estabelecido para o robô depende exclusivamente da necessidade ou aplicação a 
que foi submetido. O sistema de controle utilizados neste trabalho, Repetição Ponto a Ponto, envolve 
situações pré-programadas e repetitivas. Outros tipos de controle como Repetição com Trajetória 
Contínua e controle “inteligente”, são válidos e necessários em situações que exigirão maior capacidade 
do manipulador. 

O robô manipulador utilizado nesse trabalho, foi a base para maiores desenvolvimentos no controle 
e programação do mesmo, onde se prevê a implementação de outros sistemas, como um joystick, 
sendo possível a aplicação do robô não só em tarefas simples de repetição, mas também situações de 
trabalho com maior complexidade. 
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ANEXO I 

Código fonte de alguns testes realizados com o Arduino e servomotores. 

 

Código Fonte 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Código Fonte 2 
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APLICAÇÕES DE MICROCONTROLADORES NO CONTROLE E MONITORAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS 

M.M. Souza e J.R. Kaschny 
Instituto Federal da Bahia - Campus Vitória da Conquista 
mirian_malheiro@hotmail.com – kaschny@ifba.edu.br  

RESUMO 

 No presente trabalho apresentamos o projeto de um sistema modular microcontrolado que 
possibilita controlarmos o acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos de uso doméstico e 
simultaneamente monitorarmos as condições na qual tal carga está operando. Para isso empregamos 
um microcontrolador ATMEL em conjunto com um conversor USB/UART, que possibilita a comunicação 
do módulo de controle com um microcomputador via uma porta USB. Toda a alimentação desse módulo 
é provida por tal porta, sendo o acionamento e monitoramento eletricamente isolado via opto 
acopladores e transformadores de isolamento. O monitoramento aqui mencionado se refere mais 
especificamente a leituras de tensão de rede, ao qual a carga encontra-se submetida, e leituras da 
respectiva corrente por ela solicitada. No presente estágio do desenvolvimento de nossos protótipos 
estamos utilizando um microcomputador para administrar essas tarefas. Contudo, desenvolvimentos 
posteriores podem conferir um maior grau de autonomia a tal sistema. 

 

Palavras-chave: microcontroladores, automação, monitoramento 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de microcontroladores se faz cada vez mais presente nas mais inusitadas áreas. Em 
particular eles estão presentes em quase todos os equipamentos eletro-eletrônicos de nosso cotidiano 
podendo chegar a casos extremos. Por exemplo, hoje existem no mercado lanternas portáteis 
controladas por toque, que possibilitam o ajuste da intensidade da luz emitida e que em breve incluirão 
um ajuste da cor dessa luz. Tal evolução tecno-mercadológica se deve aos grandes avanços da 
microeletrônica e dos diversos outros setores envolvidos na concepção e produção de dispositivos. A 
miniaturização, que chega a dimensões sub-micrométricas, e a otimização dos meios de produção em 
larga escala fizeram com que os microcontroladores ficassem extremamente baratos e fáceis de usar, 
estimulando fortemente o desenvolvimento de soluções via software em detrimento do projeto de 
hardware dedicado. Comparativamente, nas décadas de 1970-80, um Intel 8080 que era um dos 
candidatos para desempenhar um papel similar a de um microcontrolador atual, custava o equivalente a 
R$ 140,00. Ele era raramente encontrado no mercado e necessitava de um extenso circuito periférico 
para torná-lo operacional. Isso dificultava e encarecia sua aplicação, aumentando os custos para algo em 
torno de R$ 1600,00, o que impossibilitava o desenvolvimento de aplicações por projetistas 
independentes ficando isto restrito à empresas e instituições acadêmicas (KASCHNY, 2011). Hoje um 
microcontrolador típico incorpora quase todos os recursos necessários, sendo facilmente adquirido no 
comércio local ou da internet por custos na faixa de 12,00 a 38,00 Reais. Além de um núcleo de 
processamento, que pode operar com freqüências de clock consideráveis, muitos incluem recursos 
como conversores ADC, portas de comunicação UART, além de memórias Flash, EEPROM e SRAM. Dessa 
forma, a tarefa de desenvolvimento pode ser atualmente efetuada em pequena escala por um custo 
altamente convidativo. 

Nos dias atuais, é razoavelmente fácil comprovarmos que a aplicação de microcontroladores na 
aquisição de dados e no controle de equipamentos e processos encontra-se largamente difundida nos 
meios industriais, acadêmicos e domésticos. Como já mencionamos, tais aplicações são as mais variadas 
possíveis, se estendendo desde equipamentos domésticos presentes em nosso cotidiano até complexas 
plantas industriais. Em particular, sempre existiu um grande interesse no interfaceamento de um 
computador com outros dispositivos. Um dos tipos de interfaceamento mais básico é o acionamento e 
monitoração, remota ou local, de equipamentos eletro-eletrônicos. A aplicabilidade disso se estende a 
diversos segmentos, ramificando-se desde o controle de processos até automação residencial. 

Na presente contribuição apresentamos o projeto e construção de um pequeno sistema modular 
que possibilita controlarmos o acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos domésticos e 
monitorar seu consumo. Em linhas gerais, descrevemos o desenvolvimento de um sistema 
microcontrolado que pode se comunicar com um computador via uma porta USB, cujo projeto pode ser 
facilmente reproduzido. 

2. CONCEPÇÃO DO PROTÓTIPO 

No desenvolvimento do projeto dividimos o protótipo em 3 seções, ou módulos, de acordo com 
suas funções específicas. Salienta-se que os circuitos foram montados e testados usando protoboard e 
um kit de desenvolvimento AVR. Tal kit foi elaborado por KASCHNY (2009) e faz parte de nossa infra-
estrutura para desenvolvimento de projetos com microcontroladores, tal como mostrado na figura 1. 

2.1 Módulo de controle 

No módulo de controle, ilustrado no diagrama esquemático da figura 2, foi empregado um 
microcontrolador ATmega8 (ATMEL, 2011) operando com um clock de 7.3728 MHz. Para efetivar a  
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Figura 1 - Testes dos módulos de controle e acionamento. 

comunicação deste módulo com um microcomputador utilizou-se um conversor USB/UART, FT232R 
(FDTI CHIP, 2011), que é diretamente conectado a porta UART disponível no ATmega8. Este conversor é 
extremamente conveniente, pois os drives estão disponíveis gratuitamente no site do fabricante, sendo 
o dispositivo reconhecido pelo sistema operacional como uma porta serial adicional. Outra facilidade 
proporcionada por tal escolha reside no fato deste integrado ser fornecido na forma de módulo pré-
montado pela empresa TATO (TATO, 2011). Isso evita o trabalho adicional da montagem de uma placa 
de circuito impresso para componentes SMD e possibilita o uso de um protoboard durante as etapas de 
desenvolvimento. Salienta-se que toda a seção de controle é alimentada exclusivamente pela porta USB 
do microcomputador e, portanto opera de forma independente aos demais módulos. Nesta versão do 
circuito, os pinos PB3, PB4 e PB5 do ATmega8 são utilizados como saídas de controle que são 
diretamente conectados aos 3 módulos de acionamento independentes. Os pinos PC0 até PC5, que 
constituem as 6 entradas dos conversores analógico-digital (ADC) incorporados no microcontrolador, 
são usadas como as entradas de monitoramento de tensão de rede e corrente da carga. 

Figura 2 - Diagrama esquemático do módulo controlador com comunicação USB. 
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ ] e capacitores em Farads [F]. 

0177



2.2 Módulo de acionamento 

A concepção do módulo de acionamento é mostrada no diagrama esquemático da figura 3. Como se 
pode observar, quando a entrada de controle é chaveada para +5V o led integrado no opto acoplador é 
ligado, o que possibilita a ativação de um relé via um circuito transistorizado bastante simples, que por 
sua vez aciona a carga. Desta forma, o módulo de controle fica eletricamente isolado de qualquer ponto 
da rede alternada. Salienta-se aqui que a alimentação deste módulo fica a cargo de uma fonte de +12V 
completamente independente. Como exemplo, é mostrado na figura 4 uma sugestão para sua 
construção. Nesta versão simplificada, tal fonte pode operar na faixa de tensão de rede de 100 a 240 
VCA sem o uso de uma chave comutadora, devendo-se, contudo acrescentar-se um fusível de proteção. 
Para manter a confiabilidade da isolação elétrica deve-se ainda ressaltar que o ponto ØVcc, indicado no 
diagrama, não deve em hipótese alguma ser confundido com o ponto GND dos demais circuitos. 

Figura 3 - Diagrama esquemático do módulo de acionamento. Note que os pontos ØVcc e GND são distintos. 
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ ] e capacitores em Farads [F]. 

2.3 Módulo de leitura 

Outro módulo de construção bastante simples é o de leitura, tal como mostrado na figura 5. Cabe 
observar que este módulo é diretamente conectado ao módulo de acionamento vias os pontos 
assinalados com as letras A e B, sendo assim inserido entre o relé e a carga. Para a leitura de tensão foi 
usado uma pequena fonte passiva que alimenta o led incorporado no opto acoplador. Portanto,  
 

Figura 4 - Exemplo de uma fonte de +12V destinada para a alimentação do módulo de acionamento. 
Todos os valores de resistores dados em Ohms [ ] e capacitores em Farads [F]. 
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variando a corrente que passa por este led pode-se facilmente obter uma leitura de tensão proporcional 
a corrente de emissor do respectivo fototransistor. Assim tem-se um sinal contínuo cuja amplitude, lida 
por um dos ADCs, é proporcional a tensão de rede correspondente a faixa de 90 a 240 VCA. A tensão 
que a carga esta submetida é então determinada com o auxílio de uma curva de calibração 
implementada no software de controle. Contudo, para a leitura de corrente na carga é necessária uma 
abordagem um pouco distinta. Para que isso fosse possível, foi construído um pequeno transformador 
com núcleo de ferrite composto por um primário contendo 12 espiras de cabo esmaltado 28 AWG e um 
secundário de 350 espiras com o mesmo tipo de fio. Como pode ser observado o primário deste 
transformador é ligado em série com a carga. Assim, quanto maior a corrente por ela solicitada maior 
será a corrente que fluirá pelo primário, induzindo assim, uma diferença de potencial 
proporcionalmente maior no secundário. A tensão de secundário é então retificada, amplificada e 
filtrada, sendo o sinal contínuo resultante aplicado na entrada de um dos ADCs. Com um certo espanto, 
verificou-se que esta abordagem mostra um desempenho bem melhor que o esperado, e também, que 
a tensão de saída obtida para uma carga de 60 W, operando em 220 VCA, foi de cerca de 2 VCC. De 
maneira equivalente a anterior, a corrente solicitada pela carga é determinada com o auxílio de uma 
curva de calibração, também implementada no software de controle. 

Figura 5 - Diagrama esquemático do módulo de leitura. Este circuito é diretamente ligado aos pontos A e B do 
módulo de acionamento. Todos os valores de resistores dados em Ohms [ ] e capacitores em Farads [F]. 

3. DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE E OPERAÇÃO 

Para o desenvolvimento do firmware foi utilizado a plataforma de desenvolvimento Bascom - AVR 
(MCS ELECTRONIC, 2011). Quando iniciado, este programa espera a confirmação do aplicativo de 
controle - em execução no microcomputador, e fica aguardando os comandos de acionamento, leitura 
de tensão e leitura de corrente. Nesses últimos dois casos o valor mostrado pelo aplicativo de controle 

0179



corresponde ao valor médio de 10 amostras da respectiva grandeza medida. Isso tem como objetivo 
aumentar o grau de confiabilidade das leituras, reduzindo a significância de eventuais fontes de ruído. 

O aplicativo de controle, responsável pela passagem de comandos para o módulo de controle, está 
sendo escrito em JustBASIC (SHOPTALK SYSTEMS, 2011). Embora isso ainda esteja em curso, os testes 
preliminares foram conduzidos usando um terminal de comunicação serial, como por exemplo, o 
hyperterminal disponível em qualquer versão do sistema operacional Windows. A tabela 1 traz uma lista 
dos comandos enviados pelo software de controle que são interpretados pelo firmware, juntamente 
com as correspondentes respostas que o mesmo deverá enviar. Nessa tabela n representa o 
equipamento a ser ligado ou desligado (n = 1, 2, 3), XXX é o valor de tensão aplicada na carga e YYY a 
correspondente corrente por ela solicitada. Salienta-se que XXX e YYY são números inteiros entre 0 a 
255, que devem ser convertidos em valores reais usando as curvas de calibração anteriormente 
mencionadas. 

Pelo que foi visto, o nosso protótipo é composto pelo módulo de controle interligado a 3 módulos 
de acionamento, sendo cada um destes conectados a um módulo de leitura independente que por sua 
vez fornecem os valores de tensão de rede e corrente de carga aos ADCs do microcontrolador. Então, 
uma vez estabelecida a comunicação com um microcomputador, via porta USB, o módulo de controle é 
alimentado e o firmware entra em execução. Supondo que a fonte que alimenta os módulos de 
acionamento esteja ligada, cada comando enviado pelo microcomputador para o módulo de controle 
será por este interpretado e a ação desejada será executada. Em outras palavras, pode-se ligar ou 
desligar três equipamentos, por exemplo, um abajur, um equipamento de áudio, um monitor de vídeo, 
etc. Alem disso, é possível ler a qualquer instante a tensão de rede ao qual cada equipamento está 
submetido e a corrente que está sendo por ele solicitada. 

Tabela 1 - Lista de comandos e dados da comunicação entre o software de controle e o firmware. 

Comando Significado Resposta do Firmware 

RT Desvia a execução do firmware para seu início, 
desligando todos os equipamentos. 

OKRT 

EXECON Habilita iniciar a interpretação de comandos. Este é o 
primeiro comando que deve ser enviado para que o 
módulo microcontrolado obedeça a comandos 
posteriores. Deve ser repetido a cada RT. 

OKEXCON 

Ln Liga o equipamento número n. OK Ln XXX YYY 

Dn Desliga o equipamento número n. OK Dn XXX YYY 

Vn Ler tensão de rede aplicada no equipamento n. OK n XXX 

In Ler tensão de corrente solicitada pelo equipamento n. OK n YYY 

 Qualquer outra situação gera uma mensagem de erro. ILEGAL 
 

4. CONCLUSÕES 

Em resumo, foi apresentada uma descrição completa do projeto e construção de um sistema 
modular, microcontrolado, destinado ao acionamento de equipamentos eletro-eletrônicos e que 
permite o monitoramento conjunto das condições na qual tal carga esta operando. Testes de operação 
e desempenho foram executados fornecendo resultados satisfatórios e demonstrando um bom grau de 
confiabilidade nas leituras e atuações. Ao passo que o módulo de controle e parte do módulo de leitura 
são alimentados pela porta USB, os módulos de acionamento contam com uma alimentação 
independente sendo comandado via opto acopladores. Isso garante o isolamento elétrico entre a rede e 
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o módulo microcontrolado, com evidentes reflexos na segurança do sistema como um todo. Contudo, 
testes de operação continuada (burn-in) não foram efetuados. Isso será feito posteriormente à 
elaboração de uma placa de circuito impresso e de sua montagem final em um gabinete adequado. 
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Figura 1 – Percentual de jovens entre 20 e 24 anos matriculados no ensino superior por 
países. Fonte: Carta IEDI 424, OCDE 2010 
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RESUMO  

A qualidade dos produtos, hoje, é um tópico fundamental para o sucesso de uma empresa e sua 
marca. Nesse contexto, é apresentada a tecnologia JTAG, que promove um maior monitoramento e o 
aperfeiçoamento do produto que a empresa oferece. O padrão JTAG é consistido de uma porta de 
acesso de teste (TAP) e a Arquitetura Boundary-Scan que viabiliza o auxílio no teste, na manutenção e 
no suporte de placas de circuitos impresso montadas. 

Este artigo descreve uma visão geral sobre a tecnologia JTAG, que vem se tornando cada vez mais 
essencial para reduzir os custos de produção e testes de novos equipamentos aumentando a 
confiabilidade e velocidade desse processo. Também mostra as tecnologias que permitem a criação de 
múltiplas cadeias JTAG de escaneamento e propõe uma arquitetura de uma interface que fornece a 
possibilidade de dispositivos de diferentes fabricantes possam ter a implementação dessa arquitetura, 
não sendo de propriedade intelectual. 

 

 

Palavras-chave: Testes de equipamentos eletrônicos, circuito impresso, cama-de-pregos, JTAG, 
Boundary-Scan, Xinlix Macro Bloco e Virtual JTAG. 
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1. INTRODUÇÃO 

A grande expansão do mercado de equipamentos eletrônicos que utilizam CIs (Circuito Integrados) 
causou a necessidade de que sejam feitos testes para verificar a integridade das conexões nesses 
produtos, proporcionando uma maior qualidade e confiabilidade aos clientes. Com essa demanda, 
foram criados vários tipos de testes com essa finalidade. 

A cama-de-pregos é uma das saídas para testar equipamentos eletrônicos. Essa solução tem a 
necessidade de realizar o teste em contato direto com o circuito. Com crescente evolução dos circuitos, 
os pinos dos CIs vêm se tornando cada vez menores e em maior quantidade, e assim, as placas vêm se 
tornando cada vez mais densas. Dessa forma, tornou-se muito difícil realizar esse tipo de teste, pois para 
cada placa seria necessária a construção de uma nova cama de pregos e isso aumentaria o custo do 
produto. 

O grupo Joint Test Action Group (JTAG) lançou a norma IEEE Standard Test Access Port e Arquitetura 
Boundary-Scan que é um padrão que pode ser construído em um circuito integrado circuitos integrados 
digitais e em circuitos digitais/ analógicos. Este circuito inclui uma interface padrão, através da quais 
instruções e dados de teste são comunicados procurando fornecer uma solução para o problema dos 
testes de placas de circuito impresso montadas e outros produtos que possuem alta complexidade de 
circuitos integrados digitais e alta densidade técnicas de montagem de superfície. Um conjunto de 
características de teste é definido, incluindo um registrador boundary-scan, isso permite que o 
componente seja capaz de responder a um conjunto de instruções projetadas para ajudar com os testes 
de placas de circuito impresso. Além disso, está definida uma linguagem que permite a descrição 
rigorosa dos aspectos componentes específicos de testabilidade, tais características. 

2. TECNOLOGIAS EXISTENTES 

2.1 Cama de pregos 

Desde os anos 1970, uma técnica de testes chamada "cama-de-pregos” é uma das mais utilizadas 
para realizar testes em placas de circuito impresso (PCB) (ASSET INTERTECH, 2007). Esse método utiliza 
um objeto que contém a cama-de-pregos que fará o contato com diferentes dispositivos através de 
sondas e agulhas, escolhidos de forma adequada pelo fabricante (BLEEKER; EIJNDEN; JONG, 1993). 
Assim, são aplicados estímulos na placa a ser testada e, após isso, as respostas serão examinadas, sendo 
possível saber onde há falhas. A figura 1 irá mostrar um exemplo de teste em um circuito utilizando 
cama-de-prego.  
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Figura 1 - Teste no circuito utilizando cama-de-pregos 

A utilização dessa técnica em PCBs densas gerava uma incapacidade de fazer determinados testes, 
devido ao espaço físico e a perda de acesso físico a componentes e dispositivos e, por esse motivo, teve-
se a necessidade da criação de outro modo para se testar as interconexões. 

2.2 Boundary-Scan 

Com o objetivo de tornar os testes mais versáteis e robustos, foi criada a tecnologia Boundary-Scan 
e estipulado pelo padrão IEEE 1149.1. O princípio dessa tecnologia é formado por uma coleção de regras 
que se fundamenta em ter uma cadeia de escaneamento com alguns dispositivos Boundary-Scan na 
placa a ser testada, passar um vetor de teste de dispositivo a dispositivo serialmente ou paralelamente, 
passando os dados de um pino TDO de um dispositivo alimentando o pino TDI de outro dispositivo, 
sendo controlados por um sinal TCK (clock) e TMS, que serão conectados paralelamente a todos os 
dispositivos e uma máquina de estados. Será explicado em o que cada um consiste posteriormente. A 
figura 2 irá apresentar um exemplo de um circuito que contém uma cadeia de escaneamento Boundary-
Scan com quatro dispositivos. 

Figura 2 - Cadeia global de escaneamento 
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2.2.1 A Arquitetura Boundary-Scan 

A Arquitetura Boundary-Scan consiste em ser um circuito que permite o acesso (leitura e escrita) 
aos pinos dos CIs compatíveis com a tecnologia. A arquitetura de teste deve ser composta pelas 
seguintes estruturas: 

Por um conjunto de quatro pinos dedicados que são interligados ao Test Access Port (TAP):  

o Test Data In (TDI): entrada por onde as instruções do teste são enviadas serialmente; 

o Test Data Out (TDO): saída serial para instruções de teste e os dados da lógica de teste 
definidos; 

o Test Mode Select (TMS): sinal de entrada serial, o qual é decodificado pelo controlador 
TAP para controlar as operações de teste; 

o Test Clock (TCK): entrada de clock de teste (TCK) que fornece o clock para a lógica de 
teste; 

o E um pino opcional: Test Reset (TRST): fornece inicialização assíncrona do controlador 
TAP. 

Por um Controlador TAP: que é uma máquina de estados cujas transições são controladas 
pelo sinal TMS e esta controla o comportamento do sistema JTAG.  

Por um Registrador de Instrução: é baseado em um registrador de deslocamento que 
permite que uma instrução seja deslocada para o dispositivo e é usado para selecionar um 
teste a ser feito ou um registrador de dados a ser acessado, ou até mesmo os dois. Um 
número de instruções obrigatórias e opcionais é definido por esta norma. Mas, instruções 
específicas do projeto podem ser adicionadas para permitir a funcionalidade da lógica de 
teste construído em um componente a ser extendido. 

Por um registrador Bypass: que é um registrador de 1 bit, selecionado pela instrução Bypass 
e funciona como um simples registrador de deslocamento. Ele fornece uma conexão de um 
único bit a ser transferido do pino TDI ao pino TDO serialmente, assim, permitindo que os 
dados de teste sejam transportados através de um dispositivo para outros sem afetar o seu 
funcionamento normal. Não há uma saída paralela para esse registrador, logo, ele não será 
influenciado por instruções paralelas. 

Por um registrador Boundary-scan: é um registrador de deslocamento formado por células 
Boundary-Scan que permite testar a circuitaria externa de um componente, por exemplo, a 
detecção de defeitos típicos de produção, como circuitos abertos, curtos-circuitos ou 
componentes externos que não estão em conformidade com esta norma.  Ele também 
permite o acesso às entradas e saídas de componentes ao testar a sua lógica de sistema ou 
de amostragem de sinais que flui através do sistema de entradas e saídas.  

E por um Registrador de Identificação (que é opcional): fornece informações binárias sobre 
o nome do fabricante, número da peça e número de versão do componente (IC). 

A interconexão entre essas partes da arquitetura Boundary-Scan será mostrada na figura 3. 

0191



Figura 3 - Estrutura completa do Boundary-Scan 

2.2.2 Exemplos de testes e Aplicações Possíveis

Teste de Infraestrutura - é o teste onde é analisado se todos os dispositivos que suportam 
Boundary-Sacan estão ligados corretamente, ou seja, ele verifica a integridade estrutural da cadeia para 
que uma aplicação possa ser executada. 

Teste de Interconexão - é o teste que, através da observação e controle das células do registrador 
Boundary-Scan, é possível detectar falhas  entre as ligações dos dispositivos, ou nets. 

Teste de Memória -  é executado para detectar defeitos como curtos-circuitos, circuito abertos e 
pontes sobre as nets ligadas à memória.  

Além de outros testes como Teste de Lógica, Teste de Cluster de Memória, Teste Dot6, também 
pode ser feito a gravação de alguns dispositivos como: memória flash, e PLDs (Dispositivos Lógicos 
Programáveis). 

2.3 VIRTUAL JTAG DA ALTERA 

A Corporação Altera criou o virtual JTAG Megafunction com a finalidade de aumentar a velocidade 
dos testes feitos em seus dispositivos e deixar a possibilidade dos seus clientes possam customizar os 
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testes em seus dispositivos. O Virtual JTAG Megafunction IP (Propriedade Intelectual) dá acesso direto 
aos sinais de controle JTAG encaminhados ao núcleo lógico do FPGA, o que lhe dá um maior controle 
sobre o recurso JTAG. Isso abre o recurso JTAG como uma interface de comunicação de propósito geral. 
Essa funcionalidade dá a possibilidade ao designer customizar a cadeia de dispositivos que fazem parte 
do teste deixando-a da maneira desejada, com isso irá tirar da cadeia de dispositivos que não são 
necessários ao teste produzindo uma velocidade maior em relação ao padrão JTAG.  

A infra-estrutura do VJI (Interface Virtual JTAG) é a depuração de nível de sistema (SLD) que define o 
padrão de sinalização e a lógica de seleção para todas as aplicações de lógica programável usando um 
recurso JTAG. A infra-estrutura SLD é composta por três subsistemas: o controlador TAP JTAG do padrão 
IEEE 1149, o hub SLD e os nós SLD como serão mostrados na figura 4. 

Figura 4 – Modelo funcional da infraestrutura do Debugging em nível de sistema (SLD) 

O hub SLD seleciona o caminho entre a conexão do pino TDI entre cada nó SLD, ou seja, ele controla 
qual cadeia JTAG receberá o sinal que vem da porta JTAG. Esse controle é feito por meio de uma 
máquina de estado semelhante à máquina de estado do controlador TAP do padrão IEEE 1149 na qual 
irá carregar os registradores USER0 e USER1 que depois irá selecionar o nó desejado, ou seja, a principal 
função do Hub SLD é controlar e selecionar os nós que irão receber os valores que vem da entrada JTAG. 
A figura 5 irá mostrar o TAP do VJI. Essas aplicações do Virtual JTAG criadas no Quartus II (Plataforma de 
desenvolvimento da Altera) são desenvolvidas de forma transparente na qual o designer não precisa 
implementar o hub JTAG, isso é feito de forma automática pela plataforma. 
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Figura 5 – Máquina de estados do hub SDL 

Os nós SLD representam os canais de comunicação para as aplicações finais. Cada instância de exige 
um recurso de comunicação JTAG ter o seu próprio canal de comunicação sob a forma de uma interface 
do nó SLD ao hub SLD. Cada instância de nó SLD tem seu próprio Registrador de Instrução e seu próprio 
banco de cadeias DR. Até 255 nós SLD podem ser instanciados no VJI (Interface JTAG Virtual), 
dependendo dos recursos disponíveis no seu dispositivo. 

Juntos, os sld_hub e os nós SLD formam uma cadeia de scaneamento JTAG virtual dentro do 
protocolo do JTAG. É virtual no sentido de que tanto as operações no registrador de instrução quanto às 
operações dos registradores de dados para cada instância do nó SLD são encapsuladas dentro de um 
padrão DR de escanemaneto e deslocamento do protocolo JTAG.  

Para controlar o virtual JTAG Megafunction, a Altera criou uma API Tcl para o Quartus II na qual 
consiste em um conjunto de comandos para acessar o VIR (Virtual IR) e o VDR (Virtual DR) de cada 
instância, ou seja, carregar esses registradores com os valores necessários ao teste. Isso facilita o 
processo de desenvolvimento de vetores de testes, ou seja, os valores que serão passados para carregar 
e executar um teste deixando de uma forma mais simples aos desenvolvedores de testes. 

O virtual JTAG Megafunction é Propriedade Intelectual (IP) da Altera que só disponibiliza para seus 
dispositivos essa característica, limitando a disseminação da tecnologia a outros fabricantes de 
dispositivos que possuem a porta de comunicação JTAG, ou seja, suporte a tecnologia JTAG. Com essa 
limitação o usuário não possui a escolha de qual fabricante de dispositivo, ou seja, monopolizando esse 
tipo de teste aos dispositivos da Altera.    

2.4 MACRO BLOCO DA XILINX 

BSCAN_* macro fornece interface de acesso entre o controlador JTAG TAP e a lógica do usuário na 
fábrica. Para cada dispositivo pode se criar até quatro instâncias do BSCAN_* macro bloco. Cada 
instância deste elemento do projeto pode lidar com uma instrução USER JTAG (USER1 à USER4) que é 
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definida com o atributo JTAG_CHAIN. Para lidar com todas as instruções USER, quatro desses elementos 
podem ser instanciados, e o atributo JTAG_CHAIN deve ser definido de forma adequada. Abaixo, segue a 
figura 5 que mostrará um exemplo da interface BSCAN_* Macro Bloco: 

Figura 5 – Interface BSCAN_* Macro Bloco 

 Cada um dos USER corresponde a uma cadeia diferente que pode ser criada pelo designer do 
projeto. Então, podemos somente criar 4 cadeias distintas usando o Macro Bloco, esse fator é 
importante pois está limitando a quantidade de cadeias. Essa quantidade de cadeias diferentes que o 
usuário pode implementar usando o BSCAN_* é pequena para aqueles clientes que possuem vários 
dispositivos com suporte a JTAG e querem criar várias cadeias diferentes. 

Este núcleo pode ser usado somente em FPGAs Xilinx que suportam de BSCAN_* Macro Bloco, com 
isso os dispositivos de outros fabricantes não podem usar o BSCAN_* para ter acesso à lógica do 
usuário. 

2.5 MELHORIA DE TESTES 

Sendo adepto dessa tecnologia, a fábrica terá um melhor desempenho em várias fases do ciclo de 
vida da PCB.  Com todas as suas vantagens, mas, principalmente, pela redução dos custos de teste em 
mais de 50%, o Boundary-Scan está sendo cada vez mais utilizado em todo o mundo e por quase todos 
os fabricantes de PCB, embora, esse número ainda não seja tão grande no Brasil. Além disso, o 
rendimento de cada fábrica aumentou. Na fase de serviço de campo, uma enorme economia é feita: nos 
preços de equipamentos de teste, no tempo de reparação e preparação do teste, tempo no diagnóstico 
de falhas e redução nos estoques de reposição. Desta forma o Boundary-Scan levou a uma redução de 
custos da produção de PCB em até 70%, depois de incluir os custos de desenvolvimento extra para as 
precauções de CI (BLEEKER; EIJNDEN; JONG, 1993). Fazer uma cama-de-pregos para testar cada tipo de 
placa acaba sendo bem mais caro e sem vantagens que aquela tecnologia. 
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O objetivo duas últimas novas tecnologias mencionadas anteriormente é que através de uma 
interface diferenciada entre os pinos JTAG (TDO, TMS, TCK, TDI) e os dispositivos a serem testados, o 
usuário terá acesso à uma customização de várias cadeias de escaneamento, cada uma personalizada 
para atender à aplicação requerida. Isso resulta em um teste ou aplicação com maior velocidade, pois, 
por exemplo, pode-se diminuir o número de células Boundary-Scan onde os dados irão passar, além de 
ter um maior controle sobre os pinos e estados JTAG e uma maior liberdade para fazer o que necessita 
com seu projeto de hardware. Assim, o usuário que está desenvolvendo um projeto, terá como 
resultado a otimização e aumento da produtividade do processo de fabricação de equipamentos 
eletrônicos. 

2.6 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Com as limitações de cada um dos tipos de tecnologias existentes no mercado será preciso 
desenvolver uma nova interface com uma arquitetura na qual irá ser suportadas por todos os 
dispositivos de fabricantes diferentes que possuem a porta JTAG e dará a possibilidade do usuário da 
tecnologia criar múltiplas cadeias JTAG.  

Uma proposta para resolver esse problema é desenvolver uma interface que faça essa comunicação 
entre o canal JTAG e as múltiplas cadeias desenvolvidas pelo usuário. Essa interface dará a possibilidade 
de cada instância tenha a possibilidade de ser customizadas pelo usuário, por consequência, irá resultar 
em uma maior velocidade nos testes pelo teste ter que passar por um número menor de células 
Boundary-Scan que faz parte da cadeia. 

Nos trabalhos futuros, será implementado a arquitetura que seja suportada por todos os fabricantes 
de dispositivos com a porta JTAG. Isso irá dá ao usuário da tecnologia a possibilidade de criar múltiplas 
cadeias de testes e customizar quais os dispositivos irá participar da cadeia JTAG. Tudo isso irá resultar 
em uma maior velocidade do teste e uma maior produtividade as empresas que irão utilizar esse tipo de 
teste. Também será implementado uma ferramenta na qual o usuário terá a possibilidade de escolher o 
tipo de dispositivo na qual irá usar e desenvolver seu teste nela. 
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RESUMO 

 O presente trabalho tem como finalidade descrever a elaboração do projeto de automação de 
um experimento presente nos roteiros dos laboratórios de Eletricidade e, que tem por objetivo 
determinar a constante de tempo de carga e descarga de um circuito RC. O processo de automação foi 
implementado a partir da criação de uma interface de interação mútua entre software e hardware. A 
interface de hardware microcontrolada é responsável por fazer a leitura da tensão instantânea durante 
o processo de carga ou descarga de um capacitor em série com um resistor. Esta informação é 
digitalizada, fazendo-se uso de um conversor analógico digital, e enviada para o computador através de 
comunicação USB. O software desenvolvido, instalado no PC, é responsável por receber, decodificar e 
armazenar os dados enviados pelo circuito de aquisição. Ele é responsável, ainda, por fazer a plotagem 
dos gráficos de tensão e corrente no capacitor à medida que os dados são recebidos. Depois de analisar 
e efetuar o tratamento estatístico de todos os valores recebidos do circuito, o software determina a 
constante de tempo RC do experimento e compara com o valor teórico, informando ao usuário o erro 
entre as medidas.  
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1. INTRODUÇÃO 

Na cadeira de laboratório de Física um experimento básico é o de carga e descarga de um capacitor. 
Nesse experimento conhece-se a dinâmica de um resistor associado em série com um capacitor, 
denominado circuito RC. A importância desse experimento se dá primeiramente pelo fato do conjunto 
RC fixar uma constante de tempo num circuito elétrico, determinando assim a rapidez desse circuito. O 
estudo do comportamento desse circuito é importante também, pois nas ciências exatas são vários os 
sistemas que se comportam como o circuito RC, a exemplo do sistema massa-mola.  

O experimento acontece basicamente pela medida da tensão no capacitor ao longo do tempo. 
Quando esse experimento é realizado de forma manual, utiliza-se um voltímetro para medir a tensão e 
um cronômetro para marcar o tempo de cada leitura. Esse tipo de procedimento manual é importante, 
pois é por meio dele que o aluno realmente percebe as nuances do comportamento da tensão e da 
corrente no capacitor. Porém, hoje em dia com o avanço dos recursos oferecidos pelos computadores e 
outros aparatos tecnológicos, um aluno mais atento de laboratório de Física, pode se perguntar por que 
fazer esse experimento de forma manual e passível a erros, tanto na leitura das tensões, quanto no 
sincronismo do tempo com a referente tensão, quando se pode fazê-lo de forma automatizada.  

Esse trabalho apresenta uma sugestão de automatização do experimento de carga e descarga do 
capacitor utilizando um circuito microcontrolado e um software. A automatização do experimento não 
substitui a sua realização de forma manual, serve somente para comprovar e validar os resultados 
obtidos pelos alunos através do outro método, além de mostrar de forma mais dinâmica o que ocorre 
com a tensão e a corrente durante a carga e descarga do capacitor. 

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS 

2.1 Equações de carga e descarga 

O capacitor é um componente constituído por dois condutores separados por um isolante: os 
condutores são chamados armaduras (ou placas) do capacitor e o isolante é o dielétrico do capacitor. O 
capacitor tem inúmeras aplicações na eletrônica, servindo para armazenar energia elétrica, carregando-
se e descarregando-se muitas vezes por segundo. Na Eletrônica, para pequenas variações da diferença 
de potencial, o capacitor pode fornecer ou absorver cargas elétricas, podendo ainda gerar campos 
elétricos de diferentes intensidades ou muito intensos em pequenos volumes.  

Halliday et al. (2007) define que a carga elétrica armazenada em um capacitor é diretamente 
proporcional à diferença de potencial elétrico ao qual foi submetido. Assim, definimos capacidade 
eletrostática ou capacitância C de um capacitor como a razão entre o valor absoluto da carga elétrica Q 
que foi movimentada de uma armadura para outra e a d.d.p V nos seus terminais. Essa carga elétrica 
corresponde à carga de sua armadura positiva. A unidade de capacitância, no Sistema Internacional de 
Unidades (SI), é o Farad (F).  

 

                                   [Eq. 01] 

A figura 1 mostra um circuito para carga e descarga do capacitor:  
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Figura 1 - Circuito RC para carga e descarga de um capacitor 

Assumindo que o capacitor esteja inicialmente descarregado e a chave S1 esteja na posição b, 
Quando a chave S1 é fechada em a, o capacitor C é carregado através do resistor R, quando a chave é 
posteriormente fechada em b, o capacitor descarrega através de R.  

Para encontrarmos a parcela da tensão que chega ao capacitor C durante a carga aplicamos as Leis 
de Kirchhoff. A tensão no capacitor é dada por:  =                                                                       [Eq. 02] 

e a corrente é dada por  = [Eq. 03]

De acordo com a Lei de Kirchhoff, a soma algébrica dos potenciais no circuito deve ser igual a zero. 
Assim temos que:  = 0                                                             [Eq. 04]

De posse das equações (02) e (03), e substituindo-as na equação (04) e resolvendo para VC temos a 
equação da tensão de carga do capacitor dada por: = = 1 = 1                                [Eq. 05]

 

Figura 2 - Comportamento da tensão no capacitor durante o processo de carga 

Para descarga do capacitor o circuito pode ser resolvido novamente com a aplicação da Lei das 
malhas, e com o potencial externo E=0 assim temos:  = 0      [Eq. 06]

Substituindo [eq.3] em [eq.6] e resolvendo: =                                                                 [Eq. 07]

Para o cálculo da corrente de carga do capacitor, tomamos novamente a [eq.4] e rearranjamos da 
seguinte forma: 
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= 0        [Eq. 08]

Isola-se I na [Eq. 08], derivando com relação ao tempo e resolvendo com os valores dados pelas [Eq. 
02] e [Eq. 03] temos  

                                                    = =                                                             [Eq. 09]

Para corrente de descarga do capacitor o circuito pode ser resolvido novamente com auxílio da 
[eq.8] e com o potencial externo E=0 assim temos: = 0      [Eq. 10]

Substituindo [eq.3] em [eq.6] e resolvendo: = .                                                                   [Eq. 11]

O valor dado como RC é conhecido como constante de tempo e geralmente denominada de  
 (tau).  

 
Figura 3 - Comportamento da corrente do capacitor durante o processo de carga 

2.2 Ajuste de curva 

Como a corrente da equação (07) varia de forma exponencial faz-se necessária sua linearização para 
o tratamento estatístico desse dado. Para encontrarmos o valor da corrente inicial I0 aplicamos ln 
(logaritmo neperiano) na equação [Eq. 09] (BARROSO et al, 1987). ln[ ( )] = ln .                                                 [Eq. 12]ln[ ( )] = ln  t                                       [Eq. 13]

Analisando o formato da [Eq. 13] podemos observar que ela possui uma forma equivalente com a 
equação da reta y = ax + b, em que ln[I(t)] = y, ln[I0] = b e –(1/RC) = a. Reescrevendo  ln ( ) = 1 + ln [Eq. 14] 

Para determinar I0 encontramos a reta média calculando os coeficientes lineares, b = log(k) e 
angular, a, pelo método de regressão linear  = ( ).( )²                                                            [Eq. 15]

e que aplicado em [Eq. 14] se torna: = .  ( )²                                                       [Eq. 16] 

também sabemos que =   e de forma análoga teremos que: 
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b = ln(I)- at                                                            [Eq. 17]

Desde modo obteremos o valor de corrente inicial fazendo =                                                                   [Eq. 18] 

2.3 Procedimento experimental manual 

O experimento para obter a constante de tempo carga ou descarga de um circuito RC normalmente 
é realizado de forma manual e o primeiro passo é a montagem do circuito da figura 1. Durante o 
processo de carga ou descarga é medida a tensão sobre os terminais do capacitor em intervalos de 
tempo regulares. Geralmente o intervalo de tempo entre as últimas medidas é maior que entre as 
primeiras medidas para compensar o efeito exponencial da curva de carga ou descarga. Os dados 
obtidos desse experimento são organizados em uma tabela cujas colunas contêm o tempo em que as 
medidas foram realizadas e o valor da tensão no capacitor e no resistor. A partir dos dados da tabela, 
obtidos experimentalmente, traça-se os gráficos para a tensão e a corrente elétrica entre os terminais 
do capacitor. Ainda com base nesses dados faz-se o ajuste linear de curva para obter a constante de 
tempo RC experimental. Podem-se, ainda, utilizar as equações de linearização para obtenção do valor da 
capacitância. 

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

3.1 Comunicação USB 

USB é a sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e 
rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos (câmeras digitais, HDs externos, pendrives, etc) ao 
computador, evitando assim o uso de um tipo específico de conector para cada dispositivo. Um dos 
principais motivos que levou à criação da tecnologia USB é a necessidade de facilitar a conexão de 
variados dispositivos ao computador (SOUZA, 2011).  

A implementação da comunicação de um computador com um circuito externo é possível 
utilizando-se de várias tecnologias. Todas as técnicas de controle e comunicação através da porta USB 
estão especificadas em protocolos que definem este tipo de comunicação. Algumas classes de 
dispositivos estão definidas para estes protocolos. As principais classes são: Human Interface Device 
(HID), Mass Storage Device (MSD) e Communications Device Class (CDC) (JUCA, 2009). Essa última classe 
(CDC) é na verdade uma emulação do clássico RS-232, no entanto com uma taxa de transferência muito 
maior.  Existem diversas maneiras de se implementar a comunicação CDC: 

Uma solução é a utilização do chipset FT232BM que é uma solução ideal para construir 
dispositivos que se comuniquem com o computador através do barramento USB, com 
velocidade de até 3Mbps através de sinais TTL: RS422 e RS485 e no máximo 1Mbs para 
comunicação através de drivers RS232. 
Há possibilidade de o protocolo ser implementado dentro de um microcontrolador 
qualquer, como por exemplo, um PIC ou um ATMEL, desde que este disponha de certa 
quantidade de memória. Nesse caso, o protocolo é escrito com base na norma USB, em uma 
linguagem específica com C ou Assembly, depois é compilado e gravado na memória do 
microcontrolador. No PC a pilha de protocolos especificados na tecnologia USB deve está 
disponível em forma de drivers de arquivos .sys, .dll, .drv, .exe etc. Esta é umas das maneiras 
mais complexas e trabalhosas. 
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Existem microcontroladores PIC como o 18F2550 e 18F4550 que internamente já dispõe do 
protocolo, tornando assim mais eficiente o desenvolvimento de aplicações. 

Por questão de praticidade, a comunicação USB utilizada nesse projeto foi implementada com base 
na classe CDC e para tanto foi utilizado o microcontrolador PIC18F2550.   

3.2 Microcontroladores 

Os microcontroladores são chips programáveis que possui toda arquitetura de um computador 
convencional com: processador, memória, portas de entrada/saída, periféricos e etc. O controle de seus 
recursos é feito com base em um software (firmware) que é gravado na memória (normalmente do tipo 
flash) do chip por meio de circuito especial denominado de gravador. O que diferencia os inúmeros tipos 
de microcontroladores existentes são os seus recursos de hardware tais como memória de programa, 
velocidade da CPU, Timers, ADCs e etc. O PIC é um microcontrolador produzido pela Microchip 
Technology Inc., e nesse trabalho é utilizado o modelo PIC18F2550 desse fabricante. A escolha do 
mesmo ocorreu devido o modelo possuir os recursos de hardware necessários ao desenvolvimento 
desse trabalho de automação. Dentre as características desse microcontrolador destacamos: a 
existência de um módulo USB interno conversores analógico digitais, timers e diversas fontes de 
interrupção (MICROCHIP, 2007).   

4. METODOLOGIA 

Depois de definidas quais tecnologias empregar foi montado o circuito da figura 3. A princípio foram 
realizadas apenas a simulações com o software ISIS Proteus. Este software é um poderoso simulador 
que dentre muitas características permite a simulação de circuitos microcontrolados, possibilitando, 
inclusive, que a comunicação USB seja implementada por meio de uma conexão virtual. Portanto, foi 
possível verificar a interação entre o software, desenvolvido em Delphi, e o hardware da interface USB, 
simulado com o ISIS. Para escrever o firmware foi utilizado o compilador CCS, pois esse oferece 
bibliotecas que facilitam a implementação da comunicação USB CDC. A implementação da interface de 
software do PC foi realizada fazendo uso da linguagem de programação orientada a objetos Delphi7. 
Inicialmente foram criadas versões simplificadas da interface de software apenas para ajustar a 
comunicação com o hardware (simulado no ISIS Proteus). Depois de testada a comunicação, o firmware 
do PIC foi atualizado de modo que pudesse efetuar a leitura da tensão no capacitor e enviar para o 
software; o software do PC foi atualizado para tratar os dados recebidos do circuito de aquisição. Depois 
que todos os teste foram realizados chegou-se, então, ao modelo final do sistema. Por fim foi executada 
a montagem do circuito (figura 3) em protoboard para que os testes físicos do sistema fossem 
efetuados. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 Circuito de aquisição de dados 

A figura 3 mostra o esquemático da interface de aquisição de dados. Na figura temos o PIC18F2550, 
componente principal do circuito de aquisição dos dados, cujo firmware é responsável pelo controle da 
carga ou descarga do capacitor, leitura da tensão sobre o capacitor e envio dos dados coletados para o 
computador. A conexão USB é feita utilizando o módulo USB interno do microcontrolador para esse tipo 
de comunicação. Na figura 3 temos ainda o circuito de acionamento da carga ou descarga do capacitor, 
que ocorre por meio da comutação de um relé.  
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Figura 3 - Interface do circuito de aquisição de dados 

O controle da carga ou descarga do capacitor é feito através do pino RB0 do microcontrolador que 
atua sobre a base do transistor Q1, que por sua vez, age sobre a bobina de acionamento do relé. O par 
resistor-capacitor a serem utilizados no experimento é o resistor RX e o capacitor CX destacados na 
figura 3. O firmware implementado para o PIC18F2550 da figura 3 tem a lógica de funcionamento 
ilustrada pelo fluxograma apresentado na figura 4. 

                                            

Figura 4 – Fluxograma de funcionamento do firmware 
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5.2 Interface de software 

O software responsável por processar os dados no computador foi desenvolvido em uma linguagem 
de programação orientada a objetos, para este projeto foi utilizado o Object Pascal, mais precisamente 
sua interface de desenvolvimento conhecida como Delphi, na sua versão 7. 

A interface do programa conforme pode ser observada na figura 5 é muito intuitiva e não carece 
muitas explicações. Como já explicitado, a comunicação USB foi implementada no modo CDC que é uma 
emulação do tradicional protocolo RS232 e com isso, toda vez que a interface de hardware é conectada 
ao PC uma porta de comunicação serial é criada. O acesso e controle dessa porta são feitos do mesmo 
modo como se estivéssemos acessando uma porta serial física. Sendo assim o usuário deve observar 
qual porta foi criada ao conectar o circuito e efetuar a escolha correta no programa através do 
COMBOBOX destacado na tela. Feita as configurações, o usuário deve informar ao software os valores 
nominais do capacitor e do resistor acoplado a placa de aquisição e com isso a constante de tempo (RC) 
teórica é calculada. A partir desse ponto o usuário poderá iniciar o processo de carga ou descarga do 
capacitor, devendo observar apenas o seu estado inicial, isto é, se ele está completamente carregado ou 
descarregado. Devemos lembrar ainda que o usuário pode efetuar rapidamente, de forma manual, a 
carga ou descarga do capacitor por meio de um botão na placa do circuito de aquisição e que pode ser 
notado na parte do esquemático mostrada na figura 6.  

 

Figura 5 – Interface de software desenvolvida para o projeto 

Ao clicar no botão INICIAR os dados de configuração são enviados para o circuito de aquisição e isso 
é importante para que os níveis de tensão coletados fiquem dentro de uma faixa relevante para o 
experimento, evitando, por exemplo, que um número muito grande de dados sejam coletados, 
especialmente no final do processo de carga ou descarga, onde a variação dos níveis de tensão é muito 
pequena. Após iniciar o processo, o usuário deve clicar no botão abaixo do INICIAR, conforme pode ser 
observado na figura 5. O CAPTION, isto é, o nome que aparecerá nele dependerá da condição inicial da 
tensão no capacitor, mais precisamente, ele possuirá o nome CARREGAR, caso esteja descarregado ou 
possuirá o nome DESCARREGAR caso esteja carregado. Isso é determinado automaticamente pelo 
software, com base nos sinais recebidos do circuito de aquisição.  
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Depois de enviar o sinal para carregar ou descarregar o capacitor o software começa a receber os 
dados referentes aos níveis de tensão no capacitor, bem como, os valores dos índices de leitura que são 
utilizados pelo programa para determinar o tempo em que as leituras ocorreram. Os dados são 
armazenados em uma planilha (lateral esquerda da figura 5) à medida que são recebidos pelo software. 
Ao mesmo tempo em que os dados são armazenados na tabela, é feito, também, o delineamento do 
gráfico de tensão e de corrente. O gráfico da tensão é muito simples de ser implementado, pois os 
dados traçados são equivalentes aos valores originalmente recebidos pelo software. No entanto, para a 
obtenção do gráfico de corrente algumas considerações matemática precisaram ser feitas.   

Como sabemos, a leitura que realizamos é de tensão e não de corrente, contudo, o potencial da 
fonte é conhecido. Por exemplo, se o capacitor estiver descarregando, isto é, se o relé estiver comutado 
para a posição b, conforme pode se visto na figura 6, a tensão no resistor será igual a do capacitor. 
Como sabemos o valor do resistor a corrente pode ser determinada a partir da relação I(t)=V(t)/R. 
Quando o capacitor estiver carregando, ou seja, o relé estiver comutado para a posição a, o cálculo da 
corrente é realizado através da seguinte expressão: I(t)=[5-V(t)]/R. Lembrando somente que V(t) é a 
tensão aplicada ao pino (AN0) de entrada analógica do PIC. Para alternar entre os gráficos de tensão e 
corrente o usuário pode acessar as abas acima de cada gráfico.  

O maior cuidado que se deve ter é com a escolha dos valores do resistor. Não devemos colocar uma 
resistência muito elevada em série com o capacitor uma vez que a impedância de entrada do ADC não é 

Valores maiores que este podem gerar erros na medida da tensão e conseqüentemente em todos os 
valores calculados a partir dele. Devemos ainda ter cuidado com a escolha do capacitor, de modo que a 
constante de tempo RC estimada não seja muito pequena, uma vez que o firmware que controla o 
hardware foi programado para efetuar leituras no ADC em intervalos de 2ms. Deste modo, é preciso que 
a constante de tempo RC seja grande o suficiente para que seja realizada uma quantidade mínima de 
leituras que permitam o tratamento estatístico e a determinação, ao menos aproximada, do valor 
experimental da constante de tempo RC. 

 

Figura 6 – Parte do circuito responsável pela comutação do relé. 

Depois que o software receber todos os dados, preencher a planilha e traçar os gráficos, o usuário 
deve clicar no botão TRATAR. Fazendo isso será realizado o ajuste linear de curva, conforme discutido na 
seção 2.2, e então a constante RC experimental é determinada e comparada ao valor teórico. O erro é 
calculado e mostrado ao usuário. 

6. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

O presente artigo contribui com a descrição do projeto de uma interface que envolve software e 
hardware. Para implementá-lo foram empregadas tecnologias digitais que possibilitaram a 
automatização do importante experimento que determina a constante de tempo para a carga e 

0206



descarga de um circuito RC. Os resultados obtidos podem ser considerados bastante satisfatórios, 
levando em conta que a realização do experimento de forma automatizada possibilitou a coleta precisa 
dos dados no circuito e em intervalos de tempo muito menores do que aqueles conseguidos com o 
processo manual. Graças a estes curtos e precisos intervalos de leitura é que os erros obtidos no 
processo automatizado foram significantemente menores do que aqueles que são normalmente obtidos 
no experimento realizado manualmente  

Vale ainda ressaltar que a automatização não substitui o experimento realizado de forma manual, 
no entanto pode ser utilizado para fim de comprovação dos valores obtidos no processo realizado 
manualmente pelos alunos. Possibilita ainda a visualização, de forma mais dinâmica, através da 
observação dos gráficos, do que ocorre com a tensão e a corrente durante a carga e descarga de um 
capacitor. 

O projeto continua em desenvolvimento e ainda passa por ajustes, especialmente nos algoritmos de 
controle do hardware. O firmware está sendo melhorado de modo que as leituras dos níveis de tensão 
sejam realizadas em intervalos de tempo mais rigorosos o que resultará em valores experimentais ainda 
mais precisos. Pretende-se ainda embarcar todas as funcionalidades do sistema ao hardware de forma 
que o uso do computador possa ser dispensado. 

Por tudo percebe-se ainda que recursos tecnológicos devam, sempre, ser utilizados para auxiliar ou 
criar um ambiente mais propício ao aprendizado.  
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RESUMO 

 
 O sistema de abastecimento de água do IFPB-Campus Cajazeiras apresenta uma ineficiência 

provocada pelo desperdício de água e energia elétrica, em virtude do descontrole da operação de suas 
bombas que são responsáveis pelo abastecimento do reservatório elevado e dois apoiados e que estão 
situadas próximo aos mesmos. Sem um controle adequado da operação, por vezes o reservatório 
superior transborda e noutras o nível fica abaixo do necessário para o abastecimento, deixando a 
Instituição sem água o que provoca grandes transtornos, pois, a água é um recurso utilizado em 
atividades essenciais no dia-a-dia da Instituição. Com a variedade de tecnologias existentes como, por 
exemplo, o Controlador Lógico Programável - CLP é possível o desenvolvimento de uma automação 
capaz de mudar este quadro de desperdícios, para beneficio da instituição, da comunidade interna e 
para o meio ambiente. 

Palavras-chave: Automação do sistema, Economia, Tecnologia, Eficiência. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um recurso natural vital para a sobrevivência e bem estar da humanidade e de todas as 
espécies responsáveis pela existência e manutenção dos ecossistemas do planeta terra. A água é 
muito mais do que uma simples necessidade humana básica. É um elemento essencial e 
insubstituível para assegurar a continuação da vida. Contudo, com demasiada frequência ela não é 
considerada como o luxo, que realmente é, mas paradoxalmente chega a ser desperdiçada. Sob o 
ponto de vista moral, o ato de desperdiçar água é inconcebível. Em determinados países, as pessoas 
estão habituadas a aproveitar-se de uma situação privilegiada, sem pensar nas consequências do 
desperdício hídrico para a vida dos seres vivos que habitam regiões precárias em relação a este 
recurso, no resto do mundo. Noutras circunstâncias, a água é desperdiçada por causa de 
infraestruturas obsoletas, inadequada ou impropriamente construídas e mal conservadas.  

Tradicionalmente, a água era respeitada, salvaguardada e mesmo celebrada. Hoje em dia, 
porém, ela corre o risco de se tornar um simples produto de consumo em processo de escassez. 
Diante do crescente desperdício, a água não pode ser tratada como um mero produto de consumo 
entre outros, uma vez que tem um valor inestimável e insubstituível. As tradições culturais e os 
valores sociais determinam o modo pelo o qual as pessoas concebem e administram a água 
recorrendo exclusivamente a mecanismos de avaliação financeira, como resposta ao desperdício 
hídrico, o que não resolve o problema. É necessário que a população mundial compartilhe de 
maneira equitativa dos benefícios das inovações tecnológicas, em vista de uma avaliação preventiva 
dos riscos de escassez de água.  

O sistema de abastecimento de água do IFPB - Campus Cajazeiras apresenta uma ineficiência 
provocada pelo desperdício de água potável em virtude do descontrole da operação de suas 
bombas hidráulicas, situadas próximo aos reservatórios que leva também ao desperdício de energia 
elétrica. Sem um controle adequado, algumas vezes o reservatório elevado transborda, noutras o 
nível da água fica abaixo do necessário para o abastecimento, deixando a Instituição sem água, 
provocando grandes transtornos, pois, a água é um recurso utilizado em diversas atividades 
essenciais no dia-a-dia da Instituição. Sendo assim, com a variedade de tecnologias existentes e 
presentes no instituto tornou-se possível o desenvolvimento de um projeto para mudar este quadro 
de desperdícios, para beneficio da instituição, do meio ambiente e da comunidade interna. O 
projeto, a montagem e instalação de um painel de comandos elétricos, que incorpora um 
Controlador Lógico Programável (CLP) para atender a lógica de funcionamento do sistema de 
abastecimento foram executados. Numa segunda etapa, será desenvolvido por alunos do próprio 
instituto um mine CLP de baixo custo, que utilizará componentes eletrônicos e o microcontrolador 
do tipo PIC16F877A, programado com o objetivo de substituir o primeiro CLP que foi danificado em 
virtude de um vazamento de água da tubulação situada na casa de bombas, que atingiu o quadro 
elétrico e por isso veio a queimar.  

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 
2.1 Painel de Comandos Elétricos  

 
Com a atual tecnologia disponível para automação, o comando e o controle dos motores 

elétricos passaram a serem conhecimentos básicos indispensáveis para o uso dos CLP´s. Por isso, o 
primeiro passa para a automação do sistema foi projetar e montar o painel de comandos elétricos com 
chave de partida direta para acionar os motores, sendo necessário o uso dos seguintes componentes:  

0209



 
Contator é um dispositivo eletromagnético que liga e desliga o circuito do motor. Usado de 
preferência para comandos elétricos automáticos à distância. É constituído de uma bobina que 
quando alimentada forma um campo magnético no núcleo fixo, que por sua vez, atrai o núcleo 
móvel fechando o circuito. Cessando alimentação da bobina, desaparece o campo magnético, 
provocando o retorno do núcleo através de molas, conforme figura 1.  

 

 

Figura 1: Estrutura interna do Contator. 
 

 
Relé Bimetálico: são construídos para proteção de motores contra sobrecarga, falta de fase e 
tensão. Seu funcionamento é baseado em dois elementos metálicos, que se dilatam 
diferentemente provocando modificações no comprimento e forma das lâminas quando 
aquecidas.  

 
Botoeiras: são chaves elétricas acionadas manualmente que apresentam, geralmente, um 
contato aberto e outro fechado. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando 
elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsadores ou com trava. As botoeiras pulsadores 
invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola, 
retornam à posição inicial quando cessa o acionamento.  
 

 
 

Figura 2: Botão pulsador 
 

Disjuntor termomagnético tripolar de 10 ampères: atua como proteção contra sobrecarga que é 
realizada através de um atuador bimetálico, sensível ao calor e provoca a abertura quando a 
corrente elétrica permanece, por um determinado período, acima da corrente nominal do 
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disjuntor e também protege contra curto-circuito, essa função é desempenhada por um atuador 
magnético (solenoide), que efetua a abertura do disjuntor com o aumento instantâneo da 
corrente elétrica no circuito protegido.  

Figura 3: Disjuntor termomagnético tripolar. 

Sinalização: foram utilizadas lâmpadas Ligh Emitting Diode (LED), para sinalizar tanto situações 
normais quanto anormais, tendo como cor respectivamente, verde e vermelha, a cada tipo de 
ocorrência.  
 

 
 

Figura 4: Lâmpadas LED's de sinalização 
 
 
2.2 Automação  
 

Quando relacionado a um sistema mecânico, elétrico, eletrônico ou pneumático, que introduzimos 
alguma nova técnica de controle estamos falando de automação. A utilização destas técnicas estará 
diretamente relacionada com o aumento da produtividade, qualidade, flexibilidade e confiabilidade. 
Portanto, o termo automação descreve um conceito muito amplo, envolvendo um conjunto de técnicas 
de controle, os quais são capazes de fornecer uma melhor resposta em função das informações 
recebidas do processo em que está atuando, apoiados em meios computacionais na operação e 
controle dos sistemas.  

Atualmente, com o avanço tecnológico, a automação tornou-se possível em todas as áreas. O 
surgimento do microcontrolador contribuiu enormemente para a disseminação da automação, 
principalmente fora dos ambientes industriais. Com a utilização de microcontroladores, pequenos 
projetos tornaram-se bastante facilitados, pois somente um microcontrolador pode substituir circuitos 
eletrônicos contendo um grande número de outros componentes (CARMO, 2005). 

2.3 Microcontrolador  
 

Podemos definir um microcontrolador como sendo um pequeno componente eletrônico, 
dotado de uma “inteligência” programável, utilizado no controle de processos lógicos (SOUZA, 2006).  
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Os microcontroladores são chips inteligentes, que tem um processador central, pinos de entradas/saídas 
e memória. Através da programação dos microcontroladores podemos controlar suas saídas, tendo 
como referência as entradas ou um programa interno. Estes componentes são responsáveis por realizar 
o controle dos mais diversos tipos de dispositivos utilizados no cotidiano, seja para fins industriais, ou 
atividades domésticas, como segurança, entretenimento, entre outros.  

O objetivo da utilização de microcontroladores e alguns circuitos de apoio, nos mais diversos 
projetos é automatizar com confiabilidade, alta qualidade e baixo custo, além disso, estes chips são bem 
compactos, o que facilita sua aplicação em circuitos eletrônicos. O que diferencia os diversos tipos de 
microcontroladores são as quantidades de memória interna (programa e dados), velocidade de 
processamento, quantidade de pinos de entrada/saída, alimentação, periféricos, arquitetura e set de 
instruções. O microcontrolador utilizado para construção do CLP proposto neste trabalho é o PIC 
16F877A, da Microchip. 

 
2.4 PIC 16F877A  

 
Os microcontroladores da série PIC16F877A são dispositivos computacionais adequados para 

experimentação e pequenos projetos dedicado. Devido ao seu baixo custo e facilidade de programação, 
podem ser empregados em aplicações onde até recentemente se utilizavam componentes discretos, 
como por exemplo, os temporizadores e controladores de temperatura, adicionando novas funções até 
então não exploradas devido à complexidade do circuito necessário. O PIC16F877 é encapsulado de 
diferentes formas, mas o formato PDIP, de 40 pinos é o mais indicado. Cada terminal tem uma ou mais 
funções bem definidas, e a cada um é associado um nome que nos lembra à função correspondente.  

Os terminais são as interfaces do circuito interno do PIC com o mundo exterior. A definição dos 
terminais do PIC16F877A é apresentada na figura 5: 

 

 
 

Figura 5: Pinagem do PIC16F877A. (Microchip, 2009) 
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2.5 Controlador Lógico Programável  
 

Os Controladores Lógicos Programáveis ou CLPs são equipamentos eletrônicos utilizados em 
sistemas de automação. São ferramentas de trabalho úteis e versáteis para acionamentos e controle, e 
por isso são utilizados em grande escala. Permitem desenvolver uma programação que facilmente altera 
a lógica de acionamento das saídas em função das entradas. Assim, podemos associar diversos sinais de 
entrada para controlar diversos atuadores ligados nos pontos de saída.  

Os CLPs são aplicados nos diversos campos da automação industrial e controle de processos, onde 
existe a necessidade de sistemas flexíveis, versáteis, de alta confiabilidade e robustez o que os tornam 
uma excelente opção. São constituídos de um Microprocessador em alguns casos, e em outros utiliza-se 
microcontroladores, possuem uma interface humano-máquina (IHM), que é ligada a Unidade Central de 
Processamento (UCP) como mais um periférico especifico para comunicação do operador com o sistema 
(NATALE, 2000).  
 
 
2.6 Controlador Lógico Programável de Baixo Custo  

 
Pensar no desenvolvimento de um Controlador Lógico Programável (CLP) projetado a partir do 

PIC16F877A é pensar em algo que possa ser simples, barato, de arquitetura aberta e que ofereça fácil 
entendimento para as pessoas que poderão vir a utilizá-lo. 

 
 

3. METODOLOGIA  
 
O experimento está sendo realizado no IFPB, campus de Cajazeiras, Paraíba. O projeto foi executado 

e contemplou o dimensionamento, a montagem e instalação do painel de comando (figura 6) para 
acionamento de dois conjuntos motobomba centrífugas com partida direta, onde uma funciona e a 
outra fica como reserva, havendo um revezamento a cada três horas. 

 

 
 

Figura 6: Painel de comandos elétricos concluído 
 
 

Neste quadro foi necessária a instalação de um Controlador Lógico Programado (CLP) para executar 
as seguintes lógicas: o revezamento na operação entre os conjuntos a cada três horas; no caso de um 
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conjunto está funcionando e apresentar defeito o CLP fará a substituição pelo que se encontra parado; 
não permite que as bombas entrem em operação se o nível dos respectivos reservatórios inferiores se 
encontrarem abaixo do mínimo recomendável. Essa etapa foi concluída e o painel de acionamento foi 
montado e testado no Laboratório de Máquinas e Comandos do IFPB que contou com uma estrutura 
apropriada para a realização dos ensaios necessários. Em seguida, o painel foi instalado na casa de 
bombas, responsável pelo abastecimento dos reservatórios (figura 7 e 8) e funcionou de acordo com o 
projetado, concluindo com êxito esta etapa. 

 

 
 

Figura 7: Reservatórios apoiado e elevado. 
 
 

 
 

Figura 8: Esquema dos reservatórios 
 
 

Após o acidente que provocou a queima do CLP surgiu à necessidade de desenvolver um mine CLP 
com as respectivas lógicas de controle incorporadas que serão implantados posteriormente. O mine CLP 
será montado em placa de circuito impresso utilizando componentes eletrônicos e o microcontrolador 
tipo PIC, conforme esquema de montagem visto na figura 9. 
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Figura 9: Esquema de montagem do mini CLP 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

A questão do desperdício de água tornou-se preocupação para a população, pois a água é um 
recurso natural esgotável e deve ser gerida de forma sustentável. O presente trabalho buscou 
solucionar um problema existente no abastecimento de água do IFPB Campus de Cajazeiras que gerava 
entre outros os desperdícios de água potável, energia elétrica e também a irregularidade do 
fornecimento de água na instituição. A solução adotada levou a montagem de um painel elétrico 
equipado com um CLP que executa uma programação capaz de operar as bombas sem a presença do 
operador. Esta solução funcionou eficientemente por três meses, após um acidente o CLP danificou-se e 
o sistema passou a operar de forma manual. Numa segunda etapa, será solucionada a queima do CLP, 
pois será desenvolvido um mine CLP dedicado e de baixo custo capaz de substituir o anterior que sofreu 
avaria e o sistema voltará a operar sem a presença do operador.  

Durante o período em que passou funcionando automaticamente não foi observado nenhum 
extravasamento no reservatório elevado, não tivemos nenhuma reclamação de falta de água nas 
dependências da Instituição, o que corrobora a eficiência do projeto. Outra questão importante que 
podemos destacar como resultado positivo foi a eliminação dos desperdícios, o Instituto foi favorecido 
na questão da preservação do meio ambiente e atitudes morais frente aos alunos.  

Outra questão que podemos destacar como importante foi a oportunidade que os autores tiveram 
de desenvolver uma solução para uma problemática real do cotidiano. O projeto beneficiou de forma 
direta dois alunos do curso técnico em Eletromecânica e dois do curso superior de tecnologia em 
Automação Industrial envolvidos no seu desenvolvimento, dando-lhes a oportunidade de utilizar-se de 
conhecimentos teóricos adquiridos nas disciplinas de Eletrônica Analógica e Digital, Circuitos Elétricos, 
Controladores Industriais e Comandos Elétricos para resolver situações do cotidiano. 
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Figura 1 - Curva de carga versus Curva de duração de carga 
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Figura 2 - Fluxograma do ciclo básico de um algoritmo genético 

Figura 3 - Exemplo de indivíduo para um alimentador de 103 barras e dois níveis de segmentação 
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Figura 4 - Exemplo de cruzamento usando máscara lógica 

                 ���� ��� 
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Tabela 1 - Dados relativos aos níveis de carga e do custo de energia e potência (1 – Fora de pico, 2 - Pico). 

Nível de Carga Duração (h) 
Custo de perda de Custo de perda de  
energia ($/kWh) potência de ativa 

($/kW) 
1 2 1 2 1 2 1 2 

Dia Útil ��� ��� ���� ��� ��� ��� � ��� 

Dia Não 
Útil ��� ��� ���� ��� ��� ��� � ��� 

Tabela 2 - Módulos padrões e custos de aquisição e instalação 

Módulos (kVAr)  Custo do Banco de Custo do Banco de 

capacitor fixo ($) 
Capacitor Chaveado 

($) 
1

��� �������� �������� 
2

��� �������� �������� 
3

��� �������� ��������� 

Tabela 3 - Alocação Prevista para dias úteis 

Barra 
Módulo 

Fixo Modulo Chaveado 
�� � �
�� � �
�� � �
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Figura 5 - Perfil de Tensão de dia útil com e sem a alocação proposta (na potência de pico) e a faixa de tensão adequada. 

Figura 6 - Perfil de Tensão de dia útil com e sem a alocação proposta (na potência de pico) e a faixa de tensão adequada. 

Tabela 4 - Alocação prevista pra dias não úteis 

Barra 
Módulo 

Fixo Modulo Chaveado
�� � �
�� � �
�� � �

Tabela 5 - Fator de Potência (1 - Fora de Pico, 2 - Pico) 

Nível 
1 2 

Dia útil - Sem alocação ������� ������� 
Dia não útil - Sem alocação ������� ������� 

Dia útil - Com alocação ������� ������� 
Dia não útil - Com alocação ������� ������� 
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Tabela 6 - Lucro e Redução de Perdas 

Lucro Redução das perdas
($ 1000) de potência (kW) 

Dia Útil ������ ����� 

Dia Não Útil - 
Com alocação de 

Dia útil 
������� ������ 

Dia Não Útil - 
Com alocação de 

Dia não útil 
������ ������ 
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Figura 4: Processo de ordenação 
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RESUMO  

Este trabalho é um projeto de pesquisa desenvolvido com o objetivo de trazer um modelo de avaliação 
subjetiva para vídeos digitais que levasse em conta os critérios de nitidez e profundidade, por 
entendermos que essas são as características mais marcantes desse tipo de vídeo. Este artigo traz uma 
abordagem geral a cerca de vídeos estereoscópios anaglíficos, tendo como foco a avaliação dos efeitos 
da codificação nos mesmos. A estereoscopia é a capacidade do homem de interpretar pares de 
ilustrações ou fotos de uma mesma cena, visualizados por ângulos ligeiramente diferentes, percebendo 
suas proporções, volume e profundidade. No campo de vídeo digital, existem diversas tecnologias para 
exibição estereoscópica seja com o uso de óculos especiais ou o de monitores auto-estereoscópicos. A 
escolha por vídeos estereoscópicos anaglíficos deu-se pelo fato de ser o tipo de exibição mais simples, 
pois não necessita de óculos sofisticados, apenas óculos com lentes coloridas (ciano e vermelha). Para o 
processamento e utilização desses vídeos faz necessária o uso de codificação, essa codificação em geral 
causa perdas na qualidade, o que pode comprometer a visualização. A avaliação de vídeos 3D tem como 
objetivo observar os efeitos da codificação sobre esses vídeos.  

Palavras-chave:estereoscopia, vídeos digitais, anaglífica, avaliação.  
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1. INTRODUÇÃO 

O conceito de realidade em três dimensões está se tornando comum em nosso cotidiano. Mas 
o que poucos sabem é que, embora esta tecnologia só agora tenha começado a se desenvolver, seus 
princípios e as primeiras experiências já têm mais de meio século. Em 1952, nos Estados Unidos, foi 
exibido o primeiro filme em 3D nos cinemas, não era como é apresentado nas modernas salas de hoje 
em dia, mas a experiência de ter a impressão de ver as imagens saindo da tela ainda que precária, 
causou um grande impacto no público. Assim, durante toda a década outras experiências foram feitas, 
mas as prioridades eram outras.  

Era preciso aprimorar o som, o formato de exibição de imagem, reformar as salas de cinema e 
aprimorar os óculos de papel com uma lente azul e outra vermelha que além de ser desconfortáveis 
causavam dor de cabeça e enjôo em algumas pessoas. 

A terceira dimensão é uma ilusão da mente, e isso é possível graças a um fenômeno natural 
chamado estereoscopia, que é a capacidade do homem em interpretar pares de ilustrações ou fotos de 
uma mesma cena, visualizados por ângulos ligeiramente diferentes, e teve seus fundamentos lançados 
no século XIX.  

Desde essa época, passando por livros com fotos (PARENTE, 1999), pelo cinema (ZONE, 2007), 
as aplicações esterescópicas têm aumentado sua aplicação em diversas áreas. A visualização 
estereoscópica utiliza em alguns métodos o uso de óculos especiais, como no caso da visualização 
anaglífica (que utiliza óculos com filtros coloridos) e na visualização por luz polarizada (que utiliza óculos 
com filtros polarizadores de luz).  

Em outros, como no caso dos monitores auto-estereoscópicos, a percepção da profundidade 
pode ser observada sem o uso de óculos. As tecnologias de visualização (óculos, monitores, projetores, 
etc.) vêm se desenvolvendo, evidenciando que a área da estereoscopia está em evolução (DODGSON, 
2009) (PERLIN, 2001).  

No campo do vídeo digital atualmente, existem diversas tecnologias para exibição 
estereoscópica, contudo os métodos de codificação para o vídeo digital estéreo não evoluíram do 
mesmo modo. Os arquivos que guardam as informações estereoscópicas resumem-se a gravar 
informações dos dois vídeos (o par estéreo) em um único arquivo de tamanho maior, lado-a-lado 
(sidebyside), ou um sobrepostos um sobre o outro (under/over) (LIPTON, 1997).  

A compressão com perdas gera diferenças nas cores, geralmente imperceptíveis em um vídeo 
comum. Porém, tais perdas podem impossibilitar a correta visualização de vídeos estereoscópicos 
anaglíficos. 

Cada erro introduzido em uma determinada etapa de produção irá se propagar ao longo da 
cadeia. Por exemplo, erros introduzidos pela compressão na etapa de codificação irão propagar sobre a 
qualidade da transmissão. Portanto, a qualidade geral que o sistema irá fornecer para o usuário é uma 
combinação e uma interação de diferentes tipos de erros (AKAR, 2008).  

Neste trabalho são apresentadas as características dos vídeos estereoscópicos anaglíficos, 
além dos métodos de compressão dos mesmos e a avaliação subjetiva de vídeos 3D com e sem 
compressão, com o uso de óculos anaglíficos. A escolha pela avaliação subjetiva se deu pelo fato da 
mesma se mostrar ser a mais precisa, pois leva em consideração a percepção humana, que vem a ser o 
usuário final desse sistema. São mostrados também os passos dessa avaliação e os desafios das 
adequações de métodos de avaliação de vídeos 2D para 3D. 

2. MÉTODOS DE VISUALIZAÇÃO DE VÍDEOS EM 3D 

Existem duas classificações de equipamentos para a estereoscopia – estéreo passivo e estéreo 
ativo. As duas utilizam óculos para separar as imagens (olho esquerdo e olho direito) (RAPOSO, 2004).  
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Passivo – Nesse caso as duas imagens são exibidas juntas e os óculos servem de filtros, 
separando cada imagem em cada olho. Exemplo: anaglífico, óculos polarizados.  
Ativo – Nesse tipo de sistema os óculos são capazes de exibir em cada olho a sua 
correspondente imagem com a ajuda do sistema de exibição do estéreo. Exemplo: óculos 
obturadores.  

A estereoscopia é resultado da fusão e interpretação das imagens obtidas pelo ponto de vista 
de cada olho, feitas pelo cérebro e que nos proporciona a percepção de profundidade dos objetos 
(HASEYAMA, 2008). 

Esse fenômeno é apenas um dos métodos utilizados pelo ser humano para a percepção da 
profundidade. Outros aspectos, tais como a nitidez das cores, a oclusão de objetos, linhas de 
convergência, etc., também são importantes. 

 

2.1 EstereoscopiaAnaglífica 

O método de visualização estereoscópica anaglífica, é o mais simples dos métodos. Esta 
técnica caracteriza-se em colorizar com uma cor primária diferente cada uma das imagens referentes a 
cada olho, de modo que o espectador possa separar cada uma das imagens que se encontram 
misturadas na tela utilizando óculos com uma lente vermelha e outra ciano (MANCINI, 1994).  

Para a visualização o espectador necessita utilizar óculos com um lado com lente vermelha 
(esquerda) e o outro com lente ciano (direita), para separar cada uma das imagens que se encontram 
misturadas no monitor ou projeção. Para a codificação deste tipo de vídeo estereoscópico é necessário 
separar os canais RGB dos vídeos do par estereoscópico, sendo que do vídeo que corresponde à visão 
do olho esquerdo é extraída a informação do canal vermelho, e do vídeo que corresponde à visão do 
olho direito extraí-se os canais azul e verde, como mostra na Figura 2.  

 

 
Figura 2. Processo de extração do Canal Vermelho do Vídeo 1 e dos Canais Verde e Azul do Vídeo 2. 

 
Compõe-se então a componente vermelha da visão do olho direito e as componentes azul e 

verde da visão do olho esquerdo em um novo vídeo RGB. A imagem anaglífica resultante pode ser 
observada na Figura 3. 
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Figura 3. Exemplo de um quadro anaglífico(a percepção de profundidade desta imagem pode ser 
observada com óculos anaglífico ciano-vermelho). 

3. MODELOS DE COMPRESSÃO DE VÍDEO 

Um arquivo ou fluxo de vídeo digital pode ser comprimido pela remoção da sua redundância 
(ANDRADE, 2009). Em um sistema de compressão sem perda, a redundância removida não altera a 
reconstrução dos dados. Infelizmente a compressão sem perda comprime pouco as imagens e 
principalmente vídeos digitais, sendo que a grande maioria dos codificadores utiliza os dois métodos em 
conjunto: compressão com e sem perda (CHEN, 2010).  

Para a codificação de vídeos 3D os codificadores mais utilizados são, o MJPEG, x264 e o 
Rududu. 

MJPEG: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:2, realiza compressão intra-quadro 
(com a técnica de compressão JPEG (FURHT, 1995)) e utiliza DCT; 
x264: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:0, realiza compressão intra e inter-
quadros e utiliza DCT. É a implementação livre do MPEG 4 part10 (EBRAHIMI, 2002); 
Rududu: utiliza redução do espaço de cor para YCbCr 4:2:2, realiza compressão intra-quadro e 
transformada DWT (baseada na waveletAntonini 9/7).  

 

4.  REQUISITOS DA AVALIAÇÃO 

Anteriormente, em 1992, Pastoor em (PASTOOR, 1992) denota que parece necessário definir 
critérios de avaliação adaptados ao cenário de aplicação antecipada de 3D e julgar  
sistemas candidatos com base em critérios quando se comparam sistemas de exibição em 2D e 3D. Até 
o ano de 2000, o padrão ITU-R BT.1438 (ITU, 2000) fez um primeiro passo para a normalização da 
avaliação subjetiva 3D, mas ela não tem muitos detalhes. Abaixo são apresentadas algumas condições 
de 3D utilizadas em (ITU, 2002, ITU, 2000) que precisam ser abordadas, e foram utilizadas no 
desenvolvimento deste trabalho. 

 

4.1 Condições Gerais Para Visualização 

Relação entre contraste e luminância: instrumentos ópticos adicionais para a visualização em 
3D, por exemplo, óculos e filtros, causam uma redução de luminosidade. Experimentos mostram 
que óculos baseados em sistemas ativos reduzem em até 80% a luminosidade, enquanto que os 
baseados em sistemas polarizados a redução é de 60%.  
Background e iluminação ambiente: A profundidade de fundo real e a profundidade percebida 
podem levar a conflitos se a posição da tela é muito perto da parede. Neste caso, os objetos 
podem parecer dentro da parede. Além disso, a iluminação ambiente pode precisar ser ajustada 
para melhor visualização 3D, por exemplo,  fonte de iluminação neon, possivelmente, 
pode causar cintilação grave, induzindo a problemas de desconforto visuais para os 
espectadores que estão utilizando óculos ativos. 
Resolução do monitor: a resolução da tela em geral e a resolução estereoscópica devem ser 
consideradas como aspectos da resolução do monitor. Displays 3D espacialmente multiplexados 
podem não possuir uma distribuição uniforme dos pixels o que compromete a correta exibição 
do vídeo. 
Distância de visualização: Três vezes a altura da tela para HDTV e seis vezes para SDTV, foi a 
distância aprovada na recomendação nos padrões ITU BT.710 (ITU, 1998) eBT.500. No entanto, 
dependendo dos parâmetros de projeto e sobre o uso específico de equipamento, os 
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fabricantes muitas vezes recomendam uma distância de visualização projetada (DESIGNED 
VIEWING DISTANCE, DVD), que difere dos padrões ITU.  
Posição de visualização: distorções na geometria 3D, por exemplo, distorções que são causadas 
por um movimento lateral do observador (cisalhamento) (WOODS, 1993) influenciam na 
posição de visualização. A redução da luminosidade vai se tornar mais grave quando o ângulo de 
observação aumenta. Isto também aplica-se a paralaxe de movimento que é visto em multiview 
de exibição auto-estereoscópica. O ângulo de visão se relaciona com a correta percepção da 
imagem do olho esquerdo e direito.  
Prestação de profundidade: A maneira pela qual uma exposição representa a profundidade 
percebida com base na entrada de vídeo é definida como prestação de profundidade. Prestação 
de profundidade foi provado por influenciar significativamente a qualidade da experiência para 
exibição auto-estereoscópica (BARKOWSKY, 2009).   

 

4.2 Teste de Métodos 

Odesconforto Visual se refere a percepção subjetiva e também se relaciona com a fadiga 
visual. São propostas várias técnicas de medição para avaliaro desconforto visual, incluindo testes de 
optometria de função visual, ERP (potencial relacionado a evento) (LI, 2008), considerando interesses 
visuais, instantâneos de desconforto, tais como questionários utilizados antes e depois da exibição, e 
avaliação contínua de conforto. Esses esforços podem produzir procedimentos padronizados e 
recomendações. 

 

4.3 Observadores 

O número de observadores depende da sensibilidade e confiabilidade exigidas dos 
experimentos. Como explicado em (UKAI, 2008), as diferenças inter-individual na susceptibilidade ainda 
não estão claros. A opinião dos telespectadores relatada pode não ser tão estável quanto em 2D. Assim, 
um aumento do número de observadores pode ser necessário para garantir a confiabilidade do teste, ou 
seja, o número mínimo de 15 observadores recomendado em ITU-BT.500 não pode ser suficientes, 
tendo em vista que trata-se de um sistema 3D onde os observadores são submetidos a um teste de 
visão antes da avaliação, e alguns podem ser considerados inadequados para realizar tal avaliação. 

Cerca de 10-15% da população pode não perceber sugestões de profundidade binocular, 
portanto, provas objetivas adicionais ou testes subjetivos devem ser usados para avaliar desempenho 
da visão 3D do espectador. A ITU-R BT.1438 (AKAR, 2008) recomenda diferentes testes de visão (VTs).  
 

4.4 A Sessão de Testes 

Otempo de 10s pode ser usado como um valor de referência emITU-R BT.500 para amostras 
de curta duração de vídeo 2D. Para a transição para o 3D, existem dois argumentos conflitantes: O 
primeiro afirma que o 3D é mais próximo ao comportamento da visão humana natural, desta forma, um 
menor tempo é necessário para julgar a qualidade, o segundo afirma que um maior tempo é necessário, 
uma vez que mais informações estão contidas na dimensão adicional de que o telespectador se 
acostumou na exibição 2D.  

Em (IJSSELSTEIJN, 2000), para um teste de curta duração, a tempo de apresentação teve pouco 
efeito sobre os resultados da avaliação subjetiva. O Nosso trabalho utiliza vídeos com duração entre 
1:39 minutos e 2:29 minutos, o que foi de grande importâncias na avaliação, pois os avaliadores se 
sentiram mais confortáveis em avaliar vídeos onde pudessem acompanhar os efeitos em 3D juntamente 
ao enfoque de cada história. 
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4.5 Análise dos Resultados dos Testes 

O teste subjetivo é mais sensível às diferenças inter-individual ou preferências. Para medir o 
grau de nitidez na percepção estereoscópica anaglífica foram realizados testes subjetivos, usando como 
medida o MOS  (MeanOpinion Score). A medida subjetiva do MOS foi realizada para averiguar o quanto 
a percepção de profundidade era afetada com a subamostragem dos  vídeos anaglíficos. Seu cálculo foi 
realizado de acordo com as  normas do ITU-T (BARKOWSKY, 2009). 

 

5. AVALIAÇÃO SUBJETIVA DE QUALIDADE DE VÍDEO 3D E PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE 

A fim de compreender como a qualidade de vídeo 3D e profundidade são percebidas, um 
conjunto de experiências subjetivas foram realizadas em um ambiente controlado, seguindo o que é 
descrito na sessão 4.1. Estes experimentos foram realizados de acordo com a ITU-R BT.500-11 
(LAMBOOIJ, 2007).  
 

5.1 Teste de Ishihara 

Antes de qualquer avaliação subjetiva dos vídeos, é necessário que os usuários façam o teste de 
cores de Ishihara, sendo ele um teste para detecção do daltonismo, já que pessoas que possuem essa 
deficiência podem não enxergar o efeito 3D (ANDRADE, 2009)utilizando a técnica anaglífica, visto que 
pessoas daltônicas não conseguem diferenciar entre as cores verde e vermelho, e uma das lentes dos 
óculos anaglíficos é vermelha. 

 O exame consiste na exibição de uma série de cartões coloridos, cada um contendo vários 
círculos feitos de cores ligeiramente diferentes das cores daqueles situados nas proximidades. Seguindo 
o mesmo padrão, alguns círculos estão agrupados no meio do cartão de forma a exibir um número que 
somente será visível pelas pessoas que possuírem visão normal. 

O grupo selecionado para avaliação foi submetido a esse teste e nenhum dos avaliadores foi 
considerado daltônico, o que otimizou o trabalho da avaliação, visto que das 20 pessoas selecionadas, 
todas foram aptas a avaliação, eliminando assim a necessidade de  busca por novos avaliadores. 
 

5.2 A Avaliação  

Avaliar vídeos em 3D demanda esforços tanto na preparação da cena que se deseja avaliar, no 
cenário escolhido para exibição, quanto do próprio espectador humano, pois é preciso estar atento a 
vários critérios estabelecidos no questionário. 

O questionário composto por uma tabela de pontuação cuja variação ocorre de 1 (pior qualidade) 
a 5 (melhor qualidade), foi preparado de acordo com as normas citadas na seção 4, e entregue aos 
avaliadores, sendo este composto de 20 pessoas, dentre os quais, indivíduos de ambos os sexos, com 
faixa etária de 14 a 50 anos, todos sem experiência alguma em avaliação de vídeos digitais e 
processamento de imagem e vídeo, conforme atestado por eles. O tempo de duração da avaliação foi de 
aproximadamente 15 minutos e para esta situação foram utilizados óculos com filtros coloridos 
(anaglíficos). Os vídeos utilizados foram PeschkeMacroshow (Vídeo 1) e The Eye (Vídeo 2), sendo estes 
escolhidos por possuírem os critérios conforme os padrões do ITU- T.  

Para tal procedimento fez-se necessário englobar os seguintes passos:  
 
- Teste de acuidade visual utilizando o teste de ishihara;  
- Explicação de como deverá ser feita a avaliação; 
- Apresentação da sequencia de vídeos originais (sem codificação). 
- Apresentação da seqüência de vídeos codificados. 
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Ambas as avaliações foram realizadas em um ambiente controlado. O player utilizado na exibição 
tanto dos vídeos codificados, quanto dos vídeos originais foi o “Stereoscopic Player”. Foi utilizado para a 
reprodução dos vídeos avaliados um monitor de 22 polegadas modelo LG W2252TQ,que possui taxa de 
brilho de 300  cd/m² e taxa de contraste de  10.000:1. 
 

6. RESULTADOS 

Foram feitas comparações dos vídeos originais em formato WMV com os codificados em formato 
AVI. Para a codificação dos vídeos utilizamos o codificador x264. 

A seguir são ilustrados os gráficos referentes a avaliação de cada vídeo. Os critérios de 
comparação utilizados na avaliação foram nitidez e profundidade. 

Ao compararmos os gráficos dos vídeos originais com os dos vídeos codificados observamos que 
o critério nitidez foi o mais afetado segundo os avaliadores, já a profundidade das imagens sofreram 
poucas alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1. Avaliação do vídeo 1 original  (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o 
critério nitidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Avaliação do vídeo 1 original  (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o 
critério profundidade. 
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Figura 3. Avaliação do vídeo 2 original  (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o 
critério nitidez. 

A Figura 5 ilustra o cálculo do MOS para as sequências de teste baseando-se na avaliação a 
nitidez enquanto para Figura 6, o MOS, usou como critério a profundidade. Nestes gráficos, o eixo 
horizontal representa a média de MOS de todos os vídeos.  

De acordo com essas informações são apresentados as medias dos valores de MOS na Tabela 1.  
Esses dados foram gerados a partir da média de classificação geral dos vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Avaliação do vídeo 2 original  (esquerda) e codificado (direita) levando-se em consideração o 
critério profundidade. 
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Figura 5. À esquerda MOS dos vídeos originais, à direita MOS dos vídeos codificados considerando a 
nitidez 

 

Figura 6. À esquerda MOS dos vídeos originais, à direita MOS dos vídeos codificados considerando a 
profundidade. 

A avaliação subjetiva dos vídeos em 3D nos trouxe a possibilidade de rodar esses vídeos em 
dispositivos com menor poder de processamento, visto que ao comprimirmos os vídeos eles não 
perderam informações que comprometesse sua qualidade enquanto vídeo 3D. 

Apesar dos vídeos originais serem um pouco mais nítidos, a profundidade dos objetos das cenas 
nos vídeos codificados manteve-se conservadas, o que foi muito satisfatório, pois a profundidade é uma 
característica marcante neste tipo de vídeo. Sendo assim, a avaliação subjetiva desenvolvida mostrou-se 
bastante eficiente. 

Tabela 1. Média dos valores de MOS dos vídeos 

 Original Codificado 

Nitidez 4.6815 4.0965 

Profundidade 4.08 4.0135 

7. CONCLUSÃO 

Ao analisar os gráficos das avaliações (Figura 1 a Figura 6) e o MOS dos vídeos codificados 
(Figuras 7 e 8), concluiu-se que os vídeos perdem um pouco de sua nitidez após a codificação, porém a 
profundidade ainda é vista, com isso, apesar de se ter um vídeo codificado, é possível, ter uma boa 
qualidade de efeito 3D.  

Os dados contidos na Tabela 1 apontam os vídeos originais como os que possuem melhor 
percepção estereoscópica, dentre os vídeos codificados.  O que já era previsto, pois vídeos quando 
codificados perdem um pouco de informação. 

No entanto os resultados foram satisfatórios, pois os vídeos codificados tiveram uma boa 
aceitação, considerando-se que nenhum dos vídeos codificados teve nota de MOS inferior a 3,5.  

Como contribuição deste trabalho tem-se uma base de avaliação para vídeos estereoscópicos 
anaglíficos. Tendo em vista trabalhos futuros, pretendem-se fazer avaliações objetivas, como a PSNR, na 
tentativa de uma avaliação mais simples, no entanto, eficiente. 
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RESUMO 

 A disponibilidade de energia elétrica é bastante desigual no mundo. A grande maioria da 
população mundial vive em áreas onde o atendimento é precário. Parte dela habita em áreas isoladas 
onde o atendimento por meio da extensão da rede convencional é impossível por motivos naturais, 
como distância, dificuldade de acesso, localização dentro de reservas ambientais, áreas insulares e 
montanhosas ou com clima rigoroso. O mapa da exclusão elétrica no país, em 2010, revelou que as 
famílias sem acesso à energia estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) e nas famílias de baixa renda. Cerca de 90% destas famílias têm renda 
inferior a três salários mínimos e 80% estão no meio rural. O objetivo deste artigo é realizar uma análise 
sobre o panorama atual do consumo da biomassa e do biogás e apresentar as perspectivas futuras para 
o uso de biodigestores como fator de saneamento ambiental, desenvolvimento e sustentabilidade no 
meio rural através da geração de energia elétrica. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Sistema Elétrico Brasileiro caracteriza-se pelo aproveitamento do potencial hidrológico que em 
combinação com as características de relevo possibilitam a utilização de usinas hidrelétricas, as quais 
são hoje responsáveis por cerca de 80 % da potência elétrica disponibilizada ao país. Em termos de uso 
final, a energia elétrica é o principal componente da matriz energética brasileira, sendo responsável por 
cerca de 39%, enquanto os derivados de petróleo contribuem com 31% e as outras fontes são 
responsáveis por apenas 30%, (ELETROBRÁS, 2001).  

O interesse pelos biodigestores no Brasil teve início com a crise resultante do segundo choque de 
preços do petróleo ocorrido em 1979. Entre as medidas adotadas pelo governo para reduzir a 
dependência deste insumo destacava-se um amplo programa de investimento voltado para substituição 
e conservação de derivados de petróleo (Programa de Mobilização Energética - PME, iniciado em 1980). 
No período entre 1980-1984, foram utilizadas diversas formas de estímulo a instalação de biodigestores. 
Assim foram concedidos estímulos materiais, seja através de financiamentos ou mesmo de doações dos 
recursos necessários a instalação. 

As fontes alternativas de energia despertam interesse no mundo todo, devido ao fato de seu uso ser 
ambientalmente correto, e no Brasil isso não poderia ser diferente, pois sua matriz energética é 
composta de 43,9% com energia renovável, segundo dados do Ministério de Minas e Energia de 2010. 

O desenvolvimento tecnológico nos últimos 20 anos tem provocado uma redução sensível no custo 
da energia final obtida a partir da utilização de biomassa e outras. A busca frenética de redução dos 
custos e maneiras eficazes de produção de energia limpa, compreensão sobre técnicas e tecnologias 
aplicadas despontam como um grande universo de oportunidades. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Biomassa 

A conversão da biomassa em energia elétrica também é estimulada particularmente aqui no Brasil 
devido ao seu custo de produção, é a fonte que apresenta o menor valor dentre outras. Para o 
Ministério de Minas e Energia a Figura 1 mostra o custo de produção de diversas fontes de energia. A 
produção de biomassa é proporcional a fatores como luminosidade, temperatura e água, condições 
amplamente atendidas em praticamente todo o território brasileiro. 

Figura 1- Custo de produção da energia elétrica - ANNEL, 2008. 

No Brasil os biodigestores rurais tiveram maior desenvolvimento na década de 80 quando contaram 
com grande apoio dos Ministérios da Agricultura e de Minas e Energia. Cerca de 8.000 unidades, 
principalmente os modelos chinês e indiano, além de alguns de plástico tinham sido construídos até 
1988, dos quais 75% estavam funcionando adequadamente, (COELHO et al, 2000). 

A elevação crescente dos preços dos energéticos torna cara à utilização de combustíveis líquidos de 
natureza fóssil nas regiões rurais. A utilização de energia elétrica no meio rural também enfrenta 
problemas, especificamente em países como o Brasil, onde as distâncias são muito grandes, fazendo 
com que os preços dos materiais como o cobre e o alumínio elevem sobremaneira o investimento das 
redes de eletrificação (CARIOCA; ARORA 1984). Outra questão importante é a manutenção corretiva da 
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rede elétrica, que também aumenta o custo operacional dessa, em regiões remotas (CARVALHO; 
COELHO 2007). Paralelamente, o planejamento energético brasileiro foi feito de forma centralizada 
durante décadas, gerando dependência das áreas rurais em relação aos centros de decisão. A vocação 
pecuária e agrícola brasileira abre as possibilidades de complementação desta matriz energética com a 
produção de biogás a partir de biomassa originada de detritos agropecuários para energizar o meio 
rural. Esta forma de geração descentralizada estimula a participação das populações rurais, reduzindo a 
centralização das decisões existentes no setor energético. A criação de caprinos é um sistema produtivo 
praticado no Brasil e que está concentrado no semi-árido nordestino, cerca de 90% do rebanho nacional 
está na região Nordeste (IBGE, 2008).  

A promoção de políticas públicas que promovam a sustentabilidade de fornecimento de energia por 
intermédio de fontes alternativas de energia pode resolver a deficiência de fornecimento elétrico para 
populações rurais de baixa renda (CARVALHO; COELHO 2007). 

Segundo Deganutti et al (2008), os biodigestores rurais são importantes para o saneamento rural, 
pois o processo de digestão anaeróbia promove a redução da carga orgânica convertendo o carbono 
presente na matéria orgânica em CH4 que é utilizado como combustível, redução dos sólidos e também 
a redução de microrganismos patogênicos presentes nos efluentes. Além de estimularem a reciclagem 
da matéria orgânica e de nutrientes, possibilitam a higienização das instalações para criação de animais, 
promovendo o tratamento de seus dejetos, proporcionando diminuição de moscas e odores.  

Na Figura 2 é mostrado o ciclo do processo de obtenção do biogás e biofertilizante com a utilização 
dos biodigestores. 

Figura 2 - Ciclo da biomassa/biodigestor. Fonte: EAB, 1995. 

2.2 Biogás 

O biogás é uma mistura de gases resultante da decomposição de matéria orgânica, pela ação de 
bactérias anaeróbias (na ausência de oxigênio). O biogás é composto principalmente por metano (CH4), 
que é o principal elemento representando cerca de 60 a 80% na composição do total de mistura e 
dióxido de carbono (CO2), encontrando-se ainda em menores proporções gás sulfídrico e nitrogênio. 
Inicialmente, o termo biogás estava associado aos diversos nomes atribuídos a ele, como: gás dos 
pântanos, gás de aterro, gás de digestor e gás da fermentação, entre outros. Atualmente, o termo 
refere-se, de forma geral, aquele gás formado a partir da degradação anaeróbia da matéria orgânica. 

O metano é um gás incolor, altamente combustível, queimado com chama azul lilás, sem deixar 
fuligem e com um mínimo de poluição, que é o ideal para redução do efeito estufa. Em função da 
porcentagem com que o metano participa na composição do biogás, o poder calorífico deste pode variar 
de 5.000 a 12.000 kcal por metro cúbico. A matéria prima usada na produção do biogás é de origem 
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orgânica, são aproveitados materiais como esterco (humano e de animais), palhas, bagaço de vegetais e 
lixo. Essa fonte energética pode ser utilizada como combustível para fogões, motores e na geração de 
energia elétrica (GONÇALVES, 1981). Na Tabela 1 são mostrados os valores de equivalência do biogás 
com outros combustíveis.  

Tabela 1 - Equivalência do biogás 40-60% de CH4 com outros combustíveis. Fonte: Gonçalves, 1981. 

Na Pérsia, Grécia e Índia, as pessoas construíam templos em torno das chamas eternas do biogás em 
suas práticas religiosas. No entanto, o valor energético do gás natural não foi reconhecido na China até 
cerca de 900 A.C. Na Europa, o gás natural foi descoberto na Grã-Bretanha em 1659, embora não tenha 
sido comercializada até cerca de 1790. Em 1821, em Fredonia, Estados Unidos, moradores observaram 
bolhas de gás subindo para a superfície de um riacho. William Hart, considerado, na America, o pai do 
gás natural, cavou o primeiro poço de gás natural também na America do Norte (SPEIGHT, 1993).  

Embora o gás natural seja utilizado a mais de 150 anos, o mundo busca recentemente desenvolver 
formas de aplicações e aumentar a sua exploração e produção. O maior obstáculo é ainda a dificuldade 
de transporte comparada aos combustíveis líquidos. Artificialmente esse processo ocorre através de um 
equipamento, o biodigestor anaeróbico. O próprio metano não possui cheiro, cor ou sabor, mas os 
outros gases apresentam odor desagradável. O biogás é uma fonte energética renovável, por essa razão 
é considerado um bicombustível. Na Figura 3 é mostrado o modelo simplificado do processo de 
obtenção do biogás e adubo fertilizante com o esterco de animais. 

Figura 3 - Modelo simpli cado de obtenção de biogás. Fonte: Freitas, 2010. 

A digestão anaeróbica (DA) é o meio mais eficiente de gerar energia a partir de resíduos, com teores 
de matéria seca inferior a 30% (ideal de 5-12,5%). Embora a digestão dos compostos orgânicos, que 
produz CO2, possa ocorrer num ambiente aeróbico (com a presença de oxigênio), a digestão anaeróbica 
(sem oxigênio livre) é a que faculta uma boa produção de biogás (CH4). Nesses dois processos as 
bactérias atuantes necessitam de uma temperatura adequada no interior do biodigestor para se 
desenvolver e exercer a importante ação metabólica. A fermentação ocorre mais intensamente quando 
a temperatura do material estiver entre 30º e 35ºC, onde nestas condições, a produção de biogás, por 
quilograma de material utilizado, é maior e ocorre em menor tempo. Temperaturas baixas (menos de 
15°C), bem como sua oscilação são desfavoráveis para o processo digestivo, chegando a paralisá-lo. 

Em resíduos animais, a maior proporção de digestão anaeróbica por matéria orgânica biodegradável 
é encontrado nos resíduos de aves (65%) com menos resíduos de suínos (50%) e esterco bovino (25-
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40%). Isso se deve ao fato que os estercos de gado já sofreram algumas metanogêneses no estômago 
dos animais, assim, mesmo que a matéria orgânica contenha adubos diferentes podem ter rendimentos 
semelhantes, metano por unidade de matéria-prima, e a taxa de emissão de metano pode ser muito 
diferente. A produção de metano é muito dependente dos materiais contidos no sistema, a eficácia dos 
sistemas biológicos envolvidos são otimizados (LAMPE, 2008). 

O cálculo do volume do biodigestor pode ser determinado através da quantidade de material 
orgânico diário disponível e do seu potencial gerador de biogás ou a partir da previsão do consumo 
diário de biogás. Cada material tem um potencial gerador no estado verde ou seco, tendo-se o 
conhecimento dos sólidos totais (ST) ou dos sólidos voláteis (SV) do material disponível, também é 
possível fazer uma previsão do gás gerado e do volume necessário do biodigestor. Alguns autores usam 
a taxa de Demanda Química de Oxigênio (DQO) apresentada pelo material a ser utilizado. A mistura de 
água é variável de acordo com o material (fresco ou seco) e o seu tipo. De um modo geral, para os 
resíduos agrícolas verdes a relação é de 1:1. Já para os estercos animais, varia de acordo com a espécie e 
o estado (fresco ou seco). Uma maior concentração de massa prejudica a ação bacteriana e a liberação 
do biogás, uma pequena concentração (massa muito diluída em água) apresenta problemas de 
temperaturas baixas e diminui a ação bacteriana. Na Tabela 2 são mostrados os valores das proporções 
de água na matéria seca de alguns dejetos. 

Tabela 2 - Proporção de água na matéria seca para biodigestores. Fonte: EAB, 1995. 

2.3 Biodigestor 

Segundo Roma (2003), a origem do biodigestor é bastante antiga, os povos essencialmente agrícolas 
como no caso os hindus, já utilizavam esse método de decomposição, mas foram os chineses e 
japoneses que trouxeram esta tecnologia rudimentar até os dias de hoje. 

Em 1806, na Inglaterra, Humphrey Davy identificou um gás rico em carbono e dióxido de carbono, 
resultante da decomposição de dejetos animais em lugares úmidos. Ao que parece apenas em 1857, em 
Bombaim, Índia, foi construída a primeira instalação operacional destinada a produzir gás combustível, 
para um hospital de hansenianos. Nessa mesma época, pesquisadores como Fisher e Schrader, na 
Alemanha e Grayon, na França, entre outros, estabeleceram as bases teóricas e experimentais da 
biodigestão anaeróbia. Posteriormente, em 1890, Donald Cameron projetou uma fossa séptica para a 
cidade de Exeter, Inglaterra, sendo o gás produzido utilizado para iluminação pública (NOGUEIRA, 1996). 

Inegavelmente, a pesquisa e desenvolvimento de biodigestores evoluíram muito na Índia, onde, em 
1939, o Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, em Kanpur, desenvolveu a primeira usina de gás de 
esterco. Segundo Nogueira (1996), o sucesso obtido animou os indianos a continuarem as pesquisas, 
formando o Gobar Gás Institute (1950). Tais pesquisas resultaram em grande difusão da metodologia de 
biodigestores como forma de tratar os dejetos animais, obter biogás e ainda conservar o efeito 
fertilizante do produto final. Foi esse trabalho pioneiro, realizado na região de Ajitmal (Norte da Índia), 
que permitiu a construção de quase meio milhão de unidades de biodigestão no interior daquele país. 

A utilização do biogás, também conhecido como gobar gás (que em indiano significa gás de esterco), 
como fonte de energia motivou a China a adotar a tecnologia a partir de 1958, onde, até 1972, já 
haviam sido instalados 7,2 milhões de biodigestores na região do Rio Amarelo (GASPAR, 2003). 
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Existe atualmente uma gama muito grande de modelos de biodigestores, sendo cada um adaptado a 
uma realidade e uma necessidade de biogás (DEGANUTTI et al, 2008). 

Existem dois tipos básicos de biodigestores classificados de acordo com a freqüência de operação: 
os biodigestores em batelada e os biodigestores contínuos. Entre os modelos de biodigestores rurais 
simplificados mais utilizados distinguem-se os seguintes tipos principais: o biodigestor tubular, o 
biodigestor com cúpula fixa (Modelo Chinês), o biodigestor com campânula flutuante (Modelo Indiano). 

Os modelos indiano, chinês, tubular e paquistanês são modelos de biodigestores de operação 
contínua e os dois primeiros são, também, os mais utilizados no Brasil devido ao baixo custo, alto 
rendimento e fácil manuseio. 

3. PANORAMA DO CONSUMO DA BIOMASSA/BIOGÁS 

Inúmeros países começaram a se interessar pela instalação e produção de biogás após a elevação 
dos preços do petróleo. Um dos principais fatores que têm estimulado esse interesse é a sua facilidade 
de construção e ambudante matéria prima, associado ao simples manejo, entre as alternativas 
energéticas tão procuradas após as crises energéticas. 

Apesar dessas vantagens, hoje, ainda existem alguns condicionantes, originalmente na falta de 
interesse e no desconhecimento das possibilidades dessas unidades. 

Esse tema foi discutido no seminário interamericano de biogás em 1981 e segundo o documento 
elaborado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA, 1981), destacaram os 
seguintes condicionantes: 

Falta de experiência anterior e pessoas qualificadas para instalação, operação e manutenção; 
Pequeno número de equipamentos que utilizam biogás; 
Escassas informações sobre os resultados de utilização de biofertilizantes em lavouras; 
Necessidade de escolher diversos biodigestores; 
Políticas agroenergéticas e agrícolas para o fomento de biodigestores. 

Hoje, cerca de 2,5 milhões de unidades de produção de biogás estão em funcionamento, com 
tamanho médio de 3-10 m3 de volume. Dependendo do substrato, as unidades de geração com 3-10 m3 
de biogás por dia, são suficientes para abastecer uma família rural com energia para aquecimento e 
iluminação. 

Nos países da América Latina, por exemplo, Argentina, Peru, Brasil, Chile e México, a implantação de 
unidades de biogás está apenas começando. As construções são simples semelhantes às unidades 
produtoras da Ásia, com um volume de 2-10 m3. (DEUBLEIN; STEINHAUSER 2008). 

A biomassa é uma das fontes para produção de energia com maior potencial de crescimento nos 
próximos anos. Tanto no mercado internacional quanto no interno, ela é considerada uma das principais 
alternativas para a diversificação da matriz energética e a conseqüente redução da dependência dos 
combustíveis fósseis. Dela é possível obter energia elétrica e biocombustíveis, como o biodiesel e o 
etanol, cujo consumo é crescente em substituição aos derivados de petróleo. 

Atualmente a biomassa é uma alternativa energética de vanguarda, historicamente tem sido pouco 
expressiva na matriz energética mundial. Ao contrário do que ocorre com outras fontes, como carvão, 
energia hidráulica ou petróleo, como o óleo diesel e a gasolina. 

Ao contrário do que ocorre com outras fontes, como carvão, energia hidráulica ou petróleo, a 
biomassa não tem sido contabilizada com precisão. As estimativas mais aceitas indicam que representa 
cerca de 13% do consumo mundial de energia primária nos anos de 1973 e 2006, como mostra o gráfico 
da Figura 4. 
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Figura 4 - Consumo mundial de energia primária - ANEEL 2008. 

Em 1982, existiam em Santa Catarina 236 biodigestores, sendo a quase totalidade destes do modelo 
Indiano. Girotto (1989), destaca que apenas 0,005% destes biodigestores estavam em propriedades 
suinícolas. Ainda que inexistissem dados precisos quanto ao número de biodigestores no país, a Emater 
calculou que em 1984 este número era de 3.000 biodigestores, principalmente do modelo Indiano 
utilizado para biodigestão de dejetos de bovinos. Palhares et al (2006), utilizando os dados do 
Levantamento Agropecuário Catarinense (2002-2003) e considerando somente produtores com mais de 
50 cabeças de suínos (7.158 suinocultores), verificaram que 0,08% deles possuíam biodigestores e 99,2% 
esterqueiras. 

No Brasil, em 2007, a biomassa, com participação de 31,1% na matriz energética, foi a segunda 
principal fonte de energia, superada apenas por petróleo e derivados. 

Ela ocupou a mesma posição entre as fontes de energia elétrica de origem interna, ao responder por 
3,7% da oferta. Só foi superada pela hidroeletricidade, que foi responsável pela produção de 77,4% da 
oferta total, segundo dados do Balanço Energético Nacional (BEN) (ANEEL, 2008). 

De acordo com o Banco de Informações de Geração da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
em novembro de 2008 existiam 302 termelétricas movidas a biomassa no país, que correspondem a um 
total de 5,7 mil MW (megawatts) instalados. Do total de usinas relacionadas, 13 são abastecidas por 
licor negro (resíduo da celulose) com potência total de 944 MW; 27 por madeira (232 MW); três por 
biogás (45 MW); quatro por casca de arroz (21 MW) e 252 por bagaço de cana (4 mil MW). 

Segundo o Banco de Informações de Geração (BIG), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
em novembro de 2008, estão em operação no país 17 usinas eólicas, 320 PCHs, um empreendimento 
fotovoltaico e três usinas termelétricas abastecidas por biogás, cuja matéria-prima é a biomassa obtida 
em aterros sanitários (lixões). 

Segundo o Key World Energy Statistics 2008 da International Energy Agency (IEA), a biomassa e o 
lixo (urbano e industrial) responderam por 10,1% da produção energética mundial em 2006. Já o estudo 
Renewables Global Status Report, da REN21, informa que, apesar de pequena, a aplicação comercial de 
usinas a biogás nos últimos anos tem apresentado significativo crescimento nos países em 
desenvolvimento, particularmente na China e Índia. Países desenvolvidos, como Estados Unidos, 
também tem utilizado o lixo urbano e industrial para a produção de energia. 

Em 2008, uma parceria entre a Itaipu Binacional, Companhia Paranaense de Energia (Copel) e 
produtores rurais de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, permitiu a produção de energia elétrica a partir 
de dejetos suínos. A eletricidade gerada usada pelas propriedades e o excedente é vendido a Copel. 
Cada suíno produz 10 litros de dejetos por dia e cada mil litros rende 1.360 litros de biogás, que geram 
0,4 kWh de energia. Só na região, são 3 mil suínos. Chamado Programa de Geração Distribuída com 
Saneamento Ambiental, ele permite a utilização do material orgânico resultante da criação de suínos, 
evitando o seu lançamento em rios e em reservatórios como o da usina hidrelétrica de Itaipu. Os 
resíduos são transformados, por meio de biodigestores, em biogás, combustível usado na produção de 
energia elétrica. 
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Mais recentemente, devido a crise no sistema brasileiro de fornecimento de energia elétrica, 
ocorreu o fenômeno dos ”apagões” e os biodigestores passaram a ser cogitados novamente como fonte 
alternativa de energia. Entretanto, bastou o reservatório das hidrelétricas alcançarem um volume 
d’água adequado e o perigo dos ”apagões” e do racionamento de energia elétrica passar, para que os 
projetos de implantação de biodigestores fossem esquecidos e os que estavam em andamento 
abandonados (GASPAR, 2003). 

3.1 Perspectivas para o uso de biodigestores 

Com a divulgação do Plano Nacional de Energia de 2030, sem ter um referencial da produção e 
consumo para os próximos anos. O Plano conclui que: as energias denominadas como outras (que 
incluem os resíduos agrícolas, industriais e urbanos) representaram em 2005 2% do consumo energético 
do país, sendo que em 2030 representarão 3%; o consumo energético do setor agropecuário que em 
2005 representou 5% do total do país irá ter a mesma representatividade em 2030; as fontes primárias 
(excetuando-se a cana-de-açúcar) terão um crescimento de 4% na matriz energética entre 2005-2030; o 
Brasil conseguirá manter um grau relativamente baixo de dependência externa de energia, custos 
competitivos de produção de energia e níveis de emissões de gases (um dos mais baixos do mundo) 
praticamente inalterados (MME, 2008). 

As crises dos derivados de petróleo (fornecimento e preço) e da energia hidroelétrica (construção e 
preço do kW) vêm ensejando estudos para o aproveitamento de resíduos, até há pouco tempo 
considerados inaproveitáveis ou mesmos poluentes para geração de energia através de biodigestores. O 
uso de biodigestores no meio rural nordestino pode contribuir para combater o processo de 
desertificação, assegurando um desenvolvimento sustentável para o semi-árido. O biogás produzido 
pode ser usado em substituição a lenha para cocção de alimentos em fornos eficientes. Adicionalmente, 
o biogás pode ser usado como combustível na geração de energia elétrica, elevando os índices de 
eletrificação da região. 

O esgoto comunitário o vinhoto ou vinhaças das usinas e destilarias sucroalcooleiras, os aguapés dos 
grandes barramentos hídricos, aterros de grande porte, são materiais altamente promissores, tendo em 
vista os respectivos volumes disponíveis, o custo da matéria-prima praticamente zero e a alta 
produtividade. Segundo a Recolast Ambiental, fabricante de biodigestores, somente o rebanho suíno 
brasileiro (38 milhões de cabeças) que é capaz de produz, por mês, 7,2 bilhões de litros de dejetos 
líquidos. 

Segundo o pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Airton Kunz, a 
novidade que pode ajudar neste avanço, é a regulamentação da geração distribuída a partir do biogás e 
sua comercialização em todo o país, realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em 
dezembro passado. 

Pela Resolução Normativa 390 (ANEEL, 2009), qualquer distribuidora de energia elétrica pode fazer 
chamadas públicas para comprar eletricidade produzida por biodigestores, que agora poderão fornecer 
para a linha de distribuição, em vez de somente consumir. Isso permitirá que pequenos geradores de 
energia elétrica tenham ganhos a partir do biogás, abrindo oportunidades econômicas para o produto 
no meio rural. 

A quantidade estimada de biomassa existente na Terra é da ordem de 1,8 trilhão de toneladas. Este 
volume, quando confrontado com o grau de eficiência das usinas em operação no mundo no ano de 
2005, aponta para uma capacidade de geração de 11 mil TWh por ano no longo prazo ou mais da 
metade do total de energia elétrica produzida em 2007, que foi de 19,89 mil TWh, segundo o estudo da 
Estatistical Review of World Energy, publicado em junho de 2008 pela BP Global (Beyhond Petroleum, 
nova denominação da British Petroleum). 
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4. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento sustentável para a zona rural brasileira, mais especificamente para o semi-árido 
nordestino, continua a ser um desafio. Desafio por se tratar de uma problemática possuidora de um 
grande número de variáveis que estão estreitamente inter-relacionadas, tais como a desigualdade 
social, desertificação, êxodo rural, qualidade de vida e condições climáticas adversas. 

O processo de desertificação no Nordeste brasileiro é, em sua origem, um problema de cunho 
energético. A lenha continua sendo a principal fonte de calor para preparo de alimentos no semi-árido 
nordestino. A retirada desta biomassa sem uma definida política de reflorestamento leva ao surgimento 
de áreas em processo avançado de desertificação. 

O uso de biodigestores no meio rural nordestino pode contribuir para combater o processo de 
desertificação, assegurando um desenvolvimento sustentável para o semi-árido. O biogás produzido 
pode ser usado em substituição à lenha para cocção de alimentos em fornos eficientes. Adicionalmente, 
o biogás pode ser usado como combustível na geração de energia elétrica, elevando os índices de 
eletrificação da região. 

Para  Deganutti et al (2008), os biodigestores também são importantes para o saneamento rural, 
pois o processo de digestão anaeróbia promove a redução de microorganismos patogênicos presentes 
nos efluentes. 

 Como mais um benefício do uso de biodigestores, pode ser citada a produção de um fertilizante 
orgânico de elevada qualidade, ideal para o solo do semi-árido brasileiro. 

  Em resumo, Oliver et al (2008) destaca os benefícios que se pode creditar a um biodigestor: 

Geração de biogás, energia renovável e limpa; 
Produção de biofertilizante; 
Melhoria das condições de higiene para animais e pessoas; 
Benefícios ambientais; 
Benefícios econômicos e sociais; 
Tecnologia sustentável. 

No entanto, tem se verificado que na atual conjuntura existe uma grande margem para o 
desenvolvimento de melhorias no aproveitamento da biomassa através de biodigestores. Este 
incremento na eficiência do processo de conversão energética da biomassa pode ser encontrado 
principalmente com o uso de tecnologias de automação e controle. Variáveis como vazão, pressão, 
temperatura e umidade do biogás necessitam ser monitoradas, visando um uso mais eficiente tanto 
para geração de calor como para geração de eletricidade. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo comprimir um sinal de voz eliminando as pausas, a fim de 
minimizar a quantidade de dados transmitidos. Essa quantidade está ligada diretamente ao número de 
erros que podem ocorrer em detrimento do meio utilizado além da taxa de transmissão, pois quanto 
menor o arquivo a ser transmitido, maior será o número de arquivos que poderão ser transmitidos 
numa mesma banda, o que aumenta a quantidade de dados que são efetivamente necessários para a 
transmissão. Na elaboração do projeto foi utilizada a ferramenta MATLAB. 

 

Palavras-chave: Compressão, Voz, Silêncio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0301



1. INTRODUÇÃO 

Apresentaremos nesse trabalho como é feita a compressão do áudio, remoção das pausas entre as 
falas e como isso poderia ser utilizado em um sistema de transmissão em tempo real, seja em uma linha 
telefônica comum ou em um sistema VoIP, para reduzir a quantidade de dados transmitidos, 
consecutivamente a quantidade de erros gerados durante essa transmissão, e para aumentarmos a 
quantidade de dados úteis enviados durante essa transmissão.  

 

2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

2.1 VoIP e Telefonia IP 

VoIP consiste no uso das redes de dados que utilizam o conjunto de protocolos TCP/UDP/IP para a 
transmissão de sinais de voz em tempo real na forma de pacotes. A voz é digitalizada e transmitida 
usando uma infraestrutura LAN ou WAN. Assim sendo, não há nenhuma garantia de serviço, ou seja, 
dependendo do tráfego, podem ocorrer retardos na transmissão. 

Telefonia IP é frequentemente mencionada como a extensão do serviço de comunicação vocálica 
propiciadas por tecnologias de VoIP até o equipamento do usuário final e sua consequente possibilidade 
de integração com outros serviços típicos da Internet, correio eletrônico e streaming. Ela é vista não só 
como capaz de estabelecer chamadas telefônicas e outras facilidades típicas de sistemas telefônicos 
convencionais, mas também como plataforma de integração de serviços. 

Nos serviços de telefonia IP, a voz passa por um processo de digitalização para que este possa viajar 
pela rede na forma de bits. Uma vez digitalizada, a voz é transmitida na forma de pacotes de dados 
usando o protocolo IP dentro de uma rede privada ou rede onde há garantia do serviço oferecido. 

Além da digitalização e do transporte de voz, a telefonia IP também permite outros tipos de serviços 
comuns aos de telefonia, como transferência de chamadas, chamadas em espera, entre outras. É 
considerada por muitos a nova geração das telecomunicações. 

A grande diferença entre a tecnologia VoIP e a telefonia digital é que, na tecnologia VoIP, a 
inteligência se concentra na rede, que tem que ser capaz de marcar os pacotes de forma que eles sejam 
reorganizados de forma correta no ponto final. Já na telefonia digital a inteligência se concentra nos 
hosts, que no caso seriam os aparelhos telefônicos. Eles seriam responsáveis por tratar os pacotes e 
utilizariam a rede somente como o meio de transmissão, sem dependes de fatores dela para que o 
serviço funcionasse de forma eficiente. 

2.2 Compressão de áudio 

Várias são as maneiras utilizadas que tem por objetivo diminuir o tamanho de arquivos de modo 
que eles possam ser enviados através de uma rede de computadores, ou até mesmo na forma de 
radiodifusão de forma rápida e sem perda de qualidade. 

Para tal finalidade, esse arquivo é comprimido utilizando vários tipos de compressão já existentes. 
Um desses tipos de compressão é o que chamamos de Silence Compression (Compressão do Silêncio), 
muito utilizada em telefonia IP. 

A Silence Compression consiste em retirar de um arquivo de áudio tudo o que não for efetivamente 
voz ou mensagem necessária ao entendimento no receptor, isto é, ela retira todos os silêncios de uma 
transmissão. 
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Segundo [SOUZA, 2001] e como podemos ver na Figura 1 temos que cerca de 56% de uma 
conversação é formada por silêncio ou pausas. O que reafirma a necessidade de fazer um tratamento 
deste fato. 

2.3 Desenvolvimento e explicação do algoritmo 

Para exemplificarmos nosso trabalho, desenvolvemos um algoritmo em linguagem de programação 
MATLAB que executa a função de compressão do silêncio. 

Primeiramente iremos carregar o nosso arquivo que será comprimido através da função wavread 
(Figura 2), a qual nos retorna o sinal amostrado a partir do áudio, a taxa de amostragem e a quantidade 
de bits utilizados para amostrar esse sinal. 

Em seguida definimos as variáveis que serão utilizadas para o armazenamento dos sinais depois de 
tratados (Figura 2). Nessa fase definimos vetores sem tamanho específico, devido ao fato do tamanho 
do sinal de áudio ser variável. 

Na Figura 3 é onde efetivamente retiramos o silêncio desse sinal de áudio. Definimos uma amplitude 
específica, que após alguns estudos de caso com alguns áudios diferentes definimos que este valor está 
por volta de 0,08 e -0,08, que servirá como uma amplitude de corte. Toda amostra de áudio que estiver 
dentro dessa amplitude será considerada silêncio. 

Logo após, remontamos o nosso áudio (Figura 7), sem o silêncio, e plotamos os gráficos do áudio 
original (Figura 6) e do áudio sem o silêncio (Figura 7), para efeito de comparação. 

A seguir, inserimos novamente o silêncio no áudio e após isso montamos o áudio da forma como ele 
será visto na recepção (Figura 8). Nesse ponto também plotamos o gráfico do áudio para efeito de 
comparação com o original (Figura 8). 

2.4 Vantagens e Desvantagens 

A compressão do silêncio já é uma realidade no mundo atual de telefonia IP, tendo em vista o baixo 
custo de processamento que envolve essa técnica, o que nos permite aplicarmos outros tipos de 
algoritmos de compressão de dados, e o grande ganho de banda (já que necessitaremos de enviar um 
arquivo de menor tamanho) que ela proporciona. 

A grande desvantagem de utilização seria o fato de termos um tempo crítico para o processamento 
desse áudio, tendo em vista que ao utilizar essa técnica para tratamento de dados a serem transmitidos 
em uma comunicação VoIP, por exemplo, não podemos juntar uma grande quantidade de dados para 
tratarmos, tendo em visto que isso acarretaria um delay (atraso) muito grande na nossa comunicação, o 
que a tornaria crítica ou até mesmo inviável dependendo do tamanho desse atraso. 

Porém, ao pensarmos em tratamento de um áudio previamente gravado, as vantagens superam em 
muito as desvantagens, tendo para esse caso, somente uma pequena perda de qualidade como 
desvantagem, o que pode ser diminuída aumentando a sensibilidade da nossa técnica com a diminuição 
da faixa de amplitude que iremos considerar como silêncio. 

 

3. APRESENTAÇÃO GRÁFICA 

A seguir temos uma representação de como são dispostos os dados em uma conversação (Figura 1). 
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Figura 1: Componentes de uma conversação 
 

Daremos seguimento com a figura que mostra o código em linguagem de programação MATLAB que 
executa o tratamento de silêncio de um áudio. 

 

Figura 2: Código para carregar o áudio e definição de variáveis 

 

Figura 3: Código para retirar o silêncio do áudio 

 

Figura 4: Rotina que remonta o áudio sem o silêncio 
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Figura 5: Rotina para reinserir o silêncio e regravar o áudio  
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Figura 6: Sinal de áudio original 
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Figura 7: Gráfico do áudio após a retirada do silêncio 
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Figura 8: Gráfico de áudio após a reconstrução inserindo o silêncio  
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4. CONCLUSÃO 

Este artigo anterior foi escrito com a finalidade de apresentar um exemplo de aplicação de 
compressão de áudio visando sua introdução no meio acadêmico como forma de estudar como seria o 
funcionamento de uma transmissão de voz sobre um meio, seja ele físico, virtual ou ambos, além de 
levar para dentro das salas de estudo do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Estado 
do Ceará a aplicação na prática do que vimos em teoria na cadeira de Sistemas de Multimídia.  
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O sistema de desenvolvimento SanUSB é uma ferramenta composta de software livre 
multiplataforma de caráter inovador para gravação de microcontroladores da família PIC18Fxx5x com 
interface USB, pois opera nos sistemas operacionais mais difundidos(Windows®, Linux e Mac OSX). O 
hardware de gravação do microcontrolador via USB é mostrado na Figura 1. Esta ferramenta livre se 
mostra eficiente no desenvolvimento rápido de projetos reais, pois não há necessidade de remover o 
microcontrolador para a atualização do firmware.  

Além disso, esta ferramenta se mostra eficaz no ensino e na difusão de microcontroladores, bem 
como em projetos de eletrônica e informática, pois todos os usuários podem desenvolver projetos reais no 
ambiente de ensino ou na própria residência sem a necessidade de um equipamento para gravação de 
microcontroladores. Além disso, o software de gravação de microcontroladores USB é plug and play, ou 
seja, é reconhecido automaticamente pelos sistemas operacionais sem a necessidade de instalar nenhum 
driver. Dessa forma, ela é capaz de suprimir: 
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1. Um equipamento específico para gravação de um programa no microcontrolador; 

2. Conversor TTL - RS-232 para comunicação serial bidirecional, emulado via USB pelo protocolo 
CDC, que permite também a depuração do programa através da impressão via USB das variáveis do 
firmware; 

3. Fonte de alimentação, já que a alimentação do PIC provém da porta USB do PC (ver Figura 1). É 
importante salientar que cargas indutivas como motores de passo ou com corrente acima de 400mA 
devem ser alimentadas por uma fonte de alimentação externa. 

4. Conversor analógico-digital (AD) externo, tendo em vista que ele dispõe internamente de 10 ADs 
de 10 bits; 

5. software de simulação, considerando que a simulação do programa e do hardware podem ser feitas 
de forma rápida e eficaz no próprio circuito de desenvolvimento ou com um protoboard auxiliar. 

Além de todas estas vantagens, os laptops e alguns computadores atuais não apresentam mais 
interface de comunicação paralela e nem serial EIA/RS-232, somente USB. 

Como pode ser visto, esta ferramenta possibilita que a compilação, a gravação e a simulação real de 
um programa, como também a comunicação serial através da emulação de uma porta COM virtual, 
possam ser feitos de forma rápida e eficaz a partir do momento em que o microcontrolador esteja 
conectado diretamente a um computador via USB. 
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CONTROLE DE CARGAS PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA 
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1,2,3,4Universidade do Estado do Amazonas 
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RESUMO 

 É indiscutível a importância cada vez maior da eletricidade para a promoção do bem-estar da 
humanidade. O maior crescimento econômico tem implicado em aumento ao acesso à energia 
comercial em países em desenvolvimento e a crescente urbanização e industrialização que se processa 
em paralelo seguem padrões intensivos em energia. A população demanda transporte (de bens e 
pessoas), novos produtos industriais e outros serviços como saneamento, saúde, comércio etc., que 
dependem de energia (JANUZZI, 1997). O uso da eletricidade para a operação e funcionamento de 
dispositivos instalados nas residências, comércios e indústrias, isto é, trata do uso da eletricidade nas 
dependências do consumidor, ou seja, o lado da demanda. O projeto visa o uso eficiente de energia 
elétrica de forma, através de um sistema eletrônico de controle de carga que permitirá comandar 
determinados usos finais, tais como, luminárias, eletrodomésticos, motores elétricos entre outros, por 
meio de sinais de infrared (IR) e fotocélula resistiva com light-dependent-resistor (LDR).  

 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica, Uso Eficiente de Energia, Controle de Cargas  
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1. INTRODUÇÃO 

O consumo de energia elétrica vem aumentando a cada ano em todo o Brasil. Em parte, isso 
acontece porque o país está crescendo, o que significa mais indústrias, serviços, empregos etc. Mas 
outra parte é puro desperdício de energia. Além disso, há uma concentração do uso de energia elétrica 
no período das 18 às 21 horas. Essa é a hora em que as pessoas voltam do trabalho ou do colégio para 
suas casas; acendem lâmpadas, assistem à TV, tomam banho, ligam ventiladores ou aparelhos de ar 
condicionado etc (ANEEL, 2010). Enfim, consomem muita energia ao mesmo tempo. Isso gera uma 
sobrecarga no sistema elétrico, sem contar com perdas e desvio de energia, podendo causar problemas 
no fornecimento de energia pela concessionária. 

Este trabalho visa à criação de um protótipo para controle de usos finais de energia, ajudando 
assim usuários finais de energia em estabelecimentos, residências, órgãos e repartições públicas e na 
indústria a ter controle sobre determinadas cargas com mais eficiência de energia e com menos 
desperdício, mais comodidade e praticidade. O protótipo utilizará sinais de controles remotos já 
existentes nas residências e acionará um circuito receptor destes sinais de infravermelho, e um outro 
sistema sensor de luz através de fotocélula, com as quais poderão controlar os eletrodomésticos, 
iluminação, eletro-eletrônicos e equipamentos industriais em geral. 

A iluminação externa ou interna através do controle das luminárias que poderão ser 
automatizadas liga/desligamento automático através da luminosidade do ambiente, com uma fotocélula 
resistiva (LDR), cujo princípio de funcionamento é variação da resistência de acordo com a 
luminosidade, e esta energia luminosa será convertida em um sinal elétrico que servirá como sinal de 
controle liga/desliga das luminárias (BOYLESTARD, 2004). A outra parte do protótipo trabalhará com 
sinais de infravermelho, com um circuito receptor utilizando um foto transistor, cujo princípio de 
funcionamento é converter a radiação infravermelha em sinal elétrico (BRAGA, 2007), e após esta 
conversão este sinal será utilizado como sinal de controle liga/desliga dos equipamentos e eletro-
eletrônicos do usuário final tais como: luminárias, televisores, geladeiras, microondas, ventiladores de 
teto, ventiladores de parede, centrais de ar-condicionado, condicionadores de ar sem controle remoto, 
bombas de água, bombas de recalque, portões de garagem, freezer, rádios, frigobar, liquidificadores, 
máquinas de lavar, batedeiras entre outros aparelhos. 

Com a implementação do protótipo nos sistemas de energia dos usuários finais o mesmo poderá 
proporcionar a economia de energia em residências, indústrias e comércios, diminuindo o dispêndio 
com a conta de luz sem perder nada do conforto dos aparelhos elétricos, proporcionando sistemas com 
mais eficiência energética ajudando o Brasil a continuar crescendo sem problemas de abastecimento de 
energia, e suas fontes não renováveis.. 

  

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto foi dividida em três partes: 

Fundamentação Teórica 

Simulação e validação do protótipo com ferramentas computacionais 

Levantamento da lista de materiais 

2.1 Fundamentação Teórica 

O LED (Light Emitting Diode ou Diodo Emissor de Luz) é um dispositivo semicondutor formado por 
uma junção PN, que ao ser energizado emite luz. O princípio utilizado no LED para fazê-lo emitir luz é 
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chamado de eletroluminescência. Quando os elétrons livres próximos a uma junção semicondutora se 
combinam com as lacunas há uma mudança no estado energético do elétron, isto porque a energia de 
um elétron livre é maior que a de seu estado atual na banda de valência. A diferença de energia é 
dissipada na forma de um fóton, partícula envolvida nas interações eletromagnéticas, umas das 
manifestações das ondas eletromagnéticas é a luz e o infravermelho (BRAGA, 2005). Na figura 1, ilustra 
o diodo emissor de luz e sua composição. 

Figura 1 – Diodo LED 

A radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro 
eletromagnético, vide figura 2, que está adjacente aos comprimentos de onda longos, ou final vermelho 
do espectro da luz visível. Ainda que em vertebrados não seja percebida na forma de luz, a radiação IV 
pode ser percebida como calor, por terminações nervosas especializadas da pele, conhecidas como 
termorreceptores. 

  
Figura 2 – Espectro Luminoso 

A radiação infravermelha foi descoberta em 1800 por William Herschell, um astrônomo inglês 
de origem alemã. Hershell colocou um termômetro de mercúrio no espectro obtido por um prisma de 
cristal com o a finalidade de medir o calor emitido por cada cor. Descobriu que o calor era mais forte ao 
lado do vermelho do espectro, observando que ali não havia luz. Esta foi a primeira experiência que 
demonstrou que o calor pode ser captado em forma de imagem, como acontece com a luz visível. 

Esta radiação é muito utilizada nas trocas de informações entre computadores, celulares e 
outros eletrônicos, como condicionadores de ar, televisores, portões de garagem e etc (TAUB, 1984). 

O LDR (Resistor Dependente de Luz) é um tipo de resistor cuja resistência varia conforme a 
intensidade de radiação eletromagnética do espectro visível que incide sobre ele. Um LDR é um 
transdutor de entrada (sensor) que converte a luz em valores de resistência. É feito de sulfeto de 
cádmio (CdS) ou seleneto de cádmio (CdSe). Sua resistência diminui quando a luz é muito alta, e quando 
a luz é baixa, a resistência no LDR aumenta. Um multímetro pode ser usado para encontrar a resistência 
na escuridão ou na presença de luz intensa. Estes são os resultados típicos para um LDR padrão: 
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Por muitos anos o LDR mais comum foi o ORP12, mas nos últimos anos, o modelo NORP12 tem 
se tornado muito comum. O NORP12 possui um diâmetro de aproximadamente 13 mm. LDRs menores 
estão também disponíveis no mercado, existem tipos onde o diâmetro é de aproximadamente 5 mm. 
Um LDR é sensível das faixas: Infravermelho (IR), Luz visível e Ultravioleta (UV) Um LDR pode ser soldado 
de maneira simples, nenhuma precaução especial é requerida ao fazê-lo. Apenas deve-se ficar atento 
com aquecimento excessivo, como com qualquer outro componente. O LDR é muito freqüentemente 
utilizado nas chamadas fotocélulas que controlam o acendimento de poste de iluminação e luzes em 
residências. Também é utilizado em sensores fotos-elétricos assim como foto-diodo. 

2.2 Simulação e validação do protótipo com ferramentas computacionais 

A proposta inicial do protótipo foi dividida em estágios, e cada estágio era feito a simulação e 
teste do sistema via software, o sistema fora concebido por cálculos teóricos e em seguida foram 
utilizados os softwares para elaboração e simulação do sistema foram o Multisim 10.0, o Proteus 7.6 e o 
Orcad 9.0 sendo como forma de testar o dimensionamento do circuito via software foram feitas 
medições com osciloscópio virtual e analisada as respectivas formas de onda após cada estágio.  

Após a conclusão da etapa de simulação, seguiu-se para etapa de validação do sistema por meio 
de matriz de contatos onde o circuito do sistema foi montado estágio por estágio e validado, na prática 
com medições reais, utilizando os equipamentos de bancada: milivoltímetro, amperímetro, osciloscópio 
e gerador de funções. 

2.3 Levantamento da lista de materiais 

Materiais do Sistema: Fonte de alimentação de 12Vdc, resistor foto-sensível LDR (Light-
dependent-resistor), receptor de IR - infravermelho (utilizou-se o foto-transistor), resistores de carbono 
1/4W de 680 , 1k , 2k , 3,3k  e10k , capacitores eletrolíticos de 10 F/25V, diodos retificadores 
1N4004, transistores bipolares de uso geral BC548 e 2N2222A,  circuitos integrados tais como: contador 
4518, flip-flop 4027B e comparador LM339, régua com filtro de linha, relé de 12Vdc, placas de fenolite e 
universal. 

Esses componentes foram selecionados e dimensionados especificamente, para construção do 
protótipo, que utiliza o sinal do resistor LDR e do receptor IR mostrados na figura 3, já para o emissor 
utilizou-se o controle remoto de televisor na figura 4, onde, pode-se utilizar outro emissor IR que esteja 
na faixa de freqüência de 30 a 60 kHz (faixa de freqüência modulada da maioria dos emissores 
infravermelho de eletroeletrônicos). 

 
Figura 3 - A esquerda o componente eletrônico light-dependent-resistor (LDR) e a direita o componente de 

recepção de Foto-transistor de infrared (IR). 
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3. RESULTADOS 

Como resultados obtidos da criação do protótipo que foram utilizados como elementos sensores 
o LDR (foto-resistor) e o IR (foto-receptor), mostrados na figura 3, já o emissor utilizou-se o controle 
remoto de televisor, que emite um sinal na faixa de freqüência de 30 a 60 kHz, mostrado na figura 4, 
juntamente com a o princípio de transmissão e recepção de sinal em IR, o circuito do IR trata-se de um 
receptor, onde o foto transistor capita a luz infravermelha e converte em tensão na faixa de 400 a 500 
mV, mostrado na figura 4, este sinal é amplificado através de um circuito com transistor, em seguido é 
tratado passando por um detector de envoltória ou de pico, onde é filtrado, retificado e mantido o sinal 
estável, por seguinte é comparado com uma tensão de referência de 200mV, e vai para a entrada de um 
circuito de comutação de estado o flip-flop JK, com J e K recebendo nível alto (TOKHEIM,1994; MELO, 
2003; CAPUANO, 2002). 

Como entre o sistema de transmissão e recepção não existe protocolo, o sistema sofreu 
instabilidade com influência da luz ambiente que também contém uma parcela de luz infravermelha, 
para isso utilizou-se, conforme TOCCI, o contador 4518 (Dual BCD counter), conforme demonstrado na 
figura 5, que possui internamente um flip-flop e um circuito de divisor de freqüência (MALVINO, 1987), 
então a saída do sinal é recolhida na saída do bit LSB, bit menos significativo do contador, que se liga a 
uma chave de seleção do tipo H-H, que está ligada à base do transistor BC 548 configurado como chave 
eletrônica, que aciona o relé que controla a alimentação da régua. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4 – (a) Emissor de Infravermelho na faixa de 30 a 60kHz e o (b) Princípio de transmissão e recepção de 
Controle remoto com IR. 

 

O circuito do LDR possui um divisor de tensão na entrada formado pelo LDR e um 
potenciômetro em série, de tal forma que conforme a variação de luminosidade do ambiente o LDR 
aumenta ou diminui a sua resistência, foram obtidos os seguintes valores de resistência com a luz acesa 
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10k  e com a luz apagada 40k . Esta variação de resistência gera uma variação de tensão que é 
comparada com uma tensão de referência ajustável na faixa de 100mV a 5V, passando então pelo 
circuito do flip-flop J-K, ligando-se à base do transistor BC548, onde sua saída também vai para o relé de 
12Vdc que controla a alimentação da régua, conforme a figura 6. 

 
Figura 5 - Circuito elétrico de recepção de infravermelho. 

 
Figura 6 - Circuito elétrico do LDR. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o controle remoto utilizado como circuito emissor foi possível obter com este protótipo um 
alcance de aproximadamente 5 metros em um ângulo de aproximadamente 30º radialmente do circuito 
de recepção. O protótipo funciona relativamente bem mesmo com algumas obstruções entre o emissor 
e o circuito de recepção.  

No circuito do LDR conseguiram-se ótimos ajustes de sensibilidade tanto para luz quanto para 
sombra, funcionando como excelente sensor de luz e/ou sombra, e com ajuste adequado e utilizando-se 
um laser como sinal foi possível também utilizar o protótipo como sensor de presença, criando-se uma 
barreira com o laser com o foco direcionado para o LDR e com a interrupção desta barreira era acionada 
o sistema, dando assim mais possibilidades de aplicações do protótipo e uma maior versatilidade sem 
precisar cria um novo projeto. 

Possíveis melhorias para projetos futuros, a utilização de módulos híbridos com emissor e 
transmissor em radiofreqüência na banda de centenas de MHz, par casado. Outra melhoria seria a 
utilização de um controlador lógico programável (CLP) para o controle e monitoramento de cargas, 
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dando assim mais possibilidades de implementações futuras com interfaces homem máquina (IHM), 
sistemas supervisórios e acessos remotos. Agradecimentos a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Amazonas – FAPEAM na colaboração do desenvolvimento do projeto. 
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RESUMO 

 As empresas de saneamento do Brasil têm um grande desafio para o século XXI, 
procurar diminuir o índice de desperdícios físicos (água, produtos químicos e energia elétrica) 
e financeiros causados pela ineficiência operacional dos sistemas de abastecimentos de água 
potável, levando-se em consideração que atualmente já se enfrenta, em alguns casos, a 
escassez dos recursos hídricos. Os sistemas de abastecimentos estão cada vez mais complexos 
porque buscam minimizar os desperdícios e ao mesmo tempo atender melhor ao crescente 
número de usuários. Contudo, a evolução tecnológica está presente para diminuir a 
complexidade dos desafios impostos pela necessidade de contemplar os usuários com maior 
qualidade e eficiência nos serviços. Um dos grandes desafios para as empresas de 
abastecimentos de água está em proporcionar um serviço de boa qualidade contemplando a 
diminuição das despesas com energia elétrica. Diante disso, desenvolveu-se um trabalho de 
pesquisa através de um método que busca controlar a pressão da rede de distribuição em 
sistemas que não apresentam na sua configuração o reservatório e que por isso a água sai do 
poço diretamente para a rede de distribuição. O método de controle da pressão (controle 
inteligente) utiliza a lógica fuzzy para eliminar o desperdício de energia elétrica e os 
vazamentos provocados pela produção das bombas que injetam diretamente na rede de 
distribuição, provocando desperdício de energia quando o consumo das residências é reduzido 
causando o saturamento da rede. Esse trabalho foi realizado no condomínio Green Club II, 
situado na cidade de Parnamirim - RN, com o objetivo de estudar o comportamento da 
pressão de um poço de água potável que injeta diretamente na rede de distribuição. O estudo 
só foi possível em virtude da necessidade que havia de se encontrar uma solução para os sete 
vazamentos (média semanal) existentes na rede de distribuição e nos ramais das residências 
do respectivo condomínio, fato que despertou o interesse em desenvolver um trabalho com o 
intuito de realizar as experiências contidas nesta pesquisa. 

 

Palavras chave: Controle da Pressão, Eficiência, Economia, Controle Inteligente.  
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Carrijo et al. (2003), O crescimento desordenado das cidades brasileiras 
aliado à falta de investimentos no setor de saneamento básico tornam os sistemas de 
abastecimento de água ineficazes e de difícil operacionalidade. Uma das maneiras 
encontradas para contornar a falta de recursos no setor foi a construção mais barata de novos 
sistemas sem a presença de reservatórios de distribuição. Assim sendo, é necessária a 
existencia de um controle eficaz na pressão da rede de distribuição para não prejudicar o 
desempenho das estações de bombeamento, pois a retirada do reservatório implica na variação 
do ponto de trabalho das bombas presentes nas estações que servem para bombear água para 
a rede de distribuição, podendo aumentar sua potência requerida, quando a pressão diminuir e 
consequentemente a vazão aumentar, ou chegar ao extemo de funcionar sem bombear, 
quando a pressão aumentar muito e sua vazão chegar a valores próximos de zero, definido 
como o ponto de shut off da bomba.  

O reservatório de distribuição representa cerca de 20% a 40% (vinte a quarenta por 
cento) do valor total da obra dos sistemas de abastecimento de água, de acordo com 
informações obtidas a partir dos orçamentos realizados no ano de 2010 pela Companhia de 
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN. Assim, encontrar uma forma de retirá-lo 
do processo de abastecimento sem perdas na qualidade do abastecimento ou sem causar 
dificuldades operacionais no sistema representa uma das alternativas para solução do 
problema da falta de recursos financeiros. 

As dificuldades operacionais apresentadas por sistemas que não dispõe de 
reservatórios de distribuição e que, por esse motivo, injetam água diretamente na rede de 
distribuição, resultam em: 

Saturação da rede de distribuição em determinados horários 
(diminuição do consumo de água) levando-a a criar faixas de altas 
pressões que tem como consequência o surgimento de inúmeros 
vazamentos; 

 Desperdício de produtos químicos; desgastes prematuros nos 
equipamentos; aumento do consumo de energia elétrica, entre outros. 

Um sistema de abastecimento de água capaz de atender a população de forma mais 
barata e que mantenha a qualidade do produto é algo de interesse das empresas do setor de 
saneamento e de pesquisadores da área como, por exemplo, Gomes e Carrijo. Por essa razão 
foi realizado um estudo sobre o assunto em questão com o objetivo de encontrar soluções 
voltadas para este fim. 
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A pesquisa abrange o controle do conjunto motobomba através do uso de um 
inversor de frequência para modular a velocidade do motor e assim poder controlar a 
pressão na rede de distribuição, porque determinados sistemas de bombeamento requerem 
um controle de vazão e pressão, principalmente quando há variação da demanda, o que 
torna esseas variáveis, vazão e pressão, imprescisas.  

Para conseguir esse tipo de controle que emula a forma humana de pensar é 
necessário o uso de um controlador Lógico Programável (CLP), ou algum outro dispositivo 
de comando que tenha lógica fuzzy incorporada, pois segundo Simões e Shaw (2007) “A 
lógica fuzzy é uma técnica que incorpora a forma humanade pensar em um sistema de 
controle e dessa forma pode controlar  variáveis imprecisas”. 

Segundo Gomes et al. (2007) o controle da vazão/pressão é necessário quando a 
carga requerida ao sistema de bombeamento varia ao longo do dia, o que ocorre, 
geralmente, quando há injeção direta no sistema. De acordo com a variação da curva de 
consumo ao longo do tempo, em redes hidráulicas, geralmente a vazão atinge um valor 
máximo entre as nove horas e as quinze horas e um valor mínimo durante a madrugada, 
horário que apresenta as pressões máximas.  

É necessário encontrar um valor de referência para a pressão em diversos horários, 
nos dias da semana e nas condições climáticas, períodos de sol e chuva, de forma que esse 
referencial forneça as condições para se antecipar as ações de controle, dessa forma o 
controle passa a ser denominado “controle inteligente”. 

O estudo sobre o controle da pressão na rede de distribuição de água foi 
realizada a partir da coleta dos dados hidráulicos (pressão e vazão) e elétricos (tensão, 
correntes e potência ativa) no sistema de abastecimento de água do condomínio Green Club 
II, localizado na cidade de Parnamirim - RN, no período de junho a agosto do ano de 2011. 

A proposta desta pesquisa consiste em buscar soluções mais econômicas para o 
problema do descontrole da pressão na rede de abastecimento de água, para isso utilizou-se 
um controlador fuzzy Proporcional e Integral (fuzzyPI) para manter a pressão controlada 
dentro de uma faixa de valores, otimizando a distribuição de água pela rede. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

O sisitema de abastecimento de água sem o reservatório de distribuiçao pode 
funcionar adequadamente e atender a população sem causar problemas no abastecimento, 
desde que seja feito um controle da pressão. 

2.1 Sistema 

O condomínio Green Club II tem 312 lotes de terrenos, mas até o presente só 117 
foram ocupados. O sistema de abastecimento de água do condomínio é composto por quatro 
partes:  

Um poço artesiano, utilizado como manancial de exploração; 

 Um conjunto motobomba submerso, usado para recalcar a água do poço 
até as residências, acionado por um inversor de frequência; 

 A rede de distribuição, composta por tubulações distribuídas ao longo das 
avenidas que complementa o processo de abastecimento e os ramais, que 
interligam a rede aos reservatórios das residências. 

A água que abastece o condomínio vem de um poço artesiano, perfurado com uma 
profundidade de 75 metros, no diâmetro de 250 mm, tem paredes revestidas com tubos de 
PVC. 

A produção de água para abastecer o condomínio é feita utilizando-se um conjunto 
motobomba submerso fabricado pela BOMBAS LEÃO S.A., modelo S35/6, com potência de 13 
CV, alimentado na tensão de 380 V.  

A rede de distribuição projetada para o condomínio tem um comprimento total de 
4.725 metros, sendo 330m no diâmetro de 100 mm, 486 metros no diâmetro de 75 mm e 
3.909 m de 50 mm. O projeto atende seus condôminos com a rede de distribuição passando 
na calçada de cada lote 

Os gastos com o sistema foram: 

Poço equipado com bomba R$ 30.169,93; 

Painel com inversor de frequência R$ 5.800,00; 

 Rede de distribuição R$ 107.068,50; 

Ramais de ligações R$ 56.160,00;  

Estimativa para construção do reservatório é de R$ 92.318,90, valores 
corrigidos em março de 2010 e que representa 31,7% (trinta e um vírgula 
sete por cento) do custo total da obra. 
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2.1.1 Dimensionamento  

O dimensionamento da rede utilizou o método do seccionamento fictício. A 
população atendida é de 1.560 pessoas, para uma taxa de ocupação de 05 pessoas por 
resiidência, dados do Censo de 2010 do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
nos 312 lotes. A cota per capta, (quantidade de água distribuída diariamente para cada 
pessoa) adotada foi de 200 litros. O cálculo para o dimensionamento da bomba do sistema 
que bombeia direto na rede de distribuição é feito utilizando-se a vazão máxima o qual usa os 
fatores de segurança K1= 1,2 e K2=1,5 (K1- fator de segurança para o dia de maior consumo 
de água e K2 fator de segurança da hora de maior consumo de água). 

No dimensionamento das redes de distribuição ramificadas ou redes malhadas, como 
são conhecidas no meio hidráulico, sujeitas ao seccionamento fictício para efeito de cálculo, 
de acordo com Azevedo Neto at al (1977), considera-se uma vazão de distribuição por metro 
de canalização. Nesse método do seccionamento fictício o sistema é dividido em setores de 
distribuição, a vazão máxima a ser calculada em litros por segundo l/s por metro de 
canalização é dada por: [ver eq. 2.1] 

 

qmáx=                                                                [eq.2.1] 

onde:                   
qmáx = vazão máxima distribuída ao longo da canalização, ou vazão em marcha, do 
dia e hora de maiores consumos, expresso em litros por segundo por metro de 
canalização; 

n = número médio de pessoas abastecidas por metro de canalização; 

k1 = coeficiente relativo ao dia de maior consumo (valores usuais: 1,25 a 1,5); 

k2 = coeficiente relativo a hora de maior consumo (valor comum: 1,5); 

q = quota per capta (litros por habitantes dia, l/hab. dia).  

Nesta pesquisa ainda se utilizou a vazão média [eq. 2.2] e a mínima [eq. 2.3], que 
são calculadas pelas formulas: 

 

qméd=                                                                    [eq. 2.2] 

qmín= qméd  * 0,5                                                           [eq. 2.3] 
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Ainda de Azevedo Neto at al (1977), a determinação da perda de carga unitária em 
metros, ou perda de pressão unitária em metros “j” é calculada a partir dos valores da média 
das vazões “Q” que passam no trecho, (jusante e montante), do diâmetro “D” do trecho e do 
coeficiente de rugosidade “C” que depende do material de que é feito o conduto, da natureza 
interna das suas paredes, da idade da tubulação, etc. Os valores de “C” para o PVC é 140, 
retirado da tabela do livro Manual de Hidráulica de Azevedo Neto.  

 

          = ,( ,   ) ,   ,                                          [eq. 2.4] 

 

A determinação da perda de carga total em metros, ou perda de pressão total em 
metros “hf” (ver [eq. 2.5]) é obtida multiplicando-se a perda de carga unitária “j” pelo 
comprimento do trecho “L”. 

 

hf = j x L                                                                [eq. 2.5] 

 

O cálculo das cotas piezométricas de montantes e jusantes é obtido a partir do nó 
mais desfavorável para pressão, ou o ponto mais alto da rede, a ele é atribuída uma pressão 
superior a mínima recomendável para atendimento 1,0 kg/cm². Esta pressão será somada 
com a cota do terreno, resultando assim na cota piezométrica do nó. No trecho seguinte, a 
cota piezométrica de montante é igual à cota piezométrica de jusante mais a perda de carga 
no trecho, e assim o processo se repetirá até o início da rede de distribuição.   

A escolha de uma bomba centrífuga é feita a partir da vazão necessária para atender 
o consumo máximo da população e da altura manométrica total (AMT) que é a soma das 
perdas de cargas mais o desnível geométrico a serem vencidos. As curvas características das 
bombas relacionam a vazão recalcada com a AMT, com a potência absorvida, com o 
rendimento e, às vezes, com a altura máxima de sucção.  

De acordo com Gomes et al, (2007) a crescente necessidade de se aperfeiçoar a 
operação dos sistemas de abastecimento de água, visando reduzir o consumo de energia 
elétrica, tem levado à implantação de sistemas que possibilitem a variação da velocidade das 
bombas através do uso de inversores de frequência. E a operação de bombas em velocidade 
variável obedece ao principio da semelhança, onde uma bomba é sempre homóloga a ela 
própria em rotações distintas. Neste caso, as leis de similaridade que governam as relações 
entre a velocidade de rotação, “N”, a vazão, “Q”, a altura manométrica, “H” e a potência 
hidráulica, “P”, podem ser expressas por: 
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 =                                                                         [eq. 2.6] 

 

=                                                                   [eq. 2.7] 

 

=                                                                        [eq. 2.8] 

Uma análise da equação [2.6] nos leva a concluir que a vazão aumenta 
proporcionalmente com a rotação. Na equação [2.7] fica evidente que altura manométrica vai 
variar com o quadrado da rotação e finalmente a equação [2.8] demonstra que a potência 
varia com o cubo da velocidade. Assim, matematicamente pode-se determinar que uma 
redução de dez por cento na velocidade leva a uma diminuição na potência em 
aproximadamente vinte e sete por cento.  

2.2 Controle 

O controle da pressão na rede de distribuição poderá ser feito de duas formas, a 
primeira através da hidráulica onde se utiliza de tubulações de derivações que aliviam a 
pressão na rede quando esta sofre a diminuição do consumo de água retornando assim, com 
a água excedente de volta para dentro do poço. Essa forma gera grande desperdício de 
energia elétrica uma vez que a água bombeada de dentro para fora do poço quando não 
utilizada retorna para o poço. 

A segunda maneira de controle é o elétrico, onde a velocidade do motor é reduzida 
através do inversor de frequência. Essa forma de controle se apresenta como uma maneira 
racional de economizar energia elétrica, por relacionar a pressão do sistema ao inversor, de 
maneira que um valor de referência para a pressão (set point) é informado ao inversor que 
persegue a referência ajustando a velocidade do motor. 

Segundo, Gomes et al, (2007) em certos casos particulares a aplicação de bombas 
operando com variação da velocidade de rotação oferece grande potencial para a redução do 
consumo de energia. Os resultados vão, frequentemente, bem além do ganho quantitativo de 
energia e pode incluir aumento do desempenho e confiabilidade no sistema de distribuição 
de água.  
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Foram estudados os valores da pressão em certos horários, durante todos os dias da 
semana para obtenção de um valor de referência. Esse referencial de pressão forneçe as 
condições ideais para aplicação de um controle clássico proporcional e integral (PI) e para o 
controle fuzzy PI.    

Para realizar o estudo sobre o controle da pressão na rede de distribuição de água 
realizou-se o monitoramento do sistema no período de junho a agosto do ano de 2011 na 
saída do poço e na residência nº 216 com a cota do terreno no ponto mais alto. Para isso, 
utilizou-se um Data Logger de dois canais (vazão e pressão), no poço, e um manômetro 
registrador na residência, conforme figuras 01 e 02. Os dados hidráulicos (pressão e vazão) 
coletados serviram para mostrar o quão importante é a realização desse controle.   
            

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 01 – Data Logger de dois canais, vazão e pressão. 
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Figura 02- Manômetro registrador 

 

Na figura 03 é possível observar que a vazão no início da operação apresenta valores 
com o dobro do projetado, ou seja, 12,44 l/s, enquanto o valor de projeto é de 6,35 l/s e a 
pressão de 0,1 kg/cm². Esses valores mostram o comportamento descontrolado da vazão e da 
pressão simultaneamente na saída do poço. 
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Após 3 horas de foncionamento a vazão diminuiu para 8,28 l/s, ainda superior a de 
projeto, e a pressão alcançou 3,88 kg/cm² na saída do poço e 2,85 kg/cm² na residência nº 
216, como pode ser visto no gráfico do manômetro registrador figura04. Esses dados refletem 
o descontrole operacional do sistema quando operando em malha aberta, pois o conjunto 
motobomba demanda uma potência de 12,8 kW quando deveria ser apenas 11,1 kW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 04 – Gráfico do manômetro registrador. 
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Figura 03 – Gráfico da vazão e pressão no tempo, sistema operando sem controle, saída do poço. 
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2.2.1 Controle proporcional e Integral – PI 
A implantação do controle Proporcional e Integral – PI, utilizou um transdutor de 

pressão na saída do poço para converter o sinal da pressão em corrente de 4 a 20 mA, 
fechando a malha, como mostrado na figura 05. O set point (SP) considerado foi de 12,0 mA 
que equivale em pressão a 2,0 kg/cm². Esse sistema de controle está representado no 
diagrama de bloco (figura 05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Com a aplicação do controle PI coletou-se novos valores para a pressão e vazão. 

Assim, obtive-se a vazão inicial com os mesmos 12,44 l/s, mas ao término das três horas de 
operação estava com 7,88 l/s, menor que o valor com a malha aberta que foi de 8,28 l/s. A 
pressão que se inicia sempre com um valor baixo 0,1 kg/cm² após uma hora de operação 
alcançou o valor de referencia (SP) e manteve-se neste patamar durante o tempo restante da 
operação do sistema, conforme visto na figura 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao atingir a referencia, a pressão demandou uma potência requerida pelo conjunto 

motobomba de 11,1 kW menor em 1,7 kW se comparado com a potência requerida do 
regime anterior. Essa diferença na potência leva o sistema a economizar energia elétrica.   

Figura 05 – diagrama de bloco do controle PI 

Figura 06 – Gráfico da vazão e pressão constate no tempo, sistema operando com controle, saída do poço.  
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Os valores da potência do conjunto motobomba foram conseguidos utilizando-se 
um instrumento que mede essa grandeza - analisador de energia elétrica ET-5080 da Minipa, 
figura 07.  

 

 

Figura 07 – analisador de energia ET-5080 

 
A figura 08 apresenta o gráfico com a curva do sistema identificada através da linha 

cheia para a vazão versos pressão, que é calculada utilizando-se a fórmula [eq. 2.4]. 
As linhas tracejadas representam as curvas de bombas para os vários pontos de 

operação do sistema. A primeira linha tracejada, na cor amarela, identifica o ponto de 
operação da bomba quando o sistema encontra-se com ação de controle ajustado para a 
pressão de 2,0 kg/cm². Neste ponto a vazão atinge valores na ordem de 8,2 l/s contra uma 
pressão de 2,0 kg/cm² no poço e na residência a pressão de 1,7 kg/cm². Foi o primeiro ponto 
estudado e levou a bomba a requerer uma potência do motor de 11,1 kW.  

A segunda linha, verde, apresenta a curva da bomba para o ponto de operação 
projetado com a vazão de 6,35 l/s e a pressão de 1,7 kg/cm² no poço e 1,4 kg/cm² na 
residência. Esse ponto requer uma potência do motor de apenas 10,1 kW.    

A terceira linha, vermelha, representa o ponto de trabalho para a situação real do 
condomínio que hoje só tem pouco mais de 1/3 da ocupação, ou seja, apenas 117 lotes 
ocupados, sendo: 80 casas e 37 construções. Neste ponto a vazão necessária para atender ao 
condomínio é de 4,35 l/s contra uma pressão de 1,5 kg/cm² na saída do poço e 1,15 kg/cm² 
na residência. A potência requerida pela bomba é de 9,80 kW. 

Por fim a ultima linha, azul, representa a curva de operação da bomba com menor 
vazão e pressão, 3,0 l/s e 13,96 kg/cm² respectivamente e de 9,9 kg/cm² na residência, 
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capazes de atender a demanda do condomínio nos finais de semana e nos dias de chuva. 
Neste ponto a bomba requer do motor uma potência de 8,3 kW. Contudo, ele só deverá 
operar neste ponto quando o sistema estiver sofrendo influencias do período chuvoso e nos 
finais de semana, ocasião que o consumo é menor.  

 

 
Figura 08- Gráfico da curva do sistema com as curvas de bombas para pontos de 

operações. 
 

2.2.2 Controle fuzzy PI 
Nos últimos anos, pesquisadores como Yu e DE-Biao adicionaram estratégias de 

controle baseadas em lógica fuzzy para uma variedade de sistemas de controle, obtendo 
resultados satisfatórios.   

A associação do sistema fuzzy com o controlador PI deverá propiciar o controle da 
pressão na rede através do ajuste da velocidade do motor que aciona a bomba centrifuga. O 
sistema fuzzy, não requer um profundo conhecimento matemático, mas o projetista 
necessita, entretanto, de uma grande compreensão das incertezas e imprecisões dos 
processos nas plantas, abordando as características de manuseio de informações imprecisas 
de forma muito distinta da teoria da probabilidade. Nesse sistema foi estudada uma faixa 
referencial de pressão para regulação desta. Essa faixa poderá variar de acordo com os dias 
da semana e as condições climáticas de sol e chuva. O uso da faixa otimiza o sistema quanto a 
distribuição de água e economia de energia elétrica.      
 Uma comparação entre as maneiras de operação anteriores e esta, é que na primeira 
não existe nenhum controle, logo o sistema funciona com um alto índice de desperdício.   
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Na segunda maneira o controle PI já garante uma economia de energia e minimiza o 
desperdício. Por último, no controle fuzzy o sistema passa a operar com uma eficiência 
maior frente aos modelos anteriores, pois flexibiliza o ponto de operação da bomba para 
situações de menor demanda de água. Isto torna o sistema mais eficiente e otimizado quanto 
ao atendimento para demanda de água.  

O controle fuzzy projetado modificou a estrutura do diagrama de bloco apresentado 
no controle PI, neste controle o bloco fuzzy passa a gerar um sinal de referência (set point) 
para o controlador PI, conforme figura 09. Esse sinal vai variar de acordo com os dias da 
semana e as condições do clima (sol e chuva) diferente do anterior (PI) que é sempre 
constante, por isso ele consegue antecipar as ações de controle, mudando o referencial de 
pressão e tornando o sistema mais adaptado as variações comportamentais. 

 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 09 – diagrama de bloco do controlador fuzzy 

O controlador fuzzy foi projetado para ser utilizado no Sun Spot, um dispositivo que 
incorpora a logica fuzzy. Sua unidade básica inclui um acelerômetro e sensores de luz e de 
temperatura, oito LEDs multicoloridos, dois interruptores de controle, 05 entradas digitais, 
entradas e saídas analógicas e uma bateria recarregável.   

O projeto desenvolvido com a lógica fuzzy possui duas entradas. A primeira 
denominada erro e a outra entrada denominada tempo (condições climáticas: sol e chuva), 
ambas integradas ao calendário (dias da semana). Essa integração forma a base de regras 
para gerar os sinais de saída.  A variável erro apresenta 05 funções de pertinência com as 
seguintes denominações: pressão baixa, pressão média, set point, pressão média alta e 
pressão alta, todas variando no universo de discurso de 0 a 4 kg/cm². A entrada da variável 
tempo apresenta apenas duas funções de pertinência (sol e chuva) no universo de discurso de 
0 a 1.   

Finalmente os dias da semana foram divididos em dois períodos, o primeiro 
denominado de semana, contempla os dias da segunda a sexta feira e o outro denominado de 
final de semana, contemplando o sábado e domingo.  Essa contemplação, juntamente com as 
entradas deram origem a 19 (dezenove) regras para gerar os três sinais de saídas, velocidade 
alta, média e baixa.  
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O sistema do condomínio foi monitorado durante dois meses, nesse ínterim, foi 

possível executar os dois tipos de controle, o clássico PI e o fuzzy PI. Ambos se mostraram bem 
eficientes frente à operação sem controle.    

Como foi visto aplicando-se o controle PI é possível reduzir o consumo de energia 
elétrica kWh em cerca de 13,7% (treze virgula sete por cento), o consumo de produtos 
químicos e o número de vazamentos do sistema que era de 07 por semana passou para 01, 
valores médios, todos em função da diminuição da pressão. Na aplicação do controle fuzzy PI 
os mesmos itens sofrerão uma redução de no mínimo 13,7% podendo alcançar até 35% no 
caso do sistema operar no mês em que ocorra chuva todos os dias.  

É preciso lembrar ainda que na aplicação de um desses dois tipos de controle os 
imóveis do condomínio receberão a água na pressão mínima recomendável pelo projeto e na 
quantidade necessária para o seu abastecimento. A redução na pressão faz aumentar a vida 
útil da tubulação principalmente nos ramais que são projetados para trabalharem com 
pressões baixas, até 3,0 kg/cm².   

A diminuição dos vazamentos levou a redução do desperdício de água tratada, de 
energia elétrica e dos produtos químicos, pois na ocorrência deles a água bombeada do poço 
não é aproveitada para o consumo humano e retorna para o lençol freático através da 
infiltração, além de manter a regularidade no abastecimento, o que provoca confiabilidade no 
atendimento da água.  

Por fim, esse estudo demonstra que uma solução de baixo custo existe para o 
problema causado pela falta do reservatório no sistema de abastecimento de água, pois 
enquanto o reservatório custa 31,7% do valor total da obra em reais os equipamentos para 
executar esse controle não superaram 2% (dois por cento) do custo da obra. 
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CONTROLE DE VAZÃO DE BIOGÁS COM BAIXA PRESSÃO BASEADO EM 
ALGORITIMO PID PARA PRODUÇÃO DESCENTRALIZADA DE ELETRICIDADE

 A. P. Moreira1, P. C. M. Carvalho2, M. R. B. Neto3, J. S. P. Neto4, A. Barbosa5,  
1Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza , 2Universidade Federal do Ceará, 3Instituto Federal Sertão 

Pernambucano, 4Universidade Federal do Ceará, 5Instituto Federal do Ceará - Campus Fortaleza 
apmoreira@ifce.edu.br – carvalho@dee.ufc.br, manuel.rangel@ifsertao-pe.edu.br, neto@tbmtextil.com.br, 
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RESUMO 

 No Brasil, a elevada população e sua concentração em grandes centros urbanos e a expressiva 
produção agropecuária e agroindustrial indicam um potencial significativo de produção de biogás na 
capital e interior do País através dos materiais orgânicos e excrementos animais. O acúmulo de dejetos 
pode criar um ambiente propício para ploriferação de vetores transmissores de doenças. Do ponto de 
vista sanitário, os dípteros são considerados os insetos mais importantes. Contudo, os pernilongos e 
borrachudos são hematófagos, podendo veicular doenças como a malária, a febre amarela ou a 
filariose. A qualidade e desempenho de diversos processos industriais exigem determinadas vazões de 
fluxo. O custo de alguns líquido e gases, como os combustíveis, tem como parâmetro de valor o fluxo 
medido através de um sistema de monitoramento, tornando-se necessário para efeitos de contabilidade 
para medir com precisão e controlar a taxa de fluxo. O objetivo deste artigo foi inserir o controle de 
vazão de biogás baseado em algoritmo Proporcional-Integral-Derivativo (PID) paralelo ao controle 
centrífugo do conjunto motor/gerador da planta de biogás do Laboratório de Energias Alternativas da 
Universidade Federal do Ceará. Foi realizada a identificação da planta através dos estimadores de 
mínimos quadrados recursivos (MQR), determinada a função de transferência discreta e posteriormente 
os parâmetros proporcionais e integrais. Utilizando o parâmetro proporcional e integral sugeridos no 
método de sintonia do programa Matlab-Simulink®, o controlador PID juntamente com o controlador 
centrífugo apresentou um desempenho satisfatório no ponto de vista do tempo de estabilidade com a 
variação da carga comparada ao controlador centrífugo existente atuando individualmente.  

 

 

Palavras-chave: Energias renováveis, Biomassa, Biogás, Biodigestores, Mínimos Quadrados Recursivos 
(MQR), Controle PID. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor elétrico do Brasil conta com grandes usinas hidrelétricas responsáveis pela geração da 
eletricidade consumida pelas regiões mais desenvolvidas do país. Porém para atender a demanda de 
regiões distantes dos grandes centros, como as comunidades isoladas da Região Norte, a relação custo 
benefício torna-se desvantajosa devido ao transporte da energia. 

O fornecimento de energia elétrica em comunidades rurais isoladas e áreas remotas tem sido um 
constante desafio, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, devido às 
enormes disparidades econômicas e sociais e, muitas vezes, às dimensões geográficas desses países. Há 
algum tempo, os sistemas de suprimento de energia alternativa descentralizados, utilizando recursos 
renováveis, têm sido empregados no atendimento a comunidades mais isoladas. Vários tipos desses 
sistemas têm sido estudados, mostrando-se economicamente viáveis em muitos países. 

Os Sistemas Isolados são predominantemente abastecidos por usinas térmicas movidas a óleo diesel 
e óleo combustível embora também abriguem pequenas centrais hidrelétricas (PCH), centrais geradoras 
hidrelétricas (CGH) e termelétricas movidas a biomassa. Estão localizados principalmente nos Estados de 
Amazonas, Roraima, Acre, Amapá e Rondônia. São assim denominados por não estarem interligados ao 
SIN e por não permitirem o intercâmbio de energia elétrica com outras regiões, em função das 
peculiaridades geográficas da região em que estão instalados. Segundo dados da Eletrobrás, esses 
sistemas atendem a uma área de 45 % do território brasileiro e a cerca de 3 % da população nacional e 
aproximadamente 1,3 milhão de consumidores espalhados por 380 localidades. Em 2008, respondiam 
por 3,4 % da energia elétrica produzida no país. Os sistemas isolados de maior porte suprem as capitais 
de Rio Branco (AC), Macapá (AP), Manaus (AM) e Porto Velho (RO) e o estado de Roraima (com exceção 
da capital Boa Vista e seus arredores, abastecidos pela Venezuela). Manaus tem o maior deles, com 50 
% do mercado total dos sistemas isolados (ANEEL, 2008). 

O desenvolvimento sustentável para a zona rural brasileira, mais especificamente para o semi-árido 
nordestino, continua a ser um desafio. Desafio por se tratar de uma problemática possuidora de um 
grande número de variáveis que estão estreitamente inter-relacionadas, tais como a desigualdade 
social, desertificação, êxodo rural, qualidade de vida e condições climáticas adversas. 

Levantamentos do Censo 2010, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
apontam que dos 20.108 domicílios de Tauá - CE, na Região dos Inhamuns, 3.072 estão abandonados. 
Em Quixeramobim - CE, dos 24.696 domicílios, 3.928 estão abandonados e Icó com 3.068 residências 
abandonadas do total de 2.1990 domicílios. A maior parte das residências fechadas se localiza na zona 
rural (IBGE, 2010). 

O Brasil dispõe de condições climáticas favoráveis para explorar a energia derivada dos dejetos 
animais e restos de cultura e dispensar o gás de bujão e o combustível líquido (querosene, gasolina, óleo 
diesel) para o homem urbano (ou rural) aliviando, com isso, o país de uma significativa parcela de 
importação de derivados do petróleo. Os resultados apresentados numa pesquisa revelam um potencial 
de produção de biogás superior a 50 milhões de m³ de CH4 por dia (ZANETTE, 2009). 

Para implantação de pequenas unidades geradoras de energia, o custo de implantação é um aspecto 
relevante. No sistema de geração de eletricidade com o biogás, quando são utilizadas pressões elevadas, 
como as citadas por Myken (2009), utilizam-se, obrigatoriamente, equipamentos e peças mais 
resistentes, que são normalmente onerosas, acarretando dificuldade à implantação de sistemas de 
pequeno porte em regiões isoladas e com população com baixa renda. 

Portanto, são necessários estudos sobre a utilização de equipamento de menor porte, como por 
exemplo, o sistema de controle de vazão do biogás com baixa pressão a fim de viabilizar sua utilização 
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em propriedades rurais e agroindústrias produtoras de biogás, fazendo com que o produtor agregue 
valor a seus produtos agrícolas. 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Potencial de Biomassa e Biogás 

Os sistemas modernos de bioenergia são importantes contribuintes para sistemas energéticos 
sustentáveis e desenvolvimento sustentável. A biomassa é uma opção atrativa para a mitigação das 
mudanças climáticas no setor energético porque é relativamente barata e pode ser utilizada para 
produzir eletricidade, assim como combustíveis líquidos, gasosos e sólidos refinados (BERNDES, 2002). 

Nas regiões Norte e Nordeste, segundo dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), 
foram moídas 64 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na safra 2008/2009, correspondente a 11\% 
do total do País e apresentou sua maior produção, ao longo do período analisado, na safra de 
2007/2008 com 64,6 milhões de toneladas e a menor produção foi observada na safra de 1993/94, com 
34,1 milhões de toneladas. O potencial teórico total da região está estimado em 120,3 MW (ÚNICA, 
2010). 

Em 2009, a colheita de babaçu na região Nordeste que ocorre nos estados do Maranhão, Piauí e 
Bahia foram de 102.777 ton, 5.250 ton e 335 ton respectivamente, apresentando a maior produção em 
1987 com 161.600 ton de amêndoas, equivalentes a 81\% da produção nacional (no total o Brasil 
apresentou uma produção de 197.396 ton) (IBGE, 2009a). 

A região Nordeste é a grande produtora de castanha de caju (em casca). O maior produtor é o 
Ceará, onde de acordo com o sindicato das indústrias de beneficiamento de castanha de caju - 
SINDICAJU registrou, na safra de 2009/2010, a produção de 104.421 mil toneladas de castanha de caju, 
seguido pelo estado do Rio Grande do Norte com 48.918 ton e Piauí com 42.963 ton. O potencial da 
casca de castanha de caju é estimado em 12,76 MW, com ênfase para o Norte Cearense (3,08 MW) 
(IBGE, 2009a). 

Os mais importantes resíduos gerados pela atividade biológica são os do gado bovino, suíno, caprino 
e ovino, que são criações relevantes e justificariam seu aproveitamento energético. A criação de 
caprinos é um sistema produtivo praticado no Brasil e que está concentrado no semi-árido nordestino, 
cerca de 90\% do rebanho nacional está na região Nordeste. Outras criações em destaque no Nordeste 
e que justificam seu aproveitamento energético são: bovino 13,8 %, Equino 25 %, suino 16,5 %, ovino 57 
% e galinhas 19,3 % (IBGE, 2009b). 

A instalação de usinas de produção de energia em aterros, também chamadas de Unidades de 
Reciclagem Energética de Resíduos Sólidos Urbanos (UREs), já é realidade em vários países do mundo. Já 
existem em funcionamento cerca de 700 delas ao redor do globo, enquanto ainda não há nenhuma em 
funcionamento no Brasil (SOUSA, 2009). Um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) listou as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes e 
mostrou que o país produziu 57 milhões de toneladas de resíduos sólidos somente em 2009. 

O lixo das 300 maiores cidades brasileiras poderia produzir 15 % da energia elétrica total consumida 
no país. A estimativa consta no Plano Decenal de Produção de Energia 2008/2017 e considera todo o 
lixo recolhido nestes municípios (MME, 2010). Segundo o coordenador de Energia e Comunicações da 
Secretaria estadual de Infraestrutura (Seinfra) do Governo do Estado do Ceará, a possibilidade de 
produção de energia através do lixo nos atuais aterros espalhados pelo Estado no Ceará é estimada de 
10 a 12 (MW) de energia (o suficiente para atender 25 mil habitantes) (SOUSA, 2009). 
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De acordo com os dados preliminares do Balanço Energético Nacional - BEN, documento produzido 
pela Empresa de Pesquisa Energética - EPE, a oferta de energia não renovável no país sofreu redução de 
quase 6 % entre 2008 e 2009. As fontes renováveis apresentaram queda dez vezes menor (0,6 %), o que 
contribuiu para um perfil ainda mais renovável da matriz nacional. As fontes renováveis (produtos da 
cana-de-açúcar, hidreletricidade, biomassa) responderam por 47,3 % de toda a energia da matriz 
energética brasileira em 2009 (BEN, 2010). De acordo com a Figura 1, em 2009, a participação da 
biomassa na matriz energética brasileira foi de 13,9 %. 

Figura 1- Perfil da matriz energética brasileira em 2009 (BEN, 2010). 

 

2.2 Controle PID

Após 60 anos da publicação das primeiras regras sistemáticas de sintonia de parâmetros do 
controlador PID (Nichols e Ziegler), e com a publicação de milhares de artigos de sintonia de controlador 
PID, seria de se esperar que a prática no projeto de malhas de controle industrial estivesse mais próxima 
da realidade teórica desenvolvida no meio acadêmico e científico. Entretanto, dados da literatura têm 
mostrado que, mesmo com todo o avanço, as malhas de controle PID não são adequadamente 
sintonizadas (ASTROM, 1994). Ender (1993) pesquisou a indústria de manufatura (malhas de 
temperatura, fluxo, vazão, pressão) e mostrou que 30 % das malhas opera em modo manual, 20 % 
utiliza a sintonia do controlador que veio da fábrica não importando as características específicas de 
cada malha ou suas condições de funcionamento, 30 % apresentou problemas relativos ao pobre 
desempenho dos sensores e elementos de atuadores. 

O controlador PID paralelo (Figura 2) é o algoritmo de controle que soma os três tipos de ações de 
controle. Devido à sua intuição e sua relativa simplicidade, além de um desempenho satisfatório, que é 
capaz de proporcionar uma ampla gama de processos, tornou-se, na prática, o controlador mais 
utilizado em ambientes industriais. Uma pesquisa observou-se que de mais de 11.000 malhas de 
controle analisadas em diversas plantas (refinarias), cerca de 97 % eram controladas com o algoritmo 
PID (ASTROM, 1994). 

Figura 2- Diagrama de blocos PID paralelo – Adaptado (Matias, 2002). 
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 A ação proporcional, integral e derivativa no domínio do tempo pode ser visto na a Equação 1. 

                                                      (Eq. 1) 

A tarefa de sintonia de controladores Proporcional, Integral e Derivativo, na maioria dos casos é 
realizada de forma empírica pelos operadores e técnicos responsáveis pelo processo sob controle. A 
tarefa basicamente consiste em variar os ganhos do controlador e avaliar o impacto destas variações 
junto à variável de saída do processo. Diversos autores propõem métodos para sintonia de 
controladores PID's, entre esses métodos destacam-se segundo Campos (2006): Ziegler e Nichols em 
(1942), CHR (Chien, Hrones e Reswick) em (1952), CC (Cohen e Coon) em (1953), Integral do Erro (Lopez 
et al.) em (1967), Relés (Astrom e Hagglung) em (1984) e MMC (Modelo Interno) em (1986). 

Segundo Cassiolato (2008), a vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As 
aplicações são muitas, indo desde aplicações simples como a medição de vazão de água em estações de 
tratamento e residências, até medição de gases industriais e combustíveis, passando por medições mais 
complexas. Para Chau (2001), os controladores PI são mais comuns no controle de vazão, pois eles 
eliminam o erro estacionário e têm velocidades de resposta aceitáveis na maioria dos ambientes 
industriais. Segundo o mesmo autor, deve-se utilizar um ganho baixo (banda proporcional PB~150) para 
reduzir o efeito dos sinais ruidosos (fluxo de turbulência e também para não usar controle derivativo). 
Utiliza-se também um tempo de reset baixo (aproximadamente 0,1 min./repetição) para alcançar 
rapidamente o setpoint de monitoramento. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Energias Alternativas (LEA) da Universidade Federal 
do Ceará (UFC). A planta de biogás do LEA é composta por um biodigestor do tipo tubular (Figura 3(a)), 
válvulas de fechamento com acionamento manual (gaveta e esfera), conjunto motor/gerador de 4 KW 
(Figura 3(b)), sistema de controle com CLP e módulos de expansão (analógicos e digitais) (Figura 3(c)), 
sistema de monitoramento com computador e programa de supervisão (Elipse SCADA) (Figura 3(d)) e 
sistema de controle de vazão composto por válvula de controle proporcional de vazão, sensores de 
vazão, pressão e temperatura (Figura 3e) e dispositivo de medição de freqüência do motor (Figura 3(f)). 

                                              3(a)  3(b)   3(c)          
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                                            3(d)                                                                   3(e)                                                              3(f) 

Figura 3- Principais equipamentos da planta de biogás do LEA. 

O presente estudo foi realizado comparando-se a resposta do sistema quando aplicado uma 
perturbação de 60 % da potência nominal do conjunto motor/gerador e utilizado dois diferentes 
combustíveis: utilizando apenas gasolina e depois utilizando a gasolina para a partida do motor e 
posteriormente efetuando a mudança para o biogás. No primeiro momento, são realizados ensaios 
utilizando o controlador centrífugo (pertecente ao conjunto motor/gerador) e posteriormente 
realizando a manipulação da vazão do gás utilizando o algoritmo PID a fim de obter o controle de 
rotação (freqüência).  

Para determinar o comportamento (frequência x potência) do conjunto motor/gerador quando 
aplicada a carga, foi instalado um dispositivo de contagem de pulsos composto por um sensor indutivo e 
um disco com seis furos equidistantes, como apresentado na Figura 2f. O disco perfurado foi acoplado 
ao eixo do gerador através de um prolongamento, permitindo assim, contar os pulsos por rotação do 
eixo. O dispositivo tem o funcionamento semelhante ao encoder de deslocamento angular. Para obter a 
leitura de pulsos mais precisa, o disco perfurado foi usinado em um centro de usinagem (Discovery 
1000) com comandos numéricos computadorizados (CNC). A usinagem foi realizada no Laboratório de 
Máquinas Operatrizes (LMO) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). 

3.1   Identificação do Sistema 

O modelo matemático do processo dinâmico foi estabelecido a partir de dados experimentais 
observados em laboratório, onde foi aplicado um degrau na variável manipulada (frequência do 
conjunto motor/gerador) e após essa ação foi analisada a resposta do sistema, observando a variável 
controlada (vazão do biogás). Os parâmetros do controlador PID foram estabelecidos através da 
identificação do sistema em malha aberta utilizando os estimadores de mínimos quadrados (MQ) e 
mínimos quadrados recursivos (MQR). 

Na Figura 4(a) se observa que ao aumentar a abertura da válvula proporcional (aumento da vazão) o 
sistema reduz a pressão de 30 mbar para pressão -20 mbar (vácuo), ocasionada pela sucção de 
combustível do conjunto motor/gerador. 

Na Figura 4(b) é mostrado um comportamento semelhante a curva de resposta da vazão x pressão 
(queda de pressão). No intervalo de 80 segundos após o fechamento da torneira da gasolina (no 
intevalo 5 segundos) ocorre a redução sistemática da frequência de rotação do motor. Dessa forma, o 
controlador PID inicia da abertura da válvula proporcional para corrigir o distúrbio liberando gás para o 
sistema e consequentemente reduzindo a pressão do sistema. 

Sensor de Temperatura

Sensor de Vazão

Sensor de Pressão
Válvula proporcional
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                                                                     4(a)                                     4(b) 

Figura 4- Curva de resposta frequência x vazão. 

Na Figura 5 pode ser observada a curva de resposta da vazão quando modificada a frequência de 
rotação do conjunto motor/gerador através de variações de carga. 

 
Figura 5- Curva de resposta frequência x vazão. 

Através do estimador de mínimos quadrados (MQ) foram obtidos os parâmetros: a0, a1, b0 e b1. As 
Figuras 6(a) e 6(b) mostram as curvas de vazão real e estimada quando aplicado o estimador MQ e 
MQR, respectivamente. 

                                     
 6(a)                                                                                                                6(b) 

Figura 4- Estimadores de mínimos quadrados (MQ) e mínimos quadrados recursivos (MQR). 

Os parâmetros do controlador PID foram obtidos através do auxilio do programa Matlab-Simulink® 
(Figura 7), sendo encontrados os valores Kp=10.009, Ki=0.186 e Kd=-5.513 estabelecidos pelo 
sintonizador (tuning tool) do bloco PID(z). 
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Figura 7- Diagrama de blocos (PID paralelo Matlab-Simulink®). 

 

4. RESULTADOS 

O resultado do ensaio utilizando o controlador centrífugo com gasolina é demonstrado na Figura 
8(a), controlador centrífugo com biogás na Figura 8(b) , realizando o ajuste manual para transição da 
gasolina para o biogás 8(c) e utilizando controlador centrífugo + PID com biogás é visto na Figura 8(d). 

 
                                                                8(a)                                                8(b) 

                        
  8(c)                                                                                                         8(d) 

Figura 7- Resultados dos ensaios  

No ensaio utilizando o controlador centrífugo com gasolina (Figura 8(a)) foi observado que, no 
momento do acionamento da carga, o controlador centrífugo reage ao erro na frequência em 6,25 
segundos e faz o motor oscilar a rotação resultando em uma amplitude máxima de frequência de 17 Hz. 
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A estabilização do sistema com a presença das cargas apresenta uma variação de frequência de 4 Hz e 
erro de amplitude permanente. 

No gráfico ensaio utilizando o controlador centrífugo com biogás na (Figura 8(b)) foi observarvado 
que, o controlador efetua a ação de correção da perturbação em 17 segundos. Diferentemente do 
ensaio com alimentação por gasolina, a resposta do ensaio utilizando biogás provocou a menor 
oscilação do sistema e amplitude máxima de 6 Hz, porém com estabilização da planta com erro 
permanente de 5 Hz. 

Verificou-se que, após fechar a válvula de gasolina e abrir bruscamente a válvula de biogás, ocorreu 
o "afogamento" do motor, sendo necessário reiniciar o procedimento de partida e abertura lenta da 
válvula de alimentação de gás do motor (válvula de expansão).  Na Figura 8(c) é visto que, ao 
interromper o fornecimento de gasolina e a consequente adição lenta de biogás o motor perde 
aceleração, sendo, portanto, necessário a intervenção com uma maior abertura na válvula de expansão. 
No intervalo de 48 a 73 segundos é observado a recuperação da rotação do motor e após os 73 
segundos o sistema estabiliza. 

Na Figura 8(d), ao partir o motor, um sinal de frequência é enviado ao controlador PID, que atua 
juntamente com o controlador centrífugo no motor. Após o fechamento da torneira de gasolina, o 
motor temporariamente trabalha com a mistura dos dois combustíveis (gasolina + biogás). A mistura de 
combustíveis juntamente com a ação dos controladores provocam a oscilação no sistema sem cargas, 
que é observado no intervalo de 10 a 35 segundos. A entrada da carga provocou uma amplitude máxima 
de oscilação da frequência de 5 Hz, porém a saída da carga apresentou uma maior oscilação com 
amplitude máxima de 7 Hz. 

 

5. CONCLUSÕES 

O sistema de controle e supervisão desenvolvido na planta de geração de biogás do Laboratório de 
Energias Alternativas permitiu avaliar o comportamento da estabilidade do conjunto motor/gerador sob 
variação brusca da carga. A introdução de uma válvula de controle proporcional no controle de vazão de 
biogás permitiu a integração do controlar PID ao controlador centrífugo existente no conjunto 
motor/gerador. 

Comparando os resultados obtidos nos ensaios, observa-se que o sistema com controlador 
centrífugo com gasolina apresentou melhor tempo resposta (6,2 s) para estabilidade após a aplicação da 
carga, seguidos dos sistemas com controladores simultâneos (centrífugo + PID) com biogás (10 s) e 
centrífugo com biogás (12,2 s). 

Contudo um tempo de resposta menor significa uma amplitude de frequência maior, sendo 
respectivamente registrada para os controladores centrífugo com gasolina, controladores simultâneos e 
centrífugo com biogás de 17 Hz, 16 Hz e 5 Hz. O que pode ser justificado pelo fato de quanto maior a 
ação do controlador em corrigir o erro acarreta uma maior instabilidade no sistema. 

O mesmo é observado durante a saída da carga. Constata-se que controlador centrífugo com 
gasolina apresenta um melhor desempenho na estabilização do sistema (2,5 s), seguido do sistema com 
controlador simultâneos (9 s) e controlador centrífugo com biogás (10 s). 

Utilizando os parâmetros proporcionais e integrais sugeridos no método de sintonia do Matlab-
Simulink®, o controlador PID juntamente com o controlador centrífugo apresentou um desempenho 
satisfatório no ponto de vista do tempo de estabilidade com a variação da carga comparados ao 
controlador centrífugo existente atuando individualmente. 
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O ensaio utilizando os controladores simultâneos se mostrou eficaz na partida do conjunto 
motor/gerador, reduzindo a intervenção humana no controle de vazão de gás na alimentação do 
conjunto. O sistema proposto não necessita de ajustes intermediários na válvula de expansão. Assim 
oferece possibilidade de inserir a partida automática no sistema, e ainda proporcionar o acesso ao 
controle e monitoramento remoto da mesma. 
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Este artigo apresenta o projeto, implementação e ensaio de um controlador PID de um sistema gerador de 
pequeno porte composto de uma máquina síncrona acionada por um motor de corrente continua, o qual 
fornece a potencia primária mecânica para geração de uma tensão alternada de 110 V RMS / 60Hz.  A 
implementação da parcela derivativa foi implementada em lógica fuzzy e a parcela integradora 
implementada em forma de equação à diferença.  O objetivo do sistema de controle é controlar a tensão 
de saída do gerador síncrono no valor nominal de 110 V. Para validar o controlador, foram executados 
diversos testes experimentais, aplicando-se variações do tipo degrau tanto na referência do controlador 
quanto no nível da carga alimentada pelo gerador síncrono. Inicialmente são apresentados os resultados 
experimentais do gerador síncrono submetido a controle de tensão por excitação do campo com a 
utilização de um controlador do tipo PI (Proporcional Integral) e em seguida os resultados experimentais 
obtidos com a utilização de um controlador fuzzy do tipo PD em paralelo com o controlador PI. Os 
resultados experimentais mostram um bom desempenho do sistema de controle digital desenvolvido.  

Geração de Energia Elétrica, Controle Fuzzy

0358



VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica   
Natal-RN -2011 

O gerador síncrono trifásico é largamente utilizado tanto em grandes quanto em pequenos 
sistemas de geração de energia elétrica. Neste último caso, destaca-se a utilização deste tipo de máquina 
na geração de emergência em prédios residenciais, comerciais e industriais, que utiliza como máquinas 
primárias motores de combustão à óleo diesel ou a gás natural, os quais têm a função de suprir a energia 
mecânica necessária para o processo de geração de energia elétrica.  

Para que um sistema de geração de energia elétrica possa ser considerado satisfatório, é 
necessário manter-se os valores de frequência e de tensão RMS dentro de uma estreita faixa de tolerância. 
No caso de controle da frequência, deve-se controlar a velocidade da máquina primária, e no caso do 
controle da tensão utiliza-se normalmente o controle da tensão de excitação das bobinas de campo, 
situadas no rotor da máquina e que tem a função de prover o fluxo magnético necessário para o processo 
de geração. Neste contexto, uma boa estratégia de controle exerce papel preponderante, uma vez que 
perturbações podem conduzir este tipo de sistema facilmente a instabilidade (HASAN et al., 2001). 

Neste artigo, é dado enfoque ao controle de nível da tensão gerada em um valor pré-
estabelecido de 110V RMS, enquanto o controle da frequência é assegurado pela manipulação manual da 
velocidade de giro da máquina primária. O objetivo é demonstrar a utilização de um controlador do tipo 
PD, emulado em um ambiente de lógica fuzzy, em paralelo com um controlador do tipo PI (HAJIAN e 
SOLTANI, 2005) no controle da tensão gerada. O sistema de controle é totalmente desenvolvido no 
programa LabVIEW®, da National Instruments®, e foi escolhido o controlador do tipo Mandani para ser 
utilizado como o controlador fuzzy. Na literatura podem-se encontrar diversas aplicações de lógica fuzzy 
no controle de geradores síncronos, seja por meio da excitação (DRAPER e KING, 1994; SUMINA et al., 
2006), ou atuando diretamente no ângulo de carga (SUMINA et al., 2006).  

Controladores fuzzy são cada vez mais aceitos por engenheiros e cientistas como uma 
alternativa viável ao uso dos controladores clássicos (HASAN et al., 1994). O controle por lógica fuzzy 
possibilita a implementação da experiência humana, intuição e heurística para controlar sistemas. É uma 
técnica que emula o raciocínio humano em sistemas de controle, introduzindo estratégias de tomadas de 
decisão em processos complexos (SHAW, 2004), sendo freqüentemente referida como inteligente, por 
introduzir alguma forma de inteligência artificial nas máquinas. Por meio da lógica fuzzy, é possível 
reduzir, consideravelmente, o tempo de desenvolvimento de um controlador não-linear, respeitando as 
especificações e restrições operacionais, controlando processos complexos de maneira simples, robusta e 
em tempo real (CAMPOS, 2004). 

Os algoritmos fuzzy são adaptativos e robustos, devido, principalmente, à sua arquitetura, 
formada por uma base de conhecimento gerada com determinado grau de incerteza, e um conjunto de 
regras que auxiliam na escolha do valor de comando adequado para uma situação específica (RUBIO, 
2002).  Os controladores fuzzy são bastante eficientes em casos de difícil modelamento, tempo morto 
elevado e/ou zona morta alta (BEZERRA, 2009). Esses controladores não necessitam da modelagem 
matemática do processo, pois modelam o conhecimento do especialista (SHHEIBIA, 2001) do usuário do 
sistema, utilizando para isso mecanismos de inferência baseados em regras de controle. Essas regras são 
estabelecidas a partir de um conjunto de condições “SE ENTÃO”, que é uma estratégia de ação elaborada 
de acordo com o desempenho do processo, e são constituídas por uma base de conhecimento. Uma vez 
que esta base de conhecimento seja consistente é possível determinar uma relação precisa entre varáveis 
de entrada e ações de controle. Existem dois modelos de sistema de inferência fuzzy: Mamdani 
(MAMDANI, 1974) e Takagi-Sugeno (TAKAGI, 1985), que diferem fundamentalmente em suas 
habilidades para representar diferentes tipos de informação. No controle fuzzy do tipo Mamdani, tanto os 
antecedentes como os conseqüentes da inferência fuzzy são constituídos por variáveis lingüísticas, e no 
controle fuzzy do tipo Takagi-Sugeno, os antecedentes possuem variáveis linguísticas e os consequentes 
são equações lineares. Nos dois tipos de controladores, a ação de controle é obtida por meio da definição 
de um conjunto de regras de controle fuzzy. O projeto do controlador fuzzy foi desenvolvido 
experimentalmente, a partir da experiência adquirida nos ensaios realizados, sem a necessidade de 
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identificação e equacionamento matemático do sistema. O trabalho é validado com a apresentação dos 
resultados experimentais obtidos, analisando-se o desempenho do controlador por meio das características 
das curvas de resposta à referência do tipo degrau. 

O sistema montado em laboratório, que foi utilizado neste trabalho de pesquisa, consta de um 
motor de corrente contínua de excitação separada que é utilizado como máquina primária de um gerador 
síncrono trifásico. Para a excitação das bobinas de campo foi utilizada uma ponte retificadora trifásica 
totalmente controlada construída com tiristores. Tanto a ponte retificadora trifásica como seu sistema de 
gatilhamento fazem parte de um módulo didático fornecido pela Empresa Datapool®, que utiliza os CI’s 
TCA 785 da Empresa Siemens®. A referencia que é utilizada para gatilhamento dos tiristores da ponte 
retificadora nestes CI’s é fornecida externamente pelo controlador da tensão gerada, que foi programada 
em ambiente LabVIEW® e implementado em um computador do tipo PC. É utilizada uma placa de 
aquisição de dados da National Instruments® do tipo DAQ 6008, que possui 2 entradas analógicas e 2 
saídas analógicas além de 2 portas de 8 bits de entrada e saída de dados para comunicação entre o 
computador e o sistema gerador controlado.  Um transformador de uso geral, com relação de espiras de 
36/1 é utilizado para aquisição da tensão gerada na armadura do gerador síncrono. O sinal de tensão é 
então utilizado como entrada para o controlador implementado no ambiente LabVIEW® através de um 
das  entradas analógicas da placa de aquisição de dados. A partir deste sinal, é calculado o valor RMS da 
tensão gerada e comparado com o valor de referencia, que no caso deste trabalho de pesquisa, foi 
estabelecido em 110 V. O valor do erro resultante da comparação entre o valor de referencia e o valor 
RMS da tensão gerada é dada como entrada no controlador que fornece, o sinal de referencia de tensão 
para gatilhamento dos tiristores da ponte retificadora. Na Figura 1 é visto o sistema completo. 
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Para controle da tensão gerada foi implementado um controlador do tipo PID, com a parte do 
derivador sendo implementado utilizando-se um sistema Fuzzy do tipo Mandami e a parte do integrador 
sendo implementada como um controlador discreto PI. A expressão de um controlador PID é dada por: 
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                                                      [Eq. 01]

Onde: 

Kp= ganho proporcional 

Ti= Constante de tempo de integração 

Td= Constante de tempo de derivação 

O controlador PID no tempo discreto, utilizando-se um tempo de amostragem igual a T (s) é 
dado pela expressão mostrada na Equação 2: 
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 Em termos de transformada z, o controlador PID discreto é dado por: 
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Isolando a parte integradora da Equação (3), tem-se: 

−
=
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�������� [Eq. 04]

Aplicando as propriedades da transformada z, obtém-se a expressão de um integrador em forma 
de equação à diferença: 

e������������� ×+−= 1           [Eq. 05] 

Desse modo, a parte integradora do controlador PD+PI foi implementada utilizando-se a 
Equação (5), com Ki=0.0015. 

0361



VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica   
Natal-RN -2011 

Para a implementação da parte derivativa do controlador PD+PI do sistema, foi utilizado o 
Fuzzy Logic Toolkit do programa LabVIEW®.  A modelagem do controlador utilizando o método fuzzy 
proposto por Mamdani possibilitou elaborar regras de controle estritamente lingüísticas. As funções de 
pertinência das variáveis de entrada e de controle foram ajustadas, alterando as suas formas e valores 
numéricos. 

Foram utilizadas duas variáveis de entrada: o erro (Erro) entre o sinal de referência de posição e 
o sinal de posição atualizado e a derivada deste erro (Derro). A variável linguística Erro é constituída por 
sete funções de pertinência, com formatos triangulares, denominadas: N (Negativo), Z (Zero) e P 
(Positivo). Os gráficos das funções da variável Erro e Derro, no universo de discurso com intervalo de -1 
a 1, são apresentados na Figura 2 e 3 . 
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Nessa etapa é determinada a variável de controle Saída, a qual gera a tensão de controle que 
aciona a  base da mesa. Essa variável possui três funções de pertinências, em triângulo e trapézio, que são 
N, Z, P, abrangendo um universo de discurso de 0,25 a 5, conforme mostrado na Figura 4. Para o 
processo de defuzzificação foi selecionado o método do Centro-da-Área (C-o-A). A Figura 4 mostra as 
funções de pertinência de saída. 

Na etapa de inferência fuzzy desse projeto, a composição de cada regra de controle e a relação 
entre elas foi realizada de acordo com a Tabela 1, onde estão apresentadas nove regras de controle. No 
processo de inferência é realizado um mapeamento nas funções de pertinência das variáveis de entrada, 
sendo determinado como as regras de controle condicionais “SE ENTÃO” são ativadas. Nesse 
processamento, os conseqüentes são obtidos do valor mínimo da comparação entre os valores de 
pertinências dos antecedentes Erro e Derro. Para a composição de cada regra e a relação entre elas, 
utilizou-se a técnica de inferência MAX-MIN. 

N Z N 
P Z N 
P Z P 
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Para avaliar o desempenho do controlador PD FUZZY + PI foram realizados ensaios nos quais 
o sistema foi submetido a variações de carga do tipo degrau. 

No primeiro ensaio, manteve-se a referência de tensão fixa em 110 V e variaram-se as cargas. A 
resposta do sistema pode ser visualizada na Figura (5). 
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Pode-se constatar que o sistema respondeu de maneira satisfatória quando submetido a variação 
de cargas, estabilizando-se na tensão de 110 V mesmo quando exposto a perturbações, ou seja, “entrada” 
ou “saída” de cargas 

Em seguida, o sistema foi submetido a uma nova condição, em que as cargas mantiveram-se 
fixas e a tensão de referência foi variável. Na figura (6) encontra-se a resposta do sistema para essa 
situação. 

A análise da figura (6) permite concluir que o controlador garantiu um bom comportamento do 
sistema, visto que o sistema estabilizou-se em torno das referências impostas, 50V, 100V e 150V, 
respectivamente. 
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Neste artigo foi apresentado o projeto e a implementação de um controlador P� �uzz� � P� de 
um sistema gerador de pequeno porte. � sistema experimental foi implementado em laboratório e os 
controladores foram desenvolvidos em ambiente de programação �abV�E� .  

� sistema foi submetido a ensaios de variações de carga e variações de tensão de referência. Em 
ambos os casos foi constatado um comportamento satisfatório do sistema, o qual apresentou um tempo de 
estabelecimento relativamente curto e oscilações de pequena amplitude em torno da referência quando em 
regime permanente.  

�ontudo, percebe-se por meio da análise dos resultados que o sistema apresentou sobresinais 
significativos, fato que demonstra necessidade de mel�or ajuste dos par�metros do controlador. 
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RESUMO 

Este trabalho propõe um conversor com capacitor chaveado para o acionamento de LEDS (Light Emitting 
Diodes) de potência. Em contraste com drivers convencionais de corrente continua, o pulso de corrente 
direcionado para os LEDs, é controlado pelo capacitor chaveado. Neste driver, o capacitor é carregado e 
descarregado através do circuito de saída e a direção do fluxo de corrente é controlada pelas chaves. 
Baseado na análise do controle de carga, os efeitos do chaveamento no conversor proposto são 
discriminados e avaliados. Os resultados experimentais demonstraram a viabilidade técnica de usar o 
conversor proposto sem filtro capacitivo na entrada, corrigindo o fator de potência da estrutura.  

 

Palavras-chave: Capacitor chaveado, Fator de potência e LED.   
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1. INTRODUÇÃO 

A energia consumida para a iluminação é cerca de 20% por cento da energia produzida no mundo. 
Atualmente, os diodos emissores de luz (LEDs - Light Emitter Diodes) estão sendo usados em muitas 
aplicações que anteriormente utilizavam as lâmpadas incandescentes e fluorescentes. Nos últimos anos, 
o conversor CC-CC com capacitor chaveado (SC), tem ganhado cada vez mais atenção.  

A crescente popularidade dos tradicionais conversores CC-CC com SC é principalmente devido às 
suas características únicas: estes consistem somente de chaves e capacitores, e a transferência de 
energia é realizada pelo controle do processo de carga e descarga dos capacitores. Esses conversores 
têm a vantagem de ter pouco peso, serem pequenos, e de alta densidade de potência. Feng (2007), 
Seeman (2008) e Yin (2010), descrevem conversores SC para LEDs. No entanto, esses conversores são 
dependentes da tensão sobre os LEDs, com isso a corrente nos LEDs possui altos picos devido à 
comutação direta do capacitor. Assim, estes conversores não podem ser usados para LEDs de alta 
potência. 

Este trabalho propõe um conversor com capacitor chaveado usando componentes magnéticos 
adicionais para permitir o aumento da eficiência e da potência do conversor. O aumento do tempo de 
condução da corrente no capacitor chaveado é devido ao uso dos componentes magnéticos, tornando 
possível a comutação ZCS (Zero Current Switch) das chaves, o que reduz o pico de corrente nos 
semicondutores e aumenta a eficiência. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A Figura 1 mostra o principio básico do conversor SC proposto. Em um período completo de 
comutação o capacitor C  é carregado e descarregado. A energia armazenada no capacitor é transferida 
para a carga. 

 

S1   D2  

D4  D3  

Co  

D1  

S2   

Lo  

Vin  

Cs  

Figura 1 - Circuito básico do conversor proposto.

O valor do capacitor C  é igual ao de C , que possuem a capacitância muito maior do que a 
capacitância de C  e são usados para remover a corrente contínua do transformador. O transformador 
permite a isolação galvânica, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Circuito do conversor com capacitor chaveado com transformador.

 

O indutor L  possui tamanho e valor de indutância muito pequena, que possibilita baixo custo e o 
aumento da eficiência do circuito. O indutor opera em modo de condução descontínua (MCD) 
armazenando energia durante parte do período de comutação, e transfere toda a energia para a carga 
antes de começar o próximo período de operação. Considerando a tensão de entrada V   e a frequência 
de chaveamento constante, a potência média transferida para a carga depende somente do valor da 
capacitância C . O indutor L  aumenta o tempo de condução da corrente no capacitor C  e isso implica 
que a tensão em C , na Figura 1, varia entre +V  /2 e V  /2. A variação de tensão no C  é igual a V  .  

A tensão em  C  não influência a potência média transferida para a carga e a variação da tensão 
direta no LED com a temperatura não afeta a potência aplicada no LED. A energia armazenada no 
capacitor em meio período de comutação é dada pela equação (1). 

E = C . V2 (1)

Onde: E – Energia do capacitor.  C – Capacitância chaveada. V – Variação da tensão do capacitor igual a V  . 
 

A potência média na carga no período de comutação é determinada pela equação (2). 

P = 2. ET = C . V  . f (�)

Onde: P – Potência na Carga. T – Período de Comutação. 
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f  – Frequência de Chaveamento. 

O indutor da saída pode ser calculado em (3). 

 

 L = 1(2. . f ) . C  O

 

O conversor proposto pode ser utilizado para melhorar a divisão de corrente, pois a tensão em C  
não influencia a potência média transferida para a carga. No entanto, nesse conversor a corrente no LED 
não depende da tensão do LED.  

As chaves de potência do conversor proposto operam em comutação suave, reduzindo as perdas 
por chaveamento, melhorando o rendimento do conversor. Isso levou a operação dos interruptores de 
potência em frequências mais altas do que em circuitos convencionais. O circuito proposto utiliza um 
transformador para a isolação elétrica entre o LED e a fonte de entrada, e permite o uso independente 
dos circuitos de saída, como mostra a Figura 3. 

Devido à relação de transformação o tempo de comutação do capacitor é melhorado e a tensão 
reversa aplicada nos componentes do circuito de saída é muito menor, assim as perdas são reduzidas 
bem como o tamanho de C , L  e C . O transformador usado no circuito pode ser aproximado por um 
transformador ideal com uma indutância L   em paralela. 
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Figura 3 – Conversor proposto com dois circuitos de saída.

3. OPERAÇÕES BÁSICAS DO CONVERSOR SC 
 

O conversor é composto de duas chaves controladas externamente (S1-S2), quatro diodos lentos 
formando na entrada uma ponte retificadora (D1-D4), quatro diodos rápidos formando uma ponte 
retificadora após o transformador (D9-D12), um transformador, três capacitores para transferência de 
energia (C , C , C ), e um filtro de saída formado pela indutância L  e a capacitância C  em paralelo 
com a carga. 

A capacitância intrínseca do MOSFET afeta a comutação, aumentando as perdas de chaveamento e 
reduzindo a eficiência do conversor. No circuito proposto uma indutância auxiliar L  é usada para 
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melhorar a comutação, permitindo a comutação ZVS (Zero Voltage Switch). A indutância de 
magnetização do transformador ajuda na redução das perdas de comutação, aumentando a eficiência 
do conversor. Considerando que todos os diodos são ideais, o conversor tem dez etapas de operação, 
no entanto, uma análise teórica será apresentada apenas com cinco etapas de operação, isto é, metade 
do ciclo de operação, porque o conversor é simétrico. Os cinco estágios de operação do conversor são 
descritos na Figura 4.  
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Figura 4 – Descrição dos cinco estágios de operação do conversor proposto.
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Na Figura 5 descreve as formas de onda dos principais componentes nos dez estágios de 
comutação. A corrente do diodo D  é comutada naturalmente pela chave antiparalela S . Cada chave é 
ligada com tensão nula e cada diodo é desligado quando a corrente é igual à zero. 
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Figura 5 – Formas de ondas básicas do conversor proposto.

0372



4. CONSIDERAÇÕES DE PROJETO 

 

Para validar experimentalmente o circuito proposto, foi implementado o circuito mostrado na 
Figura 6. O circuito integrado IR2153 foi usado como oscilador e driver para os MOSFETs M1 e M2. Com 
os valores escolhidos para R  e C , o inversor opera com uma frequência de 126 kHz. C  é um capacitor 
de poliéster, utilizado para reduzir as variações de frequência com variações de temperatura.  

 

 
Figura 6 - Circuito completo do conversor proposto. 

 

Para uma tensão de entrada de 220 V, o IR2153 geralmente é alimentado através de um resistor 
(R D , a fim de limitar a tensão 
sobre C . A potência do sistema do circuito integrado foi obtida através de um circuito charge-pump 
formado por  C , D  e D , o que permitiu aumentar o rendimento do circuito. (Sá Jr., 2010).  

O baixo consumo de energia do circuito de controle e o controle das chaves podem ser 
responsáveis por uma parte considerável das perdas. O capacitor C , além de ser usado no circuito 
charge-pump é também utilizado para auxiliar no chaveamento. Esse capacitor, juntamente com as 
capacitâncias intrínsecas dos MOSFETs, forma um capacitor que ajuda a compor C  do circuito 
equivalente quando as chaves estão bloqueadas. 

 

5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 

A Figura 7.a mostra a tensão e a corrente no LEDs. O ripple da corrente nos LEDs é resultado da não 
utilização de um capacitor de filtro na entrada. O valor médio de corrente através do LED foi 450 mA e a 
frequência de chaveamento do conversor foi de 126 kHz. A Figura 7.b mostra a tensão e corrente da 
chave M , demonstrando que o circuito montado opera com comutação suave. A baixa perda por 
chaveamento permite que as chaves operem sem necessitarem de dissipador de calor. 

A Figura 8 mostra uma imagem do driver de LED implementado e a luminária de iluminação com 
oito LEDs brancos Luxeon III Emitter LXHL-
tensão de saída é limitada a metade da tensão de entrada dividida pela relação de transformação do 
transformador. A tensão máxima de saída está abaixo do limite estabelecido na norma internacional IEC 
61347-2-13.  
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(a) (b) 

Figura 7 – (a) Tensão (Ch3) e a corrente (Ch4) no LED; (b) Tensão (Ch1) e a corrente (Ch2) na chave.

 

  

(a) (b) 

Fig. 8 – (a) Circuito do conversor implementado e luminária; (b) Detalhes do conversor proposto

6. CONCLUSÃO 

desempenho do conversor proposto. O conversor proposto não necessita de controle em malha 
fechada, opera sem a necessidade de um capacitor de filtro na entrada aumentando o tempo de vida do 
conversor, e promove um conversor com boa eficiência, tamanho reduzido, baixo custo quando 
comparado com outros conversores para LED e alto fator de potencia. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE BAIXO CUSTO PARA MEDIÇÃO DE 
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RESUMO 

 A medição de pressão em ambientes industriais sempre foi uma necessidade, visto que o 
conhecimento dessa variável pode alterar o andamento de um processo industrial. Além disso, desde a 
década de 60, a automação industrial através de dispositivos pneumáticos vem crescendo em todos os 
segmentos industriais, exigindo um maior controle de pressão na rede. Sensores de pressão são 
utilizados nas mais variadas aplicações: distribuição de fluidos como líquidos e gases ou apenas para 
armazenamento dos mesmos. A medição de pressão é importante, pois além de possibilitar sua 
monitoração, também proporciona um reconhecimento de outras variáveis como nível, vazão e 
densidade.  A proposta desse artigo é desenvolver, com base na teoria de instrumentação eletrônica, 
um sistema de baixo custo capaz de realizar medições precisas nas linhas pressurizadas industriais. 
Utilizou-se como espaço de testes o laboratório de processamento de energia (LPE) do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE. Os resultados obtidos foram satisfatórios, 
alcançando uma boa precisão na medição de pressão, evidenciando que sua aplicação é viável para fins 
industriais. 

Palavras-chave: Pressão, medição, sensor, instrumentação eletrônica.  
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1. INTRODUÇÃO 

O atual nível tecnológico alcançado pelo ser humano só pôde ser alcançado com o desenvolvimento 
da instrumentação, sendo essa sustentada pelo correto dimensionamento dos atuais sensores 
existentes.  Esses dispositivos estabelecem algum tipo de relação entre os fenômenos naturais, que são 
objetos de medição, e os sinais gerados, que serão manipulados para fins de supervisão e controle. A 
medição sempre foi base para as mais variadas pesquisas, sejam elas voltadas para a indústria ou 
ciência. Ela nos permite entender o fenômeno observado, criando assim uma metodologia de 
observação e dedução. Além disso, sua implementação deve ser a mais precisa, visto que ela garantirá a 
veracidade das conclusões obtidas.  

Atualmente, a realização de medições, bem como sua observação, interpretação e controle estão 
constantemente envolvidos com instrumentação eletrônica. O desenvolvimento, principalmente, da 
microcomputação auxiliou a integração dos mais variados dispositivos. A medição é representada por 
um sinal, que é uma variável física com características que podem variar no tempo. A função dos 
sensores é justamente converter a variável a ser medida (pressão, nível, temperatura) em um sinal de 
tensão ou corrente. 

Os primeiros sensores de pressão surgiram entre as décadas de 60 e 70, possibilitando 
principalmente a evolução do setor automotivo. Com a evolução da eletrônica, os sensores de pressão 
sofreram miniaturização tornando-se cada vez mais robustos devido às exigências da indústria 
automobilística. Desde então, a medição de pressão se tornou tão imprescindível quanto à de 
temperatura, sendo necessária em usinas hidrelétricas e nucleares, plataformas petrolíferas, entre 
outras. Seu controle evita a deteriorização de tubulações e equipamentos, bem como o risco de 
acidentes. 

 

2. FUNDAMENTOS DOS SENSORES DE PRESSÃO 

O termo pressão é definido formalmente como uma força normal por unidade de área, podendo ser 
exercida por fluidos em qualquer superfície. Essa superfície pode ser real ou, para metodologias de 
análise, imaginária. Segundo Webster (1999), a maioria dos sensores comerciais de pressão da 
atualidade utiliza um método de medição consideravelmente simples: possui em seu interior um 
elemento de área definida e que sofre deformação elástica através da força aplicada, sendo essa 
deformação diretamente proporcional ao valor da pressão que se quer determinar. 

Porém, existem fatores que interferem na medição de pressão, sendo esses motivos de atenção nas 
realizações das medidas. A temperatura é o principal fator de imprecisão. Thomazini & Albuquerque 
(2005) consideram que a temperatura pode gerar deformações nos corpos sólidos, gerando forças que 
irão se confundir com as que são objetos de medição. Boyes (2003) também relata que os efeitos da 
temperatura eram negligenciados há alguns anos atrás, mas que para efetuar medições precisas é 
fundamental considerar o efeito térmico na densidade dos fluidos no interior dos manômetros.  

Existem três categorias de medidas de pressão possíveis: absoluta, calibrada e diferencial. A pressão 
absoluta é a diferença entre a medida de pressão em um dado ponto em um fluido e o zero absoluto de 
pressão, i.e, o vácuo perfeito. A pressão calibrada é a diferença entre um ponto específico e a pressão 
ambiente (atmosférica), podendo essa sofrer variações. A última categoria é a pressão diferencial, onde 
dois pontos são escolhidos como referências e sua diferença de pressão é medida (BOYES, 2003). 
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Braga (2007) afirma que os três principais tipos de sensores de pressão utilizados atualmente em 
aplicações industriais são: membrana, capacitivos e piezoelétricos. O sensor utilizado nesse trabalho 
utiliza o princípio de alteração da capacitância. Sua vantagem está no fato de ser mais compacto, 
apresentando menor dispersão de medidas e uma considerável largura de banda. Além disso, é 
facilmente integrado a sistemas microcontrolados. Em contrapartida, são mais sensíveis à vibração e 
temperatura, necessitando de sistemas mais elaborados para o tratamento das medições. 

 Além dos anteriormente citados, pode-se também enumerar como sensores de pressão: células de 
carga, tubos de Bourdon, sensores de princípio óptico e com variação de indutância. Eles são utilizados 
em aplicações específicas, onde o uso de sensores mais práticos se torna inviável. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O desenvolvimento foi realizado no Laboratório de Processamento de Energia (LPE) do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, no campus Fortaleza. Utilizou-se o 
transdutor de pressão Cerabar PMC131 do fabricante Endress+Hauser, que se baseia no princípio da 
alteração da capacitância, em conjunto com o microcontrolador PIC16F877A da empresa Microchip. 
Primeiramente, utilizou-se o circuito proposto na Figura 1, onde a corrente gerada pelo transdutor é 
convertida em tensão através de um conversor corrente-tensão formado por amplificadores 
operacionais. O transdutor de pressão alimentado com uma tensão de +12 V, gera uma corrente 
proporcional a pressão medida. O conversor corrente-tensão formado por dois amplificadores 
operacionais da série LM741 são alimentados por uma fonte simétrica de ±12 V.  

 

 
Figura 1 – Esquemático do circuito 1 
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A tensão obtida é capturada pelo conversor A/D do microcontrolador, convertida em unidade de 
pressão (bar) e exibida em um display LCD. Tanto o microcontrolador, como o display LCD são 
alimentados com tensão de +5 V. Prevendo qualquer problema de travamento, inseriu-se um botão de 
reset no pino 1 do microcontrolador. A ocorrência de ruído na saída dos amplificadores tornou as 
medições imprecisas, tornando esse circuito proposto de difícil implementação. 

Para se atenuar o problema do ruído existente anteriormente, modificou-se o circuito proposto 
inicialmente para o circuito apresentado na Figura 2, onde o conversor corrente-tensão foi substituído 

 

 

 
Figura 2 – Esquemático do circuito 2 

 

A queda de tensão em cima do resistor é direcionada para um buffer de tensão, que é um 
amplificador de ganho unitário usado para isolar e conectar um estágio de alta impedância de saída a 
uma carga de baixa impedância de entrada. Esse amplificador também é conhecido como seguidor de 
tensão, já que faz uma cópia da tensão de entrada na sua saída. Esse novo circuito proposto mostrou-se 
mais eficiente, visto que as medidas variaram bem menos em comparação com o circuito anterior. 
Ambos os circuitos foram testados em um balão de ar comprimido que possuía um manômetro 
calibrado a fim de comparar as medidas indicadas nos dois sistemas elaborados. O balão utilizado pode 
armazenar qualquer tipo de gás refrigerante, sendo seu uso indicado para os testes. Além disso, por 
medidas de segurança, utilizou-se pressão máxima de 4 bar.  
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Na Figura 3 é mostrado o ambiente onde a montagem foi realizada, bem como a montagem do 
circuito funcional proposto na monitoração de pressão.  

 

 
Figura 3 – Laboratório de Processamento de Energia 

4. RESULTADOS 

Na Tabela 1 são mostradas especificações do circuito 2 determinadas a partir do manual referência 
do transdutor, sendo complementadas com o tempo de processamento do microcontrolador. O circuito 
apresenta uma boa sensibilidade de monitoramento e um tempo de resposta aceitável para 
monitoração em tempo real. A faixa de trabalho pose ser expandida até 40 bar, atendendo sistemas 
críticos.  A Tabela 2 mostra as medições em ambos os circuitos propostos, as medidas indicadas pelo 
manômetro do balão de ar comprimido, bem como o comparativo de erro percentual e variância. 

 

Tabela 1 – Especificações de sensoriamento do circuito 2 

Faixa de trabalho Sensibilidade Tempo de Resposta 

0 – 4 bar 0,25 bar (0,1 mA) 0,5 s 

 

Tabela 2 – Comparação entre as medições realizadas 

Manômetro Referência Circuito 1 Circuito 2 

Medição (Bar) Medição (Bar) Erro (%) Variância Medição (Bar) Erro (%) Variância 

0,30 0,57 90 0,0365 0,32 6,67 0,0002 

0,70 1,25 78,57 0,1513 0,75 7,14 0,0012 

1,05 1,57 49,52 0,1352 1,12 6,70 0,0025 

1,75 2,34 33,71 0,1741 1,79 2,28 0,0008 

2,30 2,67 16,09 0,0685 2,34 1,74 0,0008 

2,80 3,40 21,43 0,1801 2,83 1,07 0,0005 
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Com o cálculo do erro relativo percentual, percebe-se que o circuito proposto 2 apresenta 
resultados mais próximos do real. A medida de variância confirma esse fato, visto que os valores do 
circuito 2 são menores que os do circuito 1, confirmando sua menor dispersão. Mostra-se na Figura 4 a 
evolução dessas leituras, onde é evidente a maior proximidade das medições indicadas pelo circuito 2, 
se comparada com a medida real indicada pelo manômetro. 

 

 
Figura 4 – Gráfico comparativo das medições 

  

0406



 

5. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento do sistema de medição de pressão proposto nesse trabalho foi realizado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE campus Fortaleza, sendo seus 
resultados considerados satisfatórios. Os circuitos mostram de forma simples os princípios de medição 
de pressão. Utilizando-se um transdutor de pressão que funciona como uma fonte de corrente, 
apresentaram-se duas propostas de circuitos para a realização da medição.  

A primeira proposta utiliza o princípio de conversão de corrente em tensão com o auxílio do 
amplificador operacional LM741. Visto que esse circuito apresentou grande variação de medição 
(conforme Tabela 2, o menor erro relativo percentual foi de 16,09%), modificou-se o mesmo. O 
conversor corrente-tensão foi substituído por um resistor em série com o transdutor. A queda de tensão 
em cima do resistor passa por um circuito buffer e em seguida é encaminhada para o microcontrolador. 
Com isso, conseguiu-se reduzir significativamente a taxa de erro (conforme Tabela 2, o maior erro 
encontrado foi de 7,14%). Com isso, o segundo circuito proposto consegue realizar medições de pressão 
de forma eficiente, mostrando que sua aplicação é viável para o monitoramento de uma linha de ar 
pressurizado. 

Como proposta para trabalhos futuros, pode-se integrar a esse circuito um sistema de aquisição de 
dados, onde se supervisionaria as medições de pressão à distância, alcançando-se maior flexibilidade no 
controle dessa variável. 
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RESUMO 

Seguindo a linha de raciocínio que define a educação inclusiva, este trabalho discutirá a proposta de 
construção de um voltímetro especialmente projetado para servir de auxilio no ensino dos fundamentos 
básicos de eletricidade a estudantes com deficiência visual. O princípio de funcionamento deste 
equipamento é exatamente igual ao de um voltímetro comum, exceto pelo fato deste ser capaz de 
informar ao usuário, através de um processo de sintetização de voz, o valor da tensão medida em um 
determinado instante. O sistema é composto por uma placa de aquisição de dados onde a tensão é 
digitalizada, através de um conversor analógico digital, e transmitida para um computador através de 
comunicação USB. Os dados digitalizados, equivalentes à tensão medida pelo usuário, são recebidos e 
tratados por um software desenvolvido em linguagem de alto nível. O software utiliza um recurso de 
sintetização de voz, denominado TTS (Text To Speech), nativo do sistema operacional da Microsoft®, o 
Windows®, que permite a conversão de textos escritos em português, inclusive, em voz. Este artigo irá 
discutir detalhadamente todas as etapas da construção do protótipo, bem como, toda tecnologia 
envolvida no projeto de um dispositivo que tem como principal objetivo a promoção de inclusão 
tecnológica de grande impacto social. 

 

Palavras-chave: conversão Analógico/Digital comunicação USB, sintetizador de voz, educação inclusiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante a última década nota-se uma maior inclusão de pessoas portadoras de necessidades 
especiais em todos os âmbitos da sociedade. Pessoas com as mais variadas deficiências têm conquistado 
vagas de emprego, nas escolas, na política, entre outras. Ainda assim, estamos longe do cenário ideal, 
pois, em vários meios há muita resistência sobre a inclusão de pessoas com deficiência. 

A inserção de alunos com deficiências na educação de nível básico avançou consideravelmente nos 
últimos anos graças principalmente a inúmeros decretos que tornaram a matrícula de portadores de 
necessidades especiais obrigatória na rede de ensino. A Resolução CNE/CEB nº 02/2001 que institui 
diretrizes nacionais para educação especial na educação básica em seu artigo 2º diz que: 

“Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 
atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições 
necessárias para uma educação de qualidade para todos.” 

Por outro lado, a inclusão de portadores de necessidades especiais no Ensino Superior ainda é 
irrisória. A presença de alunos especiais em cursos da área das Ciências Humanas tem aumentado 
timidamente nos últimos anos, porém nas áreas de Ciências Exatas e Engenharias a presença desses 
alunos ainda é quantitativamente insignificante. Os decretos nº 5296/2004 e nº 5626/2005 estabelecem 
diretrizes que as instituições de Ensino Superior devem seguir para receberem esses alunos. Entretanto, 
muito pouco tem sido feito neste sentido. 

Partindo deste pressuposto, este trabalho se propõe a criação de um instrumento de medida que 
auxilie estudantes deficientes visuais na aferição da diferença de potencial, que é um conceito 
fundamental para compreensão dos princípios básicos da eletricidade.  Assim, desenvolvemos um 
voltímetro constituído por duas interfaces: o hardware, onde os dados referentes à tensão são 
coletados, digitalizados e enviados para o PC por meio de comunicação USB e o software, que é 
responsável por receber e tratar os dados enviados pelo circuito de aquisição. O principal diferencial do 
software é a capacidade de informar ao usuário o valor da tensão através de um processo de 
sintetização de voz, possibilitando desta maneira, a sua utilização por pessoas com pouca ou nenhuma 
capacidade visual.  

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS 

2.1 Funcionamento do Voltímetro 

O voltímetro consiste em um aparelho que mede a diferença de potencial entre dois pontos de um 
circuito elétrico, sendo sua principal característica possuir uma alta impedância de entrada. Isto é 
importante para que haja um mínimo de interferência no circuito que se deseja medir.  

Sua interface com o mundo exterior se dá através de duas pontas de provas +VCC e GND. Para que a 
medição seja corretamente efetuada, as pontas de prova do voltímetro devem ser colocadas em 
paralelo com os pontos nos quais se desejam descobrir o valor da tensão, conforme mostra a figura 1(a). 
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Figura 1 – (a) Ligação do voltímetro nos pontos em que se deseja medir a tensão. (b) Representação do circuito 

interno do voltímetro 

 

A forma de medir tensão do voltímetro que é proposto neste trabalho é exatamente igual ao de um 
voltímetro convencional. A figura 1(b) mostra o circuito interno simplificado de um voltímetro. 

2.2 Conversão Analógico-Digital 

Os sinais medidos pelo voltímetro são de natureza analógica e, portanto, impossíveis de serem 
transmitidos diretamente para um computador. Para serem transmitidos faz-se necessária a sua 
conversão em um sinal digital, sendo esse processo denominado de Conversão Analógico-Digital. 

O conversor analógico-digital (frequentemente abreviado por conversor A/D ou ADC) é um 
dispositivo eletrônico capaz de gerar uma representação digital a partir de uma grandeza analógica, 
normalmente um sinal representado por um nível de tensão. Conversores A/D são a base de todo o 
interfaceamento eletrônico entre o mundo analógico e o mundo digital. Estão presentes na grande 
maioria dos instrumentos de medida atuais e são os responsáveis pelo aumento significativo nos níveis 
de precisão e exatidão assim como o barateamento e popularização de instrumentos de medida digitais. 

No projeto foi utilizado um conversor digital analógico que é integrado ao microcontrolador 
PIC12F675, fabricado pelo Microchip. Ele possui quatro entradas analógicas para um conversor A/D de 
10 bits, preparado para uma tensão de entrada variável, normalmente entre 0V e 5V e pode assumir os 
valores binários de 0 (0000000000) a 1023 (1111111111), ou seja, é capaz de capturar 1024 níveis 
discretos de um determinado sinal. Se o sinal de entrada do conversor A/D estiver em 2,5V, por 
exemplo, o valor binário gerado será 1000000000, que corresponde a 512. A figura 2 mostra o módulo 
do conversor analógico do PIC12F675. 
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Figura 2 - Diagrama do módulo do conversor analógico digital do PIC12F675 

2.3 Comunicação USB 

O padrão de comunicação USB surgiu da necessidade de se ter um padrão de comunicação comum 
a todos os fabricantes de produtos eletrônicos. Esse fato levou um grupo de empresas entre elas 
Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, NEC, Intel e Agere a desenvolverem o protocolo USB, que foi 
concebido com a finalidade de ser implementado em qualquer dispositivo por possuir uma configuração 
fácil, ter um baixo custo de desenvolvimento, ser Plug and Play e ter disponível uma vasta 
documentação e suporte. (SANTOS,2009)  

Várias versões foram desenvolvidas principalmente por causa da velocidade. Atualmente, a versão 
mais recente é a USB 3.0 cuja taxa de transferência chega a 4.8 Gbps. Porém a versão 2.0, cuja taxa de 
transferência é 480 Mbps, é a mais difundida até o momento. Existe ainda a versão 1.1, que foi a 
primeira versão implementada comercialmente em larga escala. Como no projeto desenvolvido, não há 
necessidade de uma alta taxa de transferência de dados, optamos por fazer uso da USB versão 1.1, cuja 
taxa de transferência máxima de é 1,5Mbps. A escolha foi feita especialmente pelo fato desta versão 
possuir um menor custo e facilidade para implementação, que foi feita com base em uma nota de 
aplicação AVR309, criada pela fabricante de circuitos integrados ATMEL Corporation. 

2.3.1 Nota de Aplicação 309 

A comunicação USB foi implementada, como já foi dito, a partir da AVR309. A fabricante de 
dispositivos eletrônicos ATMEL, em parceria com o engenheiro eslovaco Igor Cesko, desenvolveu a 
AVR309 (USB to UART Protocol Converter), uma nota de aplicação onde a pilha USB é implementada via 
software. Nela é prevista tanto o controle de dados em paralelo, como também a emulação do 
protocolo serial RS-232. Esta opção de comunicação serial se mostrou um tanto atrativa para o projeto, 
haja vista que a maioria dos microcontroladores e outros dispositivos de hardware possuem um módulo 
USART integrado à sua arquitetura, o que facilita em muito a comunicação entre os dispositivos de um 
circuito. A AVR309 foi desenvolvida com base nos microcontroladores AT90S2313 (20pin) e ATMEGA 8 
(28pin) ambos de baixo custo. No caso do projeto elaborado, foi utilizado o AT90S2313, que atende 
perfeitamente ao propósito além de ocupar menos espaço na placa de circuitos. A figura 3 mostra o 
esquemático do circuito proposto pela AVR309. 
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Figura 3 – Interface AVR309 com AT90S2313 – conversor de USB para RS232 TTL 

2.4 Sintetizadores de Voz 

Sintetizar a voz é gerar de maneira automática sinais de áudio que simulam a fala. Os programas 
sintetizadores de voz ainda não reproduzem a fala humana perfeitamente, mas são de grande valia em 
aplicações como programas para deficientes visuais ou atendimento telefônico. 

Há três formas básicas pelas quais os sintetizadores de voz produzem o som. Primeiro é a síntese 
por concatenação, na qual o sistema trabalha com uma base de arquivos pré-gravados e cada arquivo é 
associado a um fonema. O segundo método consiste em reproduzir o aparelho fonador humano, mas 
por mostrar-se bastante complexo é pouco usado atualmente. Por fim, o terceiro método consiste em 
uma combinação de frequências que resulta em uma expressão vocal determinada. 

A conversão texto-voz é divida em três fases: processamento de texto, pronúncia e prosódia. Essas 
três fases tem acentuadas dificuldades. Na fase do processamento de texto a principal dificuldade 
consiste em expandir números e siglas; por exemplo, o número 1728 deve ser expandido para “mil 
setecentos e vinte e oito”, @ deve ser lido como “arroba”, o contexto também é um diferencial 
importante, assim, o numeral romano X pode ser “dez” ou “décimo” a depender do contexto. O grande 
problema da pronúncia é o fato de muitas palavras serem escritas da mesma maneira, mas terem 
pronúncias completamente diferentes, como por exemplo, “colher” (substantivo) e “colher” (verbo).  

Sintetizadores TTS (Text To Speech) sintetizam enunciados arbitrários, por isso são chamados de 
sistemas de síntese arbitrária ou sistemas com vocabulário ilimitado. Uma dada língua possui um 
conjunto finito de símbolos associados a trechos da voz (fonemas), portanto o processo de síntese de 
voz a partir do texto escrito é feito quando se descobre um caminho para associar os símbolos textuais 
(grafemas) com os símbolos sonoros e outro caminho que leva à realização acústica da voz. Sendo 
assim, percebe-se que sistemas TTS utilizam a síntese por concatenação. No projeto foi utilizado o 
sintetizador TTS desenvolvido pela Microsoft e é oferecido gratuitamente, porém, necessita de ser 
instalado à parte. 
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3. METODOLOGIA 

O projeto foi implementado a partir da junção das tecnologias abordadas na seção anterior. A figura 
4 mostra o diagrama genérico de funcionamento do sistema. 

 

 

Figura 4 – Diagrama básico do sistema de comunicação entre a interface de aquisição de dados e o PC. 

 

A diferença de potencial aplicada nas pontas de prova é detectada pela entrada analógica do PIC, a 
tensão é digitalizada pelo ADC integrado ao microcontrolador e é transmitido via protocolo RS232 para 
o AT90S2313, que integra a interface USB sugerida pela AVR309. Os dados são encaminhados para o PC 
seguindo as especificações do protocolo USB. No computador os dados são acessados através de 
funções pré-compiladas que podem ser manipuladas por meio de uma DLL. O software desenvolvido 
para o PC é responsável por receber os dados digitalizados e converte-los em uma representação do real 
valor da diferença de potencial aplicada na entrada do circuito do voltímetro. O programa é 
responsável, também, pelo processo de sintetização do valor da tensão em sinais sonoros, de modo que 
o usuário, no caso o deficiente visual, possa ouvir o valor da tensão medida. Para realizar as simulações 
necessárias foi utilizado o software Proteus ISIS. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O circuito do voltímetro é bastante simples e fácil de ser entendido.  O box em vermelho, marcado 
na figura 5, mostra o PIC16F675. Como já foi dito, a principal função do microcontrolador é digitalizar a 
tensão analógica e encaminhar os valores correspondentes para o circuito de comunicação USB. A 
comunicação entre os dois circuitos é feita com base nas especificações do protocolo RS232. 
Normalmente os microcontroladores possuem integrados à sua arquitetura um módulo de comunicação 
serial, denominado de USART, que seguem o padrão de transmissão do RS232. Entretanto, o PIC12F675 
não possui este recurso integrado ao seu hardware e deste modo fez-se necessária a implementação 
deste protocolo por meio de software. 
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Figura 5 – Esquemático do circuito do voltímetro implementado no Proteus ISIS 

 

Neste projeto utilizamos o compilador MikroC para a implementação do firmware do 
microcontrolador PIC. Ele já possui em sua biblioteca funções que possibilitam e facilitam bastante a 
implementação do recurso de comunicação serial. A comunicação serial neste circuito é realizada 
através dos pinos 6 e 7 do PIC e possuem, respectivamente, a função de transmitir e receber (não 
utilizada neste projeto) dados. O pino 5 do PIC foi configurado como entrada analógica (AN2) e nele que 
é aplicada o potencial que se deseja medir. Na configuração do ADC foi definida uma tensão de 
referência interna igual a tensão de alimentação (VCC), isto é 5V, e com isso o PIC é capaz de receber e 
converter sinais de até, no máximo, 5V. Com a intenção de aumentar a faixa de medições realizada pelo 
equipamento, foi colocado um divisor de tensão na entrada AN2 e, deste modo a tensão máxima de 
leitura, isto é, o fundo de escala do equipamento, passa a ser de 15V. Outros recursos mais eficientes 
podem ser utilizados para aumentar a faixa de leitura do aparelho, como por exemplo, um amplificador 
operacional, que dentre as muitas características possui uma grande impedância de entrada. Contudo, 
adotou-se o divisor por uma questão de praticidade e o maior cuidado que se deve ter, além de 
observar o limite de tensão aplicada, é observar a impedância da carga onde se deseja obter o potencial 
para que ela não interfira significantemente na medida efetuada. 

O box marcado em azul na figura 5 mostra o circuito de comunicação USB proposto pela AVR309. A 
sua principal função é receber os dados enviados pelo PIC e transmiti-los ao PC.  Este circuito é 
responsável também por detectar quando o botão de leitura for pressionado. O botão foi uma 
alternativa pensada para evitar que o usuário precise a todo instante pressionar uma tecla no 
computador. Levando-se em conta que normalmente utilizamos as duas mãos para efetuar uma 
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medida, esta questão dificultaria muito a utilização do equipamento por um usuário com deficiência 
visual. Embora, no protótipo a ponta de prova tenha sido apenas adaptada com a fixação de um botão 
que possibilita ao usuário acionar o processo de sintetização de voz, foi desenhada com o auxílio do 
software SolidWoks, uma versão idealizada similar ao modelo adaptado. O botão é ligado através de um 
par de fios ao circuito de aquisição, no projeto ele foi conectado a uma entrada digital da interface USB, 
no caso, o pino 11 do AT90S2313. A figura abaixo ilustra o modelo da ponta de prova pensada para o 
projeto e mostra, também, a interface do software desenvolvido para o voltímetro. 

 
Figura 6 - Ponta de prova (desenhada com o Solidworks) idealizada para o voltímetro e a interface desenvolvida 

em Delphi 

O software para o computador foi desenvolvido em Delphi7 e como já foi dito ele é responsável por 
receber e tratar os dados digitalizados e enviados pela interface de hardware. O principal diferencial 
desse software é o recurso de sintetização de voz que foi implementada devido ao Microsoft Agent 
Control que é um componente que integra o framework ActiveX que foi desenvolvido pela Microsoft 
para facilitar a interação entre aplicações. E foi graças a este recurso que foi possível a integração da 
tecnologia TTS ao software do voltímetro. Com isso o valor da tensão pode ser sintetizado, isto é, sinais 
sonoros são emitidos de modo que o usuário ouça o valor da tensão e para isso basta que o mesmo 
clique no botão “FALAR”, pressione a tecla ENTER no teclado ou, de forma mais prática, pressione o 
botão da ponta de prova.  

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Na presente contribuição foi apresentada uma ferramenta que servirá no auxílio do ensino dos 
conceitos e fundamentos elementares da Eletricidade a pessoas com deficiência visual. O voltímetro 
desenvolvido, embora ainda possua algumas limitações, consegue agregar conceitos básicos de circuitos 
elétricos com outros mais elaborados como, por exemplo, do recurso de sintetização de voz. Se por um 
lado ele é dependente da utilização de um computador, por outro se mostra como uma opção de baixo 
custo, haja vista a simplicidade do seu hardware e a portabilidade da sua interface de software, 
possibilitando que o mesmo funcione em qualquer computador. 

O projeto continua em desenvolvimento, agora com a tarefa de integrar ao voltímetro as funções de 
amperímetro e de ohmímetro. Dessa maneira será concebido um multímetro para deficientes visuais e 
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através dessa nova ferramenta o deficiente visual terá contato com três conceitos básicos da 
Eletricidade: tensão, corrente e resistência elétrica. Pretende-se ainda embarcar o sistema sintetizador 
de voz ao hardware do multímetro, tornando desnecessária a utilização de um computador. Desta 
maneira o equipamento se tornará muito mais prático por conta da portabilidade. Trabalha-se ainda na 
elaboração de alguns experimentos adaptados de modo que o voltímetro desenvolvido possa ser 
utilizado de maneira a proporcionar uma possibilidade real de aprendizado. 

Integrar tecnologias já existentes para produzir um produto que auxilie no desenvolvimento sócio-
educativo de pessoas que antes estavam à margem do conhecimento é algo extremamente desafiador e 
estimulante. Vê-se ainda que a tecnologia pode e deve estar a serviço da sociedade e principalmente 
deve ser aplicada de modo que possa auxiliar aqueles que por qualquer motivo estavam excluídos do 
acesso ao conhecimento científico. 
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Figura 1 – In x VBE [1] 

0419



0420



0421



0422



0423



0424



DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA COMPUTACIONAL PARA PROJETOS 
DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO 

R.H.T.Cavalcanti1, A. F. Picanço1, T.F.G.Teles1 

1Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - Campus Vitória da Conquista 
rodrigohtorres@hotmail.com - alessandrapicanco@gmail.com - tgteles@uol.com.br  

RESUMO  

Neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta computacional de projeto de transformadores de 
distribuição de núcleo envolvido com o objetivo de selecionar um equipamento com um menor custo 
total e com perdas menores do que as perdas limitadas pela ABNT.  Foi utilizada método de otimização 
algoritmo genético como ferramenta de busca dos projetos eficientes dentro do universo de projetos. 
Com o intuito de permitir aos usuários uma fácil utilização e estudo sobre o projeto de transformadores, 
foi desenvolvido o TRAFICIENTE. A ferramenta possui interface em MATLAB e um arquivo executável 
permite ao usuário gerar relatórios de cálculo com todos os parâmetros construtivos de um 
transformador e procurar por projetos eficientes com os dados do equipamento que deseja, tal como, 
potência e tensão. O TRAFICIENTE permite também que o usuário modifique os passos e restrições de 
projeto para estudar novas alternativas de projeto. 

 

 

Palavras-chave: Ferramenta computacional, Transformadores, Redução das perdas, Viabilidade 
econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0425



1. INTRODUÇÃO 

Transformadores de distribuição são equipamentos utilizados para alterar o nível da tensão e da 
corrente, através de um núcleo magnético e de dois enrolamentos: primário e secundário. A operação 
do transformador é acompanhada por perdas nos seus enrolamentos, denominada perdas em carga, 
que são dependentes do quadrado da corrente de carga. E, também, por perdas no núcleo, denominada 
perdas em vazio, devido à magnetização do núcleo, e que são constantes durante o seu funcionamento 
em carga. 

No sistema de distribuição de energia, os transformadores são responsáveis por aproximadamente 
33,3% das perdas no sistema (PICANÇO, 2009). Considerando o aspecto econômico, a perda de energia 
pode ser capitalizada no período do ciclo de vida do equipamento.  

Os enrolamentos são, em sua maioria, constituídos de cobre e o núcleo por lâminas de aço-silício. 
Tais matérias-primas por serem commodities possuem seus preços definidos conforme as oscilações do 
mercado de valores. Por esse motivo, o preço de venda de um transformador pode influenciar no valor 
das suas perdas de energia. A União Européia adotou os documentos de harmonização (HD 428) que 
estabelece limites para as perdas em transformadores. O objetivo é reduzir as perdas no sistema com a 
aplicação da Equação de Capitalização. A equação de capitalização total dos transformadores de 
distribuição é composta pelo preço inicial, pelo custo da energia e pelo valor das perdas capitalizadas a 
uma taxa de juros e tempo de análise. Portanto, em se tratando das perdas em carga, a demanda é a 
variável chave, que não pode ser generalizada, uma vez que depende dos hábitos da classe de consumo 
e da região dos clientes da concessionária (EUROPEAN COPPER INSTITUTE,1999). 

Uma alternativa para a redução das perdas em transformadores envolve adequação de projeto e a 
equação de capitalização, de modo, a obter um desempenho com menor impacto de perdas técnicas e 
econômicas. A proposta deste estudo é indicar projetos de transformadores eficientes, onde se tenha 
uma redução do impacto do carregamento através de uma ferramenta computacional de projeto. O 
objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma ferramenta computacional para projetos de 
transformadores de distribuição que permita ao usuário a manipulação dos parâmetros construtivos. A 
ferramenta computacional poderá ser utilizada para o ensino de projetos de transformadores e pela 
concessionária para aquisição de transformadores de distribuição eficientes. 

O artigo está dividido em: transformadores, que apresenta o princípio de funcionamento, 
dimensionamento dos transformadores que descreve os aspectos construtivos, algoritmo genético que 
trata da aplicação da ferramenta, e resultados, onde se apresenta a aplicação do algoritmo genético 
para trabalhar projetos de transformadores de distribuição. 

2. TRANSFORMADORES 

O transformador, geralmente, é constituído de um par de bobinas, denominadas primário e 
secundário, e por um circuito magnético, o núcleo. Ao aplicar uma fonte alternada no enrolamento 
primário, a corrente induz a força magnetomotriz (f.m.m.) e, conseqüentemente, um fluxo alternado no 
núcleo. O fluxo alternado é responsável pela produção da tensão induzida (f.e.m.) nos enrolamentos. 

A relação de transformação de um transformador é a expressão que relacionará a tensão em cada 
enrolamento com o referido número de espiras. A tensão induzida, de acordo com a Lei de Faraday, 
para cada enrolamento, primário e secundário, é dada nas Equações 1 e 2, respectivamente 
(WINDERS,2002). 

E = N ddt  (Eq.01) 
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E = N ddt  (Eq.02) 

Onde N é o número de enrolamentos,  é o fluxo magnético, E é a tensão induzida, e os subscritos 1 e 2 
são referentes aos enrolamento primário e secundário, respectivamente. 

Considerando o modelo ideal, ou seja, não existe fluxo de dispersão e todo o fluxo é mútuo, comum 
às bobinas de baixa tensão (BT) e de alta tensão (AT). Nesse contexto, a relação de transformação é 
escrita conforme Equação 3 (WINDERS,2002). 

EE = NN = NN  (Eq.03) 

O funcionamento dos transformadores é acompanhado por perdas, ou seja, parte da potência 
absorvida é dissipada, em forma de calor nos enrolamentos e no núcleo. As perdas em vazio ocorrem no 
núcleo e possuem duas componentes: perdas por histerese e perdas por Foulcalt. Esta última é também 
conhecida como perda por correntes parasitas nas lâminas do núcleo. A histerese é um fenômeno que 
descreve a energia consumida por um material magnético, seu comportamento não-linear e sua 
natureza. As perdas por histerese em função da densidade de fluxo máxima Bm é expressa segundo 
Steinmetz na Equação 4 (VECCHIO, 2010).  

�
�� B��� .

 
(Eq.04) 

Ph é a perda por histerese,  é a constante de proporcionalidade característica do material do núcleo, M 
é a massa do núcleo,  é a densidade do material, f é a freqüência, Bm é a indução máxima do fluxo e x é 
a constante de Steinmetz. 

As perdas por correntes parasitas ou perdas Foulcalt ocorre no núcleo segundo a lei de Lenz. Estas 
correntes parasitas aquecem o núcleo reduzindo a área efetiva de passagem do fluxo magnético 
ocasionando aquecimento e aumento das perdas Joule. Steinmetz descreveu essas perdas através de 
uma equação empírica conforme Equação 5 (VECCHIO, 2010). 

� � �.�� �
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 (Eq. 05) 

No qual Pcp é a perda por corrente parasita,  é a constante de proporcionalidade determinada 
experimentalmente e t é a espessura das lâminas do núcleo em cm. 

As perdas em carga são caracterizadas pelas perdas nos enrolamentos e pelas perdas por dispersão. 
As perdas nos enrolamentos variam com o quadrado da corrente de carga I2R, e as perdas por dispersão 
ocorrem nos enrolamentos e em outras partes estruturais do transformador. As perdas I2R são devido à 
corrente eficaz de carga, considerando-se a resistência em corrente contínua e aumentam com a 
elevação da temperatura. As perdas por correntes parasitas nos enrolamentos são devido à passagem 
de corrente alternada nos condutores, e tal fenômeno tem sua origem no efeito pelicular. Devido a este 
fato, surgem correntes parasitas nos condutores devido à lei de Lenz, que tendem a se opor ao fluxo 
criado. Este efeito ocorre devido ao fluxo de dispersão nos próprios condutores, aumentando a 
resistência do cobre e, portanto, aumentando as perdas por efeito Joule devido à elevação de 
temperatura no condutor. As outras perdas por dispersão, também são devidas ao fluxo de dispersão, 
porém se concentram em quaisquer partes estruturais que não seja nos enrolamentos. 
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As perdas em carga de um transformador podem ser expressas conforme Equação 6.  Observa-se 
que essas perdas estão relacionadas com o carregamento do transformador, devido a corrente de carga. 

�
�� ������ I � � �

 
(Eq.06) 

No qual Wcu é a perda total sob carga, I é a corrente eficaz, R é a resistência em corrente contínua dos 
enrolamentos, Pcp é a perda por correntes parasitas e Popd são as outras perdas por dispersão. 

3. DIMENSIONAMENTO DE TRANSFORMADORES 

Os parâmetros construtivos são calculados de modo a obter um projeto com perdas máximas 
aceitáveis conforme (NBR 5440, 1999). As perdas em vazio e sob carga para uma determinada potência 
podem ser balanceadas através da área do núcleo e da quantidade de espiras. 

A área da coluna do núcleo do transformador é determinada de acordo com a potência aparente 
definida, como mostra a Figura 1 conforme (MARTÍN, 1957). 
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Figura 1 – Relação entre a area do núcleo e potência em KVA. 

O fator de utilização, fu, é necessário para determinar a área bruta das colunas devido ao 
empilhamento das lâminas. Este empilhamento compõe uma seção transversal em degraus para 
conferir à coluna uma seção circular para a inserção das bobinas. Desta maneira, o fator de utilização é 
determinado pela razão entre a espessura da lâmina sem a camada de isolação e com a camada de 
isolação. Desta forma, a seção bruta das colunas pode ser escrita de acordo com a Equação 7. 

n
n�

�

��
�  

(Eq.07) 

Sendo Snb a seção bruta das colunas e Sn, a área efetiva das colunas. 

O diâmetro das colunas que formam o núcleo é definido de acordo com o número de degraus 
utilizado na área efetiva. O fator de utilização circunscrito, fu0, é baseado no número de degraus e 
determina a área circunscrita, S0, da coluna. O diâmetro das colunas D é escrito conforme Equação 8. 

01�1�.� �  (Eq.08) 

O cálculo para a seção efetiva corrigida das colunas é realizada conforme Equação 9 e a área efetiva 
da culatra, conforme Equação 10. 
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(Eq.09) 

1�1�.� n� �  (Eq.10) 

No qual Sc é a área efetiva da culatra. 

A altura da janela do núcleo é determinada pelo número de espiras por camada do enrolamento de 
baixa tensão, sendo parâmetro necessário para o cálculo da massa do núcleo. Vale ressaltar que, 
teoricamente, as perdas são proporcionais a quantidade de massa. 

A bobina de baixa tensão (BT) é constituída, geralmente, com fios de cobre de seção retangular 
onde as espiras são isoladas por papel Kraft Neutro. De acordo com os preços das commodities e da 
especificação do cliente, o enrolamento de BT pode ser constituído por folhas de alumínio. O número de 
espiras do enrolamento de baixa tensão pode ser determinado segundo a Equação 11. 

..����
��.100
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n ��s�BT
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(Eq.11) 

No qual nBT é o número de espiras secundárias e UBT-fase é a tensão de fase no secundário. 

Os enrolamentos de alta tensão (AT) são constituídos por fio de cobre de seção circular e possuem 
menor seção transversal quando comparado com o enrolamento de BT. O número de espiras do 
enrolamento de AT é determinado conforme Equação 12.  
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(Eq.12) 

O número de espiras primárias é denominada nAT e UAT-fase é a tensão de fase no primário. 

A altura da bobina de AT deve se adequar à altura da bobina de BT. Desse modo, as bobinas de AT 
são constituídas por várias camadas de espiras isoladas entre si. A quantidade de espiras de uma 
camada é determinada pelo tamanho da janela do núcleo, de acordo com a Equação 13. 
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(Eq.13) 

Onde Ncam é o número de camadas dos enrolamentos, Dfio é o diâmetro do fio de cobre e Hj é a altura 
da janela. 

4. MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO 

Os métodos de otimização são utilizados para maximizar ou minimizar uma função através de um 
conjunto de restrições nas variáveis. Os algoritmos usados para a solução de um problema de 
otimização podem ser classificados através dos métodos: determinísticos ou probabilísticos. 

A. Métodos determinísticos 

Os métodos de otimização baseados nos algoritmos determinísticos geram uma sequência 
determinística de possíveis soluções requerendo, na maioria das vezes, o uso de pelo menos a primeira 
derivada da função objetivo em relação às variáveis de projeto. 

Nestes métodos, a função objetivo e as restrições são dadas como funções matemáticas e relações 
funcionais. A função objetivo deve ser contínua e diferenciável no espaço de busca. Para o problema de 
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variáveis discretas, considera-se um espaço de busca com variáveis contínuas que, após a otimização, 
resulta em uma aproximação das variáveis de projeto para as disponíveis no espaço discreto. 
Entretanto, isso gera um trabalho adicional devido à determinação das variáveis discretas mais próximas 
das contínuas. Existem duas opções de variáveis discretas para cada variável contínua, ou seja, uma 
imediatamente superior e outra imediatamente inferior. 

Os métodos determinísticos apresentam teoremas que lhes garantem a convergência para uma 
solução ótima que não é necessariamente a solução ótima global. Uma vez que, a solução encontrada é 
dependente do ponto de partida, a convergência pode ocorrer no ponto ótimo local. Portanto, esses 
métodos não são indicados para otimizar funções multimodais, ou seja, funções que possuem vários 
ótimos locais. 

B. Métodos Probabilísticos 

Os métodos de otimização baseados nos algoritmos probabilísticos utilizam a avaliação da função 
objetivo, e introduzem no processo de otimização dados e parâmetros estocásticos. Por não utilizarem a 
derivada da função objetivo, são considerados métodos de ordem zero. Algumas vantagens dos 
algoritmos probabilísticos em relação aos determinísticos são: 

- A função objetivo e as restrições não precisam necessariamente ter uma representação 
matemática; 

- Não requerem que a função objetivo seja contínua ou diferenciável; 

- Trabalham adequadamente, tanto com parâmetros contínuos quanto com discretos, ou ainda com 
uma combinação deles; 

- Não necessitam de formulações complexas ou reformulações para o problema; 

- Não há restrição alguma quanto ao ponto de partida dentro do espaço de busca da solução; 

- Realizam buscas simultâneas no espaço de possíveis soluções através de uma população de 
indivíduos;  

- Otimizam um grande número de variáveis, desde que a avaliação da função objetivo não tenha um 
custo computacional demasiadamente alto. 

A função objetivo utilizada neste trabalho é discreta e multimodal, sendo o método probabilístico 
aplicado para determinar o projeto de transformador eficiente. Dentre os métodos de otimização 
probabilística, este trabalho utiliza a ferramenta dos algoritmos genéticos. 

 

4.1 Algoritmos Genéticos 

Os algoritmos genéticos (AG) são técnicas computacionais utilizadas para solucionar problemas de 
otimização. Os AGs são uma classe particular de algoritmos evolutivos que utilizam os princípios da 
biologia evolutiva como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação (ou crossing over). 

Algoritmos genéticos são implementados de modo que uma população de representações abstratas 
de solução é selecionada a partir de uma função objetivo. A evolução geralmente se inicia a partir do 
conjunto de soluções criado aleatoriamente. A cada geração, a adaptação de cada solução na população 
é avaliada, alguns indivíduos são selecionados para a próxima geração, e recombinados ou mutados 
para formar uma nova população. A nova população é utilizada como entrada para a próxima iteração 
do algoritmo. 

A base da aplicação dos algoritmos genéticos são os operadores genéticos, denominados seleção, 
reprodução e mutação. Esses tentam imitar os operadores utilizados pela natureza no seu 
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desenvolvimento natural. Vale salientar que, não existe consenso sobre o melhor código ou a melhor 
forma de utilização desses operadores em um algoritmo. Dessa forma, o programador deve escolher 
fatores como taxa de seleção ou  reprodução, e quão elitista deve ser o processo, para definir o tempo 
de convergência. 

5. RESULTADOS 

O TRAFICIENTE foi o programa desenvolvido na plataforma MATLAB© que tem o objetivo de 
proporcionar opções de projetos de transformador de distribuição com núcleo envolvido. A proposta 
visa apresentar aos estudantes uma plataforma computacional para desenvolvimento de projetos de 
transformador, permitindo a manipulação dos parâmetros construtivos. 

O programa usa técnica de algoritmo genético para a busca de projetos de transformadores de 
distribuição eficientes. A metodologia considera projetos eficientes aqueles que apresentam perdas 
menores do que o limite padronizado em (NBR5440,1999). A função objetivo a ser minimizada para 
determinar o projeto de transformador eficiente é dada pela Equação 14 (PICANÇO,2009). 

����n���s�T������ ���� 0�  (Eq.14) 

Sendo o custo do transformador no tempo de análise dado na Equação 15, as perdas em vazio 
capitalizadas na Equação 16 e as perdas em carga capitalizadas na Equação 17. 
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Ctotal é o custo total do transformador, CTR/analise é o custo do transformador, Camortização é o custo de 
amortização do transformador no período de análise, TW0 é a tarifa para as perdas em vazio, TWL é a 
tarifa para as perdas em carga, j é a taxa de juros, n é o período de tempo, MVAi é a potência 
transformada e MVAN é a potência nominal do transformador. 

No menu inicial do TRAFICIENTE é apresentado ao usuário três opções: projetos eficientes, relatório 
de cálculo e alterar a base de dados, como apresentado na Figura 2.  

O programa tem uma base de dados de transformadores trifásicos normalizados de classe 15kV e 36 
kV. A base de dados é gravada em arquivo do tipo .xls e caso o usuário escolha a opção alterar a base de 
dados pode readaptar os projetos arquivados.  

O descarte de projetos não eficientes é realizada na “Função Transformador” onde é somado ao 
valor de custo total dos transformadores não eficientes um valor na ordem de 108. O algoritmo genético 
por meio dos operadores descarta o projeto. 
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Figura 2 – Menu inicial do TRAFICIENTE. 

 

A “Função Transformador” é a função adaptação do algoritmo genético. A cada nova população de 
variáveis gerada, todos os indivíduos são levados para a “Função Transformador” para que seja  obtido o 
valor  de adaptação  de  cada  um  daqueles  indivíduos. Esse valor de adaptação estabelece no 
algoritmo uma vantagem de determinado projeto e calcula a probabilidade desse projeto ser mantido 
para gerações futuras. A chamada exaustiva da “Função Transformador” ocasiona um atraso na busca 
de projetos eficientes. Esse atraso é proporcional ao numero de projetos eficientes solicitados pelo 
usuário. No momento que o número de projetos eficientes requerido pelo usuário é encontrado, o 
algoritmo genético termina suas iterações e devolve para a função projeto os valores encontrados, 
armazenado os resultados em tabela. O fluxograma da função transformador é dado na Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Fluxograma da Função Transformador. 

 

A “Função Transformador” é responsável pela definição dos aspectos construtivos do transformador 
de distribuição do tipo núcleo envolvente. Essa função é subdividida nas seguintes sub-funções:   

(a) Área do núcleo – Responsável pelo cálculo dos parâmetros iniciais do transformador: 
comprimento da culatra, área efetiva da culatra e área efetiva das colunas; 

(b) Enrolamento de BT – Essa função adapta as medidas do enrolamento de BT ao núcleo calculado 
no item (a) e determina-se a perda no cobre em BT, a massa de BT e a altura da janela; 

(c) Enrolamento de AT – Essa função adapta as medidas do enrolamento de AT ao enrolamento de 
BT e calcula-se a perda em AT e a massa de AT; 
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(d) Perdas no núcleo – Nesta etapa calculam-se a massa total e a perda total no núcleo, com os 
dados dos enrolamentos obtidos, conforme os itens (b) e (c); 

(e) Custo de investimento e total – Essa função calcula o custo de aquisição do transformador 
amortizado no período de análise e na taxa de juros anual definido pelo projetista; 

(e) Impedância percentual – Calcula a impedância percentual do transformador. 

 

A “Função Projeto” é responsável pela procura de projetos de distribuição eficiente. A Figura 4 
apresenta o fluxograma do TRAFICIENTE.  

 

 
Figura 4 – Fluxograma do TRAFICIENTE. 

 

6. CONCLUSÃO 

O trabalho apresentou uma proposta para ferramenta computacional de cálculo de projetos de 
transformadores de distribuição de núcleo envolvido. Foi aplicada a técnica de algoritmo genético para 
determinar um projeto de transformador eficiente. As variáveis de projeto e os cálculos efetuados 
foram baseados de acordo com a prática das indústrias nacionais. 

A equação de custo total que compreende o custo do transformador e as perdas capitalizadas é a 
função objetivo a ser minimizada. O transformador é eficiente quando as perdas são menores do que as 
definidas em um transformador padronizado. Para obter o projeto ótimo é necessário conhecer os 
parâmetros e as restrições de projeto. Como parâmetro tem-se altura da janela, dimensionamento das 
bobinas e do núcleo. As restrições, por exemplo, são as perdas que não devem ser maiores que as 
normalizadas e a impedância percentual. 

A ferramenta computacional TRAFICIENTE pode ser aplicada a estudantes de graduação para 
verificar as alterações técnicas e econômicas em projetos. A ferramenta apresenta relatório de cálculo 
equivalente ao apresentado nas linhas de produção das fábricas de transformadores. E a interface 
permite ao usuário variar os parâmetros construtivos e verificar os impactos nas perdas e no custo. 
Dessa forma, o usuário poderá ter familiaridade nas técnicas de projeto e análise técnica-econômica. 
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RESUMO 

 O objetivo deste trabalho é mostrar como foi construído o protótipo robótico. Na etapa de 
concepção foi necessário discutir quais seriam os materiais utilizados para confecção do protótipo e qual 
seria sua atividade a ser desempenhada, neste caso, uma sopradeira. Logo em seguida iniciou-se a 
confecção do robô, onde foi utilizado o laboratório de mecânica do IFPB para usinar as peças 
necessárias. No término da estrutura física foi realizada o processo de fixagem dos motores que 
necessitaram de adaptações para fixagem nos elos. Assim que a estrutura física do protótipo ficou 
totalmente pronta com a fixação dos motores, iniciou a parte de programação do robô e sua montagem 
do circuito no laboratório de microcontroladores do IFPB. No término do o circuito, das ligações dos 
motores foi realizado os testes de usabilidade que constataram funcionamento do manipulador.  

 

 

Palavras-chave: Protótipo, Usinagem, Manipulador, Laboratório.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde 1961, o uso de robôs industriais vem crescendo rapidamente em todo o mundo. Os robôs são 
manipuladores reprogramáveis e multifuncionais, projetados para manipular ferramentas, peças, 
materiais ou dispositivos especializados por meio de movimentos variáveis programados. Um robô é um 
sistema mecânico, de geometria variada, composto por corpos rígidos, articulados entre si, destinado a 
sustentar e posicionar ou orientar a ferramenta terminal, que, dotado de garra mecânica ou ferramenta 
especializada, fica em contato direto com o processo.  

A mobilidade do manipulador é resultado de uma série de movimentos elementares, independentes 
entre si, denominados graus de liberdade do robô. O braço do robô executa movimentos no espaço, 
transferindo objetos e ferramentas de um ponto para outro, orientado pelo controlador através de 
botões.  

O braço do robô é composto de uma série de elos e juntas, sendo a junta que conecta dois elos e 
com isso permite o movimento relativo entre eles. Todo robô possui uma base fixa e o primeiro elo está 
preso a ela. A mobilidade de um robô depende do número de elos e articulações que possui (CHG 
Campbell, CL Coutinho e JP Júnior, 2006).  

Robótica é um ramo da informática que engloba computadores, robôs e computação, que 
atualmente trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controladas por circuitos 
integrados tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados manualmente ou automaticamente 
por circuitos elétricos.  

O objetivo deste trabalho é descrever o processo de planejamento e construção do robô 
manipulador industrial. Para construção deste projeto, foi necessário utilizar os conhecimentos 
adquiridos ao longo do curso, desde a usinagem no laboratório de mecânica até à montagem do circuito 
eletrônico e programação do PIC no laboratório de microcontroladores. Já a finalidade do robô é simular 
uma sopradeira industrial para maior eficiência na produção de garrafas plásticas na indústria de 
qualquer tipo de bebida que utilize esse tipo de garrafas, tais como refrigerantes, água, sucos e etc. 

 

 

2. MOVIMENTAÇÃO DE UM ROBÔ 

Segundo Paulo Pereira, 2003, o Robô é um manipulador projetado para realizar diferentes tarefas e 
ser capaz de repeti-las. Para realizar determinadas tarefas, o robô move partes, objetos, ferramentas, e    
dispositivos especiais segundo movimentos e pontos pré-programados.  

Um robô consiste de vários elos mecânico motorizado e um cérebro na forma de um computador 
que controla seus movimentos. O computador guarda em sua memória um programa que detalha o 
curso que os elos seguirá. Quando o programa está sendo executado, o computador envia sinais 
ativando motores que movem os elos e a carga no final dele, que é mantida sob controle pelo atuador. 

2.1 Programação do Robô 

Neste modo, o controlador recebe instruções gerais sobre a trajetória de movimento. Enquanto o 
braço está se movendo, o controlador deve calcular a extensão do movimento das vária articulações a 
fim de se mover pela trajetória desejada. As informações recebidas dos sensores sobre mudanças no 
ambiente do robô enquanto o braço se move são processadas pelo controlador em tempo real.  
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Controle em tempo real é preferível a programação off-line, por ser mais flexível na sua habilidade 
de mudar o curso de ação enquanto uma tarefa está sendo executada. Esta flexibilidade exige um 
controlador mais complexo, incluindo um computador rápido o suficiente para processar a informação 
sem diminuir a velocidade de operação do robô (PHC Pereira, 2003). 

 

3. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho foi feito para o projeto final da disciplina de Robótica do curso de Tecnologia em 
Automação Industrial do IFPB. O desafio era construir um robô com materiais e função à nossa escolha. 

Decidiu-se então escolher um robô que simulasse o trabalho de uma sopradeira, pois era algo que 
ainda não tinha sido feito antes por turmas anteriores.  Com o crescimento da automação dentro das 
indústrias, o uso de robôs também começou a ser utilizado para a confecção de garrafas plásticas nas 
indústrias de bebidas, já que, desta forma, a indústria teria uma velocidade maior na produção. Então, 
para simular, foi necessário encontrar um dispositivo que soprasse, o mais próximo disto que 
conseguimos encontrar, foi uma bomba de água de limpar pára-brisa de carro. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Na definição da ISO 10218, um robô é dito manipulador industrial quando: “Máquina manipuladora, 
com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode 
ter base fixa ou móvel, para utilização em aplicações de automação industrial.”. O robô que foi 
confeccionado pela equipe se adéqua à ISO mencionada.  

O projeto atende às indústrias na área de bebidas, ou seja, tem a função de soprar ar para moldar as 
garrafas. O posicionamento dos braços do robô depende do tipo de motor utilizado, neste caso os 
motores são os Motores de Passo. O controle dos eixos é feito pelo uso de microcontroladores, onde foi 
utilizado o PIC 16F877-A, que armazena uma série de posições na memória e executa essas tarefas 
manualmente através de seis botões do apêndice de ensino.  

Este PIC foi utilizado, pois foi o PIC que utilizamos na disciplina de Microcontroladores e era o 
mais familiar à todos. Já para a função de soprar, foi utilizada uma bomba de água de limpar para-brisas 
de um automóvel, contudo ao invés de jorrar água, apenas foi utilizada a função de soprar para atender 
os requisitos dos projetos. 

Figura 1. Bomba de água 

4.1 Motor de Passo 

Os Motores de Passo são dispositivos eletromecânicos que convertem pulsos elétricos em 
movimentos mecânicos que geram variações angulares discretas. O rotor ou eixo de um motor de passo 
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é rotacionado em pequenos incrementos angulares, denominados “passos”, quando pulsos elétricos são 
aplicados em uma determinada seqüência nos terminais deste. A rotação de tais motores é diretamente 
relacionada aos impulsos elétricos que são recebidos, bem como a seqüência a qual tais pulsos são 
aplicados reflete diretamente na direção a qual o motor gira.  

A velocidade que o rotor gira é dada pela freqüência de pulsos recebidos e o tamanho do ângulo 
rotacionado é diretamente relacionado com o número de pulsos aplicados. Os motores de passo , Figura 
2, têm a função de movimentar cada elo de forma precisa, para a melhor execução das tarefas já 
estabelecidas na programação do robô(FG Brites e VPA Santos, 2008). 

Figura 2. Motor de Passo 

4.2 Protótipo 

O protótipo têm uma rotação de base de 360°, porém limitou-se a rotação para um ângulo de 90º 
para melhor desempenho do protótipo. O segundo eixo o movimento realizado é horizontal (direita e 
esquerda) e no último eixo o elo faz um movimento rotacional que também é limitado para não realizar 
uma volta de 360º. São utilizados três motores de passo e cada motor controla um eixo. Cada motor de 
passo foi fixado por parafusos em cada eixo do robô, Figura 3. 

Figura 3. Protótipo 

4.2.1 Usinagem 

Para montagem do protótipo foi discutido qual seria a melhor maneira de unir cada elo e como fixar 
os motores. Foi necessário usinar diversas peças para fixagem dos motores e dos elos do protótipo. Para 
fixar o motor no elo o qual o mesmo terá que mover, foram usinadas peças de alumínio para exercerem 
a função de uma bucha.  
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Porém com a falta de material e brocas ideais aconteceram alguns imprevistos, como a bucha que 
foi usinada no Laboratório de Mecânica do IFPB, como as ferramentas ideais não estavam disponíveis, 
foi preciso um improviso apenas para realizar o encaixe do motor na bucha, o resultado foi que o motor 
entrou de forma errada no furo e ao tentar removê-lo, o motor de passo quebrou, Figura 4. Todo o 
processo de usinagem foi realizado no laboratório de mecânica do IFPB. 

Figura 4. Motor de Passo quebrado 

4.2.2 Montagem 

Para a montagem, foi analisado que a fixação dos elos e dos motores com parafusos seria a melhor 
solução. A base é um pedaço de madeira onde foi feito um furo para fixar um rolamento e por este 
passaria uma peça que teria um extremo ligado ao motor da base e o outro à uma segunda peça que foi 
usinada também para ser fixada ao segundo elo, Figura 5. 

 
Figura 5. Elo unidos por parafusos 

O Motor da base foi fixado embaixo da peça de madeira por duas peças de alumínio e parafusos. O 
segundo eixo é uma peça de um microscópio para fazer o movimento horizontal, nele foi colocado uma 
peça de alumínio para ser parafusada na primeira peça do primeiro elo.  

 Já o terceiro elo é uma peça de acrílico que foi feito um furo para passar um parafuso e nesse 
parafuso foi fixada uma bucha e do outro lado da bucha, foi coloca o motor de passo. Esse motor de 
passo foi parafusado em uma peça de alumínio que também está parafusada na parte do microscópio. 

4.3 Microcontrolador 

O microcontrolador é um pequeno componente eletrônico, dotado de uma “inteligência” 
programável, utilizado no controle de processos lógicos (EXSTO, 2008). O PIC utilizado nesse projeto foi 
o 16F877A que foi embarcado a programação para controlar os três motores de passo através dos 
botões.  
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A programação utilizada foi para ligar um motor de passo. No caso deste protótipo, foi utilizada a 
programação para o motor dar meio passo, assim o movimento do robô fica mais suave. Na 
programação também foi necessário escolher qual seria o delay(atraso) de cada energização da bobina.  

Foi escolhido um delay de 40ms, pois não deixava rápido os motores e ao mesmo tempo os motores 
comportavam-se de maneira suave como o desejado no projeto. Foi observado que caso optasse em um 
delay menor do que 10ms, o motor apresentava perda de torque e apenas vibrava. Esse não é um 
comportamento interessante para os motores. 

4.4 Implementação do Circuito 

 O circuito foi montado em uma protoboard com o circuito padrão para ligar o PIC, encontrado 
em qualquer datasheet do PIC, e os elementos principais para ligar cada motor de passo. Foram 
utilizados no total seis botões e três ULN2003 como observado na Figura 6. além de estar montado o 
circuito padrão para ligar o PIC, também está montando o circuito para ligar os três motores de passo do 
robô. Na Figura 6 visualiza-se o circuito e o Microcontrolador PIC com seis botões e três ULN2003 
utilizados para funcionamento do protótipo. Dos seis botões utilizados: dois botões são para cada motor 
responsáveis em controlar qual será o sentido que o motor irá girar, um para o sentido horário e o outro 
anti-horário. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 6. Circuito montado na protoboard 

 

5. CONCLUSÃO 

Alguns aspectos foram observados sobre o robô, como o seu baixo custo de confecção; as aulas 
supriram bastante as informações necessárias para a construção; a utilização do MatLab 6.0 e o PIC 
Compiler foram de fundamental importância para a simulação e programação do robô.  

No processo de confecção do protótipo e da montagem do circuito as maiores dificuldades 
encontradas foram a falta de material disponível. Como o protótipo é pequeno, são necessárias 
ferramentas de pequeno porte também, como brocas, ferramentas para usinagem. No laboratório de 
mecânica do IFPB utilizada tem como objetivo é construir peças mais robustas, portanto não são 
indicadas para confeccionar protótipos de pequeno porte.  

Outro problema identificado foi a falta de componentes eletrônicos. O ideal para a montagem do 
circuito na protoboard seria utilizar apenas dois ULN2803 ao invés de três ULN2003, optou-se utilizar o 
ULN2803, pois o mesmo é capaz de transmitir sinais para dois motores ao mesmo tempo, porém o único 
disponível era o ULN2003 que dispõe de transmissão de sinal apenas para um motor de cada vez. Foi 
encontrado problemas na construção do Protótipo devido aos componentes e sua usinagem. Porém, o 
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final do protótipo foi o esperado. O Manipulador funcionou conforme o planejado e a montagem ficou 
de acordo com o que era necessário para fazer o robô funcionar. 
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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivo descrever o desenvolvimento do sistema mecânico de um 
robô manipulador com uma junta rotacional, parte integrante do projeto realizado no Instituto Federal 
da Bahia (IFBA) de construção de uma célula de manufatura. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento consiste em: Pesquisa bibliográfica; modelagem das peças do robô através do 
software Solidworks e construção do protótipo com estrutura em madeira Eucatex. Os componentes do 
sistema mecânico foram selecionados visando garantir estabilidade nos movimentos do robô e 
comunicação eficiente e segura com os demais sistemas: lógico e eletroeletrônico. Para efetuar o 
controle do robô manipulador utilizou-se a plataforma microcontrolada Arduíno Duemilanove, baseada 
na robótica livre. A fase experimental permitiu obter informações que servirá para melhorar o 
desempenho do sistema eletromecânico. O desenvolvimento desse trabalho permitiu coletar 
informações que serviram para melhorar o desempenho do sistema eletromecânico e desenvolver um 
robô manipulador com três juntas rotacionais.   

 

Palavras-chave: mecânica, engrenagens, grau de liberdade, articulação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo a RIA (Robot Institute of America) “robô industrial é um manipulador re-programável, 
multifuncional, projetado para mover materiais, peças, ferramentas ou dispositivos especiais em 
movimentos variáveis programados para a realização de uma variedade de tarefas”. 

Um robô manipulador é composto de três sistemas principais: os sistemas elétrico, mecânico e 
lógico. Esses três sistemas funcionam de forma interdependente e o seu bom funcionamento é de 
essencial para garantir o desempenho eficaz do robô. 

Os robôs manipuladores podem ter basicamente três tipos de aplicações: movimentação 
(embalagem, classificação de peças, etc.), medição (inspeção de objetos, detecção de falhas, etc.) e 
manufatura de peças. Embora os robôs tenham vantagens sobre o trabalho humano na realização 
dessas atividades, alguns fatores impedem sua implementação em massa nas indústrias, como o custo 
elevado, tempo de retorno do investimento relativamente longo e a falta de mão-de-obra qualificada. 
No entanto, os avanços tecnológicos e a maior acessibilidade a dispositivos microprocessados e  estudos 
na área da robótica têm impulsionado o desenvolvimento de robô mais acessíveis. 

O objetivo desse projeto é desenvolver o sistema mecânico de um robô manipulador com um grau 
de liberdade. A construção desse robô faz parte da primeira etapa do projeto de construção de um robô 
manipulador com quatro graus de liberdade, parte integrante da Célula de Manufatura a ser construída 
no IFBA. 

Essa pesquisa está estruturada da seguinte forma: inicialmente, é descrito o estudo teórico sobre os 
fundamentos da robótica que serviram de base para desenvolver o robô. Em seguida, é relatada a 
metodologia usada para realizar este trabalho e os materiais que foram utilizados. Por fim, será feita 
uma consideração do trabalho realizado, comparando os resultados esperados e os resultados obtidos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������.

2.1 Robô manipulador 

Um robô manipulador pode ser dividido em seis partes básicas: elos, juntas, atuadores, punho e 
efetuador. A seguir serão descritos alguns dos componentes físicos básicos que constituem um robô 
manipulador. A Figura 1 indica as das partes que constituem um robô manipulador. 
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Figura 01: Exemplo de robô manipulador. Fonte: NETO, 2010 

Elos: Os elos são as partes rígidas do robô. Comparando ao braço humano, os elos são como os 
ossos. Eles podem ser construídos com diversos materiais (madeira, aço, acrílico, alumínio, etc.). A 
escolha do material utilizado na construção de um robô irá depender de sua aplicação, levando em 
conta fatores como resistência mecânica e a carga que pode será suportada pelo atuador. 

Juntas: A junta é o ponto de encontro de dois elos, gerando um movimento de articulação. O tipo 
e o número de juntas em um robô estão diretamente ligados ao grau de liberdade do robô. As juntas 
podem ser classificadas em três tipos: Junta prismática, junta de revolução ou esféricas. A junta 
prismática permite o movimento do elo em apenas um eixo. A junta de revolução proporciona 
movimento rotativo entre os elos através de um eixo de rotação. O movimento gerado é análogo ao 
movimento de articulação entre o braço e o antebraço humano. A junta esférica é o tipo mais complexo 
de junta. Nesse tipo, o movimento do elo ocorre nos três eixos (x, y e z). 

Grau de liberdade: O grau de liberdade está relacionado ao número de articulações que o robô 
possui. Se o movimento da articulação acontece em mais de um eixo, ela acrescenta um grau a cada 
eixo em que se movimenta o elo dessa junta. O robô da Figura 01, por exemplo, possui seis graus de 
liberdade. 

2.1.1 Sistema de controle 

O sistema de controle utiliza a plataforma microcontrolada Arduíno, apresentada na figura 02, 
baseada no microcontrolador Atmega 328. Sua função é efetuar o controle dos servomotores utilizando 
uma programação semelhante à linguagem C. Entre as vantagens pode-se destacar: boa relação custo x 
benefício; plataforma open-source; compatível com os diversos sistemas operacionais e linguagem de 
programação fácil e acessível. 
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Figura 02: Plataforma Arduíno. Fonte: http://www.arduino.cc 

 

2.1.2 Sistema de acionamento 

O sistema de acionamento de um robô pode ser elétrico, hidráulico ou pneumático. O acionamento 
elétrico proporciona alta precisão, porém possui pouca tolerância a grandes cargas. O acionamento 
hidráulico suporta altas cargas e tem velocidade e precisão entre média e alta. Já o acionamento 
pneumático, em situações em que se admite baixa precisão, necessidade de baixo custo, altas 
velocidades e suporte de cargas pequenas e médias é o mais indicado. A escolha do tipo de 
acionamento irá depender da aplicação do robô, custos e desempenho requeridos. 

Para o acionamento do protótipo foi utilizado um servomotor, dispositivos compostos por: 
engrenagens, um potenciômetro que gira juntamente com seu eixo, circuito eletrônico de controle e 
condutores externos, sendo estes dois para alimentação DC e um para efetuar o controle de posição por 
Pulse-Width Modulation (PWM). Através do modulador PWM consegue-se alterar a largura do pulso 
sem alterar sua amplitude, dessa forma pode-se definir o deslocamento angular que o servo deverá 
executar. A Figura 03 apresenta o servomotor Futaba S3003, utilizado no robô manipulador. 

Figura 02: Servo motor Futaba S3003. 
Fonte: http://www.futaba-rc.com/servos/specs-lineart/specs-futm0031.html 

 

2.1.3 Sistema de transmissão 

A transmissão do movimento entre o motor e o elo pode ser feita de forma direta ou indireta. Na 
forma direta o motor é ligado diretamente à junta, na indireta são utilizados elementos de transmissão, 
como por exemplo, correias ou engrenagens. 
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Engrenagens são peças cilíndricas que contém dentes nas extremidades. Elas são utilizadas para 
transmitir movimento e potência entre dois eixos, através da interligação entre duas ou mais 
engrenagens. Num sistema de transmissão que utiliza duas engrenagens, a menor é chamada pião e a 
maior coroa. A razão entre o número de dentes nas rodas é diretamente proporcional à razão de torque 
fornecido, e inversamente proporcional à razão das velocidades de rotação. O número de dentes do 
pião e da coroa é dado pela equação 01: 

������������������������������������������������������������������[Eq. 01] 

 

Onde: 

z1= número de dentes da engrenagem 1 

z2= número de dentes da engrenagem 2 

n1= número de rotações por minuto da engrenagem 1 (rpm) 

n2= número de rotações por minuto da engrenagem 2 (rpm) 

As engrenagens podem ser classificadas em: Engrenagens cilíndricas retas, cilíndricas helicoidais, 
cônicas, conjunto sem fim-coroa e pião – cremalheira.  

O dimensionamento de um conjunto de duas ou mais engrenagens é feito a partir dos parâmetros a 
seguir: 

Diâmetro primitivo (Dp): É o diâmetro da circunferência teórica da engrenagem que tangencia a 
extremidade da engrenagem.  

Módulo (m): Módulo é a razão entre o diâmetro primitivo e o número de dentes da engrenagem. 
Num conjunto pião-coroa o módulo das duas engrenagens deve ser igual para que as engrenagens 
sejam acopladas corretamente. O cálculo do módulo é dado pela equação 02: 

                                                                     [Eq. 02] 

Onde N é o número de dentes. 

2.1.4 Efetuadores 

O efetuador é a estrutura do robô manipulador responsável por interagir com o ambiente em que se 
encontra, transportando ou modificando um objeto. Pode ser classificado de acordo com sua função em 
garra mecânica ou ferramenta especializada. A escolha do tipo de garra depende do tipo de atividade 
que o robô deverá realizar. 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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Figura 03: Fluxograma do Desenvolvimento do Projeto Mecânico do Robô Manipulador. 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados serão subdivididos em duas etapas: construção dos elos, detalhando o 
material utilizado para a confecção do robô manipulador e seu sistema de transmissão, especificando o 
sistema utilizado. 

4.1 Construção dos elos 

Para o desenvolvimento das peças mecânicas do robô selecionou-se o material de construção dos 
elos e da base do robô. Para tanto, uma análise comparativa foi realizada entre os materiais comuns em 
robôs didáticos de acordo com os seguintes parâmetros básicos: rigidez mecânica; peso do material; 
facilidade de manipulação para cortes e perfurações; atrito entre as peças, e custos. Os principais 
materiais disponíveis foram: a madeira Eucatex, o alumínio e o Nylon. A Tabela 1 apresenta a 
comparação entre esses materiais. 

Tabela 01 – Comparação entre materiais para construir os elos   

Material Rigidez 
mecânica 

Densidade Facilidade de 
manipulação 

Atrito entre as 
peças 

Custo 

Alumínio Alta 2,7 g/cm³ Média Baixo Médio 

Madeira 
Eucatex 

Média 0,65 g/cm³ Alta Médio Baixo 

Nylon Alta 1,14 g/cm³ Baixa Médio Médio 
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Para realização da construção do protótipo, foi priorizada a escolha do material que apresentasse 
facilidade de corte. A disponibilidade de materiais alternativos com custos mais atrativos utilizados para 
a montagem de robôs com finalidades didáticas inclui principalmente a madeira (SOARES, 2002). A 
madeira Eucatex mostrou ser o mais apropriado dentre os três materiais analisados. Além de poder ser 
facilmente cortada, é o material mais leve dos citados, levando à diminuição de carga no motor. Os 
pesos dos dois elos e a base juntos totalizaram 195 gramas. Os elos em perfil de alumínio totalizaram 
645 gramas. 

A madeira possui como desvantagem a resistência mecânica como denota a tabela 01. Como o 
protótipo em testes terá de suportar inicialmente baixas cargas, a resistência mecânica é tolerável. A 
figura 04 mostra o modelo em SolidWorks do protótipo do robô manipulador. 

Figura 04: Modelo do robô manipulador em SolidWorks. 

 

4.2. Sistema de transmissão 

Para a transmissão do movimento do servomotor à junta de articulação do braço foram testadas a 
transmissão direta e a transmissão indireta. Utilizando o sistema de transmissão direta o servomotor foi 
fixado no elo fixo à base e o eixo do motor foi interligado ao elo móvel, na indireta foram utilizadas duas 
engrenagens. 

4.2.1 Sistema de transmissão direta 

A transmissão direta é a forma mais simples de transmitir movimento. Para implementação deste 
tipo de transmissão a estrutura do motor foi fixada ao elo fixado na base, e o eixo giratório do motor foi 
ligado ao segundo elo. Dessa forma, os elos não ficaram em contato direto um com o outro e, sendo 
assim, o atrito entre os elos foi muito pequeno. Porém, o fato dos elos não estarem em contato direto 
fez com que a estrutura do robô ficasse instável, provocando vibrações. 

4.2.2 Sistema de transmissão indireta 

Utilizando o sistema de transmissão por engrenagens, forma indireta, as vibrações são menores. 
Com este método de transmissão foi possível aumentar o torque do motor em aproximadamente 27% 
através da relação entre o raio do pião e o raio da coroa. O servomotor utilizado neste sistema fornece 
até 180º de rotação e a razão entre o número de dentes do pião e da coroa é de 0,73. Sendo assim, o 
ângulo máximo de movimentação do elo foi de 132º.    
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A transmissão por engrenagens, porém, possui a desvantagem de causar maior atrito entre os elos, 
visto que os mantém justapostos um ao outro. Porém, o torque do servo-motor utilizado nesse tipo de 
transmissão tem o torque suficiente para compensar as forças de atrito. 

Para desenvolver o sistema de transmissão por engrenagens, faz-se necessário dimensioná-las 
levando em consideração os seguintes parâmetros: diâmetro primitivo e número de dentes. E por meio 
da Equação 02 obteve-se o módulo da engrenagem (m = 1,36).  As figuras 05a e 05b mostram os 
modelos das engrenagens utilizadas para transmitir o movimento do eixo do motor ao elo móvel e suas 
dimensões. 

 

                              (a)                                                                                     (b) 

Figura 05: Modelos das engrenagens produzidas em SolidWorks.(a) Engrenagem fixa ao eixo do motor (b) 
Engrenagem fixa ao elo móvel. 

Para confecção das engrenagens utilizou-se o Nylon pela sua principal característica de possuir alta 
rigidez associada ao peso relativamente baixo. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse artigo apresentou o desenvolvimento mecânico e construção de um robô de um grau de 
liberdade para fins didático. O objetivo principal foi projetar e construir elementos mecânicos que 
constituem o robô de forma a garantir a comunicação eficiente com os sistemas eletroeletrônico e 
lógico. Conclui-se que construção de um sistema mecânico eficiente está intimamente ligada à escolha 
correta dos elementos mecânicos que compõem o robô. Após a realização dos testes foram obtidos 
resultados satisfatórios na comunicação com o sistema eletroeletrônico e de controle. Como 
continuidade, será desenvolvido um robô manipulador com três juntas rotacionais em perfil de alumínio 
e realizada a análise comparativa com os resultados obtidos neste trabalho. 

 

 

 

  

0459



 

REFERÊNCIAS 

 
WEGNEZ, Léon F, Iniciação à Robótica: Robots e Homens. Lisboa, Publicações Europa América, Colecção 
saber, 1987, 205p. Disponível em: <http://www.citi.pt/educacao_final/trab_final_inteligencia_ 
artificial/historia_da_robotica.html>. Acesso em: 13/04/2011 
 
ARDUINO. Arduino. Disponível em: <http://arduino.cc/>. Acesso em: 10 ago. 2011. 
 
BAETA, Edson, Os primeiros Robôs. Disponível em: <http://naweb.wordpress.com/2007/10/02/os-
primeiros-robos/>. Acesso em: 13/04/2011 
 
SANTOS, Vitor M. F., Robótica Industrial. Disponível em: 
<http://www2.mec.ua.pt/activities/disciplinas/RoboticaIndustrial/Apontamentos/v2003-
2004/RoboticaIndustrial-Sebenta2003-2004-v2a.pdf>. Acesso em: 19/07/2011 
 
UFMG, Engrenagens – Conceitos. Disponível em: <ftp://www.demec.ufmg.br/ema100/Engrenagens 
%20-%20Conceitos%20B%E1sicos.pdf>. Acesso em: 19/07/2011 
 
MECÂNICA FREZADORA PAULISTA LTDA, Indústria de Engrenagens. Disponível em: 
<http://www.frezadorapaulista.com.br>. Acesso em: 19/07/2011 
 
 
 

0460



0461



0462



•

•

•

0463



•

•

0464



•
•
•

0465



0466



0467



0468



0469



#include <Servo.h>

Servo myservo;

int pos = 0;

int relePin = 11; 

void setup()

{ myservo.attach(10);

  pinMode(relePin, OUTPUT);}

void loop()

{

int temp; 

  for(pos = 0; pos < 90; pos += 1)

  {

      myservo.write(pos);

      delay(120); 

  }

for (temp = 0; temp <= 1000; temp++) 

  {digitalWrite(relePin,HIGH); } 

 for(pos = 90; pos>=1; pos -= 1) 

  { 

    myservo.write(pos);

    delay(120); 

  }

     for (temp = 0; temp <= 1000; temp++) 

  { 

    digitalWrite(relePin,LOW); 

    } 

 }
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 DETECTOR DE SINAIS ECG PORTÁTIL APLICADOS A SISTEMAS HOMECARE  
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um detector de sinais ECG portátil usando microcontrolador e comunicação 
remota (tecnologia Zigbee). O monitoramento é realizado com três sensores (eletrodos) e apenas um 
canal é utilizado para visualização dos dados. A malha de aterramento da placa de circuito impresso do 
detector está próxima das trilhas de sinal, favorecendo a isolação elétrica do circuito do amplificador na 
aquisição dos sinais biomédicos e dos cabos de eletrodo que são ligados ao paciente. Para a análise das 
etapas do circuito de amplificação e filtragem do sinal ECG obtido, simulações foram realizadas e os 
resultados são satisfatórios. Testes comparativos usando um equipamento comercial demonstraram a 
validade da proposta. Finalmente, o detector ECG proposto mostrou-se adequado para serviços de 
atendimento Home Care com monitoramento monoparâmetro.  

 

Palavras-chave: Detector ECG, ZigBee, Microcontrolador, Home Care  
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1. INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares são uma das maiores ameaças à saúde da população, 
especialmente a idosa. Muitos pacientes idosos não têm um acompanhamento contínuo de 
profissionais de saúde [1], o que leva, na maioria dos casos, à percepção de distúrbios apenas em 
situações em que a solução seja unicamente a intervenção cirúrgica. O sistema de atendimento Home 
Care é uma alternativa recente para o monitoramento constante de medidas de pacientes idosos ou não 
[2].  Para o sistema Home Care, há disponíveis equipamentos que possibilitam o monitoramento de 
várias medidas (como oximetria, PA, ECG, capinografia, entre outras) ou monitoramento 
multiparâmetro. Esse monitoramento é em tempo real e as medidas são adquiridas concorrentemente, 
podendo ou não ser integrados a processadores dedicados e com comunicação remota dos dados via 
internet [3], ou mesmo com o envio de sinais de alerta usando a tecnologia GSM [4]. Todavia, essa não é 
uma realidade para a maioria dos sistemas Home Care. Geralmente, o monitoramento é 
monoparâmetro, o que produz desconforto ao paciente no que tange à mobilidade e requer a presença 
constante de profissionais de saúde nas residências.  

Com o objetivo de propiciar um sistema Home Care monoparâmetro que promova maior 
conforto ao paciente, um equipamento portátil de baixo consumo para o monitoramento de sinais ECG 
cardíacas é proposto neste trabalho. Ele possui uma autonomia de funcionamento de alguns dias, 
possuindo uma bateria reserva. Esse equipamento possui comunicação sem fio, usando a tecnologia 
Zigbee, com alcance de 70 metros sem barreira e sem cortes no sinal. Simulações dos circuitos de 
amplificação e filtragem do sinal foram realizadas para avaliar a resposta do equipamento e os 
resultados encontraram-se dentro do esperado. Finalmente, testes com o equipamento proposto foram 
realizados e os resultados foram comparados com dados provindos de um equipamento comercial. Os 
resultados foram bastante concordantes e bastante animadores. O trabalho segue com a seguinte 
estrutura: primeiramente, serão apresentadas breves teorias dos sinais ECG e dos sistemas Home Care; 
em seguida, as metodologias para as simulações, a programação do microcontrolador, o 
desenvolvimento do protótipo e a interface de visualização dos dados obtidos do monitoramento serão 
apresentadas; os resultados das simulações, dos testes práticos e a comparação com os resultados de 
um sistema comercial serão apresentados a seguir; finalmente, as conclusões serão delineadas.  

2. TEORIA DOS SINAIS ECG E SISTEMAS HOME CARE 

2.1 Sinais ECG 

O coração possui diferentes estágios de excitação elétrica. O ritmo cardíaco é gerado pelo nodo 
sinusal. O potencial elétrico gerado propaga-se para as células vizinhas e estimula os átrios e os 
músculos ventriculares. Esta excitação elétrica é constituída pela composição de cinco sinais básicos 
denominados P, Q, R, S e T, mostrados na figura 1. O sinal elétrico é propiciado pelo fenômeno de 
polarização e despolarização das células cardíacas. O sinal ECG (Fig. 1) é a composição dos sinais 
elétricos gerados pelos diferentes estágios da excitação elétrica do coração, como pode ser visualizado 
na Figura 2 [5].  

Durante a estimulação do coração, a distribuição de cargas elétricas corresponde a um dipolo 
elétrico. A colocação de um par de eletrodos sobre o corpo permite o registro da magnitude da projeção 
do dipolo elétrico na direção dada pelos eletrodos. Este registro ou assinatura é denominado de 
eletrocardiograma [6]. A banda de freqüência utilizada na aquisição do sinal depende do tipo de 
aplicação desejada. A eletrocardiografia clínica demanda uma faixa de freqüência entre 0,05 e 100 Hz, já 
a monitoração utiliza banda entre 0,5 e 50 Hz. Para determinação da freqüência cardíaca, a faixa de 
freqüência utilizada é centrada em 17 Hz, conforme Figura 3 [7]. 
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Figura 1 – Os potenciais de ação típicos, com a atividade elétrica adquirida na pele (ECG) 

Figura 2 – Sinal elétrico resultante de um monitoramento de sinais ECG  

Figura 3 – Faixa de frequência da eletrocardiografia (sinais ECG) 
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2.2 Sistema Home Care 

Os sistemas Home Care surgiram no período pós-guerra nos Estados Unidos, por volta de 1947 
[2]. Foi um movimento onde as enfermeiras se organizaram para atender e cuidar de pacientes dentro 
de suas próprias casas, pois os hospitais se encontravam lotados com os doentes de guerra, bem como 
da própria população. Este movimento foi conhecido como Nursing Home, e atendeu, em princípio, 
apenas os idosos, mas com o tempo esse atendimento se ampliou para todas as faixas etárias. Nessa 
época, esse procedimento passou a ser chamado de Home Care. 

3. METODOLOGIA 

3.1  Simulação dos circuitos de amplificação e filtragem 

Primeiramente, o circuito elétrico do detector ECG foi descrito na linguagem gráfica de um 
simulador de circuitos elétricos [5] (Figura 4). O circuito eletrônico do detector ECG possui poucos 
componentes, proporcionando aquisições dos sinais ECG com baixo consumo. Os componentes 
utilizados são de baixo custo e encontrados com facilidade no mercado. As respostas das etapas de 
amplificação e filtragem do sinal podem ser visualizadas na Figura 4.  

Para a aquisição do sinal ECG foram necessárias algumas etapas de amplificação que 
produzissem um ganho total de 1000 dB (Figura 5). Na primeira etapa, foi definido um ganho fixo de 
300dB. Na segunda etapa, um ganho ajustável, conforme o controle pretendido, foi propiciado pela 
utilização de potenciômetros (Figura 3). Para o monitoramento do sinal ECG, a faixa de 0,5 Hz a 40 Hz foi 
utilizada. Pretendia-se com essa escolha reduzir os efeitos interferências externas presentes nos 
sistemas reais, como é o caso do sinal de 60Hz da rede elétrica. 

Para o dimensionamento da frequência de corte dos filtros e do ganho do amplificador de 
instrumentação, as seguintes relações foram utilizadas, respectivamente: 

f = 1/2 RC                                                                 [Eq. 01] 

G = (1 + 2RS / RG)                                                         [Eq. 02] 

3.2 Construção da placa de circuito impresso 

Utilizando os recursos da ferramenta de simulação utilizada (Proteus), foi desenvolvida uma 
placa de circuito impresso de dupla face. A malha de aterramento ficou bem próxima as trilhas dos 
sinais e aos filtros, como é apresentado nas Figuras 6 e 7. Para obter uma trilha mais bem definida no 
circuito impresso, foi utilizada a técnica de aquecer e movimentar o percloreto de sódio no momento da 
corrosão da placa. 

3.3 Programação do Microcontrolador 

Foi utilizado o microcontrolador MSP430F2274 da empresa Texas Instruments, com a 
programação realizada em linguagem C [8]. Ele possui um conversor A/D de 10 bits, com taxa 
de amostragem máxima de 200 mil amostras por segundo, possui modos de baixo consumo e é 
ligado a um circuito de comunicação sem fio que usa a tecnologia ZigBee. 

Foi utilizada a comunicação SPI do microcontrolador com o circuito de comunicação 
ZigBee, através do SimpliciTI™ [9]. Esse protocolo permite a identificação de cada sensor 
presente.  Após vários testes de comunicação, foi construído o código para aquisição do sinal 
ECG, baseado no código desenvolvido e distribuído gratuitamente pela Texas Instruments.  
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Para o teste prático da comunicação sem fio entre os dois circuitos ZigBee (Figura 8) foi 
 

 

 
Figura 4 – Circuito elétrico do ECG simulado no programa PROTEUS  

 
Figura 5 – Simulação do circuito ECG 

 
Figura 6 – Visões da placa de circuito impresso montada: A) top view; b) bottom view e C) com componentes 
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Figura 7 - Placa Confeccionada e Montada 

3.4 Montagem do detector ECG 

Foi efetuada a montagem do detector utilizando, inicialmente, uma fonte de 
alimentação simétrica comercial de 12 V. Em seguida, duas baterias de 12 V substituíram a 
fonte simétrica. Foi verificado um sinal mais adequado com a utilização das baterias, com 
menor incidência de oscilações e interferências.  

 
Figura 8 – Detector ECG 

3.5  Interface de visualização dos sinais ECG 

A interface gráfica foi desenvolvida no software Matlab. Foi desenvolvido o sistema para 
detecção do batimento cardíaco, o que possibilitou a visualização dos batimentos do indivíduo em 
posição de repouso e em movimento. Também foi adicionado um sistema de alerta sonoro para melhor 
percepção dos batimentos. A Figura 9 apresenta a interface desenvolvida. 

 
Figura 8 – Interface de visualização dos sinais ECG 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Foram analisadas as amostras do sinal de ECG adquiridas usando o detector. Foi observada a 
presença das ondas P, Q, R ,S e T (Figuras 10 e 11). Também se observou a estabilidade da linha de base 
e a detecção do batimento cardíaco. Para a detecção e posterior análise dos sinais ECG, com vistas à 
verificação de existência de distúrbios cardiovasculares, foi desenvolvido um programa baseado em 
algoritmos genéticos [10,11]. Essa análise ainda está sob implementação. 
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Os dados obtidos pelo monitoramento foram comparados em tempo real com dados resultantes 
de um equipamento comercial para o mesmo paciente. Isso é visualizado na Figura 12. Durante a 
comparação, alguns ajustes foram realizados na programação do microcontrolador, o que propiciou 
melhores resultados. Conforme a Figura 12, o batimento cardíaco é idêntico e os sinais ECG são 
bastante similares e com baixo nível de ruído. 

Também foram realizados testes com o paciente sob movimentação, de modo a verificar o 
comportamento e o limite de abrangência da comunicação sem fio. Nesses testes, não houve perda 
significativa do sinal com o afastamento do paciente. Todavia, na proximidade do limite de 70 m, foram 
observadas falhas e lentidão na aquisição do sinal. 

5. CONCLUSÃO 

O detector de sinais ECG proposto foi construído com poucos componentes e baixo 
custo, apresentando baixo consumo, portabilidade e precisão, conforme comparação realizada 
com um monitor cardíaco comercial. Foi averiguado também o efeito da movimentação do 
paciente na qualidade do sinal adquirido e os resultados foram bastante satisfatórios.  

A ferramenta de simulação de circuitos elétricos utilizada permitiu a visualização prévia 
de cada estágio, desde a montagem do circuito e simulação até a confecção da placa de circuito 
impresso. A comunicação sem fio foi limitada em 70m, o que pode ser ampliado através do uso 
de repetidores.  

Portanto, o detector ECG proposto possui características bem adequadas para uso em 
sistemas  HOME CARE com monitoramento monoparâmetro. 

 
Figura 10 – Monitoramento utilizando o protótipo 

 
Figura 11 – Monitoramento gravado no Matlab 
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Figura 12 – Comparação de desempenho com equipamento comercial 
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3. CONCLUSÃO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed condimentum magna eu libero 
consequat tempus. Mauris at nunc in magna accumsan dictum quis a tortor. Curabitur ut diam 
pellentesque nisl commodo vestibulum. Nullam in purus massa. Mauris eu blandit metus. Morbi id 
mattis neque. Sed aliquam enim ornare mauris faucibus ac lobortis ligula accumsan. 

Vestibulum orci velit, aliquam nec suscipit ultrices, mollis eget orci. Vestibulum laoreet convallis 
nunc vitae sollicitudin. Phasellus placerat turpis at mauris aliquet mattis. Etiam nunc odio, egestas et 
pharetra ut, tincidunt eu arcu. Praesent a lacus ligula, laoreet euismod nulla. Nunc et elit ut magna 
lacinia convallis sed sit amet arcu. Sed venenatis consectetur orci nec tincidunt. Etiam ut turpis quis felis 
rhoncus gravida. Sed ut libero eget massa malesuada dapibus nec eu neque. Etiam leo nisl, lacinia in 
elementum fringilla, iaculis nec elit. Ut semper ipsum est, eget malesuada erat.  
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RESUMO 

 As perdas em motores elétricos de indução podem ser divididas em perdas na estrutura de ferro 
da máquina, perdas nos enrolamentos de cobre, perdas mecânicas, ventilação e adicionais. Além da 
energia desperdiçada essas perdas aumentam o custo operacional do motor, aumento na temperatura 
que por sua vez reduz a vida útil do motor, diante disso fica clara a importância de um mecanismo de 
controle eficiente que possa reduzir tais perdas. Este trabalho tem por objetivo determinar as perdas 
em motores de indução trifásico por meio de aquisição de tensão e corrente, tais correntes e tensões 
foram obtidas utilizando o método de ensaio em vazio e foram analisadas com o auxilio do software 
MATLAB® para a determinação das perdas no motor.  

 

Palavras-chave: motor de indução trifásico, perdas, enrolamentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A eletrônica de potência nos últimos vinte anos, vem gerando uma série de soluções dentro dos 
sistemas elétricos. Pode-se destacar o acionamento de motores trifásicos de indução a partir de 
conversores estáticos. Tais conversores permitem controlar de forma eficiente, seja por controle escalar 
seja por modernas técnicas de controle vetorial, a velocidade de um motor de indução. Estes 
conversores estão presentes em controle de bombeamento hidráulico, controle de tração elétrica 
veicular, esteiras em processos produtivos e em outras muitas aplicações. 

Conversores estáticos utilizam chaves eletrônicas para gerar tensões elétricas e tais tensões, 
possuem a componente fundamental e também uma série de harmônicos (RASHID, 2011). Estes 
harmônicos aumentam as perdas no ferro da máquina. Segundo Wu et al (2006), “as perdas no motor 
de indução trifásico, sendo alimentado por conversores estáticos, aumentam mais de 100% em relação 
a alimentação com senoidal pura”. Esta parcela corresponde a quase 6% da potência nominal do motor. 

As perdas nos motores de indução são divididas em perdas na estrutura de ferro da máquina (perdas no 
ferro), perdas nos enrolamentos de cobre, perdas por atrito, ventilação e adicionais (FITZGERALD et AL, 
2003), (LIPO, 2004). As perdas no ferro e adicionais são afetadas pelos harmônicos de tensão aplicados 
nos terminais da máquina. O conhecimento das perdas no ferro e adicionais, em tensões chaveadas, é o 
primeiro passo para redução das perdas. Tais perdas, de um modo geral, acarretam dois prejuízos: 

* Elevação do custo operacional da máquina. Um desperdício de 6% da potência nominal de um motor, 
como já foi frisado, é um valor muito significativo, principalmente se este fizer parte de processos 
produtivos contínuos (com regime de trabalho de 24 horas por dia). 

* O aumento das perdas está associado à elevação da temperatura. O aumento da temperatura por sua 
vez, acelera os processos de desgaste do motor principalmente da isolação. É geralmente aceito por 
quem lida com confiabilidade de componentes o axioma que diz: “a elevação de 10°C na temperatura 
está associada à redução da metade da vida útil do equipamento” (GASPERI, 2005). Assim, estas perdas, 
também estão associadas ao aumento do custo da manutenção. 

 Vários são os métodos para determinação das perdas no ferro da máquina na presença de 
modulação PWM. Pode-se destacar: 

I – Método utilizando FEA (simulação com elementos finitos). Tal método utiliza modelos geométricos 
do estator e condutores para determinar a distribuição do campo magnético a partir de iterações 
matemáticas, além do conhecimento das propriedades magnéticas do material que forma o núcleo do 
estator. 

II – Método com calorímetro. Utiliza calorímetros aferidos para determinar a temperatura de 
convergência de motores operando em vazio, obtendo por sua vez a potência das perdas. É um método 
barato e com resultados aceitáveis (AZZEDDINE et AL, 2008). Porém de difícil operação, pois precisa de 
um controle de temperatura eficiente. 

III – Métodos baseados em estimadores. Alguns estimadores foram propostos na literatura, pode-se 
citar o estimador e, (BOGLIETTI et AL, 2009), que utiliza o valor médio e eficaz da tensão de alimentação 
do motor. Estes estimadores são interessantes quando não se quer muita precisão (erros até 10%), pois 
são rápidos e fáceis de estimar. 

 Este trabalho visa estimar as perdas no ferro de motores de indução trifásicos, a partir de 
aquisição de corrente e tensão na operação em vazio. Tais correntes e tensões são tratadas com o 
software Matlab® para a obtenção das perdas totais de entrada da máquina. Obtendo por sua vez as 
perdas no ferro e adicionais. Será analisado um motor trifásico de alto rendimento operando com o 
controle escalar, operando à frequência de PWM de 5khz. 
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2. MÉTODO PROPOSTO 

As perdas no cobre são devido à dissipação de energia na resistência do enrolamento estatórico do 
motor de indução. A corrente da máquina não possui harmônicos de ordem elevada já que a resistência 
e a indutância da máquina funcionam como um filtro passa-baixa, atenuando tais harmônicos de ordem 
elevada. Desta forma, as perdas no cobre são muito próximas, seja com alimentação senoidal pura, seja 
com alimentação de tensão chaveada (WU et AL, 2006). As perdas adicionais são relativamente 
pequenas, as normas americanas apontam para 1% enquanto a britânica 0,5%. Na prática, estas perdas 
adicionais são encaradas como parte das perdas por correntes parasitas no processo de separação de 
perdas (BOGLIETTI, 2003). 

As perdas no ferro são divididas em perdas por histerese e perdas por correntes parasitas. As perdas 
por histerese da máquina são aquelas devido à variação periódica dos domínios magnéticos do núcleo 
da máquina. Uma expressão empírica muito utilizada para determinação das perdas por histerese é a de 
Steinmetz, vista em [Eq. 01]. 

 =  (w/m3)                                                             [Eq. 01] 

 

Onde:  

 

Bmax
2) 

material utilizado no núcleo e com a densidade de fluxo magnético da máquina. 

 As perdas por corrente parasita são aquelas produzidas pela variação periódica de fluxo 
magnético dentro do núcleo ferromagnético. Tal variação produz tensão induzida no material, e por sua 
vez corrente elétricas circulantes, acarretando perdas por efeito joule. A expressão utilizada para a 
determinação destas perdas em regime senoidal é vista em [Eq. 02]. A laminação do núcleo é um 
procedimento utilizado para minimização destas perdas. 

  =  ( / )                                                           [Eq. 02] 

Onde: 

t  

f  

f  

Tais expressões [Eq. 01] e [Eq. 02], desprezam as componentes harmônicas devido às ranhuras do 
núcleo do estator da máquina. 

 Tanto as perdas por histerese quanto por corrente parasita dependem do fluxo magnético no 
núcleo (FITZGERALD at AL, 2003). A densidade de fluxo máximo é proporcional à tensão induzida nos 
enrolamentos. Por sua vez, a tensão induzida na bobina é praticamente a tensão dos terminais da 
máquina, já que a resistência do enrolamento é muito baixa. Por isto, em ambientes em que o motor é 
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alimentado por tensão com presença de harmônicos, é de se esperar o aumento das perdas no ferro. Se 
a alimentação do motor for senoidal pura, a determinação das perdas no ferro se dá por ensaios em 
vazio da máquina (FITZGERALD at AL, 2003) norma NBR 5383-1/2002. A Figura 1 representa o circuito 
equivalente por fase de um motor trifásico de indução em regime permanente. A resistência rc modela a 
parcela de perdas no núcleo. No entanto, quando a máquina é alimentada por um conversor estático, 
vários harmônicos estão presentes, e a determinação das perdas no ferro não é tão trivial quanto no 
caso de alimentação com senoidal pura. 

 

 
Figura 1 - Circuito equivalente por fase do motor de indução trifásico 

 

O método proposto visa determinar as perdas diretamente com as correntes por fase e as 
tensões de fase. O motor é alimentado por um conversor de frequência e as tensões e correntes são 
adquiridos por osciloscópio, com pontas de leitura apropriadas de corrente e tensão. Estas tensões e 
correntes são adquiridas em uma fase, utilizando para isto dois canais de um osciloscópio de 60mhz, 
com um período de amostragem de 8e-6s. As tensões e correntes são mostrados em [Eq. 03] e [Eq. 04].                                                ( ) = + ( + ) + (2 + ) +                           [Eq. 03]                                                ( ) = + ( + ) + (2 + ) +                              [Eq. 04]  

 

A expressão para potência eficaz para tensões e correntes periódicas na presença de harmônicos, vista 
em (5), utiliza a extensão da potência senoidal na freqüência fundamental. 

                                           = + cos( ) + cos( ) +                           [Eq.05] 

 

As amplitudes dos harmônicos são determinadas pelas expressões [Eq. 06] a [Eq. 11]: 

                                                       ( ) = + ( + )                                                       [Eq. 06]                                                                        = +                                                                        [Eq.07]                                                                                                  =                                                                     [Eq.08]                                

      

Onde: 

                                                                    = ( )                                                                          [Eq.09] 
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                                                                                                                                              = ( ) cos( )                                                            [Eq. 10] 
                                                                = ( ) ( )                                                              [Eq. 11]
                                                                         

Assim, depois da aquisição com um osciloscópio, os dados são importados para o programa 
Matlab® para que sejam determinados a potência total.

Um programa script, no software Matlab®2010 foi utilizado para determinação das amplitudes 
dos harmônicos, bem como das defasagens entre tensão e corrente. Foi utilizado o método de Simpson 
no procedimento numérico das integrais, por ser uma relação (precisão/esforço computacional) 
eficiente. Com estes valores de amplitude e defasagens é determinada a potência total. 

 Por último são extraídas as perdas no cobre e rotacionais da potência total, obtendo assim as 
perdas no ferro. 

 

2.1.  PROGRAMA DE DETEMINAÇÃO DAS PERDAS 

Na Figura 2 é mostrado o fluxograma para determinação das perdas totais na presença de 
harmônicos nas tensões e correntes. A primeira etapa do processo se dá quando os valores de Ik e Vk. 
Logo após há a determinação dos vetores Vk e Xv e Ik e Xi. Com esses valores em mãos usamos o 
software Matlab®2010 para o processamento dos dados, determinando a potência total e a corrente 
efetiva. 

 

 
Figura 2 - Fluxograma para determinação das perdas totais 
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3. PROCEDMIENTO EXPERIMENTAL 

No experimento é utilizado um inversor comercial que possui as opções de controle escalar e 
vetorial. No trabalho foi utilizado o controle escalar, numa frequência de PWM de 5khz. 

220V/380V (6 terminais), potência de 1,5CV e frequência nominal de 60Hz. 

A aquisição de dados, que é mostrada na figura 3, foi feita por um osciloscópio digital de quatro 
canais de 20mhz, onde foram usados dois canais. A primeira para a tensão e a segunda para a corrente. 

-6s, o que é possível adquirir até uma 
frequência de 62,5kHz, pelo critério de Nyquist. Foi utilizado no programa, para determinar a potência, 
até a frequência de 48khz (800° harmônico). 

 

 
Figura 3 – Montagem para aquisição de dados 

 

Na Figura 4 é mostrado, um exemplo de uma aquisição de valores na faixa de 60hz das tensões e 
correntes. 

 

 

 
Figura 4 – Tensão e corrente adquiridas no osciloscópio 
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O ensaio em vazio, para senoidal puro, foi realizado em sincronismo utilizando um motor CC 
acoplado a um gerador síncrono, que por sua vez, alimenta o motor de indução estudado. Esta 
montagem pode ser visto na Figura 5. Tal ensaio foi utilizado para separação de perdas do ferro e 
rotacionais. 

 

 
Figura 5 – Montagem do Ensaio realizado com senoidal pura 

 

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

Na Figura 6 observam-se os dados obtidos no ensaio em vazio com alimentação com senoidal pura. 
Estes resultados foram determinados com a montagem da Figura 5. 

Na Figura 7, são mostradas as perdas no ferro para alimentação com conversor de frequência. São 
mostrados os pontos bem como a função PC (f) determinada por regressão estatística. 
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5. CONCLUSÃO 

Foi evidenciado, para um conversor comercial operando a uma frequência de PWM de 5khz, com 
controle Volts/Hertz, modulação senoidal, à frequência da tensão de referência de 60hz, perdas no ferro 
por volta de 56watts/Fase. No ensaio em vazio, com senoidal pura, foi observado perdas por volta de 32 
Watts/Fase. Este aumento de 72% é devido aos harmônicos criados pelo chaveamento do conversor. Tal 
aumento mostra-se muito significativo. Nas três fases, tal aumento nas perdas no ferro está por volta de 
6,6% da potência total do motor. O trabalho continuará obtendo perdas no ferro em outras estratégias 
de PWM, com conversores comerciais e de laboratório, criando assim um estimador que pode ser 
utilizado para comparação de arquiteturas de conversores ou comparação de estratégias de modulação 
dentro do acionamento de máquina de indução a estado sólido. 

 

Figura 6 - Perdas no ferro por fase obtida para senoidal pura, com ensaio em vazio na velocidade síncrona. 

 
Figura 7 - Perdas no ferro por fase obtida para Fpwm=5khz, modulação senoidal, controle Volts/Hertz com a 

respectiva função de regressão. 
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2.2 Caracterização das Distorções Harmônicas 
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Figura 5 – Visão geral do Açude Castanhão 

Figura 6 – Visão do açude, parte do seu sangradouro e uma das suas pequenas ilhas. 
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Figura � � Visuali�ação geogr��i�a do açude Castanhão e do lin� a ser esta�ele�ido. 
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Figura � � Visuali�ação do lin� r�dio entre �aguari�ara e Curupati. 

Figura � � Visuali�ação do lin� r�dio entre Alto �anto e Curupati. 
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RESUMO 

 Este trabalho tem por finalidade o estudo de um dispositivo vibrátil que auxilie o portador de 
deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O dispositivo vibrátil será 
desenvolvido a partir de mini-motores elétricos que funcionarão como receptores de uma frequência 
pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As alterações de percurso serão captadas 
por sensores e processadas por um microcontrolador, que emitirá o comando ao mini-motor. O projeto 
está sendo desenvolvido em paralelo com outro no qual já foi desenvolvido o protocolo que será 
utilizado para comunicação entre os sensores e o microcontrolador. Os resultados preliminares são 
apresentados em forma de tabelas e textos e figuras.  

 

 

Palavras-chave: Dispositivo Vibrátil, Deficiência Visual, Esporte, Sensoriamento.  
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1. INTRODUÇÃO 

A deficiência sensorial ou agnosia é a falha no reconhecimento de informações pelos receptores 
sensoriais de um canal sensorial específico (MOUNTCASTLE, 1978). No entanto, as informações 
referentes a uma modalidade sensorial específica podem ser integradas e interpretadas por outra área 
sensorial (BARROS, 2004 e MASSINO, 1992). Esse processo é conhecido como substituição sensorial, o 
qual se refere à capacidade da mente humana mimetizar as funcionalidades de outra modalidade 
sensorial (BARROS, 2004; MASSINO, 1992 e CABRAL, 2004). 

As pessoas portadoras de deficiência visual (PDV) enfrentam dificuldades durante a educação 
formal, das quais se destacam: a falta de apoio tecnológico que propicie simplicidade e custo baixo e, o 
preconceito quanto à qualificação e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho, limitando suas 
perspectivas tanto no mercado de trabalho quanto em atividades básicas. 

Uma pessoa, com pouca ou nenhuma visão, pode participar de muitas atividades e desportos sem 
modificações: remo e bicicleta com uma pessoa que vê no banco da frente, competição de remo com 
timoneiro, bowling para pessoa com visão de túnel, esqui aquático usando sinais sonoros, luta e etc. 
Muitos desportos também foram modificados em função dos participantes com deficiência visual. As 
provas do atletismo adaptado podem ser disputadas por atletas com qualquer grau de deficiência visual, 
pois os mesmo são distribuídos em classificações, tanto na categoria feminina quanto na categoria 
masculina, competindo entre si nas provas de pista, de campo e na maratona. No entanto, nenhuma das 
alternativas apresentadas até o momento permite total autonomia por parte do atleta. 

O dispositivo vibrátil será utilizado como receptor de uma determinada faixa de freqüência sensível 
às pessoas PDV que emitirá sinais (pulsos) no corpo e, deste modo, informará a direção a ser seguida 
pelo portador. As informações associadas à emissão desses pulsos permitirão referenciar o portador em 
qual direção deve seguir: esquerda, direita ou em frente. Este processo de referenciação ocorrerá de 
acordo com a quantidade de pulsos emitidos pelo receptor em seu corpo.  

De forma particular, na ausência de visão, a representação espacial subjacente ao processo de 
localização e referenciação espaciais é o resultado da convergência das aferências auditivas, 
proprioceptivas, vestibulares e táteis. Neste caso, será explorada a modalidade sensorial tátil de forma 
que o portador de deficiência visual sinta os pulsos e interprete a direção a ser seguida mediante o 
dispositivo vibrátil, (GERENTE, J. G. S.; PASCOAL, A. G.; PEREIRA, M. L. M., 2008). 

Este trabalho tem por finalidade o estudo de um dispositivo vibrátil que auxilie o portador de 
deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O dispositivo vibrátil será 
desenvolvido a partir de mini-motores elétricos que funcionarão como receptores de uma frequência 
pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As alterações de percurso serão captadas 
por sensores e processadas por um microcontrolador, que emitirá o comando ao mini-motor. O projeto 
está em andamento e os resultados preliminares são apresentados em forma de textos, tabelas e 
figuras. 

2. SISTEMA DO DISPOSITIVO VIBRÁTIL 

O objeto de estudo deste trabalho consiste em desenvolver um dispositivo vibrátil para auxiliar o 
portador de deficiência visual para a prática de atletismo modalidade corrida. 

O sistema consiste em sensoriamento, processamento e atuação. O diagrama em blocos do sistema 
vibrátil é ilustrado na Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama em blocos do Sistema Vibrátil. 

2.1. Sensores/Transdutores 

Um transdutor é um dispositivo que transforma uma forma de energia numa outra adequada para 
fins de medida: mede uma forma de energia que está relacionada a outra mediante uma relação 
conhecida. O sensor, por outro lado, é apenas a parte sensitiva do transdutor, que se completa em 
alguns casos com um circuito eletrônico para a geração desse sinal elétrico que depende do nível de 
energia da grandeza física que afeta o dispositivo sensitivo (PAZOS, 2002). 

2.2. Microcontrolador PIC 

O PIC é um componente eletrônico pertencente à classe dos microcontroladores programáveis de 
arquitetura Harvard e conjunto reduzido de instruções (RISC). Em síntese, é um microcomputador 
completo, consistindo de uma memória RAM, memória não-volátil EEPROM, memória de programa, 
controladores de E/S digital e analógica em torno de uma CPU com um conjunto reduzido de instruções, 
dentro de um único chip (MICROCHIP, 2010). 

O PIC 18F4550 foi escolhido como ferramenta de trabalho por possuir um conjunto de 
funcionalidades de hardware que permitem a implementação de operações diversas. O PIC foi também 
utilizado nos testes do protocolo de comunicação entre o sensor e dispositivo vibrátil. As principais 
características do PIC18F4550 são: frequência de operação de 48 MHz; memória de programa de 32 
Kbytes; memória de dados de 2 Kbytes; memória de dados EEPROM de 256 bytes; as portas de I/O A, B, 
C, D e E; módulo USB e treze conversores analógicos digitais de 10 Bits. A pinagem do microcontrolador 
é ilustrada na Figura 2.  

 
Figura 2 – Pinagem do microcontrolador PIC18F4550. 

2.3. Dispositivo Vibrátil 

A sensação táctil é um canal compensatório para a falta de visão. Pode-se utilizar estimulação 
vibrátil, com um atuador eletromagnético ou piezoelétrico, estimulação eletrotáctil ou estimulação 
mecânica. As principais vantagens em usar estimulação vibrátil é que ela é indolor e sem lesões na pele, 
além de possuir grande durabilidade. Dispositivos vibráteis transformam um sinal alternado em 
vibração. 
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3. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

O sensoriamento será realizado pelo sensor ultra-sônico 250ST160, que será distribuído na pista e 
captar constantemente a informação da localização do atleta. Esta informação será transmitida ao 
microcontrolador PIC18F4550 responsável pelo processamento. Após ser processado, o sinal será 
passado por um conversor digital analógico e enviado a um amplificador operacional. A saída do 
amplificador alimentará o mini-motor elétrico responsável pela vibração sentida pelo atleta.  A 
apresentação esquemática do sistema vibrátil é ilustrada na Figura 3.  

Figura 3 – Representação Esquemática para o Sistema Vibrátil. 

A especificação dos circuitos a serem utilizados no projeto com os respectivos componentes para 
desenvolvimento em placa de circuito impresso é ilustrada na Figura 4. 

 
Figura 4 – Diagrama eletrônico do projeto do dispositivo vibrátil 
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3.1. Sensibilidade da Pele Humana 

As sensações de tato, pressão e vibração são consequências da estimulação mecânica dos 
receptores existentes na pele. A distinção entre cada sensação é possível devido às características 
próprias de cada mecanoreceptor. O tato é provocado por receptores cutâneos mais superficiais; a 
pressão, pela estimulação de receptores mais profundos e, a vibração, por receptores sensíveis a 
estímulos repetitivos e rápidos.    

Para determinar a rotação de trabalho do mini-motor que atenda às especificações do sistema 
vibrátil é necessário fazer um levantamento sobre a sensibilidade à frequências que o corpo humano 
perceba como freqüência. Na Tabela 1, tem-se os tipos de receptores cutâneos, estímulos e sensações 
(HAINES, 2006).       

Tabela 1 – Tipos de receptores cutâneos, estímulos e sensações 

Mecanoreceptor Estímulo Sensação 

Corpúsculo de Meissner Vibração (20-40 Hz) Toque rápido 

Terminações do Folículo piloso Deslocamento do pelo movimento, direção 

Terminações de Ruffini Desconhecida Desconhecida 

Corpúsculo de Krause Pressão Pressão 

Corpúsculo de Pacini Vibração (150-300 Hz) Vibração 

Terminações livres 
Estímulos mecânicos, térmicos e 

químicos intensos Dor 

Corpúsculo de Merkel Endentação estável Toque, Pressão 

 

Há pele com e sem pelos; as partes da pele que não apresentam cobertura capilar (mãos, lábios e 
planta dos pés) são mais sensíveis a qualquer tipo de estímulo. Entretanto, as pessoas portadoras de 
deficiência visual possuem sensibilidade diferenciada quando comparadas às pessoas que não possuem 
deficiência visual (LIMA, 2004). Nessa análise, os grupos são separados em: homens, mulheres e 
crianças. Lima cita ainda que essa diferença torna-se mais evidenciada nas crianças.  

De acordo com (HAINES, 2006) no qual são especificadas as partes do corpo que possuem mais 
sensibilidade, verifica-se que pelas características do sistema vibrátil, não é viável o uso do dispositivo 
nessas áreas do corpo, pois as mesmas estarão em constante movimento durante a atividade esportiva, 
dificultando a percepção da vibração por parte do atleta. Desta forma, é necessário localizar uma área 
do corpo onde haja uma densidade de mecanoreceptores suficiente para a aplicação e que sua 
intensidade de movimento não interfira no funcionamento do dispositivo vibrátil. As análises realizadas 
do movimento do corpo humano durante a prática esportiva e da densidade de mecanoreceptores 
apontaram o abdômen/costas como os pontos mais propícios para o uso do dispositivo vibrátil.  

3.2. Sensor ultra-sônico 

Os estudos realizados sobre diversos tipos de sensores de presença levaram à escolha do sensor 
ultra-sônico devido as suas características se adequarem com mais precisão às necessidades do sistema 
vibrátil.   
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Os sensores de proximidade ultra-sônicos podem ser usados como dispositivos de detecção sem 
contato em muitas áreas da automação. Permitem detectar de forma precisa, flexível e confiável 
objetos de materiais, e texturas diversas. O funcionamento desses sensores consiste na emissão de uma 
onda sonora de alta frequência e na medição formas, cores do tempo que o eco produzido quando a 
onda se choca com um obstáculo, leva para retornar ao sensor. A detecção do eco incidente depende de 
sua intensidade e esta da distância entre o objeto e o sensor ultra-sônico (THOMAZINI, 2009). O 
esquema de funcionamento do sensor ultra-sônico é ilustrado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Esquema de Funcionamento do Sensor Ultra-sônico.  

Após levantamentos dos tipos de sensores ultra-sônicos disponíveis no mercado, observou-se que o 
mais adequado à aplicação é o sensor ultra-sônico 250ST160 do fabricante PROWAVE. A sua proposição 
se deu principalmente devido às características, tais como, frequência nominal de 25 kHz; baixo custo; 
sensibilidade de recepção de -62 dB min na frequência nominal; nível de pressão do som de 112 dB min 
na frequência nominal e pequena dimensão. As variações da sensibilidade e da pressão do som são 
ilustradas na Figura 6.   

 
Figura 6 - Variação da sensibilidade e pressão do som versus frequência de operação. 

3.3. Mini-motor elétrico 

Existem diversos dispositivos que vibram quando é fornecido um sinal na sua entrada. No entanto, 
para compor o sistema vibrátil em questão o mini-motor elétrico com eixo em forma de meia lua se 
mostra mais adequado, pois apresenta pequenas dimensões, aproximadamente 15x5 mm, baixo custo, 
baixo consumo de energia, boa durabilidade e possui frequência de ressonância em aproximadamente 
200 Hz, ou seja, sua frequência ótima de trabalho, está dentro da faixa de frequência sensível ao ser 
humano. Para que o mini-motor entre em funcionamento é necessário aplicar uma alimentação em seus 

Frequência (kHz)

0545



terminais. O eixo do motor começa a girar, de acordo com o nível de tensão aplicada, o eixo gira mais 
rápido ou mais lentamente. Devido a sua forma de meia lua o eixo começa oscilar e quanto mais 
rapidamente o eixo girar mais intensa será a oscilação, esta oscilação é interpretado pelo ser humano 
como frequência (HWANG, KANG, HWANG e CHUNG, 2003). 

 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho aborda-se o estudo preliminar para o desenvolvimento de um dispositivo vibrátil 
para auxiliar o portador de deficiência visual na prática de atletismo na modalidade corrida em pista. O 
dispositivo vibrátil consiste de mini-motores elétricos que funcionam como receptores de uma 
frequência pré-determinada e, por meio desta emitirão pulsos no atleta. As análises preliminares 
consideradas para o desenvolvimento do dispositivo foram referentes ao levantamento do tipo de 
sensor, microcontrolador e o atuador. O dispositivo permitirá a vibração numa faixa de freqüência mais 
adequada para pessoas portadoras de deficiência visual. Por ser um dispositivo vibrátil, deverá ser 
usado pelo atleta numa área do corpo em que haja pouco ou nenhum movimento a fim de evitar 
interferência nos resultados esperados.  

Apesar do levantamento e das análises, alguns fatores podem ser melhorados para o 
funcionamento mais confiável do dispositivo, tais como, o tipo de microcontrolador e atuador, além da 
área do corpo humano que se apresentar mais sensível e com menos movimento no momento da 
prática de atletismo. Deve-se ainda mencionar que a sensibilidade para uma pessoa PDV é diferente de 
uma não PDV, portanto, esta freqüência poderá sofrer ajustes quando da implementação a fim de se 
obter o controle da vibração sentida pelo atleta. 
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RESUMO 

 Controle adaptativo é entendido como uma extensão do controle por realimentação, uma vez 
que o controlador pode adaptar-se às mudanças na planta ou do mesmo modo aprender a controlar 
uma nova planta. Uma das abordagens mais utilizadas é o controle adaptativo robusto, isto é, quando o 
mecanismo de ajuste do controlador leva em consideração certas classes de incertezas paramétricas e 
dinâmicas da planta a ser controlada. O controlador é projetado a fim de que o sistema de controle 
adaptativo seja estável, apesar das incertezas ou mudanças paramétricas na planta a ser controlada, de 
modo a estabelecer o rastreamento do sinal de referência dentro da faixa de freqüência de interesse. As 
pesquisas na área de controle adaptativo robusto iniciaram-se nos anos 80, a qual possui uma rica 
literatura sobre diferentes técnicas para projeto, análise e aplicações. Contudo, diante da necessidade 
de projetistas e engenheiros lidarem com plantas industriais cada vez mais complexas, levando-se em 
conta características dinâmicas e estruturais tais como não-linearidades, incertezas, variações 
paramétricas, tempo de atraso, entre outras, várias metodologias tem sido propostas, possibilitando em 
sua formulação o uso de restrições e a satisfação de requisitos de desempenho de forma eficiente e 
prática. Neste artigo, será proposta uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo 
genético, baseada nas especificações das margens de ganho e fase. A metodologia adotada diz respeito 
a uma formulação matemática e estrutural do sistema de controle adaptativo autoajustável, onde o 
mecanismo de ajuste dos parâmetros do controlador leva em consideração a estimação paramétrica on-
line do modelo da planta a ser controlada, cujos parâmetros são limitados e variantes com o tempo. 
Evidencia-se a eficiência da metodologia de controle adaptativo abordada, bem como as principais 
características em termos de desempenho e complexidade algorítmica para fins de aplicações práticas.  
 

 

Palavras-chave: controle adaptativo, controle robusto, PID, sistemas dinâmicos incertos, algoritmo 
genético multiobjetivo. 
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1. INTRODUÇÃO 

O controle adaptativo é uma metodologia bem estabelecida nos projetos de sistemas de controle 
por realimentação, tendo início em meados de 1950, com aplicações em piloto automático de alto 
desempenho para aeronaves (ASTROM; WITTENMARK, 1995). Nos anos 60, houve um desenvolvimento 
significativo com a introdução de técnicas de espaço de estados e da teoria de estabilidade baseada em 
Lyapunov (CHEN; CHIANG; YUAN, 2001). Desenvolvimentos na programação dinâmica, controle dual e 
controle estocástico nas áreas de sistemas identificação e estimação de parâmetros foram cruciais para 
a reformulação do controle adaptativo. Em 1980, pesquisas em controle adaptativo focaram-se em 
controle robusto para sistemas lineares, com a introdução de modificações nos algoritmos adaptativos e 
na lei de controle, a fim de atender alguns tipos de incertezas. Em 1990, a abordagem deste tipo de 
controle focou-se em sistemas não-lineares, apresentando bons resultados, e na extensão dos 
resultados obtidos em 1980 para certas classes de plantas não-lineares com parâmetros desconhecidos. 
Estes esforços trouxeram novas classes de esquemas adaptativos, motivados pela teoria de sistemas 
não-lineares, bem como esquemas de controle adaptativo robusto(CHEN; CHIANG; YUAN, 2001) 
(IANNOU;SUN, 1996)(FARRELI;POLYCARPOU, 2006). A abordagem acerca de controle adaptativo pode 
ser observada em diversas aplicações. Em (LI; MO; ZHAO, 2010), é observado uma estratégia de controle 
de torque em motor de indução, utilizando algoritmo genético on-line para otimizar parâmetros de um 
controlador PI, atendendo o desempenho da planta em relação ao torque, velocidade de resposta, 
sobressinal, fluxo e correntes de ripple. Em (LI; PAN;TENG, 2009) é apresentada uma nova abordagem 
para automatização de um controlador fuzzy ótimo usando algoritmo genético utilizado em sistemas 
complexos multivariáveis, como o forno elétrico vertical. Em (LI; LUO, 2008) um controlador neural 
adaptativo baseado em sintonia fuzzy e algoritmo genético é utilizado em sistemas com atraso de 
tempo desconhecido para estimação online de parâmetros, demonstrando ser um método prático e 
eficiente. 

O controle adaptativo é dito robusto quando o mecanismo de ajuste do controlador leva em 
consideração certas classes de incertezas paramétricas e dinâmicas da planta a ser controlada. O 
controlador é projetado a fim de que o sistema de controle adaptativo seja estável, apesar das 
incertezas ou mudanças paramétricas na planta a ser controlada, de modo a estabelecer o rastreamento 
do sinal de referência dentro da faixa de freqüência de interesse. As pesquisas na área de controle 
adaptativo robusto iniciaram-se nos anos 80, a qual possui uma rica literatura sobre diferentes técnicas 
para projeto, análise e aplicações. Contudo, diante da necessidade de projetistas e engenheiros lidarem 
com plantas industriais cada vez mais complexas, levando-se em conta características dinâmicas e 
estruturais tais como não-linearidades, incertezas, variações paramétricas, tempo de atraso, entre 
outras, várias metodologias tem sido propostas, possibilitando em sua formulação o uso de restrições e 
a satisfação de requisitos de desempenho de forma eficiente e prática (IANNOU;SUN, 1996) 
(FARRELI;POLYCARPOU, 2006)(MOSCA,1994). Em (OKUYAMA, 2010) é obtida uma estabilização robusta 
em um sistema de controle baseado em uma estrutura de modelo de referência no tempo discreto. Em 
(YAZICI; OZDEMIR, 2008) é apresentada uma abordagem eficaz e robusta para o projeto de 
estabilizadores de sistema de energia, por meio de um modelo de referência de tempo discreto. Em 
(LIN; BRANDT;SAIKALIS, 2000) é proposto um algoritmo robusto de auto-ajuste para controladores PID 
baseado em uma teoria de interação adaptativa, o que o torna aplicável a plantas lineares e não-
lineares. Em (HASSAN; RAO, 2005) são modificadas leis de controle adaptativo a fim de obter esquemas 
de controle adaptativo robusto na presença de perturbações, oferecendo melhor desempenho em uma 
resposta rápida do sinal de saída, com erro tendendo a zero em sistemas de ordem superior. 

Neste artigo, será proposta uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo 
genético, baseada nas especificações das margens de ganho e fase. 
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2. REGULADORES AUTOAJUSTÁVEIS 

O desenvolvimento de sistemas de controle envolve muitas etapas, tais como: modelagem, projeto 
de uma lei de controle, implementação e validação. Um Regulador Autoajustável (STR, do inglês “Self-
Tuning Regulator”) é um esquema de controle adaptativo que atende automaticamente todas essas 
etapas e sua utilização é proposta neste trabalho. Um diagrama de blocos de um processo com um STR 
é mostrado a seguir (figura 1): assume-se que o processo é um sistema dinâmico incerto; os parâmetros 
do modelo são estimados de forma online por meio do bloco do Estimador, o qual é composto por um 
algoritmo de agrupamento nebuloso e mínimos quadrados recursivos; o bloco de projeto do 
controlador contém o algoritmo genético multiobjetivo, o qual através das especificações das margens 
de ganho e fase, encontrará os valores dos ganhos para o projeto do controlador; por fim, o bloco do 
controlador PID digital nebuloso fornece o sinal de entrada da planta, com os parâmetros, obtidos 
através do projeto de controle, já ajustados. 

 

 
Figura 1 – Diagrama de bloco do esquema de Controle Adaptativo robusto proposto 

3. PLANTAS COM INCERTEZAS E CONTROLE ROBUSTO 

       Em um projeto de sistemas de controle, uma das primeiras tarefas do engenheiro é obter um 
modelo matemático que descreva a planta real a ser controlada. Contudo, a planta real pode ser muito 
complexa e possuir dinâmicas difíceis de serem entendidas, sendo assim, o desenvolvimento de um 
modelo matemático que descreva precisamente o comportamento físico da planta sobre diversos 
pontos de operação não se constitui uma tarefa trivial, pois além de descrever a planta com precisão, o 
modelo deve ser simples o suficiente do ponto de vista de controle, uma vez que modelos de grandes 
ordens podem tornar o controlador mais complexo, com implementação de alto custo e falta de 
compreensão em termos de operação. Para o estudo e melhoria das propriedades de robustez dos 
projetos de controle torna-se necessária a caracterização dos tipos de incertezas das plantas que são 
igualmente encontradas na prática. Uma vez que as incertezas são caracterizadas através de 
formulações matemáticas, elas podem ser usadas para analisar as propriedades de desempenho e 
estabilidade no projeto de controladores usando modelos simples, porém aplicados a plantas com 
incertezas (IANNOU; SUN,1996). 
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3.1 Incertezas estruturadas 

As incertezas estruturadas estão relacionadas às perturbações da planta que podem ser originadas 
das variações de parâmetros físicos ou devido uma redução deliberada de ordens do modelo 
matemático da planta, a fim de diminuir a complexidade do mesmo (IANNOU; SUN,1996). 

3.2 Incertezas não-estruturadas 

Neste tipo de incerteza tem-se pouco conhecimento em relação ao sistema e a resposta em 
freqüência do mesmo encontra-se limitada entre dois pontos. Este tipo de incerteza pode ser modelada 
como incerteza aditiva ou multiplicativa (FERREIRA; SERRA, 2002). 

3.2.1 Incerteza aditiva ou perturbação aditiva 

Suponha que a relação entre H(z, v) e H(z) é dada por:  

)v,z()z(H)v,z(H A                                                                 ���� �1�                 

ou 
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1
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1

1
1

1

1
                                  ���� ���                  

                 
onde:   

H(z) é a função de transferência do sistema dinâmico nominal;

H(z,v) é a função de transferência do sistema dinâmico real; 

)v,z(A é a perturbação ou incerteza aditiva do sistema dinâmico e é estável;

)z(X e )v,z(Y representam a entrada determinística e a saída do sistema dinâmico incerto, 
respectivamente; 

a e b são os coeficientes do sistema dinâmico nominal; 

v(k) é a variável de escalonamento da incerteza )v,z(A , a qual é variante no tempo;

z é o operador da Transformada-�, e;

e são as ordens do numerador e denominador de H(z), respectivamente. 

A estrutura de )v,z(A é usualmente desconhecida, mas )v,z(A é dita satisfazer um limite 
superior no domínio da frequência, isto é: 

)()v,( AA                    )(                                                  ���� ���                  

para alguma função conhecida )w(A . Com (1) e (3) é definido uma família de plantas descritas por:

)()(H)v,(H/H AA                                                         ���� ���

onde
1

1

1
1

z
z . 

O limite superior )w(A de )v,(A podem ser obtidos através de experimentos de resposta 

em freqüência. Em controle robusto, )z(H é exatamente conhecido e as incertezas dos polos e zeros de

)v,z(H estão incluídas em )v,z(A . A figura 2 mostra o diagrama de blocos que representa o modelo 
da planta com incerteza aditiva (FERREIRA; SERRA, 2002).
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Figura 2 – Representação em diagrama de bloco do modelo da planta com incerteza aditiva 

3.2.2 Incerteza multiplicativa ou perturbação multiplicativa 

Seja a relação entre H(z, v) e H(z) dada por: 

)]v,z()[z(H)v,z(H M1                                                                   ���� ���                  

onde )v,z(M é estável e é conhecido como perturbação ou incerteza multiplicativa da planta. 

No caso de uma perturbação multiplicativa na planta )v,z(M deve satisfazer um limite superior 

no domínio da freqüência, ou: 

)()v,( MM , )(                                                                    ���� ���                       

por alguma razão conhecida )(M pode ser obtido através de experimentos de resposta em 

freqüência. Das equações (5) e (6), uma família de plantas pode ser descrita por:

)(
)(H

)(H)v,(H
/H MM                                                       ���� ���                  

A figura 3 mostra o diagrama de blocos que representa o modelo da planta com incerteza 
multiplicativa. 

Figura 3 – Representação em diagrama de bloco do modelo da planta com incerteza multiplicativa 

3.2.3 Exemplo de representação de incerteza aditiva  

 A planta utilizada na representação da incerteza é de segunda ordem, descrita da seguinte forma 
no tempo contínuo: 
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1
1

2 ss
)s(H                                                            [Eq. 08]                  

As análises foram realizadas no tempo discreto. Logo, foram utilizados os métodos de 
transformação descritos a seguir: Retangular em avanço, Retangular em atraso, Trapezoidal e ZOH 
(segurador de ordem zero, do inglês “Zero-Order Hold ”). A figura 3 mostra a comparação dos diagramas 
de Bode das funções de transferência obtidas utilizando estes métodos e a função original em tempo 
contínuo, considerando um intervalo de amostragem de 0.1s. Observa-se que todos os métodos 
seguiram a curva de magnitude da função de transferência original, em relação às curvas de fase, os 
métodos apresentaram uma boa aproximação em baixas freqüências.

Figura 4 – Diagrama de Bode com as curvas de comparação dos métodos de transformação para tempo discreto 

Neste exemplo, utilizaremos o método de transformação Retangular em avanço, pois o mesmo 
apresentou curvas de magnitude e fase do diagrama de Bode satisfatórias em relação à função de 
transferência original e para fins de simplificação do modelo. A função de transferência nominal da 
planta em tempo discreto é dada por: 

22

2

12 TTz)T(z
T)z(H                                                    [Eq. 09]                  

  A função de transferência da planta real, que inclui as incertezas , e , é descrita da seguinte 

forma: 

2
3

2
22

2

2
1

12
1

TTTTz)TT(z
T)(

),z(H                               [Eq. 10]

  Usando a expressão (1), a incerteza aditiva ),z(A , pode ser escrita da seguinte forma: 
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)z(H),z(H),z(A                                                                     [Eq. 11]

  Logo:

22

2

2
3

2
22

2

2
1

1212
1

TTz)T(z
T

TTTTz)TT(z
T)(

),z(A                 [Eq. 12]

Considerando T����s, , e , temos os seguintes diagramas 

de Bode de magnitude e fase, para a função de transferência ),z(H , respectivamente: 

Figura 5 – Diagrama de Bode com região de incerteza 

 

No diagrama de Bode acima, observa-se na curva de magnitude que a faixa compreendida entre -
10dB e 10dB representa a região de incerteza dos parâmetros , e  . Na curva de fase uma região 
que compreende a variação destes parâmetros incertos também pode ser observada. Isto demonstra 
que para este tipo de planta, o controlador a ser projetado deve levar em consideração essas incertezas; 
logo, um controlador clássico não satisfará os critérios de desempenho. No sentido de garantir a 
robustez às incertezas, faz-se necessário a utilização de técnicas de controle, cujo mecanismo de ajuste 
dos parâmetros do controlador seja função das incertezas paramétricas.  Neste artigo, será proposta 
uma estratégia de controle PID adaptativo robusto, via algoritmo genético, baseada nas especificações 
das margens de ganho e fase. 

4. MÍNIMOS QUADRADOS RECURSIVOS 

Quando os dados de entrada e saída de um determinado sistema são medidos e disponibilizados 
sequencialmente é possível utilizar estes dados para atualizar o vetor de parâmetros de um 
determinado modelo através de um procedimento conhecido como estimação recursiva. Técnicas 
recursivas são úteis por dois motivos: é possível estimar os parâmetros de um determinado modelo à 
medida que os dados do processo são disponibilizados, o que torna-se útil quando os parâmetros do
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processo variam lentamente em função de não-linearidades, desgastes, falhas, dentre outros. Além 
disso, os algoritmos recursivos são úteis na resolução de problemas numéricos, cuja solução em 
batelada seria difícil (AGUIRRE, 2007). 

A equação normal da teoria de mínimos quadrados (13) pode ser descrita, com a inclusão de uma 
matriz de ponderação W(N), ou (JACQUOTS, 1994): 

)�(�)�(�))�(�)�(�(� TT 1                                                  [Eq. 13]                     

)�(�)�(�)�(�))�(�)�(�)�(�(� TT 1 [Eq. 1�]                    

Deve-se estimar o valor (N+1) do vetor de parâmetros:

)�(�)�(�)�(�)��(�)�(�)�(��)�(� TT 1111111 1 [Eq. 1�]

Agora, o produto de matrizes pode ser analisado em forma de somatório, como segue:

)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�(� T
�

��
�

TT 1111
1

[Eq. 1�]                   

E escolhe-se uma ponderação exponencial: 

)�(��)�(�)�(�)�(�)�(� T
�

��

��T
1

1111 [Eq. 1�]

A qual pode ser dividida em dois termos: 

)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�

)�(��)�(�)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�

TT

TT
�

��

��T

11

11111
[Eq. 18]                 

Define-se a matriz quadrada P(N+1) de ordem 2n:

1
1111 )�(�)�(�)�(�)�(� T [Eq. 19]                   

De (18), temos que: 

          11 111 )�(��)�(�)�(�)�(� T                                                   [Eq. 20]                  

Pelo lema de inversão de matrizes, tem-se: 

)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�)�(�)�(� TT 111111
1

            [Eq. 21]                  

       Da equação 15, devemos ainda examinar o fator )�(�)�(�)�(�T 111 , assim analisando o

mesmo em forma de somatório, temos:

)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�

)�(�)�(�)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�

T

�

��

��T

11

11111 1

[Eq.22]                   

Logo, a equação 15 pode ser composta pelos termos das equações 21 e 22:
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            )�(��)�(�)�(�)�(�)�(��

)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�)�(�)�(�

T

TT

11

111111
1

[Eq.23]                 

Pela equação 15, notamos ainda que: 

          )�(�)�(�)�(�)�(�)�(� T                                    [Eq.2�]                  

Assim:

          

)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�

)�(�)�(�)�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�)�(��)�(�)�(�)�(�)�(�

TT

TT

1111111

1111

1111

1

1

           [Eq.2�]                  

Inserindo a seguinte identidade (26) entre d(N+1) e a, no segundo termo da equação:

)�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�)�(�
�

TT 111111
1

                 [Eq. 2�]               

A estimativa do vetor de parâmetros no tempo (N+1)T é:

            ))�(�)�(�)�(�)(�(�)�(�)�(� T 1111                                 [Eq.2�]                  

onde k(N+1) é o vetor de ganho definido por:

            
1

11111 )�(�)�(�)�(�
�

)�(�)�(�)�(� T                             [Eq.28]                 

Pode ser observado na equação (28), que o estimador paramétrico é recursivo e é governado pelo 
erro na previsão da saída do sistema no tempo (N+1)T. 

5. ALGORITMO DE AGRUPAMENTO NEBULOSO 

Uma efetiva aproximação para a identificação de sistemas não-lineares complexos pode ser 
realizada através da divisão dos dados obtidos, levando em conta similaridades entre os dados e 
organizando-os em subconjuntos, a fim de aproximar cada subconjunto a um modelo simples. Os 
agrupamentos nebulosos podem ser usados como uma ferramenta para obter esta divisão de dados, 
com transições graduais entre os subconjuntos. As técnicas de agrupamento são métodos não 
supervisionados (ou de aprendizado), uma vez que não há identificadores de classe a priori.  

Muitos algoritmos de agrupamento não utilizam métodos estatísticos convencionais, devido a isto 
são muito utilizados em situações onde há pouco conhecimento a priori. Sendo assim, o potencial dos 
algoritmos de agrupamento revelam estruturas de dados que podem ser exploradas, não somente na 
classificação e reconhecimento, como também para redução da complexidade na modelagem e 
otimização do sistema. 

Dependendo do objetivo várias definições de agrupamento podem ser formuladas. Um 
agrupamento pode ser entendido como um grupo de objetos no qual cada objeto é mais similar a 
objetos dentro do agrupamento do que qualquer objeto fora do agrupamento. Tal similaridade pode ser
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entendida em termos matemáticos: em espaços métricos, por exemplo, é geralmente definida como a 
norma da distância (BABUSKA,1998).  

A distância pode ser medida entre os vetores de dados ou entre um vetor de dados e um objeto 
prototipado de um agrupamento. Os protótipos geralmente não são conhecidos e são obtidos através 
dos algoritmos de agrupamento à medida que a divisão de dados ocorre; além disso, podem ser vetores 
de mesma dimensão dos objetos de dados, mas também podem ser definidos como objetos 
geométricos, tais como subespaços, funções lineares ou não-lineares. 

Existem vários algoritmos de agrupamento nebuloso, um dos mais utilizados é o algoritmo de 
Gustafson-Kessel (GK) que utiliza uma norma para medida de distância adaptativa, a fim de detectar 
agrupamentos de diferentes formas geométricas em cada conjunto de dados. Cada agrupamento 
apresenta sua própria matriz de norma induzida Ai, a qual abrange a seguinte norma de produto interno 
(KRISHNAPURAM; KIM,1999):  

)�z(A)�z(� ���
T

�����A
2                                                  [Eq. 29]

onde �z,���,z,z�� �21 �um conjunto finito de dados e ��corresponde aos protótipos de agrupamento 

dado por: 

,
)(

z)(
� �

�

�)�(
��

�

�
�

�)�(
��

)�(
�

1

1

1

1

               ��1                                               [Eq. 30]

Os dados do conjunto �são divididos em �agrupamentos. As divisões de �formam uma família de 

subconjuntos )�(�����A�� 1 , com as seguintes propriedades:

,�A

,AA

,�A

�

��

�

�

�

0

0
1

                                 
���

,���
1
1                                                     [Eq. 31]

As matrizes A� são usadas como variáveis de otimização, assim cada agrupamento se adapta a 
norma da distância para a estrutura topológica local dos dados. Sendo A a �-tupla das matrizes de 
norma induzida: A�(A�,A�,���,A�). O objetivo funcional do algoritmo GK é definido por:

�

�

�

�
���A

�
�� �)()A,�,���(�

1 1

2                                                         [Eq. 32]

onde ���� � ���� � 1� . As soluções

)A,�,���(�������)A,�,�(
�����������

                                                     [Eq. 33]

São pontos estacionários de �, onde ��� representam um espaço de matrizes���� definidas
positivas. A fim de obter uma solução, A�deve possuir alguma restrição, uma das formas de obter esta 
restrição é através do determinante de A�. Com a variação de A�, com o determinante fixo corresponde a 
otimização da forma dos agrupamentos enquanto os volumes dos mesmos permanecem constantes:

��A                     �,, � 0                                                          [Eq. 3�]

Usando o método do multiplicador de Lagrange, a seguinte expressão para Ai pode ser obtida por: 

11
�

��
��� �)����(A                                                                       [Eq. 3�]
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onde ��é a matriz de covariância nebulosa do agrupamento ��� definido por:

�

�

�
��

�

�

T
����

�
��

�
)(

)�z)(�z()(
�

1

1

                                                                          [Eq. 3�]

O algoritmo GK é realizado através das seguintes etapas:

Dado um conjunto de dados �, escolhe-se o número de agrupamentos �����, o expoente de
ponderação ����e a tolerância terminal 0 . Deve-se inicializar com uma matriz de partição aleatória, 
tal que ��

)( �� 0 , então:

1-Calculam-se os protótipos dos agrupamentos, através de (30); 

2-Calculam-se as matrizes de covariância nebulosa dos agrupamentos, por (36); 

3-Calculam-se as distâncias, de acordo com (29); 

4-Atualizam-se as matrizes de partição: 

Se 0���A� para ,��1 ,��1

�

�

)��(
���A���A

)�(
��

)���(
1

12

1

Caso contrário,  

0)�(
�� �� 0���A� � 10,)�(

�� com
�

�

)�(
��

1
1

até )�()�( �� 1

6. PROJETO DO CONTROLADOR PID NEBULOSO POR MARGENS DE GANHO E FASE 

A função de transferência do controlador PID digital, na j-ésima regra do controlador PID nebuloso, 
é descrita da seguinte forma (TZAFESTAS, 1985): 

z
z

T
�

z
zT��)z(�

�
��

�
�
�

�
�

1
1

                                          [Eq. 3�]

onde KP, KI e KD são os ganhos proporcional, integral e derivativo do controlador, respectivamente. A 
função de transferência definida para a j-ésima regra do modelo nebuloso do processo incerto, é dada 
por:

s�
���

�
�

� �
�s�s�

�)s(�
2

                                                    [Eq. 38]

onde ��������são os seus parâmetros, a serem obtidos via mínimos quadrados recursivo. O atraso de 
tempo representado pelo termo ��s� pode ser representado por uma razão de polinômio em s, utilizando 
a seguinte aproximação de Padé de segunda ordem: 

12�
12�

2

2

2
�s)�s(
�s)�s()s(�� s�                                                       [Eq. 39]

onde L é o atraso de tempo. 
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Aplicando a transformação Trapezoidal em (38), temos a seguinte função de transferência discreta 
equivalente de (38):  

)z(�
T�T��z)�T�(z)T�T��(

)zz(T�)z(�
��������

�
�
� 22222

22

2�822�
12                             [Eq. �0] 

onde
2222222

2222222

2
1212�82�1212�
1212�82�1212�

T�T�z)�T(z)T�T�(
T�T�z)�T(z)T�T�()z(� .  

A seguinte transformação bilinear é aplicada nas equações em z, para a obtenção de equações no 
domínio da freqüência: 

2
1

2
1

T

T

z                                                                                 [Eq. �1]

No projeto do controlador PID, as seguintes especificações de margem de ganho e fase devem ser 
satisfeitas (HO; HANG; CAO, 1995): 

)�(�)�(���� �
�
��

�
�

                                                           [Eq. �2]

)�(�)�(�
A

�
�
��

�
�

�
1                                                               [Eq. �3]

1)�(�)�(� �
�
��

�
�

                                                             [Eq. ��]

)�(�)�(���� �
�
��

�
��                                                          [Eq. ��]

onde a margem de ganho é dada pelas equações (42) e (43) e a margem de fase pelas equações (44) e 
(45). A frequência � é a frequência de cruzamento da fase, na qual a fase do sistema em malha-aberta 
é igual a -180°. A frequência �é a frequência de cruzamento do ganho, na qual o módulo do sistema 
em malha-aberta é igual a 0dB. Substituindo as equações (37) e (40) em (42)-(45), utilizando a 
transformação bilinear de (41), encontra-se para o cálculo das margens de ganho e fase as seguintes 
equações: 

0
12

�

12

�

2�2

�

2222

222

�

�

�

�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
��

�
�

�
��

�

�
�������

�

�
�������

��

�
�������

T
�������

T�)�T��(T

)T��(T
�������

              [Eq. ��] 

2
2

2
1

2
�

2
3

)�()�(

)�()�(
A�                                                     [Eq. ��] 

1
2

�
2

3

2
2

2
1

)�()�(

)�()�(
                                                   [Eq. �8] 
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[Eq. �9]                      

onde: 

)�(T��

)��TTT�(T��)�TT�(T���
�
�

�

�
�

��
�

�

12�

�8�2�1212122
222

22222�22222
1

             [Eq. �0]                        

22222222
2 2�122�232123� �T��)�TT��T(T��)��T(T��� �

�
��

�
��

�
� [Eq. �1]                        

)TT��(T�)T��(T�)TT��(T�� ��� 12122312�12122 222222222�
3 [Eq. �2]                        

)T��(T�)TT��(T�)T��(T�� ��� 2222232223
� 312�12122312� [Eq. �3]                       

Estas equações serão utilizadas para a sintonia do controlador PID digital nebuloso, com os ganhos KP, 
KD e KI sendo especificados através das margens e ganho e fase desejadas. As equações (46) e (48) 
determinam as freqüências de cruzamento das margens de ganho e fase, as quais serão aplicadas nas 
equações (47) e (49), a fim de determinar os valores das margens de ganho e fase, garantindo a 
estabilidade do sistema e com fácil realização. Contudo, devido à complexidade das equações (46)-(49), 
métodos analíticos não são praticáveis, sendo necessária a utilização de um algoritmo genético 
multiobjetivo. 

7. ALGORITMO GENÉTICO MULTIOBJETIVO 

Os princípios básicos do Algoritmo Genético (AG) foram propostos por Holland, inspirados pelo 
mecanismo de seleção natural de um processo biológico, onde os indivíduos mais fortes (ou seja, com 
determinadas características requeridas) são os sobreviventes do meio onde estão inseridos. Esta 
analogia com a evolução natural torna-se útil na solução de problemas complexos que envolvam 
otimização global: entende-se que a solução potencial de um problema é um individuo que pode ser 
representado por um conjunto de parâmetros, estes, por sua vez, são considerados genes de um 
cromossomo e são estruturados através de valores concatenados (PEREIRA; PINTO, 2005) (HAUPT; 
HAUPT, 2004). O fluxograma da Fig.6  descreve a implementação de um AG. 

As funções de custo consideradas neste trabalho são descritas de (46)-(49) e definem, através das 
especificações das margens de ganho e fase, os custos associados aos ganhos KP, KD e KI do controlador 
PID digital.  

Definidas as funções de custo, uma população inicial de cromossomos é gerada, com valores 
possíveis para os ganhos do controlador. A partir daí, os valores iniciais dos cromossomos são avaliados 
através das funções de custo e, baseados nestes resultados, são selecionados os cromossomos que 
farão parte da próxima geração, ou seja, gerarão novos descendentes. Esta seleção dos indivíduos mais 
aptos é feita de acordo com a estratégia de seleção proposta. Através dos cruzamentos entre os 
melhores cromossomos obtidos obtêm-se a próxima geração, os pontos de cruzamento são escolhidos 
aleatoriamente (HAUPT; HAUPT, 2004).

A introdução de operadores genéticos ( mutação e crossover) é realizada a fim de melhorar as 
soluções da próxima geração, ou seja, tem como objetivo prevenir a convergência prematura para 
ótimos locais, através da introdução de novos pontos no espaço de busca (PEREIRA; PINTO, 2005). 

A mutação introduz variações nos cromossomos, ocasionalmente, apresentando uma pequena 
probabilidade e alterando aleatoriamente o valor do cromossomo. Através do operador de mutação, o 
espaço de busca é explorado buscando melhores pontos. 
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O crossover é um operador de recombinação que toma subpartes de dois cromossomos para 
produzir descendentes, extraindo características comuns destes cromossomos, a fim de melhorar as 
soluções na próxima geração. 

O algoritmo continua até que a solução convirja para o “ótimo global”. 
 

Figura 6 – Fluxograma para implementação de um AG 

8. CONCLUSÃO 

Uma formulação matemática foi apresentada para fins de projeto de controle adaptativo robusto 
em sistemas dinâmicos incertos no domínio do tempo. Os sistemas incertos apresentam uma faixa de 
variação, a qual deve ser observada a fim de garantir a estabilidade, além disso, o esquema de controle 
adaptativo proposto mostra-se eficiente em relação à integração de técnicas de inteligência 
computacional garantindo que as especificações do projeto de controle sejam obedecidas.  
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RESUMO 

 O objetivo principal deste trabalho é apresentar a implementação de um algoritmo LMS 
normalizado para equalização digital de um canal de comunicação. Inicialmente é apresentada uma 
fundamentação teórica dos conceitos envolvidos nas simulações. Também é apresentada uma revisão 
bibliográfica sobre algoritmos do tipo LMS de passo variável. Foi usada uma imagem digital para ilustrar 
o desempenho do equalizador usando o algoritmo LMS normalizado. A imagem é transmitida por um 
canal de comunicação, sofre distorção e esta distorção é compensada pelo equalizador. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os sistemas de comunicação digital lidam com um conjunto de mensagens compostas de um 
conjunto de símbolos que são transmitidos através do canal. No entanto, quanto maior o volume de 
mensagens transmita através do canal, mais distorcida chega à informação no receptor. Isto porque 
entre o transmissor e o receptor existe um canal com características físicas próprias independentes do 
sinal transmitido. Este canal pode ser um link de microondas, o ar (sistemas wireless) ou um par de fios 
metálicos.  

As distorções que o canal provoca no sinal alteram os símbolos emitidos pelo transmissor através do 
canal podendo causar interferência entre símbolos emitidos, também chamada de interferência inter-
simbólica (ISI) (PROAKIS, 1995). Para compensar os efeitos do canal de comunicação pode ser usado um 
equalizador (PIMENTEL, 2007). A função do equalizador é, portanto, remover ou minimizar a ISI 
trazendo a TEB (Taxa de Erro de Bit) a valores aceitáveis. Como, em geral, o canal de comunicação é 
variante no tempo, o equalizador precisa ser adaptativo, isto é, seus coeficientes devem ser ajustados 
automaticamente de acordo com as mudanças no canal. Entretanto, em várias aplicações, podemos 
considerar o canal aproximadamente constante durante a transmissão de um bloco de símbolos 
(TAROKH et al., 1998).  

Este artigo visa apresentar a implementação de um algoritmo LMS (Least Mean Square) normalizado 
para equalização de canal. Inicialmente é apresentada uma fundamentação teórica dos conceitos 
envolvidos nas simulações. Os resultados são expostos através de simulações. Todas as simulações 
foram realizadas usando o software SCILAB.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Antes de apresentar o simulador proposto, é imprescindível apresentar os conceitos teóricos 
envolvidos neste trabalho, tais como: sistema de comunicação digital, filtragem adaptativa, algoritmo 
LMS, algoritmo LMS de passo variável e equalização. 

2.1 Sistema de Comunicação Digital 

Uma mensagem digital pode ser definida como sendo uma sequência de símbolos selecionados a 
partir de um conjunto finito de elementos discretos (“alfabeto”). A informação de uma mensagem 
digital esta concentrada em símbolos discretos, um sistema digital de comunicação deveria entregar 
esses símbolos, com um grau especificado de precisão, no receptor em um intervalo de tempo definido 
(CARLSON, 1986). A Figura 1 ilustra um modelo de sistema de comunicação digital (PROAKIS, 1995). 

Num sistema digital, as mensagens produzidas pela fonte de informação, sejam elas analógicas ou 
digitais, necessitam ser convertidas em uma sequência de dígitos binários. Essa sequência binária deve 
conter o menor número possível de dígitos. Sendo assim, a característica do codificador de fonte é 
representar eficientemente a informação original em uma sequência binária com pouca ou nenhuma 
redundância. Outras informações sobre um sistema de comunicação digital podem ser encontradas em 
(COUTINHO et al., 2010) e (SKLAR, 1983). 
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Figura 1 - Modelo de um Sistema de Comunicação Digital 

 

2.2 Filtragem Adaptativa 

Em situações que se deseja processar sinais resultantes de ambientes com características 
estatísticas desconhecidas, utilizam-se filtros adaptativos com o intuito de solucionar este tipo de 
problema. 

Os filtros adaptativos baseiam-se num algoritmo recursivo para ajuste dos seus parâmetros, mais 
especificamente, de seus coeficientes, com intuito de minimizar o erro. Tais filtros variam seus 
coeficientes com o tempo e adaptam-se automaticamente a alterações nos sinais de entrada. A Figura 2 
ilustra o diagrama de um filtro adaptativo. 

 
Figura 2 - Diagrama de um filtro adaptativo 

O diagrama representado na Figura 2 ilustra o esquema geral de filtragem adaptativa. O sinal y[n] é 
o sinal de entrada que será filtrado, enquanto o sinal r(n) é o ruído aditivo ao sinal s(n), formando assim 
o sinal y[n], que é o sinal de entrada contaminado com o ruído aditivo. O algoritmo adaptativo tem a 

n] é subtraído ao s(n) e a saída desta operação resulta 
em e(n), que é o erro. Para que isso ocorra, o sistema deve conhecer a priori alguma informação do sinal 
de entrada (por exemplo, as n primeiras amostras), no caso, s(n).  

A utilização do filtro FIR não é “obrigatória”, mas na prática, a maioria dos filtros adaptativos não 
utiliza estruturas IIR. Uma das principais (talvez a principal) razão para escolha de um filtro FIR diz 
respeito a sua estabilidade, pois estes são estáveis por natureza. Isto não impede que um filtro 
adaptativo seja implementado utilizando uma estrutura IIR, mas para isso, o algoritmo adaptativo deve 
ser especialmente robusto, e com isso, mais complexo. 

 

2.3 Algoritmo LMS 

É dita solução ótima de Wiener a solução da equação que minimiza o erro médio quadrático, tal 
solução é expressa por: 
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                                                                              [Eq.01] 

onde: 

 w é a vetor de coeficientes do filtro adaptativo; 

 R é a matriz de autocorrelação do vetor de entrada; 

 p é a vetor de correlação cruzada entre o vetor de entrada e o sinal desejado. 

 

A solução ótima de Wiener apresenta algumas limitações, como a determinação de p e R, que na 
maioria das vezes não conhecemos a priori. Outro fator agravante é a inversão de matriz, fator que 
requer um custo computacional elevado. 

O algoritmo LMS fornece uma solução menos complexa no ponto de vista computacional e 
suficiente para acompanhar possíveis mudanças do sistema, pois ele é adaptativo. Com isso, temos a 
solução para o algoritmo LMS dada por: 

                                                                    [Eq.02] 

onde: 

 é o vetor de coeficientes do filtro no instante k+1; 

é o vetor com as amostras da entrada atual e suas n versões atrasas, onde n é a ordem do 
filtro; 

é o erro no instante k. 
 

A estimativa do erro e[k] exige que esteja disponível uma sequência de treinamento no receptor. O 
μ é o passo de adaptação, ele determina a rapidez que o algoritmo LMS converge para a solução ótima 
de Wiener. Ele pode ser escolhido de acordo com: 

                                                [Eq.03] 

em que N é o número de coeficientes do filtro adaptativo (ordem do filtro). 

Para cada iteração é feito: 

Passo 1:                             [Eq.04] 
Passo 2:                           [Eq.05] 
Passo 3:                             [Eq.06] 

 

2.4 LMS de passo variável 

Para reduzir o tempo de convergência do algoritmo LMS podem ser usados algoritmos de passo 
variável. Alguns desses algoritmos são relativamente simples, apresentando uma complexidade 
computacional baixa e já são bem conhecidos na literatura (SAYED, 2003). São elas: VSS LMS (KWONG E 
JOHNSTON, 1992), RVS LMS (ABOULNASR E MAYYAS, 1997) e VS NLMS (SHIN et al., 2004).  

No algoritmo VSS LMS o valor do passo é ajustado de acordo com o quadrado do erro instantâneo. 
Já no algoritmo RVS LMS usa a correlação entre os erros em instantes adjacentes de tempo para ajustar 
o passo. Este algoritmo foi desenvolvido para melhorar o desempenho do algoritmo VSS LMS em estado 
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permanente. No algoritmo VS NLMS o foco é maximizar o decrescimento da energia do vetor de erro. 
No tradicional algoritmo LMS normalizado (NLMS), o passo é normalizado com relação à norma ao 
quadrado do vetor contendo o sinal recebido x[k]. Neste artigo, foi usado o algoritmo LMS normalizado, 
com isso, a equação 06 passa a ser: 

Passo 3: Passo 3:                                               [Eq.07] 
onde  

 

2.5 Equalização 

Um canal de comunicação possui características físicas próprias, independentes das do sinal 
transmitido. Tal aspecto pode originar algumas distorções na informação do sinal que trafega pelo canal. 
Este fenômeno pode provocar alterações do sinal transmitido no receptor. As alterações provocadas no 
sinal de informação devem ser compensadas no receptor, com objetivo de compensar o efeito 
introduzido pelo canal de comunicação. Para tanto, faz-se necessário o uso de equalizadores nos 
receptores. A Figura 3 ilustra um equalizador introduzido no receptor. 

 
Figura 3 - Esquema ilustrando a utilização do equalizador 

É possível observar a partir da Figura 3, que a saída do equalizador não é exatamente igual ao sinal 
de informação a[k] na entrada do canal de comunicação. Tal fato é obtido apenas em realizações idéias 
(não obtidas fisicamente), contudo, o papel do equalizador é estimar o sinal da entrada do canal de 
modo que o erro e = a – ã seja o menor possível. Uma forma prática de realizar um equalizador é 
através de um filtro adaptativo utilizando o algoritmo LMS, tal enunciado é ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 4 – Equalizador utilizando algoritmo LMS. 

 

Os equalizadores adaptativos são implementados usando algoritmos que têm condições de verificar 
periodicamente características do canal de transmissão e compensar ou equalizar, dentro de sua 
capacidade e de sua limitação física, variações produzidas por este sobre os símbolos emitidos pela 
fonte. 

Em relação à maneira de implementar o tratamento dos símbolos recebidos nesses equalizadores, 
diz-se que os algoritmos adaptativos podem ser de processamento de blocos de dados ou de 
processamento em tempo real. Por algoritmo de tempo real entenda como aquele cuja velocidade de 

0595



cálculo de correções dos coeficientes do filtro é pelo menos igual à velocidade de recepção de símbolos 
pelo mesmo.  

Nos algoritmos adaptativos que tratam blocos de dados, os símbolos recebidos são previamente 
armazenados até que forme um conjunto ou bloco de tamanho preestabelecido. Somente então o 
algoritmo do equalizador processa esse bloco de dados para obter as condições de ajuste necessárias 
dos coeficientes do equalizador, a fim de compensar os efeitos do canal de comunicação sobre os 
símbolos recebidos. Esse processo pode ser repetido consecutiva e iterativamente, com o objetivo de 
manter os coeficientes do equalizador atualizados em relação às alterações de características que 
possam ocorrer com o canal de comunicação, de interesse em diversas situações reais não-
estacionárias.  

Nos algoritmos adaptativos de tempo real, a cada recepção de novo símbolo do canal é promovido o 
cálculo recursivo dos coeficientes do mesmo, buscando o ponto ótimo de operação do equalizador. Por 
ponto ótimo entenda como o conjunto de coeficientes que melhor compensam os efeitos do canal de 
comunicação naquele momento, dentro do critério de equalização preestabelecido (HAYKIN, 1996; 
WIDROW; STEARNS, 1985). De uma maneira geral, pode-se dizer que é possível executar cálculos 
matemáticos mais elaborados nos algoritmos de equalização em bloco, enquanto nos algoritmos de 
tempo real tende-se a buscar uma maior simplicidade computacional nos cálculos, para que os mesmos 
possam ser processados em tempo real com a recepção simbólica pelo sistema equalizador. 

3. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

A fim de apresentar uma simulação de um sistema de comunicação digital, utilizou-se uma imagem 
para transmiti-la através de um canal de comunicação com diferentes tipos de modulações. Neste 
contexto, foram realizadas duas simulações, são elas: canal plano e canal com ISI com o equalizador 
LMS. 

Uma visão geral da simulação pode ser entendida pelo fluxograma da Figura 5. 

 
Figura 5 - Fluxograma geral da simulação 

A simulação inicialmente requer uma imagem digital em tons de cinza. Transformando os pixels 
dessa em um vetor de bits, que representa a informação a ser transmitida, são modulados em uma das 
duas modulações, BPSK ou 4QAM.  

É possível, antes de simular a transmissão, configurar a relação sinal do ruído (do inglês, Signal Noise 
Ratio - SNR), neste caso, o ruído que será adicionado ao sinal de informação será um ruído aditivo 
Gaussiano branco (do inglês, Additive white Gaussian noise - AWGN). Após o SNR, caberá ao usuário 

0596



decidir se irá simular com um canal plano ou não. Caso seja escolhido simular com o canal não-plano, o 
sinal será convoluído com um canal específico (seção 3.2). Nesta situação se faz necessário utilizar 
equalização. No equalizador, é utilizado o algoritmo LMS que processa em bloco de dados, utilizando 
10% dos símbolos para realizar o treinamento.  

Após a estrutura condicional, a informação recebida passará por uma estrutura de decisão, que 
através de um limiar comparativo decidirá a qual constelação o símbolo recebido pertence. Finalizando 
a simulação, o processo inverso é realizado, primeiro a demodulação e em seguida, a reconstrução da 
imagem. 

3.1 Canal plano 

As Figuras 6 (a) e 6 (b) ilustram o resultados das simulações através das curvas SNR x TEB de um 
canal AWGN. A primeira utilizou a modulação BPSK (Binary Phase Shifting Keying) e a segunda 4-QAM 
(Quadrature Amplitude Modulation).  

 
Figura 6 - Curva SNR x SER de um canal AWGN, modulação 2-PAM (BPSK) e 4-QAM. 

 
Figura 7 - a) Imagem original b) Ruído aditivo sobre a imagem transmitida 

 

A Figura 7(a) ilustra a imagem utilizada para a transmissão em um canal plano AWGN com SNR de 
10dB utilizando modulação BPSK. A Figura 7(b) mostra a imagem recebida com TEB de 10 ^(-3). É 
possível perceber que a imagem recebida ver na Figura 7(b) apresenta alguns pixels errados. Isso ocorre, 
pois para um pixel sair errado, basta um bit desses está incorreto. 
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3.2 Canal não plano 

Para realizar esta simulação, utilizou-se um canal cuja sua resposta em frequência é ilustrada na 
Figura 8 e seus coeficientes são: h = [-0.01 + j0.1, 0.85 -  j0.4, 0.94 + j0.48, 0.14 + j0.1, 0.1 + j0.1]. A Figura 
9(a) ilustra a imagem transmitida, enquanto a Figura 9(b) ilustra a imagem recebida após o efeito do 
canal sobre ela. Para esta simulação, foi utilizada uma SNR de 24 dB. 

Observa-se que mesmo com uma SNR maior que a simulação com canal plano, a imagem recebida 
ficou nitidamente pior, tornando-se, até, irreconhecível. Para contornar o problema, utilizou-se um 
equalizador LMS normalizado de passo variável com 10 coeficientes e atraso de 3 amostras. Os 
coeficientes do equalizador são: c = [-0.0064 + 0.0355j, 0.1862 - 0.1104j, 0.9917 + 0.5013j, -0.2456 - 
1.0664j, -0.6864 + 0.5899j, 0.6948 + 0.1596j, -0.2200 - 0.4484j, -0.1659 + 0.3196j, 0.2365 - 0.0399j, -
0.0875 - 0.0824j] com  = 0.001 e  = 0.01. 

A Figura 9(c) ilustra a informação equalizada (neste caso, uma imagem). É possível perceber que 
nesta imagem (as primeiras colunas) alguns pixels o equalizador não conseguiu equalizar corretamente, 
pois estava na fase de treinamento. No total, obteve-se uma TEB de 0.1%. 

 
Figura 8 - Características do canal utilizado 

 

 
Figura 9 - a) Figura original b) Efeito do canal na imagem c) Imagem equalizada 

4. CONCLUSÃO 

Neste trabalho foi apresentado o algoritmo LMS normalizado sendo usado para compensar um 
canal de comunicação digital. Antes, porém, foi realizada uma detalhada pesquisa bibliográfica 
abordando algoritmos LMS de passo variável. Para ilustrar o equalizador adaptativo usando o algoritmo 
LMS normalizado, foi transmitida uma imagem por canal de comunicação digital. A imagem chega 
distorcida no receptor, necessitando sofre algum processo de equalização. A imagem equalizada é 
praticamente igual à imagem original, pois o a taxa de convergência do algoritmo LMS normalizado é 
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alta e são necessários apenas uma dezena de pixels (cerca de uma centena de bits) para a sua 
convergência. 
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RESUMO 

 No presente artigo são levantadas as informações sobre o quarto elemento passivo da teoria de 
circuitos, o memristor (abreviatura de memory resistor) e sobre sua aplicação na área de redes neurais. 
A princípio, são apresentados os conceitos teóricos e alguns tipos de memristores. Em seguida, são 
abordadas algumas características sobre as redes neurais, como uma possível aplicação para os 
memristores. É tratado, ainda, das aplicações de memristores para a eletrônica e para a inteligência 
computacional. Ao final, é demonstrado, teoricamente, como o memristor funcionaria, visto que o 
mesmo encontra-se em processo de desenvolvimento, como uma sinapse para uma possível utilização 
em um neurônio artificial. 

 

 

 

Palavras-chave: Memristor, Redes Neurais, Inteligência Computacional. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, nos livros de circuitos elétricos são apresentados três componentes básicos passivos, 
ou seja, aqueles que não podem gerar energia ou ganho, tais como: o resistor, o capacitor e o indutor. 
Porém, as pesquisa iniciadas décadas atrás, propunham um acréscimo nestes elementos, a partir de um 
estudo sobre um novo fator, o Memristor. Este, por sua vez, causaria a renovação das teorias até então 
apresentadas, devido a sua aplicação em áreas da eletrônica e informática. 

Em 1971, o engenheiro Leon Chua, professor da universidade de Berkeley, em sua teoria de circuitos 
não-lineares, escrito no seu artigo Memristor-The missingcircuitelement, examinou a relação entre 
cargas elétricas e fluxo magnético em resistores, capacitores e indutores e postulou a existência de um 
quarto elemento elétrico passivo que chamou de memory resistor (CHUA, L. 1971). 

O Memristor, como ficou conhecido, possuía a capacidade de memória resistiva e essa propriedade 
não poderia ser duplicada por nenhuma combinação dos três outros elementos. Contudo, foi somente 
no ano de 2008, nos laboratórios da Hewlett-Packard (HP), que o primeiro memristor foi produzido em 
escala nanoscópica em uma placa de dióxido de titânio. A Figura 1 mostra um circuito composto por 
memristores (ADEE, S. 2011). 

 

 
Figura 1 – Circuito em escala nanóscópica composto por 17 memristores conectados por um fio. Disponível em: 

<http://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/the-mysterious-memristor>. 

 

Os memristores possuem várias aplicações dentro da área da eletrônica, na área de inteligência 
computacional e, mais especificamente, na área das redes neurais, pois suas propriedades elétricas se 
distinguem dos outros elementos no desenvolvimento de projetos. 

Neste artigo, será feita uma abordagem geral sobre o memristor, serão comentadas algumas 
características sobre as RNAs (abreviatura de Redes Neurais Artificiais) e no final, serão mostradas 
algumas possíveis aplicações de memristores na área das RNAs. 
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2. MEMRISTORES 

Os estudos de Chua, em 1971, analisaram as relações entre os elementos básicos de circuitos 
elétricos, e com isso, ficou evidente que faltava um elemento que completasse essa teoria. Mas foi 
somente em 2008, nos laboratórios da HP, que cientistas conseguiram provar a existência do Memristor 
e assim, completar o quadro abaixo,mostrado na Figura 2, que demonstra as relações entre as 
quantidades básicas de circuitos elétricos. 

 

 
Figura 2 – Relações matemáticas entre as quatro quantidades básicas de circuitos elétricos. Disponível em: 

<http://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/the-mysterious-memristor>. 

 

Memristor é um elemento eletrônico passivo de dois terminais. Possui uma função não-linear entre 
fluxo magnético  e a carga elétrica q  que passa através do dispositivo, sendo esta chamada de 
memristência ( M ),demonstrada na Equação 1. 

dqMd                                                                     [Eq. 01] 

Utilizando as leis de Faraday na Equação 1, é possível escrever a memristência em função da 
corrente e da tensão, como mostra a Equação 2. 

I
V=

dtdq
dtd=M(q)

/
/

                                                                    [Eq. 02] 

Assim, como a resistência, a unidade de medida da memristência é o  (Ohm), mas na 
memristência, a resistência é função da carga q  (LI, H.; HU, M). 
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Os memristores são nanofios com 50 nanômetros de largura, o que envolve aproximadamente 150 
átomos. Podem ser compostos por dióxido de titânio envolvido por dois eletrodos de metal, e 
funcionam como chaves eletrônicas através de um processo de memória resistiva, ou seja, a resistência 
é proporcional à quantidade de carga transmitida por meio do circuito. A resistência aumenta quando a 
corrente flui em uma direção através do dispositivo e diminui quando a corrente é transmitida na 
direção inversa.  

Caso ocorra alguma obstrução na passagem da corrente, o memristor armazena a última resistência 
registrada para quando o fluxo voltar a passar normalmente, assim a resistência passa a ser a mesma de 
antes da interrupção, ou seja, o memristor é um tipo de resistor analógico variável, onde sua resistência 
pode ser ajustada na medida que sua direção e duração da tensão ou corrente aplicada é alterada. Na 
prática, o memristor é uma memória resistiva que não perde suas informações caso a fonte seja 
desligada (CHUA, L. 1971). 

Atualmente, não existem muitos dados técnicos disponíveissobre os memristores, pois o 
desenvolvimento desse tipo de material é muito recente e está em fase experimental. A Hewlett 
Packard (HP) conseguiu desenvolver um memristor de substrato de dióxido de titânio, mas existem 
outros tipos de sistemas com comportamento memristivo, que despertam interesse de outras indústrias 
e estão começando a serem pesquisados para construção, prototipagem e futura comercialização.  

Os memristores estão divididos em três subcategorias quando se analisam os seus tipos. Estes são 
divididos por apresentarem diferenças nas suas propriedades.  

O primeiro é o sistema memristivo de película fina, molecular e iônica, esse tipo é baseado nas 
diferentes propriedades dos materiais atômicos, que dependem da aplicação de uma carga. Entre eles 
estão os memristores de dióxido de titânio, produzidos inicialmente pela HP; os poliméricos, utilizam 
propriedades de vários estados sólidos iônicos; já os sistemas memristivos de manganita, apresentam 
uma bicamada de óxido com base na manganita; e, por fim, temos o diodo-túnel memristivo.  

O segundo é o sistema memristivo spin-based que apresentam a propriedade do grau de liberdade 
devido ao spin do elétron e é subdividido em dois tipos: memristor spintrônico, usa magnetização para 
mudar o estado de resistência desse tipo de memristor e alterar a direção do spin do elétron; e o STT 
MRAM (abreviatura de Spin Torque TransferMagnetoresistiveRandom Access Memory), que controla sua 
resistência pelo torque do spin, induzido através de uma corrente que flui na junção magnética. 

O terceiro tipo é o memristor terminal utilizado em 1960, por Bernard Widrow, em Standford, para 
demonstrar a viabilidade de um estado não sólido. 

 

3. REDES NEURAIS 

Uma rede neural é um processador maciçamente paralelo distribuído constituído de unidades de 
processamento simples, que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e 
torna-lo disponível para uso. Ela se assemelha ao cérebro em dois aspectos (HAYKIN, S. 2001): 

1 O conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de 
aprendizagem. 

2 Forças de conexão entre neurônio, conhecidas como pesos sinápticos, são utilizadas para 
armazenar o conhecimento adquirido. 

O aprendizado, o raciocínio indutivo e o tratamento de dados ruidosos são tarefas difíceis para uma 
máquina de Von Neumann (computador eletrônico atual). Entretanto, são menos complicadas para um 
neurocomputador ou uma máquina de processamento sequencial que utilize um algoritmo que simule 
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uma rede neural, cujo processamento se dá em paralelo. Os elementos fundamentais de um sistema 
inteligente são: a representação do conhecimento, o raciocínio e a aprendizagem (LUDWIG, O.; 
MONTGOMERY, E). 

De um modo geral, uma rede neural artificial é uma máquina que tenta imitar a maneira como o 
cérebro realiza uma tarefa particular ou função de interesse. Normalmente, esta rede é implementada 
com componentes eletrônicos ou simuladas em computadores digitais. 

O primeiro modelo artificial de um neurônio biológico foi fruto do trabalho pioneiro de Warren 
McCulloch e Walter Pitts, em 1943, e foi batizado de Perceptron. Este modelo é uma simplificação do 
que já se sabia na época a respeito do neurônio biológico. Sua descrição matemática resultou em um 
modelo com n  terminais de entrada (dendritos) que recebem os valores 1x , 2x ,..., nx  (que 

representam as ativações dos neurônios anteriores) e apenas um terminal de saída y  (representando o 
axônio). Para representar o comportamento das sinapses, os terminais de entrada do neurônio têm 
pesos acoplados 1w , 2w ,..., nw , cujos valores podem ser positivos ou negativos, dependendo de as 

sinapses correspondentes serem inibitórias ou excitatórias. O efeito de uma sinapse particular i  no 
neurônio pós-sináptico é dado pela Equação 3. A função de ativação )f( .  é responsável por gerar a 
saída y  do neurônio a partir dos valores dos pesos e das entradas. Os pesos determinam “em que grau” 
o neurônio deve considerar sinais de disparo que ocorrem naquela conexão (BRAGA, A.; CARVALHO, A.; 
LUDERMIR, T.). 

A Figura 3 ilustra um neurônio biológico, no qual são representados o corpo, o axônio, os dendritos 
e as sinapses, enquanto que na Figura 4, é ilustrada uma representação do neurônio artificial.  

 

w(i)x(i)=i                                                                     [Eq. 03] 

 

 
Figura 3 – Representação de um neurônio biológico. Disponível em: 

<http://www.eps.ufsc.br/disserta96/mueller/figuras/fig41.gif> 
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Figura 4 – Representação matemática de um neurônio artificial. 

 

No modelo de neurônio matemático, a memória e o conhecimento obtido pela RNA durante sua 
época de treinamento se encontram nos pesos sinápticos. 

Existem diferentes arquiteturas e estratégias de aprendizado (algoritmos treinamento) para o 
desenvolvimento de uma RNA. 

Atualmente, as redes neurais artificiais são aplicadas em praticamente todos os campos da 
Engenharia Elétrica como uma ferramenta numérica de computação eficiente. Por exemplo, no campo 
da automação as RNAs são amplamente usadas na identificação e controle de sistemas dinâmicos 
(NORGAARD; et al., 2000); nos sistemas de transmissão de energia são usadas, por exemplo, na 
estimação de fluxos de potência em redes de distribuição; nos sistemas de telecomunicações as RNAs 
são usadas para modelagem de dispositivos de micro-ondas, direcionamento de antenas, (ZHANG; 
GUPTA, 2000; SILVA, 2002) ; em processamento de sinais as RNAs são usadas para codificação de sinais, 
reconhecimento de padrões (HAYKIN, S. 2008); etc. 

Existem diversas configurações de redes neurais artificiais, tais como: redes sem realimentação 
(FNN – FeedForward Neural Networks), redes recorrentes, redes de Hopfield, redes ART 
(AdaptiveResonanceTheory), redes evolutivas, entre outras (HAYKIN, S. 2008). Associadas a estes tipos 
de RNAs existem diversos métodos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado, com reforço, 
com algoritmos genéticos, etc. 

 

4. APLICAÇÕES DO MEMRISTOR 

A primeira utilização deste tipo de componente – o Memristor, possivelmente será em aplicações de 
memória não-volátil de acesso aleatório, ou NVRAM, por já estar sendo fabricado um memristor de 3nm 
pela HP. As aplicações digitais requerem dispositivos que combinem períodos longos de retenção com 
rápida velocidade de gravação. A capacidade desses dispositivos de manter seu estado sem a 
necessidade de polarização externa pode reduzir significativamente o consumo de energia global 
(PRODROMAKIS, T.; TOUMAZOU, C.). 

Nas áreas de processamento de sinais ou lógica programável, os memristores contribuirão 
permitindo a expansão da sua capacidade e esse componente vai permitir uma revolução nas aréas de 
informática e eletrônica. 
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Outras possíveis aplicações para esse componente são em circuitos analógicos e computação 
analógica, pois segundo os laboratórios da HP, é possível utilizar o memristor como porta para realizar 
operações lógicas (PRODROMAKIS, T.; TOUMAZOU, C.). 

Para a eletrônica, as sinapses são fios programáveis que conectam os neurônios da rede. A partir de 
um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e sinapses memristivas de silício, as 
quais podem suportar importantes funções sinápticas. Usar memristores como sinapses, ofere alta 
conectividade e alta eficiência em computadores neuromôrficos.  

As Figuras 5 e 6 mostram a representação destes dispositivos. A partir da característica do 
memristor de memorizar uma determinada resistência para uma última corrente que passou, o 
dispositivo é capaz de associar pesos para cada conexão entre um neurônio e outro. Por exemplo, se um 
neurônio A têm muito influência sobre um neurônio B, com o uso da característica do memristor, a 
resistência entre eles tende a diminuir. Caso contrário, a inflência de A em B seja pequena, a resistência 
entre eles tenda a aumentar. Isto ocorre por conta de uma camada de dispositivos memristivos que se 
encontra entre as conexões dos neurônios. Assim como nas RNAs, o memristor altera os “pesos” 
sinápticos entre um neurônio e outro. 

 
Figura 5 – Vista lateral da representação de um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e 

sinapses memristivas (Snider, G). 
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Figura 6 – Vista superior da representação de um sistema híbrido composto por neurônios de óxido metálico e 

sinapses memristivas (Snider, G). 

 

5. CONCLUSÃO 

A partir desse estudo, é possível concluir a importância dos memristores e explanar as suas 
características, a partir de uma fundamentação teórica essencial para apresentaçãodo dispositivo e suas 
aplicações. É demonstrada, a utilização dos memristores na área de inteligência computacional, mas 
especificamente na área das redes neurais, com um exemplo de aplicação através de um dispositivo 
capaz de simular as sinapses biológicas. Por meio dessas explanações, nota-se que o memristor é um 
componente novo, ainda em fase de pesquisas.Este elemento propõe, ao menos em teoria, melhorias 
para as áreas da eletrônica e informática, possibilitando saídas para os problemas da computação 
analógica devido, sobretudo, as suas propriedades e características. Não pode-se desconsiderar que 
este tipo de memória, encontra-se ainda em fase de desenvolvimento, sendo necessários avanços desde 
a tecnologia para sua fabricação até a sua programação em si, para que de fato ele seja materializado 
para o mercado. 

 

REFERÊNCIAS 

 
CHUA, L, "Memristor-The missing circuit element," IEEE Transactions on Circuit Theory, vol. 18, pp. 507-
519, 1971. 
 
ADEE, S.The Mysterious Memristor.IEEE – Spectrum. Maio, 2008. Disponível em: 
<http://spectrum.ieee.org/semiconductors/design/the-mysterious-memristor> Acesso em 20 set 2011. 
 
LI, H.; HU, M. Compact Model of Memristors and Its Application in Computing Systems.Polytechnic 
Institute of New York University.Nova York, 2010. 

0607



 
Science & Advocacy @ Memristor.Disponívelem: <http://www.memristor.org/>Acessoem 20 set 2011. 
 
HAYKIN, S. Redes neurais: princípios e prática. 2. Ed. Trad. Paulo Martins Engel. Porto Alegre, 2001. P. 
28 – 36. 
 
LUDWIG, O.; MONTGOMERY, E. Redes Neurais: Fundamentos e Aplicações com Programas em C. 
Ciência Moderna Ltda. Rio de janeiro, 2007. P. 02 
 
BRAGA, A.; CARVALHO, A.; LUDERMIR, T. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Prática. 2. Ed. LTC. Rio de 
Janeiro, 2007. P. 3-9. 
 
HAYKIN, S. Neural networks and learning machines. 3 ed.. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2008. 
906p. 
 

SILVA, P. H. da F. Modelos através de redes neurais artificiais sem realimentação para dispositivos e 

circuitos de RF/microondas. 2002. 166 

Engenharia Elétrica/Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande. 

 
ZHANG, Q. J.; GUPTA, K. C. Neural networks for RF and microwave design. Norwood: Artech House, 
2000. 369 p. 
 
DMITRI B. STRUKOV, GREGORY S. SNIDER, DUNCAN R. STEWART, R. STANLEY WILLIAMS.The missing 
memristor found. Nature Physics, vol. 453, pp. 80-83, 2008. 
 
PERSHIN, Y.; VENTRA, M. Experimental demonstration of associative memory with memristive neural 
networks.Elsevier.3 mai 2010. 
 
PRODROMAKIS, T.; TOUMAZOU, C.A Review on Memristive Devices and Applications.Disponível em: 
<webee.technion.ac.il/people/skva/560.pdf>. Acesso em 20 set 2011. 
 
Snider, G. Memristive Networks thatLearn. Hewlett-Packard. CMOS Workshop. 18 Ago 2009. 

0608



MANUTENÇAO CENTRADA EM CONFIABILIDADE APLICADA EM 
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
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A interrupção é a falha no fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Desta forma a 
interrupção é o principal parâmetro analítico da confiabilidade dos sistemas de distribuição de energia 
elétrica. 

O desenvolvimento e o aumento da competitividade no comércio de distribuição de energia elétrica 
exigem uma política de confiabilidade na distribuição de energia elétrica mais desenvolvida. A 
característica digital da maioria dos componentes elétricos atuais tornou estes mais vulneráveis a falhas 
na distribuição de energia elétrica. Os clientes tornaram-se mais exigentes quanto a interrupções na 
distribuição, tendo em vista que a atual dependência de energia elétrica é maior. Sendo assim a 
confiabilidade na distribuição de energia elétrica é uma questão de grande relevância para uma boa 
qualidade de vida para sociedade.  

Como métodos indicadores de interrupção têm-se: freqüência equivalente de interrupção por 
consumidor (FEC) e duração equivalente por consumidor (DEC) (Billiton e Billiton, 1989). A 
confiabilidade do sistema é medida pelo índice FEC (Freqüência Equivalente de Interrupções), 
responsável por identificar a média de interrupção do sistema em um determinado período. Para calcular 
o FEC os alimentadores da rede são divididos em seções, cada seção corresponde à área de cobertura de 
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um equipamento. A divisão em seções é justificada pelo impacto que uma falha em equipamento causa no 
sistema (Reis, 2007). 

O calculo do valor do FEC é dado através da seguinte equação: 
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Seleção do sistema e coleta de informações 

Seleção das funções significantes 

Análise de modos de falhas e efeitos 

Seleção das atividades aplicáveis  

Avaliação de efetividade das atividades 

Seleção de tarefas aplicáveis e efetivas  

Definição da periodicidade das atividades 
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RESUMO 
 

Como meio de racionalização do trabalho, o ar comprimido vem encontrando, cada vez mais, 
campos de aplicação na indústria.  Este artigo propõe o desenvolvimento de um protótipo de uma 
máquina pneumática utilizada para marcar caixas de papelão, utilizando válvulas e cilindros pneumáticos 
e chaves de fim-de-curso como sensores. Com isso, tem-se a proposta de diminuir a falha por fadiga, pois 
trabalhos humanos que envolvem repetições são vulneráveis a esses erros. Os resultados obtidos neste 
trabalho mostram que a tinta da máquina foi capaz de operar durante quase 50 ciclos de trabalho para 
ser recarregada e produzindo um carimbo com qualidade satisfatória. 

 

 
 

Palavras-chave: pneumática, carimbo, sensores, chaves fim-de-curso 
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1.   INTRODUÇÃO 
 

O carimbo tem uma história de milhares de anos. A forma que ele tinha e foi ganhando está 
diretamente relacionada com o avanço tecnológico. O carimbo/selo serve para o reconhecimento, 
prova ou atestado de autenticidade de um documento. Este é o conceito que preside inalterável ao 
longo dos séculos. Eram vulgares nos tempos antigos, os reis utilizavam um anel para marcarem em cera 
ou lacre a autenticidade da mensagem ou documento, sendo mais ou menos elaboradas, as formas que 
estavam gravadas nesse anel. Desde a utilização de uma forma cunhada, em cera, metal ou lacre, até ao 
que mais recentemente se entende por selo, a impressão dessa forma através de sinete ou carimbo. 
Utilizando estas formas de autenticar os documentos ficaria o receptor, a saber, se o documento era 
ou não verdadeiro. Hoje em dia existem várias ciências como a Esfragística, que pode pronunciar-se 
acerca da veracidade de um documento, assim como o porquê das figuras nesse carimbo/selo e até a 
posição social de quem o utilizava. A Sigilografia estuda os sinetes, selos, bulas, matrizes e carimbos 
secos, que existem por todo o mundo e em Portugal podem ser vistos no Museu Histórico Nacional, 
onde estão entre outros o carimbo/selo em cera dos séculos XII e XIII da cidade de Hamburgo e duas 
bulas Papais dos séculos XIV e XV. (SOFTPLAN, 2008) 

 

Os sistemas pneumáticos constituem-se em uma forma completa de aplicação dos princípios da 
mecânica dos fluídos compressível e incompressível a qual embasa o desenvolvimento de componentes 
e circuitos. Por outro lado, os conceitos de automação e controle estão intimamente relacionados 
com a hidráulica e pneumática, pois esta área da tecnologia possui dispositivos para atuação mecânica 
rotacional e translacional para uma vasta gama de forças, torques, velocidades e rotações. O estudo da 
automação e controle engloba diversas áreas como lógica booleana, teoria de controle, metrologia e 
mecatrônica. (DE NEGRI, 2001). 

 

Essa busca pelo aprimoramento utilizando a área da pneumática é devido às vantagens que o uso 
do ar  comprimido  oferece  como  incremento  da  produção  com  investimento  relativamente  
pequeno, velocidade dos movimentos pneumáticos, libertação do trabalhador de operações repetitivas, 
robustez insensível a vibrações e golpes, facilidade de implantação e a redução do número de acidentes. 
A implantação de sistemas pneumáticos reduz a fadiga que é uma dos maiores responsáveis pelos 
acidentes. (SARAIVA, 2007) 

 

A aplicação de pneumática e hidráulica em automação tem se dado de forma concreta em função 
das inúmeras vantagens que ambas propiciam, com ganhos consideráveis sobre outras tecnologias. É 
aplicada em diversos ramos de atividades, sobretudo na indústria, cada uma com um campo de atuação 
bem definido. (PEQUENO, 2006) 

 

2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

As máquinas e processos são projetados e construídos para cumprir determinados objetivos 
variados como produção de peças, embalagem de produtos, preparação de substâncias e transporte 
entre estações de trabalho. Essencialmente, esses objetivos são alcançados principalmente por meio de 
ações mecânicas. (DE NEGRI, 2001). 

 

Com a constante evolução tecnológica e a necessidade de diminuir os tempos de produção para 
a obtenção de maiores lucros tem-se no mercado a intensa necessidade de desenvolver novas técnicas 
de trabalho que possibilitem ao homem o aprimoramento nos processos de visam a produção e a busca 
da qualidade total. (SARAIVA, 2007) 

 

Hoje  em  dia,  o  ar  comprimido  é  indispensável  dentro  de  praticamente  todos  os  sistemas 
industriais. Quando alguém vai calibrar o pneu em um posto de gasolina ou mesmo quando alguém 
embarca no ônibus os sistemas que estão atuando, são os sistemas pneumáticos. (SARAIVA, 2007) 
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Essa tecnologia de carimbar caixas de papelão é utilizada em indústrias que necessitam de 
velocidade e ampliação do processo de produção. O uso de prensas quentes e do trabalho repetitivo de 
operadores humanos está dificultando o processo de carimbagem utilizado atualmente. Seu uso pode 
ser substituído pela implantação de sistemas pneumáticos que oferecem uma maior segurança, visto que 
envolve sempre pressões moderadas, tornando o sistema segura contra possíveis acidentes tanto nos 
operadores como no próprio equipamento. (DOS SANTOS, 2000) 

 
 
 

3.   MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A simulação foi realizada utilizando o método intuitivo que consiste de métodos de tentativa 
e erro e emprega-se para circuitos de pequena ou nenhuma complexidade. Tais métodos têm a 
vantagem de empregar um pequeno número de componentes, o que se traduz em economia, mas 
deixam a desejar no tocante a confiabilidade de funcionamento do circuito, à medida que cresce o seu 
grau de complexidade. 

 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma máquina de carimbo/código de barra para 
utilizações na indústria. A mesma realiza seu trabalho através de cilindros pneumáticos, válvulas 
pneumáticas e sensores de fim-de-curso (chave microswitch). 

 

 
A Figura 1 mostra como é o ambiente de simulação para esse caso. 

 

 
 

Figura 1 – Esquema de montagem 
 

Em um primeiro momento, a carga que vem de uma esteira é parada no momento que atinge o 
primeiro fim-de-curso CH1, que está localizado na parte central da esteira como uma saliência. Após CH1 
ser acionado, o pistão desce até que encontre o fim-de-curso CH3, que é exatamente na parte superior 
da caixa de papelão que será marcada. Após o pistão realizar sua marcação, ele retorna a sua posição 
inicial e aciona o fim-de-curso CH2, fazendo a caixa continuar seu percurso na esteira. A 
movimentação do pistão será dependente da altura da caixa, portanto CH3 deve está em uma posição 
que ao mesmo tempo ele consiga carimbar a caixa e acione o CH3. 

 

 
O circuito pneumático e elétrico está mostrado nas figuras Figura 2 e Figura 3 abaixo. 
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Figura 2 – Esquema do pistão carimbador 
 

 
 

Figura 3 – Esquema elétrico do circuito pneumático 
 

Após ser dada a partida pressionando a botoeira de trava S0 e como CH2 (em série com S0) está 
acionado, pois na posição inicial o cilindro se encontra na posição recuada, aciona-se a esteira M 
que levará a caixa de papelão a ser carimbada pelo atuador A até a chave fim-de-curso CH1. Com 
isso, o contato de selo NA de M fechará fazendo a corrente circular por ele. Quando a caixa aciona CH1, 
o relé auxiliar K1 é ativado, ao mesmo tempo em que M é desacionado pela chave NF de K1 em série 
com o circuito anterior. Quando K1 é ativado, ele fecha o contato NA de K1 selando o circuito e 
fecha o segundo contato NA de K1 em série com a bobina Y1. Quando Y1 é acionada, ela coloca a válvula 
pneumática para a direita, fazendo avançar o cilindro. Após o término do avanço, o cilindro CARIMBA a 
caixa de papelão que está na esteira e aciona CH3. Esta, quando acionada, desaciona K1 e aciona K2, 
selando com o contato NA de K2. Quando o segundo contato NA de K2 fecha, ele aciona Y2, fazendo 
com que o cilindro recue. Quando o cilindro for totalmente recuado, ele aciona CH2 e se a chave 
de partida S0 estiver acionada ele começa um novo ciclo. 

 
 
 
 

4.   ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 

Na parte inferior do cilindro pneumático, acoplamos um carimbo para que fossem efetuadas as 
marcações.  Conseguimos  um  alcance  máximo  de  48  marcações.  Foi  obtida  uma  média  de  41,2 
marcações, como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Número de marcações efetuado antes que o carimbo seja recarregado 
 

 

CICLOS 
 

MARCAÇÕES 

 

1º CICLO 
 

47 

 

2º CICLO 
 

42 

 

3º CICLO 
 

40 

 

4º CICLO 
 

48 

 

5º CICLO 
 

43 

 

6º CICLO 
 

38 

 

7º CICLO 
 

32 

 

8º CICLO 
 

41 

 

9º CICLO 
 

38 

 

10º CICLO 
 

43 

 
 

5.   CONCLUSÃO 
 

Vemos que cada vez mais a automação de processos está ganhando espaços nas indústrias. 
Utilizando o sistema de carimbo mostrado no presente trabalho, tivemos um resultado satisfatório, 
pois foi conseguido um alto valor de marcações com uma determinada quantidade de tinta inicialmente 
colocada no carimbo. Este fato diminuiu consideravelmente o processo repetitivo humano, evitando 
possíveis falhas por fadiga. 

 

Algumas  continuações  e  melhorias  neste  trabalho  podem  ser  feitas,  como  um  estudo  mais 
profundo na utilização de carimbos em alta velocidade ou com a inclusão de um controlador lógico 
programável ao invés do atual controle por circuitos elétricos e pneumáticos. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre perdas em cabos, considerando as condições não 
senoidais na Universidade Federal do Tocantins – Campus Palmas. O desenvolvimento matemático, com 
base nas definições clássicas disponíveis na literatura, apóia a proposta de um fator que é adequado 
para indicar onde as perdas são significativas e devem ser compensadas. Um estudo de caso também é 
apresentado e meticulosamente analisado, a fim de validar os pressupostos teóricos. 

 

 

Palavras-chave: índice de distorção harmônica, as perdas, harmônicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, houve um aumento significativo do uso de equipamentos eletrônicos 
(diodos, mosfets, inversores e outros). Tais componentes apresentam uma característica não linear 
devido à existência de fontes chaveadas, presente em diversos equipamentos comerciais, 
industriais ou residenciais. Com esse crescimento, houve um aumento dos distúrbios nas grandezas 
elétricas, tais como distorção harmônica dos sinais de tensão e corrente. 

Correntes harmônicas são indesejáveis, pois podem causar sobrecarregamento de fase e 
de condutores de neutro em circuitos de distribuição ramificados, superaquecimento de 
transformadores e motores, ou interferência na operação de equipamentos eletrônicos sensíveis 
(TOFOLI et all, 2006). 

A necessidade de um controle de velocidade dos processos industriais levou ao 
desenvolvimento da eletrônica de potência e então novas tecnologias envolvendo materiais 
semicondutores de características não-lineares passaram a ser empregadas para o alcance das 
soluções nas indústrias.  O uso desse tipo de tecnologia não se limitou ao meio industrial, sendo 
hoje amplamente utilizada nos setores comerciais e residenciais. Com isso os problemas com 
harmônicos vieram a ser acentuados. 

A maioria dos equipamentos eletrônicos passou a agregar algum ou vários tipos de 
componentes não-lineares. Entre as principais cargas elétricas com características não lineares, que 
vem sendo empregadas no sistema elétrico encontram-se (MONTEIRO JÚNIOR et all, 2010): 

• Circuitos de iluminação com lâmpada de descarga (ex: lâmpada a vapor de mercúrio);  

• Motores de corrente contínua controlada por retificadores;  

• Motores de indução controlados por inversores de freqüência;  

• Processos de eletrólise através de retificadores não-controlados; 

• Motores síncronos controlados por reatores saturados;  

• Velocidade dos motores CA controlados por tensão de estator;  

• Computadores;  

• Fontes chaveadas; 

• Eletrodomésticos com fontes chaveadas (ex: TV, DVD, etc). 

Dentro desse contexto, o trabalho propõe um estudo nas perdas existentes em cabos sob 
condições não senoidais no Campus de Palmas da Universidade Federal do Tocantins – UFT, sendo 
demonstrada a metodologia utilizada na realização das medições, com estudo de casos. A partir dos 
resultados, devem ser elaboradas propostas de minimização das perdas. 

 

 

2. CIRCULAÇÃO DE CORRENTES DISTORCIDAS EM CONDUTORES 

A modelagem de um condutor pode ser obtida através da estrutura “pi”, amplamente 
utilizada no estudo de linhas de transmissão (SVENSSON, 1998). Para este artigo o condutor será 

representado como R jX+ , tido como o principal elemento responsável pela dissipação de energia. 

Se a tensão de alimentação tem característica quase senoidal, enquanto a corrente eficaz 
Irms apresenta algum conteúdo significativo de harmônica, a [Eq. 1] resultados, onde é In a 
corrente fundamental e n é a corrente da ordem harmônica.   
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2 2 2
1

1 2
n n

n n

Irms I I I
∞ ∞

= =

= =∑ ∑
      [Eq. 1] 

O valor eficaz pode ser separado em duas partes: fundamental e harmônica.  

2 2
1 hIrms I I= +

              [Eq. 2] 

A corrente harmônica é dada por: 

2 2

2
h n

n

I I
∞

=
=∑

      [Eq. 3] 

De acordo com Dugan et al. (1995), quando a tensão é de aproximadamente senoidal, a 
corrente fundamental e do fator de potência de deslocamento "cosϕ" podem ser, 
respectivamente, dadas por [Eq. 4] e [Eq. 5] 

2
1

1 I

Irms
I

THD
=

+
      [Eq. 4] 

2
1cos 1 ITPF THDφ = +

     [Eq. 5] 

Onde THDI é a distorção total de harmônicas e TPF é o fator de potência verdadeira, 
considerando a presença de componentes harmônicos. Assim, a corrente fundamental pode ser  

dividida em duas componentes, ou seja, componente em fase 1pI
 e em quadratura 1qI

 como na [Eq. 
6]. 

1 1 1 1 1 1 1 1| (cos ) p qI I I jsen I jIφ φ φ= = + = +&

   [Eq. 6] 

Além disso, a corrente harmônica é dada pela [Eq. 7] (DUGAN et all,1995) 

2

1
1

I

Irms
Ih

THD

=
+

     [Eq. 7] 

 

 

3. EFEITO PELICULAR E PROXIMIDADE 

O efeito Pelicular reduz a capacidade do condutor para transportar corrente, diminuindo o 
diâmetro transversal do condutor e, assim, reduz o índice de capacidade corrente. Isso ocorre com 
o aumento da frequência da corrente conduzida, ou seja, quanto maior a frequência, menor a área 
de condução. 
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Devido à proximidade entre os cabos, o campo magnético de um pode interferir no outro, 
fazendo com que a resistência dos cabos aumente. Isto é conhecido como efeito de proximidade. Em 
cc, este efeito não ocorre e é aproveitada toda a área do condutor. 

Tendo em conta ambos os fenômenos entre as resistências em ca e cc do condutor é:  

1ac
se pe

dc

R
k k

R
= + +      [Eq. 8] 

Onde kse é o ganho de resistência devido ao efeito Pelicular, e kpe é o ganho de resistência 
devido ao efeito de proximidade (RICE, 1986). A [Eq. 9] define um parâmetro Pelicular como uma 
função da frequência é: resistência dc. 

.
0.027678

dc

f
x

R

µ=      [Eq. 9]  

Onde é f a freqüência em Hertz, e µ a permeabilidade magnética do condutor (igual a um 
para material não magnético), e Rdc é a resistência em cc ohms/km. O ganho de resistência devido 
ao efeito pelicular é uma função não-linear e pode ser obtido a partir de um manual de cabo.  Para 
simplificar o processo de cálculo em termos computacionais, esse parâmetro deve ser aproximado 
por um ajuste de curva, e a equação de quinta ordem que se segue é dada, como mostrado na [Eq. 
10]  na parte inferior da página. 

O ganho de resistência devido ao efeito de proximidade é 

2 21.18
. . 0.312.

0.27pe se
se

k k
k

σ σ
 

= + + 
    [Eq. 11] 

Onde σ² é a razão do diâmetro do condutor e o espaçamento entre os condutores. As 
perdas devido às correntes distorcidas são basicamente proporcionais ao quadrado da corrente 
eficaz.   

 

 

4. PERDAS EM CONDUTORES EM CONDIÇÕES NÃO SENOIDAIS 

Se for levado em conta o aumento da resistência com a freqüência devido aos 
efeitos pelicular e de proximidade, a seguinte expressão torna-se válida: 

2 2 2
1 1 1

1 2
j n n n n h

n n

P R I R I R I P P
∞ ∞

= =
= = + = +∑ ∑    [Eq. 12] 

Onde Pj é a perda total, P1 é a perda devido à componente fundamental, e Ph é a perda 
devido às componentes  harmônicas. 

Conforme as expressões [8,9,10,11,12], a determinação de aumentar a resistência com o 
efeito pelicular e o de proximidade não é muito simples. De acordo com (SVENSSON, 1998), se 
apenas a resistência na frequência fundamental é considerada, o aumento da frequência é 
desprezado e uma ligeira subestimação nas perdas é verificada. Além disso, o espectro harmônico 
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pode ser representado como na [Eq. 7]. Da mesma forma o atual, como as perdas podem ser 
separadas nas seguintes partes:    

1) 
2I R , as perdas devido à corrente ativa fundamental (P1p), que são inerentes à operação 

de carga e não podem ser compensadas; 

2) 
2I R , as perdas devido à corrente reativa fundamental (Ph), que são indesejáveis e podem 

ser adequadamente compensadas.  

Se as condições propostas acima mencionadas são feitas, pode-se reescrever [Eq. 12] 
como: 

1 1

2 2 2
1 1 1( )

p q hj p q hP P P P R I I I= + + = + +     [Eq. 13] 

Onde R1está a resistência AC na frequência fundamental. 

 

 

5. METODOLOGIA EMPREGADA 

Para a realização deste trabalho, utilizou-se o analisador de energia trifásico ET 5060 C da 
Minipa, o qual possui três canais de tensão e quatro canais de corrente. 

O aparelho apresenta oito funções de medição, das quais duas se destacam, a função H que 
fornece o percentual de cada componente harmônica bem como a distorção total. A outra função de 
destaque é a PQ, que fornece potência, fator de potência verdadeiro e apenas a distorção harmônica 
total, não fornecendo as componentes individuais. 

Para este trabalho, utilizou-se esta última porque na função H, o fator de potência não é 
disponível. Por esta razão não será possível considerar os efeitos pelicular e proximidade, mas de 
acordo com o que foi relatado em (JOHNSON et all, 1991), o erro é pequeno, o que também foi 
comprovado em (DUGAN et all, 1995), onde os erros não chegaram a 2%. 

Fazendo a coleta dos valores eficazes de tensão e de corrente, o programa do analisador 
fornece valores de potência, distorção harmônica e fator de potência verdadeiro. As medições aqui 
realizadas tiveram duração de cinco dias, sendo que a cada um minuto era feita uma coleta dos 
valores eficazes de tensão e corrente pelo analisador. 

Para obter as correntes fundamentais e distorcidas, e também do fator de deslocamento, 
foi necessário fazer um programa computacional em MATLAB, utilizando as equações descritas nos 
itens das Seções 2, 3 e 4. 

Os valores de corrente e fator de potência são armazenados em vetores, bem como os 
valores de tempo, que neste caso é de minuto em minuto. Este procedimento é mostrado pelo 
fluxograma da Figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma da medição e obtenção dos dados. 

 

Este procedimento foi repetido para cada ponto de medição. 

De posse das correntes e da resistência, a energia dissipada, em kWh é dada por: 

2
1 1 1.p pE R I dt= ∫      [Eq. 14] 

2
1 1 1.p qE R I dt= ∫      [Eq. 15] 

2
1 1 1.p hE R I dt= ∫      [Eq. 16] 

Para aplicar a metodologia apresentada foram realizadas medições nas dependências do 
Campus da UFT, em função da facilidade de acesso e também por haver várias cargas não lineares.  

 

 

Figura 2 – Diagrama unifilar da instalação analisada. 

 

Tabela 1 – Dados dos cabos instalados em cada segmento do circuito 

Segmento 
Seção Comprimento R1 Rdc CCC 

(mm²) (km) (Ω/km) (Ω/km) (A) 

1 #3 x 185 0,006 0,04 0,033 424 

2 #1 x 185 0,097 0,12 0,099 424 
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A potência instalada total é de aproximadamente 450 kVA, distribuída entre 
alimentadores trifásicos de 380 V e um alimentador monofásico de 220 V, onde atende blocos 
administrativos, salas de aula, auditórios e o Departamento de Tecnologia de Informação (DTI), 
onde se encontra a maioria das cargas não lineares do Campus. 

O diagrama unifilar da Figura 2 mostra os três pontos de medição. 

Como pode ser observado na Figura 2, as medições são realizadas nos alimentadores de 
três quadros de distribuição, havendo assim grande diversidade de carga. 

 

 

6. ESTUDO DE CASOS 

Uma subestação que atende sete blocos de sala de aula e laboratórios, um auditório e dois 
blocos administrativos, que totalizam 20 circuitos no quadro de distribuição geral, cujo esquema 
está apresentado na Figura 2.  

Na Tabela 1 são apresentadas as distorções harmônicas de corrente dos segmentos 
analisados com o diagnostico de qualidade de energia tendo como referência o Prodist – Módulo 8 e 
a IEEE – 519. 

 

Tabela 2 – Distorções harmônicas de corrente dos seguimentos 

Segmento do 
Circuito 

DHTi       
Recomendação 

IEEE - 519 Diagnóstico da 
Qualidade da Energia 

PRODIST - 
Módulo 8  

(%)  

Diagnóstico da 
Qualidade da Energia 

(%) (%) 

1 11 8 Moderado Não se Aplica Não se Aplica 

2 15 5 Crítico Não se Aplica Não se Aplica 

 

Conforme observado na Tabela 2, o diagnóstico para os segmentos é moderado e crítico. E 
é observado que o Módulo 8 do Prodist não há critérios para harmônicos de corrente.   

Na Tabela 3 são apresentadas as distorções harmônicas de tensão usando os mesmos 
critérios da Tabela 2. 

 

Tabela 3 – Distorções harmônicas de tensão dos seguimentos 

Segmento 
do 

Circuito 

DHTv       
Recomendação 

IEE - 519 

Diagnóstico 
da 

Qualidade 
da Energia 

PRODIST 
- Módulo 
8 

Diagnóstico 
da 

Qualidade 
da Energia (%) (%)  (%)  

1 2 5 Ótimo  10 Ótimo  

2 2,5 5 Ótimo  10 Ótimo  
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Conforme Tabela 3 a distorção harmônica de tensão o diagnóstico para os segmentos são 
ótimo.  

Na Tabela 4 é apresentado o fator de potência dos segmentos analisados e realizado o 
diagnostico tendo como referencia a Resolução Normativa Nº 414, de 9 de setembro de 2010. 

Tabela 4 – Fator de potência dos seguimentos 

Segmento Fator de Potência Recomendável pela ANEEL Diagnóstico da Qualidade da Energia 

1 0,94 0,92 Ótimo 

2 0,5 0,92 Crítico 

 

Conforme Tabela 4 observa-se que no segmento 2 o fator de potência está em nível critico.  

No segmento 2 esse valor é  baixos, onde a presença dos harmônicos faz com que haja um 
atraso no fator de potência. 

 

 

7. PERDAS DO CABO 

A Tabela 1 apresenta os dados dos cabos no segmento do circuito da Figura2 e a Tabela 5 
mostra os dados de perda de energia em cada segmento do circuito. 

Em Moliterno (2011), fornece a potência dissipada em watts/km que um condutor de uma 
dada seção nominal representa, supondo que este seja percorrido por sua máxima capacidade de 
condução de corrente ativa. No caso do condutor utilizado no segmento medido é de 11832 
watts/km, que representa um valor relativamente alto de perdas.  

Essa perda já seria o suficiente para alimentar duas unidades consumidoras monofásicas 
tipo M1(baixa renda), ou uma do M2 ou M3 monofásica, considerando a demanda, conforme NTD-
01, Celtins. 

 

Tabela 5 - Dados de perda de energia em cada segmento do circuito 

 

 

 

 

 

 

De posse de todas as perdas, seu valor percentual (Ip) é dado: 

( )
100%h q

h q p

P P
Ip x

P P P

+
=

+ +
    [Eq. 17] 

Segmento 
kWh 

Ip (%) 
E1P E1Q Eh 

1 4868,7 4,43 49,86 1,1 

2 9595,1 4647 200,3 33,57 
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Conforme Tabela 5, observa-se que as perdas referentes ao Segmento 1 são relativamente 
pequenas com valor aproximado de 1%, pois o tamanho do condutor é 6 metros e é utilizado 3 
condutores por fase, trabalhando com um carregamento relativamente baixo. 

Já no segundo segmento, a perda é relativamente alta, pois 1/3 de toda a energia é 
dissipada no transporte de um barramento ao outro devido ao comprimento de noventa e sete 
metros. 

Dentre as três perdas relacionadas no valor do valor percentual das perdas (Ip) só tem 
uma que não há maneira para solucionar, que são as perdas devido à corrente ativa fundamental 
(Pp), que são inerentes à operação de carga e não podem ser compensadas. 

 

 

8. MINIMIZAÇÃO DAS PERDAS 

Para minimizá-la as perdas podem ser recomendadas algumas alternativas onde devem 
ter uma relação custo/beneficio decorrente de um estudo detalhado, tais como: 

1) Substituição dos condutores existente por outro de seção nominal superior, ou, a 
utilização de dois condutores por fase que reduz o carregamento dos condutores; 

2) Fazer a correção de harmônicos, utilizando filtros ativos, passivos ou utilizar 
transformadores de separação para anular as ordens harmônicas mais críticas. 

3) Realização de uma substituição dos equipamentos com grande produção de 
harmônicos por outros que já possuem filtros. 

 

 

9. CONCLUSÃO 

Foi realizado um levantamento das perdas em condutores em uma instalação comercial, 
decorrentes de componentes harmônicas e de reativos. A análise e a interpretação dos resultados 
obtidos ressaltam a influência da distorção harmônica no fator de potência, bem como o aspecto 
financeiro das perdas, as quais poderiam alimentar três residências de pequeno porte, ou, de uma a 
duas casas de médio porte apresentando desta forma o estudo no que se refere a níveis da 
qualidade da energia em função das correntes harmônicas em complexos elétricos comerciais. 

Diante dos fatos ilustrados, fica evidente a importância de pesquisas voltadas à qualidade 
da energia no que se refere às perdas elétricas. Desta forma, reconhece-se também a necessidade de 
novas propostas e pesquisas na área, pois a cada dia a consumo de equipamentos que utilizam 
componentes não lineares vem crescendo em nosso país devido ao crescimento econômico atual, 
gerando cada vez mais harmônicos no sistema elétrico e aumentando as perdas elétricas, sendo 
necessários meios de compensação e melhorias. 
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RESUMO 

 Como meio de automatizar os processos industriais, o método de medição de vazão utilizando 
componentes eletrônicos vêm sendo, cada vez mais, utilizado na indústria. A medição de vazão é uma 
técnica usada em qualquer processo que requer o transporte de um material de um ponto para outro, 
como, fornecimento a granel de petróleo a partir de um caminhão cisterna para uma exploração garagem 
tanque. Com isso, tem-se a proposta de tornar mais rápida e versátil a medição de vazão. Os resultados 
obtidos neste trabalho mostram que utilizando fototransistores e leds infravermelhos pode-se ter um 
resultado satisfatório na medição. 
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1. INTRODUÇÃO 

Medição de vazão é utilizada para uma taxa de fluido que é fornecido de um ponto a outro. 
Sistemas de medição de vazão projetados corretamente são compatíveis com o processo ou material que 
estão medindo. Eles, também, devem ser capazes de produzir a precisão e repetibilidade que são mais 
adequados para a aplicação. O medidor ideal deve ser de baixo custo, ter absoluta precisão, possuir 
repetibilidade infinita e não necessitar de manutenção. 

Neste trabalho, será dada importância à medição de vazão utilizando o método de pressão 
diferencial.  

Dispositivos de pressão diferencial com uma constrição no gasoduto tem sido a técnica mais 
comum para medir a vazão de fluidos. Na indústria petroquímica mais de 70% dos dispositivos 
utilizados para medir vazão usam o método da pressão diferencial. 

Na derivação da equação de Bernoulli, a constrição irá causar um aumento na velocidade do 
fluido na região da constrição que, por sua vez irá resultar em uma queda de pressão através da 
constrição correspondente. Esta pressão diferencial (PD) é uma função da velocidade do fluxo e da 
densidade do fluido e é mostrado para ser uma relação raiz quadrada. 

Um medidor de vazão, nesta categoria, normalmente, inclui um elemento principal para 
desenvolver uma pressão diferencial e um elemento secundário para medi-la (SERFATY, 1996). O 
elemento principal para desenvolver uma pressão diferencial, neste trabalho, será o “encanamento em T” 
e os elementos secundários para medir serão fototransistores e fotodiodos. 

Os principais tipos de medidores que utilizam o método por diferença de pressão são: placa de 
orifício, Venturi, bocal, Dall, rotâmetro, medidor de porta, elemento Gilflo, medidor de alvo e V-Cone. 

  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na história, grandes nomes marcaram suas contribuições. Em 1502 Leonardo da Vinci observou 
que a quantidade de água por unidade de tempo que escoava em um rio era a mesma em qualquer parte, 
independente da largura, profundidade, inclinação e outros. Mas o desenvolvimento de dispositivos 
práticos só foi possível com o surgimento da era industrial e o trabalho de pesquisadores como Bernoulli 
e Pitot. (CASSIOLATO, 2008) 

A medição de vazão de fluidos sempre esteve presente no nosso dia-a-dia. Por exemplo, o 
hidrômetro de uma residência e o marcador de uma bomba de combustível nos veículos. 

A vazão é a terceira grandeza mais medida nos processos industriais. As aplicações são muitas, 
indo desde aplicações simples como medição de vazão de água em estações de tratamento e residências, 
até medição de gases industriais e combustíveis, passando por medições mais complexas 
(CASSIOLATO, 2008). 

A tecnologia de medição de vazão evoluiu rapidamente na última década. Algumas tecnologias 
sobreviveram, enquanto outras sumiram ou nunca tiveram um desenvolvimento comercial. Atualmente, 
muitos desenvolvimentos tecnológicos de outras áreas tais como eletrônica, sistemas embarcados,  
óptica, acústica e eletromagnetismo foram aplicados na melhoria e no projeto dos medidores de vazão. A 
evolução e diversificação da tecnologia possibilitaram aos medidores de vazão modernos aplicações 
difíceis, que eram descartadas e impossíveis no passado recente, por causa das faixas de medição muito 
pequenas ou muito grandes e pela manipulação de fluidos complexos, como pseudoplásticos, sólidos, 
gases e corrosivos (RIBEIRO, 2004). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho se divide em duas partes, hardware HW e firmware FW. Na sessão de hardware, 
será mostrado a lista de materiais, o esquema elétrico, o layout da placa de circuito impresso e o 
protótipo. Já na sessão de firmware, será explicado o código que foi implementado. 

A proposta deste artigo é implementar o protótipo mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Montagem do protótipo 

 

Onde no tubo central passará a parte do fluído que será medido. Quando maior a vazão do 
fluido, mais alto estará o fluido a ser medido no tubo central. Para fazer essa medição serão colocados 
fototransistores e leds infravermelhos. 

O esquema elétrico está mostrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Esquema elétrico 
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O PIC 16F877A receberá nível lógico 0 em todas as portas até que uma dela seja obstruída pelo 
material opaco que flutuará no cano central do protótipo. Assim que um dos pares TIL32 e TIL78 for 
obstruído pelo material opaco, haverá uma medida de vazão e será mostrado no display LCD o valor 
medido. 

A lista de materiais (BOM – BILL OF MATERIALS) é composta por 1 PIC16F877A, 9 
resistores de 1K ohm, 8 resistores de 390 ohm, 1 resistor de 680 ohm, 2 capacitores cerâmicos de 15pF, 
1 cristal de 4MHz, 1 display LCD de 16 pinos 16x2, 1 fonte de alimentação de corrente contínua CC de 
5V, 8 TIL32 (led infravermelho), 8 TIL78(fototransistores) e 1 conector para a fonte de alimentação. 

Para o desenvolvimento posterior do trabalho seria de grande importância a fabricação da placa 
de circuito impresso. Dessa forma, segue abaixo, conforme as Figuras de 3 a 6, o layout das placas e 
suas respectivas figuras em 3D. 

 

Figura 3 – Layout da placa principal com o PIC e o LCD 

 

Figura 4 – Placa principal com o PIC e o LCD em 3D 

 

Figura 5 – Layout da placa dos leds e fototransistores 
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Figura 6 – Placa dos leds e fototransistores em 3D 

Na sessão de FW, foi implementado o código conforme a montagem do protótipo. Sempre que 
for obstruída a passagem da luz do led infravermelho para o fototransistor, a porta do microcontrolador 
recebe um bit 1 de um de seus pinos e o display LCD mostrará o valor correspondente. A linha de 
código abaixo mostra essa parte do projeto:  

       if (portb == 0b10000000) calc = 0.5; 
else if (portb == 0b01000000) calc = 1; 
else if (portb == 0b00100000) calc = 1.5; 
else if (portb == 0b00010000) calc = 2; 
else if (portb == 0b00001000) calc = 2.5; 
else if (portb == 0b00000100) calc = 3; 
else if (portb == 0b00000010) calc = 3.5; 
else if (portb == 0b00000001) calc = 4; 
 

Essa variável “calc” foi relacionada, através de testes, com a vazão real que passa pelo tubo 
principal do protótipo. 

Após a porta B do microcontrolador receber o sinal 1 em um de seus pinos, o LCD mostrará o 
real valor de vazão, como mostra a linha de código abaixo: 

comando_lcd(0xc2);                          //Posiciona o o cursor na linha 1, coluna 2 

printf(escreve_lcd, "%1.4f", calc);    //Envia dados para o display de LCD 

Antes de ser iniciada a montagem, foi feita a simulação do protótipo como mostra a Figura 7. 

 
Figura 7 – Simulação do protótipo 
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Nesse momento, o pino 38 do microcontrolador está em alto (ligado diretamente no VCC), 
fazendo com que a medida de vazão seja 1.5 m³/s. 

A figura mostra a montagem física do experimento. O fluido passará no cano horizontal, de 
maior espessura. Pela diferença de pressão, uma parte do fluido avançará para o encanamento central 
vertical. Como os leds e fototransistores estão em pares na parede do cano central, quando o objeto, que 
permanecerá dentro do cano central, ficar no meio de um dos pares, fazendo com que não haja 
incidência de luz no fototransistor, o PIC lerá um bit 1 em um dos pinos da porta do microcontrolador e 
enviará o respectivo valor medido para o display LCD.  

 A Figura 8 mostra com um maior detalhe a cano central e os respectivos pares. 

 
Figura 8 – Cano central com os pares de transmissores e receptores acoplados 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Os testes foram realizados colocando uma quantidade de água na parte esquerda da tubulação 
em T e marcado o tempo de 1s. Do lado direito foi retirado a quantidade de água que foi colocada no 
cano esquerdo. Isso foi feito para se ter uma vazão em unidades de volume por segundo. A tabela 1 
abaixo mostra os resultados. 

 

 

 Tabela 1 – Valores obtidos com o experimento 

VAZÃO REAL DISPLAY LCD ERRO MÉDIO VARIÂNCIA 

4L/s 4L/s 0 0 

3.9L/s 3.5L/s -0.4 0.16 

3.7L/s 3.5L/s -0.2 0.04 

3.5L/s 3.5L/s 0 0 

3.3L/s 3L/s -0.3 0.09 

3.1L/s 3L/s -0.1 0.01 
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3L/s 3L/s 0 0 

2.7L/s 2.5L/s -0.2 0.04 

2.5L/s 2.5L/s 0 0 

2.2L/s 0L/s -2.2 4,84 

Dessa maneira, o teste foi bem sucedido, pois com apenas 4 pares de fototransistores e led infravermelhos 
o erro máximo foi de 0.5L/s.  
 

 

5. CONCLUSÃO 

Pode-se concluir que com a medição de vazão utilizando o método da pressão diferencial obtêm-
se ótimos resultados. Esses resultados são diretamente dependentes da quantidade de dispositivos 
fototransmissores instalados no cano central e da diferença entre um foto transmissor e outro.  

De acordo com o que foi mostrado neste trabalho, alguns pontos podem ser melhorados, como: 

  - Diminuir ao máximo a distância entre os fototransmissores; 

  - Aumentar a quantidade de fototransmissores no cano central; 

  - Fabricar a placa de circuito impresso tanto do circuito principal como do 
fototransmissores e  

  - Fazer uma estrutura de suporte para o cano central. 
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RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema automatizado utilizando a porta paralela de um 
microcomputador para determinar a posição das franjas de intensidade de um experimento de difração 
da luz. O sistema foi construído utilizando um fotodiodo como sensor de luminosidade, uma fonte de luz 
monocromática, um CD como rede de difração e um mecanismo para deslocar o sensor e obter a 
distribuição da intensidade da luz em função da posição. Os resultados indicaram que os primeiros 
máximos de intensidade concordam com o esperado, indicando que as variáveis associadas a este 
fenômeno podem ser determinadas com uma boa precisão se comparado com o método manual. 
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1. INTRODUÇÃO 

A luz visível é uma forma de energia, que pode ser descrita por duas teorias: a teoria ondulatória e a 
teoria corpuscular. Nenhuma das duas teorias pode sozinha, descrever completamente todas as 
propriedades da luz. Algumas propriedades são mais bem explicadas pela teoria ondulatória, e outras 
propriedades são mais bem explicadas pela teoria corpuscular. 

A teoria ondulatória mostra que a luz propaga-se através da onda luminosa o que indica vários 
fenômenos; tais como: difração, interferência e polarização; são associados a este comportamento e por 

relacionadas com a velocidade da luz, c =   

difração utilizando uma rede de difração, por exemplo, um CD, desta maneira podemos determinar a 
frequência que é uma grandeza que não é alterada quando a luz atravessa diferentes meios. Uma vez 

de refração da água com uma boa precisão. 

Neste sentido podemos observar que a medida de intensidade de luz é importante no estudo dos 
fenômenos de difração e interferência, devido a que as posições dos máximos de intensidades estão 
relacionadas aos parâmetros físicos envolvidos no fenômeno. Mas uma das dificuldades observadas é o 
grau de exatidão em encontrar as posições destes máximos e a quantidade de dados tomados, o que 
afeta diretamente nos resultados.  

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é montar um sistema para a automação do experimento 
de difração, o que nos permitirá diminuir consideravelmente os erros próprios da manipulação de um 
usuário, no relacionado ao grau de exatidão e precisão das medidas. Além disso, o tempo de execução 
do experimento diminuirá, o qual nos permitira tomar uma maior quantidade de dados, assim como, 
uma maior discussão e interação entre os alunos e o professor.  

  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Fenômeno da difração 

O fenômeno da difração pode ser entendido como o “espalhamento” sofrido por um feixe luminoso 
ao passar por uma fenda estreita ou por um orifício de pequenas dimensões. Este espalhamento gera 
interferência entre as partes da onda que não foram eliminadas pelo obstáculo, podendo ocorrer um 
processo de interferência construtiva ou destrutiva a depender da diferença entre as distâncias 
percorridas por cada onda, considerando cada ponto de uma frente de onda devido ao espalhamento 
como uma fonte de onda secundária. (HALLIDAY e RESNICK, 2007), (YOUNG e FREEDMAN, 2004)  

A difração pode ser classificada como difração de campo próximo ou difração de Fresnel quando as 
distancias entre a fonte de luz, a fenda e a tela são pequenas; e difração de Fraunhofer quando as 
distâncias entre a fonte de luz monocromática e o obstáculo, e entre o obstáculo e a tela de observação 
são grandes o suficiente para que todos os feixes de luz sejam considerados paralelos. (YOUNG e 
FREEDMAN, 2004) 

Uma figura de difração de Fraunhofer formada quando um feixe de luz monocromática emerge de 
uma fenda estreita pode ser visto na Figura 1. Essa figura de difração é formada por uma franja clara 
central que concentra cerca de 85% da potência do feixe transmitido, e em ambos os lados da franja 
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central é formada uma sequência de franjas claras e escuras intercaladas. A intensidade destas franjas 
diminui à medida que elas se afastam do centro. (YOUNG e FREEDMAN, 2004) 

 
Figura 1- Figura de difração de uma fenda simples 

 

A posição de um mínimo ou franja escura está relacionada com o comprimento de onda do feixe 
que emerge da fenda, com a largura da fenda, com a distância da fenda até a tela de observação e com 
a ordem do mínimo. A condição para que ocorra uma franja escura está na equação 1.  

b sen                                                                                  (1) 

Nesta equação m corresponde à ordem do mínimo que se deseja encontrar, b corresponde à largura 
da fenda e  o comprimento de onda do feixe transmitido. O ângulo  é mostrado na Figura 1 e pode ser 
determinado utilizando a equação (2). (YOUNG e FREEDMAN, 2004) 

�� zy

ysen                                                                              (2) 

2.2 Dispositivos Fotossensíveis  

Os dispositivos fotossensíveis se caracterizam pela capacidade de transformar variações de fluxo 
luminoso em variações de grandezas elétricas. Dentre os fotosensores destacam-se o LDR (Light 
Dependent Resistor) ou sensor do tipo fotocondução por efeito de volume (“bulk”), e o fotodiodo e 
fototransistor do tipo fotocondução por junção. (COLANERI, 2006) 

O LDR é um sensor que se caracteriza por uma diminuição da resistência elétrica entre seus 
terminais devido ao aumento da intensidade luminosa. A diminuição da resistência elétrica ocorre 
devido à aquisição pelos elétrons do material sólido da energia dos fótons. O LDR é muito utilizado no 
controle de iluminação e no sensoriamento industrial. (COLANERI, 2006) 

Nos sensores do tipo fotocondução por junção a resistência entre a junção diminui à medida que a 
intensidade de luz aumenta, esses sensores possuem limitação quanto à sensibilidade devido à pequena 
dimensão da junção, porém, são muito utilizados devido apresentarem respostas rápidas a variações de 
intensidade luminosa. (COLANERI, 2006) 

2.3 Filtros Ativos 

Um filtro elétrico é um circuito que atenua determinadas frequências do espectro de um sinal 
elétrico e pode ser classificado como filtro ativo ou passivo. Os filtros ativos são construídos com 
elementos passivos, basicamente resistores e capacitores, e por elementos ativos que normalmente são 

0642



amplificadores operacionais. O filtro ativo tem como vantagens a eliminação de indutores o que reduz o 
custo do projeto principalmente em baixas frequências. (JÚNIOR, 2003) 

3. METODOLOGIA  

Os dispositivos e materiais utilizados neste projeto são constituídos por uma fonte de tensão, um 
sensor de intensidade luminosa, uma interface elétrica para a conversão analógico/digital, um 
mecanismo para deslocar o sensor, uma fonte de luz monocromática, uma rede de difração e um 
microcomputador. 

A fonte de tensão foi montada com o uso dos reguladores de tensão da família 78XX e 79XX, no 
estágio retificador foi utilizado os diodos retificadores 1N4007 que suportam uma corrente de até 1 A, a 
tensão nos terminais de saída são +5 V, +12 V, +15 V e -15V. 

O sensor de luminosidade utilizado foi um fotodiodo polarizado reversamente, conectado às 
entradas diferenciais de um amplificador operacional LM741 em configuração inversora, esse circuito 
integrado deve ser alimentado por uma fonte simétrica, foi utilizado +15 e -15 V. A entrada não 
inversora foi ligada ao ponto de massa do circuito e um resisto
negativa como mostra a Figura 2. Neste circuito a intensidade de luz incidente sobre a junção do 
fotodiodo determina a corrente reversa que passa pelo resistor de realimentação e consequentemente 
a tensão na saída d
encontrado de forma empírica, devido à dificuldade de identificar o fotodiodo utilizado. 

 
Figura 2 - Sensor de intensidade de luz 

 

Para possibilitar a transferência do sinal de intensidade luminosa através da porta paralela para o 
microcomputador, foi utilizado um conversor analógico/digital ADC0804 de 8 bits no modo de 
conversão contínua. O pulso para iniciar a conversão é gerado por um circuito RC para evitar a utilização 
de um pino da porta paralela, e um circuito limitador de tensão de +5 V foi montado para evitar 
possíveis danos ao ADC0804, a Figura 3 mostra o circuito utilizado para a transferência de dados. 
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Figura 3 - Circuito utilizado para a transferência de dados para o microcomputador através da 

porta paralela 

 

Para deslocar o sensor num plano perpendicular ao feixe de luz monocromática, foi montado um 
mecanismo com a estrutura de uma impressora inutilizada e um motor de passo. Os sinais de controle 
do motor de passo foram enviados por um microcomputador através da porta paralela, para isso foi 
montado um circuito elétrico como o de Braga (1999) utilizando o circuito integrado ULN2003, um 
driver que suporta até 500 mA. No inicio de curso do sensor de luminosidade foi colocado um sensor 
utilizando um Push Button e um resistor de pull down. 

Foi elaborado um programa na linguagem C++ para realizar a leitura do sinal de intensidade 
luminosa, escrever os sinais de controle do motor de passo, calcular o tempo necessário em cada passo 
e exibir em um gráfico a curva de variação da intensidade luminosa em função da posição do sensor em 
tempo real. A porta paralela foi configurada no modo de operação EPP (Enhanced Parallel Port), sendo 
utilizado um byte do registrador de dados como entrada do sinal de intensidade luminosa, 4 bits do 
registrador de controle como saída para controlar o motor de passo e 1 bit do registrador de Status 
como entrada para o sinal do sensor de inicio de curso. 

O experimento foi montado em uma base de madeira onde foram colocados os suportes para a 
fixação da fonte de luz monocromática e da rede de difração. Como fonte de luz monocromática foi 
utilizado um apontador laser de baixo custo, já a rede de difração foi construída com um CD e foi 
posicionada a 5 cm do plano de observação. O mecanismo construído para deslocar o sensor de 
luminosidade foi fixado em um plano perpendicular ao feixe de luz emitido pela fonte monocromática. 

Para atenuar o ruído foi montado um filtro ativo do tipo Butterworth com estrutura Sallen-Key de 
segunda ordem e ganho unitário projetado como especificado por Júnior (2003) com a frequência de 
corte de 40 Hz. Com a utilização deste filtro a constante de tempo em cada passo inicialmente de 10 ms 
foi aumentada para que o sinal de intensidade luminosa não fosse atenuado ou distorcido.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 A Figura 4 mostra os dados experimentais que descrevem o padrão de difração de uma fonte de luz 
com comprimento de onda de 630 nm e de um CD como rede de difração. O gráfico abaixo mostra um 
pico de luminosidade muito intenso no centro que corresponde ao máximo central e a posição dos 
primeiros máximos de intensidade localizados em ambos os lados do máximo central e com menor 
intensidade. Observa-se que os picos de intensidade de luz são muito estreitos devido à espessura dos 
sulcos do CD ser da ordem de 1,6 μm. 

 
Figura 4 – Gráfico da intensidade de luz versus a posição do sensor 

 

Os picos de intensidade de luz correspondente aos primeiros máximo apresentam amplitudes 
diferentes possivelmente devido à utilização de um CD como rede de difração, pois os sulcos possuem 
simetria circular; outra possibilidade é que o mecanismo de deslocamento do sensor não esteja 
perfeitamente num plano perpendicular ao feixe de luz emitido pelo laser. O pico achatado 
correspondente à intensidade de luz da franja clara central é devido a que o valor da tensão de fundo de 
escala do sensor de luminosidade foi ultrapassado. Como observado no gráfico, apenas à inserção do 
filtro elétrico com uma frequência de corte de 40 Hz não foi o suficiente para atenuar totalmente os 
ruídos, no entanto, a relação sinal ruído esteve em um nível satisfatório.  

Observando o gráfico da Figura 4, localiza-se a posição dos mínimos que será utilizado para 
determinar a distância do primeiro mínimo com relação ao centro, tomamos este valor como sendo 
aproximadamente 20 mm. Utilizando as equações (1) e (2) calculou-se o valor do comprimento de onda 
da fonte de luz utilizada, o valor encontrado para o comprimento de onda foi 594,22 nm. Segundo o 
fabricante do apontador laser o comprimento de onda da luz emitido é próximo de 630 nm. Com isso 
obtemos um erro relativo de 5,68%, devido principalmente a dificuldade de localização dos mínimos 
decorrente do ruído. 
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Lopes e Laburú (2001) desenvolveram um experimento de difração de baixo custo para medir a 
espessura de um fio de cabelo e a largura de uma fenda de uma tela de serigrafia, observando espectros 
até de segunda ordem. Os autores realizaram o experimento utilizando um apontador laser dentro de 
uma sala escura e as medidas foram feitas manualmente utilizando uma trena, uma régua e um 
micrometro. No caso da montagem realizada com o fio de cabelo, eles obtiveram um erro experimental 
de 3% quando comparado com a medida feita com um micrometro. Devemos salientar que a distância 
entre o centro e o primeiro mínimo foi feito tomando a distância entre os máximos de primeira ordem. 

A principal vantagem do método utilizado neste trabalho é a possibilidade de visualização em tempo 
real através de um gráfico dos dados obtidos através do microcomputador, possibilitando uma análise 
qualitativa e quantitativa do fenômeno como mostrado na literatura, assim como, evitar erros 
decorrentes da manipulação de um usuário e diminuição considerável do tempo de execução do 
experimento.  

Um trabalho similar foi desenvolvido por Cubero e Rodrigués (2002), mas utilizando um foto-
transistor como sensor de luz, uma fonte monocromática de comprimento de onda igual a 633 nm e 
como elemento de difração uma fenda de 0,1 mm e outra de 0,2 mm. Pode-se observar que os padrões 
de difração são praticamente similares ao obtido neste trabalho. Outro sistema automatizado foi 
desenvolvido por Cuenca e Pulzara (2002), mas neste caso utilizaram um fio de cabelo como elemento 
de difração, uma fonte de luz laser (512 nm) e um foto-transistor. Os autores obtiveram um padrão de 
difração com uma maior quantidade de picos de largura considerável. 

Neste trabalho obtemos um erro relativo menor que o erro obtido por Cubero e Rodrigués (2002) 
que foi de 11% na determinação do comprimento de onda do feixe de luz monocromática utilizando 
uma rede de difração de 0,1 mm. Ao comparar os resultados com o obtido por Solórzano (2008) que 
desenvolveu um sistema automatizado utilizando componentes (sensores e atuadores comerciais) da 
marca PASCO adaptados para medir o padrão de difração, o erro obtido para uma fenda simples e um 
comprimento de onda de 633 nm analisando o máximo de primeira ordem foi de 9,24%, para a medida 
da espessura de uma fenda, verifica-se que este erro é maior que o obtido neste trabalho. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

O gráfico dos picos de intensidade como função da posição concorda com a literatura, o que indica 
que a interface construída funciona como esperado. Também, este sistema pode ser utilizado para 
outros tipos de experimentos onde seja necessário medir a intensidade de luz, tais como, a medida de 
intensidade da luz como função da distância e intensidade da luz solar. As vantagens desse sistema 
automatizado são: o baixo custo, a facilidade de operação, a repetitividade do experimento e o aumento 
da precisão das medidas quando comparado com o método manual. A divergência entre o valor medido 
e o valor mostrado na literatura deve-se principalmente à incerteza da posição do mínimo de 
intensidade devido ao ruído. 
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RESUMO 

   

Este trabalho se pauta em medir de forma viável e didática as características elétricas de um 
painel fotovoltaico. 

 

Palavras-chave: Energia solar, Medidas, Painel fotovoltaico e osciloscópio virtual.
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1. INTRODUÇÃO 

Uma das principais características de nossa sociedade, ao menos sob um ponto de vista prático e 
material, é o aumento cada vez maior da demanda por abastecimento energético. A energia solar é uma 
das alternativas mais promissoras do novo milênio, ela é inesgotável na escala terrestre de tempo, tanto 
como fonte de luz e de calor além de ser importante na preservação do meio ambiente, pois tem muitas 
vantagens sobre outras fontes de energia, como não ser poluente. Essa fonte usa como mecanismo para 
gerar energia a transformação dos fótons solares através dos painéis fotovoltaicos estes que necessitam 
conservar ao máximo sua potência evitando as perdas de energia visto que atualmente sua eficiência 
ainda é considerada pequena. 

Essa fonte de energia assim como todas as outras para que sejam utilizadas de forma eficiente é 
necessário que tenhamos o controle sobre seu desempenho e resultado, de forma a certifica-se de que 
se está no caminho certo ou se são necessários ajustes para que os objetivos sejam alcançados. Para 
isso, precisamos de indicadores que nos forneçam este poder de controle logo tão importante quanto se 
fazer um bom planejamento é medir para se ter o controle da situação e saber onde se está. 

Ressaltando novamente a importância das medições e da energia solar essa pesquisa se pauta em 
medir as características elétricas para pequenas quantidades de painéis fotovoltaicos ao longo do tempo 
de forma viável e didática. Visando tais objetivos foram feitas medições de corrente de curto circuito e 
tensão em circuito aberto para assim traçar a curva VxI (tensão versus corrente) e encontrar o ponto de 
máxima potência para todas as "n" medições feitas em um painel de tecnologia silício monocristalino 
para momentos de intensidade de radiação solar diferentes. 

 

2. MEDIDA DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS 

2.1 Painel Fotovoltaico utilizado 

Foi utilizado na pesquisa um painel fotovoltaico de tecnologia silício monocristalino com 
dimensões de 45; 3x96; 1x5, 1m sob as condições ambientais de massa atmosférica em torno de 
1,6,temperatura do meio ambiente em aproximadamente 27°C( vinte e sete graus Celsius) e sob a 
incidência de uma insolação de 1KW/m2. 

Segundo o fabricante este painel fotovoltaico para uma massa atmosférica de 1,5 e temperatura 
de célula de 25°C sob a incidência de uma insolação de 1kw/m2tem a potencia máxima de 52 w, 
corrente de curto circuito de 3.3 A, corrente de máxima potencia de 3 A, tensão de circuito aberto de 
21.2 V e tensão de máxima potencia de 17.3 V. 
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Figura 1: Painel utilizado na pesquisa. 

2.2 Características elétricas 

As características elétricas medidas foram a corrente de curto circuito que é produzida em um 
circuito fechado medida com um amperímetro, tensão de circuito aberto onde não há passagem para a 
corrente, ou seja,produzida em um circuito aberto medida com um voltímetro e a potência máxima que 
é o produto da tensão com a corrente. 

2.3 Circuito Carga Capacitiva 

A curva VxI (tensão versus corrente) foi traçada para uma carga variando do curto circuito ao 
circuito aberto com o uso de um circuito de carga capacitiva que é baseado na carga e descarga de 
capacitores. 

Nesse circuito de carga capacitiva foi utilizado dois capacitores eletrolíticos de 2.200μF, uma 
resistência de 10 Ohm, um clock de 2 Hz, um relé, um transistor tipo NPN, uma resistência de 1k Ohm  e 
uma fonte ajustável de 12 V ligados ao painel fotovoltaico a uma distância de 3,8m por um cabo elétrico 
de 0,038 Ohm de resistência. 
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Figura 2: Circuito carga capacitiva montado. 

0651



Figura 3: circuito carga capacitiva esquematizado. 
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2.4 Aquisição de dados 

A aquisição de dados foi feita através do osciloscópio virtual Tie Pie conectado a porta paralela de 
um microcomputador e conectado ao circuito carga capacitiva. 

Figura 4: microcomputador utilizado e osciloscópio virtual Tie Pie. 
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2.5 Resultados e Manipulações 

Os valores adquiridos através do osciloscópio virtual foram importados para o arquivo de 
extensão “txt” (texto) e em seguida exportados para a planilha eletrônica Excel na qual os valores foram 
separados, calculados e nomeados. 

Em função de calcular os outros valores necessários para traçar a curva VxI (tensão versus 
corrente) foi utilizado a primeira lei de Ohm e a fórmula da potência elétrica. 

Figura 5: Carga e descarga dos capacitores (software do osciloscópio virtual) 
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Figura 6: valores obtidos importados para o arquivo de extensão “txt”. 

Figura 7: Valores do arquivo “txt” expotados para a planilha Excel, nomeados e calculados. 
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Após os valores adquiridos estes foram utilizados para traçar a curva VxI (tensão versus corrente) e 
encontrar o ponto de máxima potência no painel fotovoltaico. 

Figura 8: Curva corrente versus tensão para dois valores de intensidade de radiação solar. 

 

3. CONCLUSÃO 

Observou-se em determinados períodos do dia que a potência máxima do painel fotovoltaico 
consegue ser igual a indicada pelo fabricante assim como maior entretanto também existem períodos 
em que sua potência máxima se mostra muito abaixo da metade daquela indicada pelo fabricante. 
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MODIFICAÇÕES NAS FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA A 
ANÁLISE DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO COM GERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA – UM ESTUDO DE CASO 

RESUMO 

Neste tra�al�o são a�resentadas as �rinci�ais i��licaç�es e tend�ncias na an�lise dos siste�as de 
distri�uição considerando a inserção da geração distri�u�da� Es�eci�ica�ente� o seu o��etivo � de  ilustrar 
as �udanças e a�ri�ora�entos que são i��ostos �s �erra�entas destinadas ao c�lculo do �lu�o de 
�ot�ncia e� redes de distri�uição convencionais quando a geração distri�u�da est� conectada� ��ós a 
e��osição e o detal�a�ento de duas �etodologias ada�tadas �ara a �resença dos geradores distri�u�dos � 
reali�ada u�a an�lise co��arativa do dese��en�o das �es�as a�licadas a siste�as de distri�uição reais� 

Palavras-chave: rede de distri�uição� geração distri�u�da� �lu�o de �ot�ncia� 
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1. INTRODUÇÃO 

 O rápido crescimento da demanda energética mundial e a recente preocupação com a questão 
ambiental têm contribuído para o desenvolvimento de formas alternativas e menos poluentes de produção 
de energia elétrica. Essas novas tecnologias podem ser entendidas como um complemento à geração 
centralizada, além de fazerem uso de fontes primárias renováveis e de possuírem suas instalações 
próximas aos centros consumidores. Com capacidades de geração relativamente inferiores se comparadas 
com as tradicionais usinas de grande porte, as unidades de Geração Distribuída (GD) - como têm sido 
denominadas - representam um avanço no que diz respeito à diversificação do parque produtor energético 
mundial e à eficiência energética ou uso racional da energia (OCHOA PIZZALI, 2006). 

 A inserção de Geradores distribuídos (GDs) em sistemas de distribuição proporciona algumas 
vantagens técnicas para a operação (FALAGHI & HAGHHIFAM, 2005) e (ZHU & TOMOSOVIC, 
2007), dentre as quais podemos citar a redução das perdas de potência, o aumento na confiabilidade e a 
melhora no perfil de tensão da rede. Contudo, com a aparição de fluxos contrários ao convencional, 
surgem alguns problemas como a perda da seletividade do sistema de proteção e o aumento do nível das 
correntes de curto-circuito (GATTA, ILICETO, LAURI, & MASATO, 2003). Considerando as 
características adquiridas pelas atuais redes de distribuição com a presença de GDs, torna-se evidente a 
necessidade de realização de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de ferramentas computacionais 
eficientes e robustas para análise e planejamento dessas redes. 

 O cálculo do fluxo de potência (FP) em sistemas de energia é um instrumento fundamental para o 
planejamento e operação da rede e consiste na obtenção dos valores de potencia ativa e reativa  e das 
tensões e correntes em todos os pontos do mesmo. É utilizado nas fases de projeto, planejamento da 
expansão, planejamento da operação e operação propriamente dita, podendo servir apenas como um 
objeto para análise da rede ou mesmo como parte integrante de estudos mais complexos, como os de 
otimização, estabilidade, controle e supervisão. A maioria dos estudos de FP para sistemas de distribuição 
têm direcionado especial atenção para a técnica chamada de varredura à montante e à jusante 
(SHIRMOHAMMADI, HONG, SEMLYEN & LUO, 1988) dada à robustez e eficiência computacional 
deste método, além da facilidade para modelar novos elementos a serem conectados na rede. As equações 
empregadas beneficiam-se da configuração radial predominante na grande maioria dos sistemas de 
distribuição a qual propicia um cálculo ordenado e eficiente.  

 Entretanto, a grande maioria dos sistemas de distribuição existentes não foi concebida para 
suportar a inserção de GDs. O aparecimento de fluxos de potência contrários ao convencional, no sentido 
da carga para a geração, pode prejudicar o funcionamento das redes passivas tradicionais, projetadas para 
um fluxo unidirecional desde a subestação até os consumidores finais. Isto pode resultar em uma 
complexidade maior no planejamento, operação e manutenção da rede, sem contar os altos custos das 
tecnologias empregadas (PAIVA, VILLA & ZÜRN, 2009). Daí a necessidade de aprimorar as 
ferramentas existentes destinadas à análise do sistema de distribuição, de forma a garantir o bom 
funcionamento do mesmo e proporcionar um uso eficiente da energia produzida pelas fontes 
descentralizadas. 

 Neste trabalho é abordada a inserção da GD em sistemas de distribuição e suas implicações no 
planejamento e operação da rede. Serão apresentadas duas metodologias de cálculo de FP voltadas para a 
resolução de redes puramente radiais, levemente malhadas e com a presença da GD, ilustrando suas 
particularidades e aprimoramentos em relação aos métodos tradicionais. Após a exposição, será realizada 
uma análise comparativa do desempenho computacional das mesmas quando aplicadas a sistemas de 
distribuição com diferentes parâmetros e configurações. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 Para redes de distribuição radiais e fracamente malhadas o método mais indicado para o cálculo 
do FP é o de varredura Backward/Forward devido à sua robustez e convergência. Este modelo realiza 
diversas iterações a jusante e a montante fazendo a realocação de valores de tensão ou corrente através da 
aplicação direta das leis de �irchhoff de forma que, enquanto uma das variáveis está sendo corrigida, a 
outra se mantém fixa. Entretanto, os sistemas de distribuição de energia têm adquirido maior dinamismo e  
complexidade  em função de equipamentos que têm sido inseridos na rede como reguladores de tensão, 
bancos de capacitores e GDs. Portanto tornam-se evidentes as necessidades de uma modelagem eficiente 
destes elementos e de modificações no algoritmo do FP para garantir a eficiência computacional do 
método. 

 Na aplicação da varredura Backward/Forward a rede de distribuição radial pode ser entendida 
como uma árvore orientada que tem por raiz a barra da subestação e, portanto, necessita de uma 
reordenação prévia das barras de conforme a proximidade com a barra raiz. As varreduras Backward
fazem as correções de corrente nos ramos, enquanto que as Forward  retificam as tensões nas barras. 
Conhecendo-se o valor da tensão da barra raiz e assumindo-se que todas as barras da rede possuem 
inicialmente o mesmo perfil de tensão da subestação, o algoritmo de solução iterativo consiste 
basicamente em três passos seq�enciais� 

a. Cálculo das correntes injetadas nas barras� na iteração k, a corrente injetada na barra i, , da 
rede é dada por� 

�Eq. 01� 

Onde  é a potência injetada na barra i,  é a tensão na barra i obtida na iteração k-1, e n é o 
n�mero total de barras da rede. 

b.  Varredura Backward� na iteração k, partindo-se da barra mais periférica em direção à subestação 
(SE), a corrente no ramo i,  , é calculada através da aplicação direta da L�C (Lei de �irchhoff 
das Correntes), como segue� 

�Eq. 02� 

Onde   é a corrente no ramo l (l≠i) adjacente e à jusante do ramo i, e m é o n�mero total de 
ramos adjacentes e à jusante do ramo i.

c. Varredura Forward� na iteração k, partindo-se da SE em direção a mais periférica, a tensão na 
barra i, , é calculada a partir da aplicação L�T (Lei de �irchhoff das Tensões), subtraindo-se 

da tensão da barra adjacente à montante da barra i, , a queda de tensão do ramo i� 

�Eq. 03� 

Onde  é a impedância série do ramo i. 
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 A convergência do algoritmo de solução pode ser avaliada comparando-se os valores das 
grandezas obtidos nas duas �ltimas iterações, tendo como critério uma tolerância especificada. Podem-se 
considerar o erro máximo entre os valores especificados e os calculados na iteração k das potências ativa 
e reativa nas barras como foi adotado por ��irmo�ammadi �� al �1����, ou de acordo com ��i�� � 
�an�o�ani ���1��, da corrente fornecida pela SE calculada nas duas �ltimas iterações. 

�. M�TODO� A�ORDADO� 

�.�. M�TODO �A�EADO NA COM�EN�AÇÃO ITERATI�A 

 O método proposto por ��irmo�ammadi �� al �1���� combina o algoritmo de solução de um 
sistema radial com a metodologia da compensação de �inn�� �1���� e pode ser utilizado na resolução de 
redes puramente radiais e fracamente malhados. Para sistemas com GD é auxiliado por um modelo 
simplificado do gerador, ou das barras PV (SHIRMOHAMMADI & CHENG, 1995), composto por um 
conjunto de fontes de tensão balanceadas fornecendo correntes igualmente balanceadas. 

 Primeiramente os elementos que fecham malhas precisam ser localizados para que a rede original 
seja convertida em uma puramente radial onde as barras terminais são criadas para identificação dos 
pontos de quebra, ou seja, lugares onde se considera a presença da GD ou de um elemento fechando 
malhas. Depois é realizado um processo de numeração dos ramos em camadas conforme a proximidade 
da barra raiz. Então o algoritmo de solução para o sistema radial é aplicado utilizando as equações 01, 02 
e 03, juntamente com a avaliação da convergência. NA iteração k, corrente no ponto de quebra �, , será 

representada pela injeção de correntes � de mesmo módulo e de sentidos opostos nas barras terminais do 
ponto de quebra, ou seja� 

�Eq. 0�� 

 Onde  e  representam as duas barras terminais do ponto de quebra �,  e  são as injeções 

de corrente nessas barras e � é o n�mero total de pontos de quebra. 

 O processo de compensação iterativo é utilizado para corrigir os valores das correntes nos pontos 
de quebra incrementando-as e, portanto, para garantir a convergência do algoritmo na resolução de 
sistemas fracamente malhados. Após a abertura do circuito, a rede radial multi-porta criada pode ser 
representada pelo equivalente Thevenin observado do ponto de vista das portas criadas pelos pontos de 
quebra, o qual é resolvido pela seguinte equação� 

 �Eq. 05�

 Onde ��� é o vetor (�x1) das tensões, ��� é a matriz (�x�) das impedâncias ou matriz de 
sensibilidade e ��� é o vetor (�x1) das correntes dos pontos de quebra. Expandindo esta equação temos� 

�Eq. 06� 

 �aseado no equivalente Thevenin da equação (06), o processo da compensação iterativa pode ser 
resumido em cinco passos, como segue� 

⋅=

�

�

�
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�

�

�

�
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I. Cálculo da matriz de sensibilidade ���� com a fonte de tensão da barra raiz removida, uma fonte 
de corrente de 1 p.u. é inserida nos terminais do ponto de quebra � (ou injetam-se correntes de 1 
p.u. e de sentidos opostos nas duas barras terminais de  �), mantendo os demais pontos abertos. 
Então o algoritmo de solução para o sistema radial  (Eq. 01, 02 e 03) é aplicado em apenas uma 
iteração para encontrar as tensões nas barras. Cada uma das tensões nos pontos de quebra pode 
ser calculada pela subtração entre as tensões das duas barras terminais. A coluna � de ��� será 
igual a ��� para � 1 p.u. e � 0, para i � 1, 2,..., � com i≠�. Este procedimento deve ser 

repetido para todas as colunas da matriz de sensibilidade, que se manterá constante em todo o 
processo de compensação. 

II. Cálculo do vetor das tensões nos pontos de quebra ���� utilizando o algoritmo de resolução para a 
rede radial e os valores para as correntes nos pontos de quebra calculadas na iteração anterior do 
processo de compensação. O valor inicial das correntes nos pontos de quebra é zero. 

III. Cálculo do incremento das correntes nos pontos de quebra � na iteração m do processo de 
compensação� 

�Eq. 07� 

Onde  é a inversa da matriz de sensibilidade. 

IV. Cálculo das novas correntes nos pontos de quebra� na iteração m do processo de compensação� 

�Eq. 08� 

V. Os passos II, III, e IV deverão ser repetidos até que os valores das tensões nos pontos de quebra 
estejam dentro dos limites desejados. 

�.2. M�TODO �A�EADO NA� TEN��E� NODAI� E DE RAMO� 

Este método trabalha baseado na modelo linear do circuito da rede, modelado com base nas Leis 
de �irchhoff das Correntes e das Tensões, e na Lei dos �ipolos em suas formas matriciais, como segue� 

�Eq. 09� 

�Eq. 10� 

�Eq. 11� 

 Onde  é a matriz de incidência reduzida,  e  são respectivamente os vetores das 
quedas de tensão e das correntes nos ramos,  é a matriz diagonal que contém as impedâncias dos 
ramos, n e nr representam respectivamente o n�mero de barras e ramos da rede. Para o caso radial aplica-
se um processo iterativo onde na iteração k as correntes nas barras são calculadas a partir da (Eq. 01), 

 e   são atualizadas seq�encialmente mediante (Eq. 10) e (Eq. 11) respectivamente, até que a 
convergência seja alcançada. No caso de redes fracamente malhadas, a (Eq. 10) não envolve os elementos 
fechando malha, portanto, equações independentes de tensões ao longo dos percursos fechados 
correspondentes às malhas presentes devem completar a representação da LT� para a rede. Desta forma, 
as equações lineares para um circuito contendo malhas, expressas por meio das magnitudes das tensões de 
ramos, são� 

�Eq. 12� 

�Eq. 13� 
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 Onde  é denominada de matriz de malhas e é usada para descrever a LT� aplicada nos 
percursos fechados que contém os ramos componentes das malhas do sistema, o qual possui (nr-n) 
malhas, e é construída de forma que as colunas referentes aos ramos que fecham malhas formem uma 
matriz identidade. A (Eq. 12) é formada a partir de (09) e (11) e o termo  é chamado de matriz 
dos coeficientes e pode ser montado a partir dos dados do sistema. 

A solução para uma rede fracamente malhada pode ser obtida a partir da partição e manipulação 
direta das matrizes envolvidas nas equações (10), (12) e (13). Cada uma das matrizes , ,  e 
deve ser particionada em duas sub-matrizes, uma representando a árvore principal (ou os elementos da 
parte radial) e outra representando os ramos de fecho, ou seja, elementos que definem percursos fechados 
ou malhas da rede. Portanto, as equações (12) e (13) podem ser reescritas e agrupadas da seguinte forma� 

�Eq. 1�� 

 Onde os sobrescritos (árv) e (fecho) representam respectivamente a árvore principal e os 
elementos fechando malhas da rede. Como  é na verdade uma matriz identidade, realizando 

as devidas operações tem-se que� 

�Eq. 15� 

 Então, substituindo (15) em (1�), e de (10), obtém-se� 

�Eq. 16� 

�Eq. 17� 

 O termo  é obtido a partir da topologia e dos parâmetros dos ramos de 
fechamento de malhas e é denominado matriz de efeito das malhas, pois informa qual a perturbação que a 
malha impõe à árvore. Desta forma, para a resolução de uma rede fracamente malhada basta aplicar o 
mesmo processo iterativo utilizado no caso radial, atualizado seq�encialmente os valores de  e  
pelas equações (16) e (17), respectivamente. Isto mostra que o cálculo do FP para um sistema puramente 
radial torna-se apenas um caso particular do cálculo para redes fracamente malhadas. 

 O critério de convergência adotado nos dois métodos foi o da máxima diferença entre as 
potências calculadas na iteração k e as pré-estabelecidas para cada barra i do sistema. Então, de acordo 
com uma tolerância  especificada, se , então a solução foi encontrada e o algoritmo 

é encerrado. 

�. TE�TE� E RE�U�TADO� 

 Para a realização da análise comparativa, as metodologias abordadas foram testadas em sistemas 
de distribuição com grau crescente de complexidade, de modo a avaliar o seu desempenho computacional 
em diferentes configurações. Para cada sistema empregado foi proposta uma versão radial, com uma e 
três malhas. Os respectivos algoritmos foram implementados em linguagem MATLA� e executados em 
um computador com processador Intel Pentium® � com um cloc� de 3,06 GHz e memória RAM de 
1,00G�. A tolerância  adotada foi de .

0681



VI Congresso de Pesquisa e Inovação da Rede Norte e Nordeste de Educação Tecnológica 
Natal-RN  2011 

Os testes foram aplicados em dois sistemas de distribuição originalmente radiais, um com 1� e 
outro com 32 barras, conforme a Figura 01. Os ramos de linhas cheias indicam a parte radial original 
enquanto que os ramos de linhas tracejadas indicam os ramos fechando malhas que foram inseridos. Os 
resultados das simulações estão ilustrados abaixo na Tabela 01. O método da compensação iterativa, em 
geral, mostrou ser mais eficiente computacionalmente, embora o das tensões nodais e nos ramos necessite 
de um n�mero menor de iterações para atingir a convergência. Em ambos os casos, o aumento no n�mero 
de malhas do alimentador resultou em um maior tempo de processamento, o que torna os dois métodos 
abordados menos eficientes para a resolução de sistemas com um n�mero maior de malhas. 

T����� �� � R��������� ��� ���������� 

CONFIGURA��O 
DA REDE

MÉTODO DA COMPENSA��O 
ITERATIVA 

MÉTODO DAS TENS�ES NODAIS 
E DE RAMOS 

N�MERO DE 
ITERA��ES 

TEMPO DE CPU 
(em segundos) 

N�MERO DE 
ITERA��ES 

TEMPO DE CPU 
(em segundos) 

1�
N�S 

RADIAL 1 0,0�69 2 0,0625 
COM 1 

MALHA 2 0,0782 2 0,1�07 

COM 3 
MALHAS 2 0,0782 2 0,1870 

33
N�S 

RADIAL � 0,0625 � 0,0781 
COM 1 

MALHA 6 0,0938 � 0,1875 

COM 3 
MALHAS 7 0,109� � 0,2032 

F����� �� � A������������ �� �� � �� ������ 

�. CONC�U�ÃO 
 Neste trabalho foram mostradas algumas das modificações que são impostas às ferramentas 
computacionais destinadas à análise e planejamento de redes de distribuição quando a GD está inserida.  
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Além disso, foi verificado que a presença de GD promove o aumento da complexidade para a análise, 
planejamento, operação e manutenção da rede, e isto acaba exigindo um caráter mais abrangente e 
eficiente dos instrumentos responsáveis pelo bom funcionamento do sistema de distribuição. As 
metodologias clássicas de cálculo de FP desenvolvidas para a resolução de sistemas tradicionalmente 
passivos precisam sofrer modificações nos seus algoritmos originais para que consigam acompanhar a 
nova dinâmica das redes com GD. 

 Os métodos abordados neste trabalho demonstraram ter uma boa convergência e desempenho 
computacional quando aplicados às mais variadas configurações de sistemas de distribuição. A resolução 
dos sistemas com uma e três malhas demandaram mais tempo e um n�mero maior de iterações para 
atingirem a convergência do que os sistemas radiais devido a sua maior complexidade. Isto demonstra 
que os programas destinados ao cálculo de FP de redes com GD precisam ser aprimorados de tal forma a 
garantir que a solução seja encontrada em tempo hábil. 
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RESUMO 

 Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema eletrônico de acesso remoto de 
baixo custo usando o protocolo TCP/IP. O hardware é constituído pelo microcontrolador PIC18F4620 e 
pelo controlador ethernet ENC28J60. O firmware foi desenvolvido com o uso da linguagem C, utilizando 
o compilador C18 e a pilha TCP/IP. A aplicação de acesso remoto permite acionamento de dispositivos 
utilizando a rede mundial de computadores. Dessa forma, o usuário poderá monitorar e controlar o 
sistema a qualquer momento e em qualquer lugar, necessitando somente de conexão com a Internet e 
um navegador web para acessá-lo. 

 

 

Palavras-chave: microcontroladores, microservidor, acionamento remoto.  
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1. INTRODUÇÃO 

Desde a criação do primeiro microprocessador, em 1971 pela Intel, o avanço da tecnologia tem sido 
crescente. Com o advento dos microcontroladores, a tecnologia obteve um forte impulso. Dotados de, 
no mínimo, um microprocessador, memória de programa, memória de dados e pinos de entrada e 
saída, os microcontroladores estão presentes em uma vasta gama de equipamentos para uso comercial 
como, microcomputadores, smartphones, vídeo games, ou para uso industrial (MIYADAIRA, 2009). O uso 
dos microcontroladores na indústria ocorre no acionamento, monitoramento e controle de máquinas ou 
sistemas. O objetivo de seu uso está relacionado com a qualidade do produto final e com a velocidade 
que serão produzidos. 

O acesso, monitoramento ou controle de um sistema industrial pode ser realizado por meio de 
equipamentos como Controlador Lógico Programável (CLP), com a presença física de funcionários em 
cada setor da indústria, ou por meio de uma aplicação web acessada através de um sistema embarcado. 

A implantação de um módulo com internet embarcada permite a obtenção, armazenamento, 
controle de dados e oferece benefícios como economia de recursos e tempo. Sendo assim, a partir de 
diversos dispositivos como celulares, smartphones, tablets e computadores, abre-se a possibilidade de 
consultar e alterar os dados recebidos pelo microcontrolador, remotamente e de várias formas. Verificar 
o estado dos periféricos, mudanças de estado, alteração de sinal, leitura de dados externos, gravação na 
memória e ocorrência de interrupções podem ser realizados por meio de uma página web. Nesse 
contexto, este artigo apresenta um sistema de baixo custo controlado remotamente através de um 
navegador e conexão com a internet.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Atualmente, a família de microcontroladores PIC são um dos mais populares do mercado. Sua 
construção é com base na arquitetura Harvard com conjunto de instrução Reduced Instruction Set 
Computer (RISC). O objetivo ao desenvolver este servidor web embarcado consiste em encontrar 
dispositivos de baixo custo e que atendam aos requisitos do projeto. O PIC18F4620 foi o modelo 
escolhido pelas suas especificações mínimas, pois este microcontrolador possui 64kbytes de memória de 
programa, 3.986bytes de memória de dados (RAM), 36 pinos de entrada e saída, memória EEPROM de 
1024bytes, um módulo CCP e ECCP, um módulo SPI e I²C, treze conversores A/D de 10bits de resolução, 
dois comparadores analógicos, uma comunicação EUSART, um TIMER de 8bits e três de 16bits 
(PIC18F4620, 2011). O controlador ethernet utilizado foi o ENC28J60, constituído de 28 pinos, com as 
camadas MAC e PHY integradas, 8kbytes de memória RAM e um canal SPI por onde o PIC18F4620 se 
comunica.  

A pilha TCP/IP, desenvolvida pela Microchip Tecnology, é disponibilizada de forma gratuita e 
economiza muito tempo de desenvolvimento. Além de oferecer suporte a diversos microcontroladores 
e compiladores, ela suporta vários protocolos de rede como TCP, IP, UDP, SNMP, DHCP, FTP e HTTP. A 
pilha TCP/IP implementa as camadas superiores, configura e monitora o controlador ENC28J60. 

O HyperText Transfer Protocol (HTTP) é utilizado em toda rede mundial de computadores como 
protocolo de transferência. Ele especifica as mensagens que os clientes podem enviar aos servidores e 
que respostas eles receberão (TANEMBAUM, 2003). No projeto apresentado por este artigo, o cliente é 
o navegador web e o servidor é o sistema embarcado o qual recebe requisições de dados como arquivos 
HTML, imagens, vídeo ou qualquer outro dado que tenha uma URL, ou por meio de variáveis dinâmicas 
que guardam as informações que o microcontrolador monitora ou altera. 
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Técnicas como o uso de CGI tornam possível que uma página estática contenha dados gerados 
dinamicamente. Todavia, existe o problema da sincronia dos dados na página, pois para ter as 
informações atualizadas o usuário necessita reenviar todos os dados da página. O Asynchronous 
Javascript And XML (AJAX) é uma tecnologia que permite chamadas ao servidor via JavaScript e 
requisição dos dados necessários, atualizando partes da página sem ter que carrega-la novamente por 
inteiro, possibilitando ao usuário utilizar todos os recursos da página ao mesmo tempo que o cliente e 
servidor se comunicam (MCLAUGHLIN, 2006). 

 

3. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DE HARDWARE E SOFTWARE  

A Figura 1 ilustra o funcionamento geral do sistema, a idéia inicial é permitir que cargas sejam 
acionadas a partir de uma página armazenada no microcontrolador PIC. Os componentes do sistema são 
detalhados nas linhas que se seguem. 

 

Figura 1 – Funcionamento do Sistema 

O PIC18F4620 é o dispositivo central do sistema, ele armazena a pilha TCP/IP da Microchip 
juntamente com as alterações necessárias ao projeto e a página de acesso, responsável pela interface 
com usuário. 

A pilha TCP/IP da Microchip é disponibilizada gratuitamente em sua página (MICROCHIP, 2011), 
atualmente na versão 5.36, ela é composta de algumas dezenas de arquivos responsáveis pela execução 
do conjunto de protocolos que compõem a pilha TCP/IP. Dentre essas dezenas de arquivos, alguns 
merecem atenção especial, são eles: 

 HardwareProfile.h, neste arquivo estão definidas as configurações do hardware que irá executar 
a pilha, como por exemplo o modelo de microcontrolador, a freqüência de clock, quais linhas de I/O 
serão utilizadas, configuração da EEPROM e do controlador ethernet ENC28J60. 

 MainDemo.c, este arquivo é responsável por inicializar o hardware, a porta SPI para 
comunicação com a EEPROM e o controlador ethernet, e os protocolos de rede ARP, UDP, TCP e HTTP. É 
também responsável pela execução do programa principal o qual realiza o gerenciamento dos processos 
que compõem a pilha. 

 CustomHTTPApp.c, as requisições realizadas através da página são tratadas neste arquivo, nele é 
possível determinar a resposta do microcontrolador as requisições via os métodos GET e POST. Neste 
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arquivo também se determina o estado das variáveis dinâmicas utilizadas, por exemplo, para mostrar na 
página o estado atual de algum dispositivo conectado as linhas de I/O do microcontrolador. 

 TCPIPConfig.h, este arquivo define quais protocolos serão utilizados, como o HTTP, ICMP, DHCP, 
SMTP, etc.  Nele também são determinadas as configurações de rede, como o nome do host, MAC, IP, 
máscara de rede, gateway e DNS. 

O ENC29J60, mostrado na Figura 2, é um controlador ethernet 10BaseT desenvolvido pela Microchip 
para uso em sistemas embarcados, fornecendo as camadas MAC e PHY segundo a norma IEEE 802.3 
(ENC28J60, 2011).

Figura 2 – ENC28J60 

Uma das características mais relevantes do ENC28J60 é a sua interface de comunicação com o 
microcontrolador, a comunicação serial SPI requer somente quatro linhas para transferência 
bidirecional de dados, permitindo assim que poucas linhas de I/O do microcontrolador sejam utilizadas 
exclusivamente para a comunicação com ENC28J60. 

Devido a incompatibilidade das tensões de trabalho do PIC18F4620 e o ENC28J60 são utilizados dois 
circuito de alimentação, um para fornecer 5V ao PIC18F4620 e outro para fornecer 3,3V ao ENC28J60. 
Um terceiro circuito é utilizado para a conversão de níveis lógicos na comunicação entre o ENC28J60 e o 
PIC18F4620. Para que o controlador ethernet possa ser conectado a rede existe a necessidade de utilizar 
um transformador isolador compatível com o padrão 802.3, para isso foi utilizado o conector RJ45 HALO 
HFJ11 – 101 por já possuir transformador interno. O conector RJ45 juntamente com o transformador 
podem também serem aproveitados de placas de rede antigas. 

Os circuitos que realizam o acionamento dos dispositivos externos como também demais circuitos 
auxiliares já são bastante discutidos na literatura especializada, não necessitando explicações sobre 
estes.

4. RESULTADOS 

O hardware do sistema foi desenvolvido em matriz de contatos ou protoboard como também é 
conhecido pelo fato de estarmos na etapa de testes, assim os componentes utilizados podem ser 
colocados e retirados facilmente. Todos os componentes foram obtidos com facilidade no mercado 
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nacional sem necessidade de importação como mencionado em trabalhos mais antigos como em 
SANTANA (2008). 

Os circuitos que compõem o microcontrolador, os LEDs e os relés são mostrados na Figura 3. 

 

Figura 3 – Circuito do Microcontrolador, LEDs e Relés 

 

Em relação ao controlador ethernet é necessária uma atenção especial aos componentes externos 
auxiliares, os resistores utilizados para a configuração correta dos circuitos analógicos que constituem o 
PHY do controlador de re

causaria o mau funcionamento do controlador de rede. Este circuito é mostrado na Figura 4.  
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Figura 4 – Circuito do Controlador de Rede 

 

O circuito real é mostrado na Figura 5, nela podem ser vistos o microcontrolador PIC18F4620, o 
controlador ENC28J60, os LEDs e relés que podem ser acionados através da página. Devido à 
incompatibilidade dos terminais do conector RJ45 com os furos do protoboard, uma placa de circuito foi 
utilizada como adaptador. 

 

Figura 5 – Circuito Real 
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A página de acesso ao sistema é mostrada na Figura 6. Clicando no desenho das lâmpadas é possível 
acionar os LEDs no protoboard e clicando no desenho das chaves os relés são acionados, as figuras das 
lâmpadas e das chaves estão associadas a variáveis dinâmicas, de forma que quando os dispositivos são 
acionados as figuras mudam para representar os estado dos dispositivos associados, a lâmpada acende 
e a chave muda de posição. 

A página foi desenvolvida em HTML, CSS e utiliza AJAX para o envio de solicitações assíncronas ao 
servidor, de forma que quando as figuras mudam de estado não é necessário um carregamento total da 
página, é simplesmente feita a alteração na figura.  

 

Figura 6 – Página 

 

Na Tabela 1 é mostrado o custo com os componentes do projeto. 

Tabela 1 – Custo com os Componentes 

C��������� ���������� ����� U������� C����

�IC��F��2� 1 R� 16,00 R� 16,00 

ENC2���� 1 R� 12,50 R� 12,50 

C������� R��� 1 R� 19,90 R� 19,90 

D������� - RS 15,00 RS 15,00 

T���� R� ����� 
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho mostrou que é possível de forma simples e barata verificar o estado de determinado 
equipamento e executar sua operação a partir de qualquer lugar que se tenha acesso a um navegador 
web, seja um computador, tablet ou até mesmo um aparelho celular. 

A não dependência de um computador para armazenamento da página e comunicação com a rede é 
também uma contribuição importante do trabalho. 

O controle apresentado, de apenas 4 dispositivos, pode ser perfeitamente ampliado para um 
número maior de dispositivos sem que ocorram perdas de desempenho do sistema, bastando para isso 
apenas a criação de novas variáveis de controle na página e no código C. 

Quanto ao funcionamento, o protótipo construído mostrou-se bastante estável mesmo sob 
condições onde havia presença de elementos geradores de interferência e mesmo funcionando durante 
muitas horas seguidas.  
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RESUMO 

 O cenário mundial necessita, constantemente, aumentar sua oferta energética já que o 
crescimento populacional é de ordem exponencial. Porém, é necessário limitar a utilização de 
combustíveis fósseis já que não atendem as necessidades por energia e oferecem danos a humanidade. 
Dessa forma, foi preciso para os dias atuais pensar na produção de energia considerada limpa. As 
energias renováveis, principalmente as proveniente da radiação solar, surgem como possibilidade para 
inúmeras maneiras para a geração sustentável de energia. Este artigo propõe como objetivo conhecer 
as características da região, que compreende o Sertão Central Cearense, oferece para a energia solar 
fotovoltaica por meio de comparações com a principal matriz energética do país, usinas hidrelétricas de 
Itaipu e de Sobradinho. A pesquisa foi desenvolvida a partir de revisão bibliográfica de artigos 
científicos. Diante das comparações e considerações realizadas, foi-se concluído que a região do sertão 
central cearense dispõe de condições favoráveis para o emprego de painéis fotovoltaicos para a geração 
de energia, como: média de insolação de 8 horas diárias, radiação solar de 6 KW/m².dia, possuindo 
maior eficiência na geração por km² do que as Usinas hidroelétricas de Itaipu e Sobradinho.  

 

 

Palavras-chave: Energia solar, painéis fotovoltaicos, Sertão Central Cearense.  
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1. INTRODUÇÃO 

A energia é o ingrediente indispensável no processo de desenvolvimento para as ações antrópicas. 
Diante disso, a grande busca do homem ao longo dos tempos foi promover fontes energéticas que 
dinamizassem as relações de exploração e de transformação dos recursos naturais. O impacto dessa 
atividade sobre o meio ambiente tornou-se bastante significativo, principalmente a partir da Revolução 
Industrial com o crescimento populacional, quando sua demanda foi intensificada, devido ao aumento 
do consumo que proporcionou problemas ambientais inerentes à queima dos combustíveis fósseis, 
como também de não suprir as necessidades por energia para a população. Além disso, trata-se de 
recursos naturais não renováveis. 

Neste cenário, pode-se destacar a energia solar como uma fonte de energia abundante, 
principalmente nas localidades próximas à linha Equador. No Brasil, esse tipo de processo é privilegiado 
nas regiões Norte e Nordeste, devido ao número relativamente reduzido de variações climáticas e por 
obter os maiores índices de radiação, sendo usados como alvos dessa nova tecnologia. 

Recentemente, algumas pesquisas voltadas à área de energias alternativas citam o Brasil como um 
grande empreendedor, visando ao atendimento de comunidades isoladas da rede de energia elétrica e 
ao desenvolvimento regional tornando-o cada dia mais favorável à medida que a elevação dos custos e 
as dependências dos combustíveis fósseis evoluem de forma perigosa no cenário mundial, tornando-se 
uma alternativa que substitui estas fontes que já mostram seus sinais de esgotamento.  

  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

O estado do Ceará é caracterizado por dimensões estruturais favoráveis para o emprego das mais 
diversificadas fontes de energias alternativas, pois tem em seu litoral o maior potencial para a geração 
de energia eólica, em nível nacional; o interior possui a usina de biodiesel da PETROBRAS que converte 
óleos vegetais e gorduras animais em combustível (HOLANDA, 2007), isso são razões essenciais para um 
desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o Sertão Central Cearense que abrange uma área de 
15.678,40 Km², sendo subdividida em 12 municípios e inserida na região semiárida nordestina, 
usufruindo de um clima tropical quente semiárido com temperatura média variando entre 26º e 28ºC 
(Perfil Básico Municipal 2002/03), dispõe de características fundamentais para fomentar o emprego da 
energia solar, uma vez que a oferta de energia considerada limpa deve buscar formas de suprimento 
energético compatíveis com as potencialidades e necessidades socioeconômicas de cada região. 

O sol é fonte de energia renovável e o aproveitamento desta energia tanto como fonte de calor 
quanto de luz, é uma das alternativas energéticas mais promissoras para a substituição total ou parcial 
dos combustíveis fósseis, sendo um dos grandes desafios do novo milênio. A radiação solar propicia a 
conversão direta da energia solar em energia elétrica sobre determinados materiais, uma vez que o 
calor transmitido ainda pode ser usado como fonte térmica, aproveitando para aquecimento de água 
em diversas regiões, bem como viabilizar o uso de chuveiros elétricos, por exemplo, (ABRAVA, 2000). 

 

 

 

 

 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 
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3.1. Justificativa 

Pesquisas realizadas na área de bioenergia visam contribuir de forma significativa para o 
desenvolvimento da região do semiárido nordestino, abordando as potencialidades que se destacam no 
cenário e sensibilizando a ideologia de desenvolvimento sustentável. 

3.2. Objetivo geral 

Conhecer as características da região do Sertão Central Cearense, percebendo a viabilização da 
atividade com o objetivo de empregar tecnologias voltadas para o uso de energia solar fotovoltaica. 

4. METODOLOGIA 
O método utilizado na realização desta pesquisa foi um levantamento bibliográfico de caráter 

qualitativo realizado por meio de sites, artigos científicos e Atlas que possibilitaram a descrição do 
cenário panorâmico da região do Sertão Central Cearense, como: temperatura, clima, latitude. Visando 
assim as condições que favorecessem o emprego da tecnologia de painéis fotovoltaicos. 
 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A energia solar é abundante, permanente e renovável, não polui e nem prejudica o ecossistema. 
É ideal para áreas afastadas e ainda não eletrificadas. O Sertão Central Cearense tem o território 
localizado em uma latitude média aproximada de 5º41’23” S ( Perfil Básico Municipal 2002/03), 
excelente para o armazenamento de radiação solar, uma vez que na região Nordeste a média anual de 
radiação solar é de aproximadamente de 6 kw/m².dia (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 1997), além 
de está introduzida em uma localidade relativamente próxima a linha do Equador, onde  observa-se na 
Figura 1  uma insolação média anual de 8 horas diárias. 

 
Figura 1- Média anual da insolação média diária em horas de energia solar que pode ser aproveitada para gerar eletricidade.                            
Fonte: ATLAS Solarimétrico do Brasil. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2000. 

 

Segundo Menezes Neto (2007), o período de maior incidência da radiação solar no Ceará 
coincide com o período de escassez de água, agravando-se no interior do Estado, o mesmo indica a 
utilização de painéis fotovoltaicos para o uso de sistemas de bombardeamento de água que atendessem 
as comunidades de baixa renda. 
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Para o desenvolvimento de eletricidade em escala comercial, o grande obstáculo tem sido o 
custo das células solares, analisado na Tabela 1. 

 

Tabela1- Eficiência de conversão e custo de células solares 

Tipo de célula Eficiência Custo 

 Teórica Laboratório Comercial (US$/Wp) 

Silício de cristal simples 30,0 24,7 12 a 14 4 a 7 

Silício concentrado 27,0 28,2 13 a 15 5 a 8 

Silício policristalino 25,0 19,8 11 a 13 
4 a 7 

 

Silício amorfo 17,0 13,0 4 a 7 3 a 5  

Fonte: Green et al, 2000. 

 

Atualmente, os custos de capital divergem entre 5 e 15 vezes os custos unitários de uma usina a gás 
natural (BAJAY ET AL; 2000). Nota-se que ao decorrer dos anos houve uma redução de 40% e estima-se 
que o mesmo aconteça nos próximos anos (IEA, 1999). Nesse contexto, os valores estão em uma faixa 
de US$ 200 a US$ 300 por megawatt-hora e entre US$ 3 e US$ 7 mil quilowatt instalado. 

No Brasil, a principal matriz energética que geram cerca de 90% da eletricidade no país é a energia 
hidráulica (ATLAS SOLARIMÉTRICO DO BRASIL, 1997). Apesar de não promover emissão de poluentes 
para a atmosfera, as usinas produzem um impacto ambiental durante seu processo de construção e 
instalação, sendo uma das consequências observadas o alagamento de grandes áreas cultiváveis. 
Visando o comparativo de eficiência entre o potencial da tecnologia proposta bem como a principal 
forma de geração de energia no País, tomou-se como referencial comparativo a usina de Itaipu, a maior 
usina hidrelétrica do mundo, com uma área superficial de 1.350 km² e com uma produção anual 
entorno de 85,9 bilhões kWh/ano (ITAIPU, 2010) e a usina hidrelétrica de Sobradinho, localizado na 
região Nordeste, no estado da Bahia, possui um extenso reservatório de água para a região, sendo 
considerado o segundo maior lago artificial do mundo que apresenta uma superfície de espelho d’água 
de 4.214 km² e com a capacidade de 1.050.300 KW/ mês (CHESF, 2011) para o emprego da relação entre 
área utilizada para produção de energia e capacidade geradora. Observado na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

Tabela2- Comparação de fornecimento de energia (potência/área) entre Itaipu e Sobradinho 

 Potência (KWh/mês) Área (Km²) 
Relação (MW/mês) 

(Km²) 
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ITAIPU 85,9 x 109 1.350 5.302,470 

SOBRADINHO 10,403 x 108 4.214 249,2406 

Fonte: CHESP, 2011; ITAIPU, 2010.  

Tabela 3- Eficiência média dos materiais utilizados na construção dos painéis fotovoltaicos 

Tipo de célula Eficiência comercial (média) Simulação de geração de energia 
em MW/Km² 

Silício de cristal simples 13% 780 

Silício concentrado 14% 840 

Silício policristalino 12% 720 

Silício amorfo 17,0 4% 240 

Fonte: Atlas Solarimétrico do Brasil, 1997. 

 

Na Tabela 3 observa-se uma simulação, sob a ótica da geração de energia solar fotovoltaica, em 
1 km2 na região do Sertão Central Cearense,correspondo a 0,06% do território total da região. De acordo 
com o Atlas Solarimétrico do Brasil (1997), 1 Km² de uma área na região central do Ceará produz por dia 
uma potência de aproximadamente 6 x 106  KW/Km2.dia, considerando a eficiências média dos principais 
matérias utilizados na construção das células fotovoltaicas como por exemplo, a célula de Silício 
concentrado com um rendimento comercial médio de 14% produziria energia em torno de 21.600 
MW/Km² .mês, superando a eficiência média em Km2 de área ocupada em até quatro vezes a de Itaipu e 
oitenta seis vezes a usina de Sobradinho, estes números expressivos podem contribuir para a 
recuperação de grandes áreas  do território cearense que tem tido seu valor social, econômico e 
ambiental depreciado por conta do avanço da degradação como áreas desertificadas e salinizadas em 
vários pontos do território do Sertão Central Cearense. 

Porém, um dos grandes desafios para o avanço da energia solar fotovoltaica continua sendo o 
valor elevado de construção e manutenção das células solares, inviabilizando boa parte dos projetos por 
conta da necessidade de uma grande quantidade de baterias para o armazenamento e distribuição da 
energia. 

Os resultados animadores para o incremento e o fomento a pesquisa fazem-se necessários para que 
seja superada esta barreira e que se possa garantir a autossuficiência de energia limpa e renovável para 
a região do Sertão Central Cearense, quesito primordial para o alcance do desenvolvimento sustentável.    
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6. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados desta pesquisa foi possível concluir que: 

 A região do Sertão Central Cearense, localizada a uma latitude 5º41’23” S, possui uma das 
maiores tempos de insolação do país com uma média de 8 horas diárias e uma radiação em torno de 
6kw/m2.dia, a proximidade com a linha do equador pode garantir uma maior uniformidade nos 
períodos de radiação. 

 Em comparação com a principal modalidade de geração de energia elétrica no Brasil a 
hidroelétrica como Itaipu e a hidroelétrica de Sobradinho em termos de produção de energia por km2 
de área ocupada, a utilização de energia solar fotovoltaica mostrou-se mais eficiente em até quatro 
vezes a usina de Itaipu e oitenta e seis vezes a usina de Sobradinho, com a possibilidade de geração de 
aproximadamente 21.600MW/Km².mês, utilizando um painel de silício concentrado e assumindo uma 
eficiência de 14%, já que com a usina de Itaipu é gerado 5.302,40 MW/Km².mês e a usina de Sobradinho 
é de 249,2406 MW/Km².mês.  

 O custo da produção e da manutenção dos painéis fotovoltaicos continua sendo um dos grandes 
fatores limitantes a uma maior massificação desta modalidade de produção de energia, necessitando 
ainda de aumento da tecnologia nas fases de armazenamento e distribuição da energia como também 
em suas eficiências que em escala comercial na ultrapassam os 15%. 

 Esta modalidade pode representar o retorno à valorização de grandes áreas que sofrem com o 
avanço da desertificação reinserindo as mesmas mais uma vez nos processos produtivos, desta vez, com 
a produção de energia solar fotovoltaica. 

 O avanço desta modalidade associado aos avanços tecnológicos pode representar o início de 
novos tempos a regiões como o Sertão Central Cearense a um futuro promissor na produção de energia 
limpa e renovável, fator primordial para o alcance do desenvolvimento regional das localidades.  
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3.2 Cancelamento da componente interferente 
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����������. � ����������� �� E�� ���� ��������� �� ���������� ��������� � ������� �� ������������ � 
����E� ����� ������ ��������� ���� ���� ������� ��������� ������������� � ������� �� ���������� 
�������������� ���� ��������� ������� �� �������� � ������� �������������� ���� ������ ����������� 
��������� � �������� �� �������� ��������� � �� ������ ������ ���������������� ��� ���� ������� ������ �� 
������������ �� ������ ���������. � ����������� ��������� ���� ������������� �������� � site survey
������������ ����� ��������������� ����� ������ �������� ��� ��������� ������ �� ����� ����� � 
�q��������� ������� ��� ���������� ���������� ������������� �� ����������� �� ����������� 
������������� ������� � ����. ��������������� ��� �������� ������������ �� ��������� � ������� �� 
������ ���� �� �������� � ����� ����������. ����������� ��� ������������� ���� � ������������ ��������� 
�� ������� ��������� ����������� �������� �� ������ �� ��������� � ��������� ��������� �������� ��� ������� 
������ �� �������������� ������ �������� � �����������. ���� ������� ����� ���������� ���� ���������� ����� 
�������� ���� ����� �� ���� ������� � ���������� ������� �� ������������� ��������������� � ���������� 
��� �������� ����������� ���������� �� �������� �� ���������� ���� ���������� � � ����� ���������� � 
������� �� ����������� ��������� ���� �Very Small Aperture Terminal � �������� �� �������� ����� 
��q������ ���� �� ����� � q�������� �� ����������� �� ����� ��������� ���� ������� ������������� � 
����������� ������������.  

�ala�ra��c�a�e� E��� ������ ������ ���������� �������� �� ������ �������� � ������� ��������������. 
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�. ���������� 
� �� ������ ����������� � ������������ ��� ��������������� �������� �� �� ��������. �������� �������� 
�00��� ����� ��������������� q����� ������������ � ����� � ����� ���������� ���� ��� �������� �������� 
������� �� ��� ���� �������. �� ����������� ���������� ����� ��� ����������� ����� ������ ����������� �� 
������������ ���� �� ����� ��� ����� ��������� � �� ��������� �� ����������� ��������� ����������� ��� 
�������� ��� ���� �� ���� �� �����q������ �� �q��������� ������. ��������� � �� ���� ����������� � 
����������� �� ������� � �q����������� ���� �������� ��������������� ���� �� ����� ����� ����������� 
����������.  

�� �������� �������������� �� ���������� ������������ � �������� � �������� �� ����� ���������� � 
���������� �� ����� �� �����. ��������� ������� ������ � �������� ����� ��� ����� ���������� ��� �������� 
�� ������� �� �������� ������� ���������� �������� �� ��� �������� ��� ���������� ��������� ����������� � 
������� ����� �� ������� ���������� � �� ������ ������� �� ��������� ������. ��� ����� ��������� ������� 
�� �������� ���� ������ �������������� �������� � ������������� �� ����� �� ����� ��� ���� � �� 
������ �� ������������� ��� ���� ����������� � �������� ���������� ���� ������� ����.

�� ���������� ����� ������� ������ ���� ����������� �� E�� �� ������ ������������ ������������� �� 
��������� q�� �������� � ������������� �� ��������� ������� �� ������ ���������� �� ������������������� 
q�� �������� � ������������� �� ����� ��q�������� �� ��������� �� ����������� �� ������ q�� �������� 
� ����������� ����� � ������� � �� �������� �������� �� ����� � �� �������� q�� ������� � ������������ 
��� ����� � � ������������� ��� ������.  

� ���������� ����� �������� � �������� �� ������� ������ ���� ����������� ���������� �� �������������� 
����� � ���������������� �� E������ ������������� �� ���������� � E�� �� ���� ��� ��01 �1 ������������ 
���������� ������ �������� �� ������ � ����� ������ ��������� �� ������ ������ � ����������� �� 
������� �� �������� �� �������� � �E�������. 

2. ������ ������� �����C� 

2.��e�cri��o da ��ta��o � eteorol��ica 

� E������ ������������� �� ���������� ���������� � �� �q��������� ���������� �� ������ �������� 
�q������ ��� �� ������� �� ����� ������������� ������ ��������� ���� �atal���er� �� q��� ��� 
���������� �������� ���� �� ������� �� ����������� � ������� �������� �� ��� ���������� � ������� �� 
������ �������� ������ ������� ������������ ������������ �������������� ���. ��� ���������� ���������� � 
������� ������������� ������ ����� �������� �� ����� ���� ���� ����������� � ������� �� ����� 
���������� �� ���������� ������ � �� ����������. ����� ����� � E������ ������������� ����� � �� ������ 
E������ ������������������. 

� �������� ������� ���� �atal���er � �������� �������������� ���� �� ���� ��� ����������� ��� ������� 
������� q�� ���������� �� ����� �� ��� �� �������� q�� ���� �������� ������� ���� ���� � �������. � 
��������� �� ������������� �� ��� E������ ������������� ���������� � �������� � ������� �� ����� � 
���������� ���� ����� ��� ������� �� ���� �� ��� �������� �� �������� �� ����� q�� ������ �� 1 
������ � �� ����� � �� �������� �� �������. � ������ ����� ������ �� ����� ����� ����������� ���� ����� 
������������ �� ���������� ������� �� �������. � �q��������� � ��������� ��� �� s��t�are q�� ������� 
�� ������� �� ��������������� ���� ���� �� ����������� ��� ����� ����������� �� ������� �� �atal���er 
�� ���������� ������� �� �������� ��������� ������ � ����� �� ����� �� E������� �������� � �������� 
�� ������ 01. 
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������ 01 � �������� �� ������ �� E�� � ��� ��01 ���� �1. 

��� ��� q�� �� ����� ������� ����������� �� �������� ���� ������ ����� ��� ����� �� �������� �� 
��������� ������������� � ����������� ���� ����� ������� �� ���������� �� ������ ��� ��������� 
������������������� ������������ �� ����� � ������ �� �������� ��������� � �������� �� ������ � 
�������� ������������ ��� ��������� ������ ���� �������� � ��������� �� ���������� ���������� ���������� 
�� ����������������� ���� ���� �� ���������� ���� �� ������� � �������� q����� � ������������� �� ������� 
������ �� ������ � ����� �� �������� ��������� � ������� ���������������� ������ ������ ���������� �� 
��������� �����������������. 

� E�� � ��� ���������� � ����������� ��� ��01 ���� �1� � � �������� �� ��� ����� �� 10 ����� ������ 
�� ������� �� �������� �� ����������� � ������ �������� ���� ����� ���������� �������� � �q����������� 
���� ����� ���������� ����������� ����������� ����������� ������������ ����������� � ������ ������ 
�������� � ����������� �� ������ 0�. 

� ����� � ����� �� ��� ����������� ���������� � ��������� ���������� �������. � ����� � �q������ ��� 
������� �� ����������� ������ �� ����������� � ��������� �� ����� �� ���. � ���� �� ����� � �� ����� �� 
����������� ���������� �� ���� �� ��������. 

�� �������� �� ������������ ������� � �������� ����� ����� ���������� �� ��� ����� � ��� ������ �� 1�� � 
��0 ������ �� ����. 
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������ 0� � ����� �� E�� ���� ��� � ���� �1 ��� ����������. 

2.2 �e�cri��o do� �en�ore� � eteorol��ico� e do �oft�are de �i��ali�a��o 

2.2.� �nem�metro 
���������� � �� ����������� q�� ����� ���� ����� � ������� � ������� � ���������� ��� ������. 
��������� ��� ������������ ��� � ��������� �� ����� q�� � ����� �� ������ ����� ��� ���� ��� ������������ 
� ��� ���������� ����������� �� ����� �� �� ����� �� ����� �� q�� ��� ��������� � �������� �� �� ����� � 
��� q���������� ��� ���� � �� ��� �� ����������� ����� ��� ����� ��� ������� ��� � ���������� ���� 
������� 10���� ������ q�� � ���������� ������� 100 �������� ��� ������� � ����� ��� ������� �������� 
� �������� �� ������ 0�. 

������ 0� � ���������� 
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2.2.2 �emperat�ra e �midade do �r 
� ����������� ����� ���� ����� ����������� � ������� �� ����������. � ������ � ��������� ����� �� 
���������� q�� ���������� � ��� �� ����� ����� � q��������� �� ������� ������� ��������� �� ��.� ������ 
�� ������� �������� �� �� � ��������� ������� � ������������ �� �������� ������ �������. � 
������������ �� ������� ���� ��� � ������� �������� ���q�� � ����� ������ � ��������� ���� 
�������� �� �������� ������. � �������� ���������� ������ �� �������� �� ����� ����� �� ����� �� ������ 
������������ � ������� �� ������. 

� ������ � ��������� �� �������� �� �� ������ ������������ ��������� ���������� �� �������� ������� 
������������ ��. � ������ �� ��� ������ ������ � �esi�n multi�plate ���������� � ���������� �������� 
������ � �������� ����� � ������������ �������������� �������� � �������� �� ������ 0�. 

� ����������� ��������� ���� ����� � ������� �������� �� �� ���������� ��� ����������.   

������ 0� � ���������� � ����������  

2.2.3 �re���o �tmo�f�rica 
������ q�� ���� � ������� �����������. � ����������� q�� ���� � ������� ����������� � ������� �� 
���������. � ������� ��� ���������� � �������� � �������� ��� ��q����. E��� ������ ��� ��������� �� 
1��� � �������� �� ��� ��q���� ����� �� ������ ������� � �����. �� ���� � ���� � � ����� � ������ � 
��� ����� ���� q�� ����� q�� � ����� �� ����. � ���� ����� �� ������� �� � ������� �� �� ������� � �� 
�������� �� � ������� �� �� �������.  

������ 0� � ��������� 

2.2.� �recipita��o �l��iom�trica 
E��� ������������ ��������� ���� ������������ ����� ���� ����� � ������������ �������������� �� ����� � 
q��������� �� ����� �� ��� ����������� ������. � ������������ � �������� ��� �� ����� � � ������� ���� 
�� ��� ��������� �������� ��� ������ �� �� ��q���� ����� �� �������. � ����� �� ������� �� ������� 
q����� � �������� ������� ���� ������ ������� ���� ������� � ��������� � ������� ������� ��� � �����. � 
�������� �� ������������ �� ������ ��������������� ��q����� ������ ����� ��� ���� ������������ 
�������������� � ��� q������ ���� �� ������������. � ���� ������� � ����� ����� ������� �� ��� ��� 
���� �� �� ���� ree�� �������������� �� ������� �� ������ �������������. � ����� �������� � ������ ��� 
���� �� �� ��������� ���� ������� �� ������� �� 1��. � ����������� q�� ����� ��� � ��������� �� 
������� ���������� ����� �� ����� �� ����� �� ���������� �� �������� ���� ��� q�� ����� q��������� �� 
���� � ��������. � ����������� � ��������� �� ������ �� ����� �� E��� �������� ������ 0�. 
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������ 0� � ����������� 

2.2.� �adia��o �olar 
� ������ q�� ���� � �������� ����� � � �����������. E������ ��������� ����� ������ ����� ���� ����� 
�������� ����� ������� �������� ����� ��q���� � �������� ����. � ����������� ��������� �� ������ �� �� 
���������� q�� ��� �������� ������������� ���������� � ��������� ��� ��� ���� �� �����. ��� 
��������� ������ ����� � �q��������� �� ����� �� �����������. 

������ 0� � ����������� 

2.2.� �oft�are YourView
YourView é um software de interface gráfica do usuário para visualização em tempo real de dados 
transmitidos pela EMS tipo MAWS 301 tipo A1. Os dados podem ser registrados no disco rígido do 
computador - PC.  

Tela do programa YourView onde se pode observar os dados meteorológicos coletados pela Estação 
Meteorológica de Superfície em tempo real (ver figura 08). 

Figura 08 – Tela de visualização do software YourView
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3. METODOLOGIA   

3.1   Local para a Implantação da EMS   
A estação MAWS301 tipo A1 foi escol�ida para aplicação neste pro�eto� por�ue possui fácil instalação� 
bai�a consumo� operação automática� interfaceamento de fácil entendimento com atualização de dados 
coletados em tempo real e opç�es modernas de telecomunicação tais como o uso de cabeamento 
telef�nico ou uso de antenas �SAT para a transmissão de dados. A operação da estação pode ser 
facilmente modificada pelo usuário com Menu de A�uda em programa em formato Windows (software 
YourView). 

A EMS MAWS 301 tipo A1 foi montada com apenas tr�s metros de altura no C�-M� para fins de testes 
para mel�or entendimento de seu funcionamento� conforme ilustra a figura 0�.  

Figura 0� – Montagem da EMS para testes no C�-M�. 

Os meteorologistas da ���MET do C�-M� foram consultados para escol�er o local ade�uado para 
implantação da EMS. O local escol�ido atende as determinaç�es da OMM� conforme é mostrado na 
figura 10. 

Segue algumas características para escol�a do local ade�uado para instalação da EMS� conforme 
e�ig�ncias da OMM�   

a) A estação deve ficar e�posta aos ventos gerais da região� devendo-se para isso não instalar em fundo de 
vale�  

b) O local deve apresentar �orizontes amplos� ou se�a� não pode �aver barreiras �ue impeçam a incid�ncia 
da radiação solar ou modificação do vento�  

c) A estação deve ficar distante de cursos de água� pois isto modifica o seu balanço de energia�  

d) O solo deve ser representativo da região e plano� �ue não acumule água� e deve ser gramado a fim de 
minimizar os efeitos das diferentes te�turas� 

e) A área �ue os sensores da estação devem ocupar deve evitar o sombreamento ou interfer�ncia de um 
e�uipamento sobre outro� 

f) A estação deve ser cercada� a fim de evitar animais na área. A tela deve ser de arame galvanizado com 
mal�a de furos �uadrados de �� cm� e 1��m de altura.  

Figura 10 – �ocal escol�ido para instalação da EMS. 
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3.�M�todo� para a �mplantação da EMS no �� � M�  
Foram selecionados dois métodos para a transmissão de dados a serem coletados pela EMS� um 
utilizando cabo telef�nico e o outro utilizando o sistema de antenas �SAT. Em ambos os métodos� a 
estação deve ter cerca de proteção� base de concreto para a torre e o aterramento elétrico deve ser 
interligado ao aterramento elétrico �á e�istente do C�-M�. 

3.�.1 �a�o T�l���n�co 
Esse método consiste em instalar a EMS no local indicado e fazer duas cai�as de passagens de cabos de 
sinais de dados (cabo telef�nico CT-AP� de 0� pares)� conectando-as com as �á e�istentes no C�-M�. O 
cabo telef�nico será lançado até o �� da Sala da Coordenação Técnica – COTEC (andar térreo do C�-
M�) e posteriormente seguirá até a Sala da ���MET (andar superior do C�-M�)� aonde será instalado 
um terminal para a coleta de dados da EMS� conforme ilustra a figura 11. 

Figura 11 – �iagrama de blocos de transmissão de dados da EMS por cabo telef�nico. 

�este método� os dados da EMS deveram transmitidos usando �o�e�� telef�nicos. Esses dados serão 
visualizados no terminal de computador instalado na ���MET por meio da tela gráfica do software 
YourView.  

3.�.� Ant�na �SAT 
Este método consiste em transmitir os dados coletados pela EMS através da antena �SAT para um 
terminal receptor (computador - PC) �ue deverá ficar localizado na sala da ���MET. Esses dados serão 
visualizados por meio do ���er�er�i��� do Windows ou o software YourView� conforme a figura 1�.

A energização da EMS deverá ser de ���dc proveniente do painel de energia solar �ue alimenta a �SAT�  
eliminando� dessa forma� a energia proveniente do painel solar original da EMS� conforme mostra a 
figura 13. 

�m conversor do tipo Et�ernet-Serial deve estar ligado diretamente em uma porta de comunicação 
Et�ernet da �SAT e na porta de comunicação serial da EMS. 

L���nda do d�a�rama 

�in�a de dutos com 
cabeamento telef�nico. 

 Cai�a de passagem de 
eletr�nica. 

 Estação meteorológica de 
superfície. 

  �� Telef�nico 

   Computador. 
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Figura 1� – �iagrama de blocos de transmissão de dados da EMS por �SAT. 

Figura 13 – �tilização da �SAT para telemetria dos dados da EMS. 

3.3 S�r��ço� a ��r�m ���c�tado� 

3.3.1 In�ra��tr�t�ra c���l 
Compreende todos os serviços necessários � construção da base de concreto da estação� sendo� escavação� 
armadura com aço CA-�0 de bitolas variadas� preparo e lançamento de concreto.

3.3.� In�ra��tr�t�ra �l�tro�l�tr�n�ca 
Consiste na e�ecução de toda a parte eletroeletr�nica relativa ao sistema EMS� sendo� aferição e 
instalação dos sensores meteorológicos com suportes e acessórios� instalação de dis�untores em geral� 
confecção de sistema de aterramento� lançamentos de cabos em geral� montagem da torre e configuração 
e ativação da estação de trabal�o na Sala da �ivisão de Meteorologia do C�-M�. 
Todos os procedimentos e�ecutivos dos serviços deverão obedecer �s normas vigentes relativas a cada 
tipo de serviço� em especial a ���-��10� ���-��1�� ���-��33 e os manuais dos e�uipamentos.    

L���nda do d�a�rama 

  
�in�a de dutos com 

cabeamento coa�ial. 

  Cai�a de passagem de 
eletr�nica. 

 Estação meteorológica de 
superfície. 

  �� Telef�nico 

 Computador. 

 Estação �SAT. 

Estação Master (���).
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�. A��LISE E I�TE���ETA��O DOS DADOS 

�.1M�todo d� tran�m���ão d� dado� da EMS por m��o da ca��am�nto t�l���n�co 
O cabo telef�nico possibilita �ue a transmissão dos dados oriundos da EMS se�a feita com uma precisão 
satisfatória com perda aceitável� fator de grande import�ncia para �ue se�a realizada uma previsão do 
tempo confiável. Este método é confiável pela boa �ualidade da transmissão dos dados e bai�o custo de 
manutenção� e investimento financeiro em infraestrutura civil� materiais e e�uipamentos. 

�.�M�todo d� tran�m���ão d� dado� da EMS por m��o d� ant�na �SAT 
Este método também é confiável para a transmissão de dados. Possui� ainda� bai�o custo de manutenção. 
A grande vantagem deste método é o menor investimento financeiro em infra-estrutura civil� 
e�uipamentos e materiais� visto �ue e�iste a possibilidade de utilização de antena �SAT armazenada no 
Almo�arifado do C�-M�. 

�. �O�SIDE�A��ES �I�AIS 
A implantação de estação meteorológica de superfície no S�PAM – C��M� será de suma import�ncia� 
pois possibilitará �ue dados meteorológicos se�am coletados diretamente do sítio deste Centro �egional� 
subsidiando a confecção de boletins climatológicos� alertas climatológicos e previs�es meteorológicas 
�o�e fornecidas pela ���MET aos órgãos do governo municipal� estadual e federal responsáveis pela 
proteção ambiental� defesa civil� meios de comunicação social� instituiç�es de ensino e pes�uisa e 
comunidade em geral. � notória� também a contribuição �ue este e�uipamento proporcionará �s pes�uisas 
climatológicas e meteorológicas. A implantação de EMS� permite� também�  um mel�or plane�amento do 
cultivo� por acompan�ar essas variaç�es do clima e� conse�uentemente� otimizar o mane�o da cultura. 
Com este e�uipamento é possível a obtenção e a formação de um banco de dados com informaç�es sobre 
precipitação� direção e velocidade do vento� umidade do solo� entre outros� diariamente. Este 
monitoramento assegura resultados eficientes para os cuidados com a cultura� além de possuir sistemas de 
alerta sobre vulnerabilidade a doenças e eventos climáticos e�tremos� como temporais� geadas� seca e 
veranicos. A EMS trabal�a no sentido de manter estes �istóricos do tempo e evitar os efeitos negativos 
das mudanças no clima e da ocorr�ncia de seus fen�menos. � preciso lembrar sempre �ue a agricultura é 
um grande �ogo de azar� onde a sorte� c�amada clima� muitas vezes �oga contra. Cabe ao agricultor 
compreender esse �ogo� tão presente nesta atividade (uma das profiss�es de maior depend�ncia da 
meteorologia)� e aplicar em seu processo produtivo o con�ecimento dos dados meteorológicos para uma 
produção mais rentável e segura. Para esta implantação� optou-se pelo método do uso da cabeação 
telef�nica para transmissão dos dados pelos seguintes motivos� o �it da estação �á contempla os �o�e�� 
telef�nicos� é mais barato e não compromete a confiabilidade dos dados a serem coletados. 

�E�E����IAS 
ASSOC�A��O ��AS��E��A �E �O�MAS T�C��CAS. ��� ���3� �nformação e documentação�  
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���1����� �nformação e documentação� Citaç�es em documentos� Apresentação. �io de �aneiro� �00�b.  

����E�� M.F.�. �ro��to d� �ma E�tação M�t�orol���ca com Tran�m���ão d� Dado� ��m ��o. �008. 
Trabal�o de Conclusão de Curso - Escola de Engen�aria de São Carlos. �niversidade Federal de São 
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��O�ETO DE A�TOMA��O DE �M MOI��O DE ALTA E�E�GIA 
�A�A ELA�O�A��O DE MATE�IAIS �A�TI��LADOS 

�ES�MO
O presente trabal�o tem por ob�etivo o pro�eto de automação de um moin�o de alta energia para 
processamento de materiais particulados. �este sentido� foram estudados os par�metros como velocidade 
e tempo de moagem� os �uais podem ser administrados automaticamente� por meio de acessórios de 
instrumentação e de medição� para controle do sistema. �ma vez �ue e�iste uma grande gama de 
mecanismos disponíveis� o Controlador �ógico Programável (C�P) e inversor de fre���ncia se destacam 
no meio industrial por manter uma boa relação custo-benefício além de ser reprogramável em caso de 
mudanças no sistema� fornecendo assim maior confiabilidade e flu�o de produção. �essa forma� para 
maior versatilidade e avanço no estudo� foram utilizados um con�unto contendo um motor elétrico de 3cv� 
um C�P� um inversor de fre���ncia e um painel com botoeiras de acionamento manual. Após a 
montagem do con�unto dentro do cai�a de controle� iniciaram os testes com o moin�o sem carga. Em cada 
botoeira de acionamento foram definidas algumas velocidades constantes. Após vários testes do sistema� 
pelo acionamento manual� foi feito a cone�ão de um computador ao C�P e inversor de fre���ncia. Foi 
instalado o programa �Clic0�� e usado a linguagem ��adder�� foram feitas várias simulaç�es de 
velocidades� de modo a alterar as rotaç�es por minuto do motor do moin�o e alterar os tempos de parada 
para caso de supera�uecimento do mesmo. Após o domínio de todos os acessórios e dos par�metros 
implantados no sistema� foram feitos testes no moin�o utilizando-se materiais metálicos em pó e em 
l�minas� e argilas em pe�uenos pedaços. A efici�ncia do e�uipamento foi comprovada pelos resultados e 
�ualidade dos materiais processados. A e�ecução desse pro�eto gerou um produto de alto valor agregado� 
sendo �ue o moin�o foi construído com bai�o custo� �uando comparado aos e�uipamentos similares de 
empresas fabricantes em outros países. 

�ala�ra��c�a��� Automação� C�P� Moin�o� ��adder�.
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1. I�T�OD���O 
Atualmente os moin�os de bolas do tipo �orizontal são considerados bastante versáteis e muito 

utilizados na ind�stria de transformação. A ind�stria de e�uipamentos de moagem normalmente fabrica 
moin�os �orizontais para escala industrial� porém não são moin�os de alta energia� prolongando muito o 
tempo de processo (S�EE����E�� �001� COE��O� �00�). 

Os moin�os �orizontais permitem cargas bastante elevadas e asseguram o má�imo contato entre 
os meios de moagem e o material processado� independente de trabal�ar em alta ou bai�a energia. Alguns 
materiais da ordem de milímetros podem reduzir a taman�os sub-micrométrico ou nanométrico� e alterar 
suas propriedades físicas ou até sofrer intensas reaç�es �uímicas. As reaç�es �uímicas ocorrem 
dependendo dos elementos �ue estão sendo processados e do moin�o trabal�ar em alta energia cinética e 
potencial (SC�������� �000� COE��O� �00�). 

Os moin�os �orizontais acoplado com ei�o aletados permitem aumentar essa energia� conforme 
o volume do enc�imento de seu recipiente. Para ocorrer alta energia é necessário �ue a velocidade das 
esferas se�a da ordem de metros por segundo. �urante a colisão elástica entre duas esferas com 
velocidade relativa �� a tensão de compressão no ponto de contato é apro�imadamente igual a  

σc � (ρ� E�)1�� � �                                                             �E�. 01� 

em �ue ρ� é a densidade e E� é o módulo de �oung do material. Então� para �aver deformação plástica� 
� deve ser maior �ue  

τ�(ρ� E� )1��                                                                                                          �E�. 0�� 

 sendo τ a tensão de compressão do material em pó. A velocidade das esferas em moin�os rotatórios 
convencionais é determinada pela altura de �ueda livre das esferas. �essa forma� para um moin�o 
convencional produzir energia cinética suficiente para desencadear o processo de formação de ligas no 
estado sólido� é necessário �ue o di�metro do recipiente se�a da ordem de metros (SC�WA��� 1���). 

O C�P (Controlador �ógico Programável) é um e�uipamento composto de componentes 
eletr�nicos e memória programável ou não programável �ue cont�m dados e programas com a finalidade 
de ler e e�ecutar instruç�es� interagindo com um sistema �ue deve ser controlado por dispositivos de 
entrada e saída dos tipos digitais e�ou analógicas. Para controle de processos industriais� os C�P�s são 
capazes de armazenar instruç�es se��enciais� temporizadas� aritméticas� com contadores� de manipulação 
de dados e de comunicação (CO�T�O�A�O� ����CO P�O��AM��E�� �011). 

O funcionamento se�uencial do C�P faz um ciclo de varredura em algumas etapas� �uando cada 
etapa é e�ecutada as outras ficam inativas. O tempo total para realizar o ciclo é denominado C�OC�� 
essa é a �ustificativa para processadores cada vez mais rápidos (S���A� �00�). 

Com o avanço da tecnologia� a automatização se torna uma tend�ncia� a criação de novas 
formas de produzir e dar segurança �obriga� a ind�stria a retirar do seu funcionário� a obrigação de 
controlar alguns processos dentro do ambiente de trabal�o. Para isso� muito se tem desenvolvido 
tecnologicamente� os C�P�s surgiram para substituir painéis de controle a relé� na década de �0. A 
vantagem dos C�P�s era a possibilidade de reprogramação. �á os painéis de controle a relés necessitavam 
modificaç�es na fiação� o �ue muitas vezes era inviável� tornando-se mais barato substituir todo painel 
por um novo. Portanto� os C�P�s permitiram transferir as modificaç�es de �ardware em modificaç�es no 
software� o �ue revolucionou muitos setores dentro da ind�stria (��C�TE�� �001). 

A programação é de fundamental import�ncia para o bom desempen�o de todos os 
e�uipamentos �ue dependem de certo controle. ��adder� significa �escada� dado �ue visualmente o 
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es�uema lembra uma escada� onde cada degrau é c�amado �rung�. Esta linguagem está entre as cinco 
mais utilizadas na programação de C�P�s� definidas pela �EC �1131-3 é uma linguagem gráfica �ue 
permite transladar com relativa facilidade os diagramas elétricos baseados em relés para o C�P. E�iste 
uma lin�a vertical de energização � es�uerda e outra lin�a � direita. Entre estas duas lin�as e�iste a matriz 
de programação formada por �� células� dispostas em � lin�as e � colunas (CO�T�O�A�O� ����CO 
P�O��AM��E�� �011� ��C�TE�� �001). 

Considerando a import�ncia da automação no processo industrial e especificamente o 
aprimoramento do seu uso em laboratório� delinearam-se os ob�etivos deste trabal�o. Estes consistiram na 
montagem da cai�a de controle eletro�eletr�nica e no entendimento das funç�es do programa de interface� 
com o motor de um moin�o de alta energia. �este sentido� por meio dos acessórios instalados� foram 
realizadas diversas simulaç�es para controle da rpm e do tempo de moagem. Pelos resultados obtidos 
c�egou-se ao entendimento tanto da instrumentação� �uanto do controle do sistema. 

�.  METODOLOGIA 
�nicialmente foram utilizados programas bases do manual do C�P (WE� Clic-0�). Esses 

programas serviram para atender a necessidade de automatizar as moagens seguintes. Para a 
automatização do moin�o foi usado um computador com a plataforma �Windows�. Foi instalado o 
programa Clic0�� este está disponibilizado gratuitamente na internet pela empresa WE�. �sando a 
linguagem ��adder� foram feitas simulaç�es em vazio com a variação dos par�metros de modo a alterar 
as rotaç�es por minuto (rpm) e tempos de parada do moin�o� para caso de supera�uecimento do mesmo. 
Através da linguagem ��adder� foi criado um selo de retenção virtual para au�iliar o funcionamento do 
programa� sendo este procedimento uma das bases dessa linguagem. 

Após as simulaç�es em vazio� e controle dos par�metros (tempo e rpm)� foram feitos testes do 
e�uipamento em ligas metálicas em pó� materiais recicláveis (laminas de � a 10mm) � base de alumínio e 
argilas �in natura�. 

• �o decorrer do trabal�o foram utilizados� os seguintes acessórios� 

• Motor trifásico com 3�0 cv (velocidade 1��0rpm)� 

• �nversor de fre���ncia� 

• Controlador �ógico Programável (C�P)� 

• Moto bomba �idráulica para resfriar o mancal e o recipiente do moin�o� 

• Computador PC para operacionalizar a placa C�P� controlador e inversor� 

• �oteboo� para apresentação do sistema em funcionamento em situaç�es e�terna� 

• �omba de vácuo e medidor de pressão e de gás inerte� 

As peças do moin�o foram construídas em aço ino�idável� sendo acoplado diretamente ao ei�o 
motor. O funcionamento ocorre de forma manual ou automatizada� podendo operar sob vácuo e in�eção 
de gás inerte. Para o desen�o das peças o �Autocad� (�Computer Aided �esign�) foi usado como 
principal ferramenta. 

A primeira operação real do moin�o foi feita utilizando-se como matéria prima latas de 
alumínio recicláveis. As latas foram cortadas manualmente com uma tesoura em pe�uenos pedaços� de � 
a 10 mm� apro�imadamente. Amostras destas latas estão apresentadas na Figura 1. As laminas deste 
material foram colocadas no recipiente do moin�o e processadas sob vácuo� durante meia� uma e duas 
�oras� � ��0rpm. 
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����ra 1. Lata d� al�m�n�o cortada� �m p�daço� d� � a 1� mm apro��madam�nt�. 

3. �ES�LTADOS E DIS��SS�O 
A automação do moin�o por meio de C�P e inversor de fre���ncia passaram pelo 

desenvolvimento de uma rotina de programação previamente definida. Foi feito um estudo para escol�er a 
linguagem de programação mais apropriada para o pro�eto. Procurou-se uma linguagem �ue permitisse 
fácil modificação e de entendimento mais intuitivo. As linguagens estruturadas como C� Pascal e �ava� 
apesar de familiar não se mostraram satisfatórias para o rápido entendimento.  Então� foram pes�uisadas 
linguagens �ue são mais utilizadas na ind�stria e no mercado de automação. �entre as pes�uisadas� a 
��adder� e o diagrama de blocos foram as �ue mel�ores atendiam �s necessidades do pro�eto. Com isso� 
estendeu-se o estudo da linguagem ��adder� para �ue assim pudesse dar início � automação do moin�o 
via C�P. A programação em ��adder� se mostrou a forma mais simples e barata para ser implementada 
no C�P. �m fato �ue corroborou ainda mais para essa decisão foi o fato de o fabricante do C�P 
disponibiliza um software gratuito (C��C 0�) para o uso dessa linguagem. 

A cai�a de controle foi montada conforme apresentado na Figura �. Consiste basicamente de um 
C�P (Weg Clic0�)� um inversor de fre�u�ncia (Série� CFW-08� Software� versão �.1� 08��.���1 P��) e 
para acionamento um con�unto de botoeiras e�ternas. A cai�a de controle foi ligada ao motor elétrico� 
cu�a pot�ncia corresponde a 3cv. 

����ra �. �a��a d� control� com �n��r�or d� �r����nc�a� �L� � �oto��ra�.�
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�a Figura 3 apresentam-se as fotografias do motor� com o acoplamento direto com o ei�o do 
moin�o de alta energia do tipo atritor �orizontal. 

���������� ���������� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����ra 3. �oto�ra��a� do ����pam�nto d� moa��m d���n�ol��do no I��A� 

�a� com o r�c�p��nt�� ��� ��m o r�c�p��nt�� �c� ���ta ��ral.

O acionamento do motor do moin�o pode ser feito através das botoeiras ou de forma online� 
tendo o programa funcionando em tempo real na tela do computador. Para o acionamento online� o 
programa �Clic0��� disp�e na tela os bot�es virtuais. �a Figura �� apresenta-se um �uadro utilizado para 
configurar as operaç�es de tempo de funcionamento� de parada e de velocidade do e�uipamento. 

����ra �. �ot��� ��rt�a�� o pro�rama �l�c�� para ���c�tar a� op�raç���. 

�m es�uema do primeiro programa desenvolvido está ilustrado na Figura �� levou-se em conta 
uma variável de entrada� uma botoeira pulsante (�1). Após o acionamento desta� o selo de retenção 
permite manter a informação com apenas um pulso na botoeira. O sistema aciona dois temporizadores� o 
primeiro (T1) provoca um retardo inicial ao acionamento do motor por �uestão de segurança (se o usuário 
dese�ar desligar o sistema caso �a�a algum problema)� e o segundo (T�) define por �uanto tempo o motor 
(�1) ficará ligado. Em seguida� �uando o tempo (T�) for atingido� o motor �1 se desligará. Este 
programa usa a ferramenta ��ESET� para desarmar o sistema� ferramenta esta �ue �uando acionada não 
permite �ue o sistema se�a reativado.  
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����ra �. D�a�rama �m Ladd�r para ac�onam�nto do motor com t�mpor��ador��.�

�a Figura � observa-se uma simulação do motor �uando acionada a c�ave ou o teclado do 
computador pelo usuário. �uando (�1) é acionada (T1) começa a contar até o tempo de 3 segundos� por 
e�emplo� �uando atinge esse tempo (T1) �abilita a saída (�1) e o temporizador (T�). �uando (T�) atinge 
1�0 minutos� por e�emplo� a saída �1 é desabilitada� sendo assim o motor pára. Como o moin�o está 
acoplado ao ei�o motor� conse��entemente este será desabilitado. Os tempos de funcionamento do motor 
como a �uantidade de paradas poderão ser programados conforme os par�metros de moagem. 

����ra �. S�m�lação do ���t�ma com ac�onam�nto do motor atra��� da �oto��ra p�l�ant� �I1�. 
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As velocidades foram pré-definidas com o uso do inversor de fre�u�ncia� convertendo a tensão 
da rede alternada senoidal� em tensão contínua e finalmente convertendo esta �ltima� em uma tensão de 
amplitude e fre�u�ncia variáveis. �esta forma foram pré-definidas algumas velocidades para 
automatização da moagem� de acordo com e�perimentos anteriores. �uando a moagem é feita em um só 
tempo� sem parada� a velocidade do motor é controlada no inversor de fre�u�ncia� en�uanto �ue o tempo 
é programado no C�P. 

Cumprindo outra parte dos ob�etivos do trabal�o foram processados alguns materiais por 
moagem de alta energia. �este sentido� outro programa (Figura �) foi usado em uma moagem real. Este 
programa aciona o moin�o durante um tempo predeterminado e desliga o moin�o durante o tempo �ue for 
necessário� volta ligar e desligar o moin�o �uantas vezes for preciso. 

����ra �. D�tal�� d� d�a�rama �����m�t�co d� ��nc�onam�nto da l�n��a��m �Ladd�r� para �m 
t�mpo pr�d�t�rm�nado. 

As amostras do alumínio reciclável após a moagem de meia� uma e duas �oras� � ��0rpm 
apresentaram a morfologia conforme observadas na Figura 8. Estes resultados confirmam a efici�ncia do 
e�uipamento sendo este� portanto considerado um moin�o de alta energia. 
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����������������������������������������������������������������������������������������
����r� �. Mor�olo��a do mat�r�al ap�� a moa��m� �a� � �� ��� 1 �� �c� ��� �. 

Todos os valores do programa �Clic0�� podem ser facilmente modificados. Como uma medida 
de segurança um ��ed� (�ig�t Emitting �iode) é acionado �uando o moin�o estiver desligado� indicando 
�ue em breve o moin�o voltará a funcionar automaticamente. Programas como este retira a obrigação 
�umana de controlar tempos� logo� erros serão minimizados por fal�a de operação� trazendo assim um 
gan�o de produtividade e economia de energia� além de disponibilizar o usuário para outras tarefas dentro 
do ambiente de trabal�o ou dentro do �aboratório. 

�. �O��L�S�O 
A partir do desenvolvimento dos programas em ��adder� tornou-se possível compreender como 

essa linguagem funciona e �uais as possíveis limitaç�es de um con�unto como o �ue foi utilizado. A 
evolução do trabal�o mostrou a import�ncia de obter um e�uipamento automatizado� pois diminuiu a 
obrigação �umana em certos controles dentro do laboratório� fazendo com �ue tempo de operação e 
gastos com energia fossem minimizados. A cai�a de comando (Figura �) utilizada no controle do moin�o 
atendeu a proposta inicial do trabal�o� sua facilidade de transporte permitiu vislumbrar outros �orizontes 
na área de automação e controle� pois ela não está presa a motores� o �ue diminui o espaço necessário 
para o e�uipamento evitando possíveis danos por vibraç�es. Com o aprofundamento da comunicação do 
C�P com o PC foi possível refinar os dados oriundos do processo de moagem� obtendo-se com isso maior 
precisão na pes�uisa de materiais particulados. 

�. AG�ADE�IME�TOS
Os autores agradecem ao C�P�� Fapesb pelo suporte financeiro e ao �ab. MAE � �TMM ��F�A pelo 
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RESUMO 

 O presente artigo trata da filtragem de uma faixa de áudio com certa quantidade de ruído. 
Como componentes do ruído podemos citar interferências de alta frequência e o barulho de um sino no 
background do áudio. Para fazer a filtragem dessa faixa de áudio utilizamos como auxílio matemático o 
software Matlab. Com esse auxílio realizamos a filtragem do áudio com dois diferentes tipos de filtros 
digitais: FIR e IIR. Para encontrarmos os coeficientes de cada filtro IIR e FIR foram utilizados os 
comandos butter e fir1 respectivamente. No decorrer do artigo os gráficos correspondentes aos dois 
tipos de filtros foram comparados para que ao final pudéssemos ter uma idéia de qual filtro nos traz um 
melhor resultado com uma menor ordem de filtro, ou seja, com um menor custo computacional. 

 

Palavras-chave: filtragem, filtro IIR, filtro FIR, sinal de áudio. 
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1. INTRODUÇÃO 

No meio ambiente, sinais de áudio de diferentes frequências coexistem, muitas vezes 
interferindo de maneira significativa uns nos outros. Um sinal de alta frequência, como o de uma sirene, 
pode facilmente prejudicar a nitidez de um sinal coexistente de baixa frequência, como a voz, tornando-
o inaudível para um humano, ou audível de forma não muito clara. 

Na prática, todo e qualquer sinal de áudio captado de um meio está sujeito a ruído 
característico em determinada frequência. Na perspectiva de separar o sinal de voz das componentes de 
alta frequência, um filtro é necessário. Seu papel é filtrar, total ou parcialmente, as componentes de 
frequências relativas ao ruído, gerando um sinal de áudio mais adaptado à audição humana.  

O objetivo deste artigo é realizar a filtragem digital de um arquivo de áudio do tipo wav, 
composto de voz humana e do som de um sino ao fundo, de modo que as baixas frequências (voz) 
sejam parcialmente separadas das componentes de alta frequência relativas à interferência (sino). Para 
tal, apresentamos a fundamentação teórica de filtros digitais, assim como a metodologia utilizada neste 
projeto. Para a filtragem do arquivo, utilizamos dois filtros digitais distintos, sendo um do tipo FIR, e 
outro do tipo IIR, possibilitando assim uma comparação entre os dois tipos de filtros, concluindo com os 
pontos positivos e negativos do projeto de cada um.  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Sistemas práticos de captação de áudio estão sujeitos a ruídos e perturbações aleatórias 
provenientes de diversas fontes, dificultando os procedimentos de análise e de identificação e, 
conseqüentemente, comprometendo o bom funcionamento de uma determinada aplicação. Visando 
amenizar o efeito negativo dessas interferências, a utilização de filtros é amplamente utilizada, a fim de 
se capturar somente os sinais com as dinâmicas de interesse presentes no sistema.  

Filtros são sistemas lineares sensíveis à freqüência, permitindo a passagem de sinais em somente 
em determinadas faixas de freqüências, de acordo com o seu projeto do filtro. Há quatro tipos básicos 
de filtros: passa-baixas, que permite a passagem de todas as freqüências inferiores a um determinado 
valor; passa-altos, que permite a passagem de todas as freqüências superiores a um determinado valor; 
passa-faixa, que permite a passagem de todas as freqüências intermediárias entre um valor mínimo e 
um máximo; e rejeita-faixa, que permite a passagem de todas as freqüências do espectro, exceto 
aquelas compreendidas entre um valor mínimo e um máximo (NOCETI FILHO, 1998).  

O conteúdo espectral de um sinal ocupa uma faixa de freqüência de largura finita. Para melhor 
entendimento, toma-se como exemplo a voz humana, cujo conteúdo espectral ocupa uma faixa que 
varia de 300 Hz a 3.100 Hz, sendo essa faixa de freqüência a essência para a comunicação via telefone 
(CARLSON, 1986). 

A análise de filtros pode ser dividida em duas abordagens básicas quanto ao conceito temporal 
utilizado em sua implementação: filtros analógicos, usando conceitos de tempo contínuo; e filtros 
digitais, usando conceitos de tempo discreto.  Os termos contínuo no tempo e discreto no tempo 
qualificam a natureza do sinal ao longo do eixo de tempo e não devem ser confundidos com os termos 
analógico e digital (LATHI, 2007). O presente trabalho restringe-se à abordagem de filtros digitais. 

0740



2.1 Filtragem digital 

Filtros digitais se caracterizam por utilizar componentes digitais como elementos constitutivos. Para 
que um sinal analógico seja filtrado, faz-se necessário um sistema de conversão analógico-digital (ADC) 
que execute o processo de discretização e quantização deste sinal (PERTENCE JÚNIOR, 2007). 

 Neste processo, o sinal de tempo contínuo x(t) é convertido em uma seqüência numérica x[n], onde 
os valores binários representativos do sinal de entrada são filtrados por um sistema computacional (por 
exemplo, um DSP). Após processar a seqüência x[n], os resultados são convertidos em um sinal 
analógico através de um sistema de conversão digital-analógico (DAC), gerando uma nova seqüência, 
y[n], que, por sua vez, é convertida em um sinal contínuo y(t) logo após passar por um filtro de 
reconstrução; tal processo é ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 - Processo genérico de filtragem digital 

Tais filtros são úteis em situações em que muitos canais de transmissão de dados necessitam ser 
processados através de um mesmo filtro. Muito embora apresentem ruído de quantização, filtros 
digitais são flexíveis, permitindo a alteração de seus parâmetros por hardware e/ou software, como, por 
exemplo, o aumento da ordem do filtro, visando uma melhor adequação ao projeto específico 
(PERTENCE JÚNIOR, 2007). 

Algumas possíveis aplicações destes filtros são filtragem de imagem e de som, remoção de 
harmônicos provenientes da rede elétrica, modulação e demodulação em alguns sistemas de 
comunicação digital, processamento de sinais biomédicos, dentre outros (NOCETI FILHO, 1998). 

2.2 Implementação de filtros digitais 

Para se implementar um filtro digital, deve-se escolher, de acordo com a duração da resposta ao 
impulso desejada, um dos dois seguintes tipos (HAYKIN, 2001): 

1. FIR (Finite Impulse Response), de duração finita, com operação regida por equações lineares de 
diferenças com coeficientes constantes de natureza não-recursiva;  

2. IIR (Infinite Impulse Response), de duração infinita, com operação regida por equações lineares 
de diferenças com coeficientes constantes de natureza recursiva. 

Na prática, os filtros FIR são empregados nos problemas de filtragem onde se necessita de fase 
linear na banda de passagem. Se não é requerida fase linear, podem-se utilizar os filtros FIR ou IIR. No 

Sinal analógico 
filtratrado

Sinal 
digitalmente 
filtratrado

Amostra 
digitalizada

Sinal analógico
não filtrado

A�C �SP �AC
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entanto, o filtro IIR tem menos oscilações na banda de rejeição que o filtro FIR com o mesmo número de 
parâmetros, por esse motivo, se pequenas distorções de fases são toleráveis, o filtro IIR é preferível pelo 
fato de sua implementação envolver menos parâmetros e, assim, necessitando de menos memória e 
apresentando um menor custo computacional (PROAKIS, 2007). 

2.2.1 Filtros FIR 

Um filtro FIR tem resposta ao impulso de duração finita e é regido por equações lineares com 
coeficientes constantes, sendo sua função de transferência um polinômio em . A Figura 2 ilustra uma 
possível implementação de um filtro FIR, onde , ,...,  são os coeficientes da transformada z da 
função de transferência do sistema ( ), que são os coeficientes das versões atrasadas da entrada [ ] 
na equação diferença. Esses coeficientes determinam o tipo de filtragem que o sistema irá executar 
(passa-baixas, passa-faixa etc.). 

 
Figura 2 - Estrutura da implementação de um filtro FIR 

Filtros FIR não possuem pólos e são sempre BIBO estáveis. Tais filtros são capazes de realizar uma 
resposta em freqüência com fase linear. Por tal razão, recomenda-se sua utilização para o pré-
processamento de sinais de fala, uma vez que nesta aplicação é fundamental manter um alinhamento 
de tempo preciso, o que é feito de maneira natural por um filtro FIR. Com o alinhamento de tempo, a 
tentativa de aproximação no projeto do filtro se torna simplificada, especialmente por não haver 
necessidade de lidar com distorções de retardo. 

Entretanto, para se projetar um filtro FIR com uma determinada especificação de filtragem, é 
necessária uma ordem relativamente muito elevada, refletindo diretamente na resposta ao impulso, 
que será muito longa, resultando em um gasto computacional maior. 

�.�.� Filtros II�
Tal filtro tem natureza recursiva, o que faz com que a saída em um determinado momento dependa 

da entrada neste momento e das saídas de momentos anteriores. A função de transferência de um filtro 
IIR é uma razão de polinômios em . 

Em se tratando de banda de transição, este tipo de filtro permite uma queda bem mais abrupta com 
um comprimento de filtro menor que na abordagem com um filtro FIR, o que reflete diretamente na 
resposta ao impulso. Uma possível implementação de um filtro IIR é apresentada na Figura 3. 
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Figura 3 - Estrutura da implementação de um filtro IIR 

O método mais comum para implementação de filtros IIR é pela transformação de filtros analógicos 
em digitais. Isto é, a partir da sua Transformada de Laplace, encontra-se sua função de transferência 
para , o que pode ser feito através da transformação bilinear, regida por ( ) =  ( )|  .                                                            [ . 01] 

Tais filtros podem ser instáveis, pois eles têm pólos e seu projeto deriva de protótipos de filtros 
analógicos. Embora controlar a fase em um filtro IIR seja mais difícil, ele é capaz de obter o mesmo 
resultado que um filtro FIR utilizando para tal uma ordem muito menor, o que reflete em um menor 
custo computacional. 

3. METODOLOGIA 

Para o mesmo sinal de áudio, este artigo executa a filtragem através de um filtro FIR, e 
paralelamente através de um filtro IIR, visando comparar os resultados destes dois distintos modos de 
filtragem. Todos os cálculos e gráficos a seguir foram realizados usando-se o software Matlab 
(MATHWORKS, 2011). 

3.1.1 Sinal de áudio original

Para o presente trabalho, dispõe-se de um arquivo de áudio composto de uma voz masculina 
afirmando “The Discrete Fourier Transform of the real-valued signal is congregate symmetric” e de 
vários ruídos ao fundo, dentre eles o de um sino. O sinal em questão pode ser visto na Figura 4. 
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Figura 4 - Sinal de áudio original 

 
Figura 5 - Espectro de frequência do sinal através de FFT 

A taxa de amostragem original deste sinal é de 22,050 kHz, e o número de bits por amostra é de 16. 
O espectro de frequência do sinal, obtido através de um algoritmo FFT ({it fast fourier transform}), é 
mostrado na Figura 5. Como se pode perceber, o sinal contém muito ruído de alta frequência e, devido a 
esta interferência, o áudio é de difícil entendimento pelo ouvido humano.  

3.2 Filtragem de áudio utilizando filtro FIR 

A ordem do filtro constitui um parâmetro de suma importância em projetos de filtros digitais, visto 
que, quanto maior a ordem do filtro, maior será o gasto computacional. Para se chegar a um valor 
ótimo, devem-se atender os requisitos do projeto usando-se a menor ordem possível. Pode-se utilizar a 
Equação 2 para determinar tal ordem (HAIKIN, 2001). 

 

0744



20 1314,6( )/2 ,                                                             [ . 02] 
 

onde N é a ordem do filtro FIR,  é a amplitude da oscilação na banda de passagem,  é a 
amplitude na frequência de rejeição,  é a frequência de corte do sinal,  é a frequência da banda de 
rejeição, em que =  , sendo f  a frequência de amostragem do sinal. Para se gerar um efeito 

razoável, configurou-se um filtro FIR de ordem 30 e uma frequência de corte de = 10³ rad/s. 
Para o cálculo dos coeficientes do filtro FIR foi usado o comando fir1 do Matlab. 

3.3 Filtragem de áudio utilizando filtro IIR 

Filtros de Butterworth caracterizam-se na melhor aproximação de uma resposta em frequência 
plana na banda de passante e não apresenta ondulações, também conhecidas como ripple, nesta e na 
banda de rejeição. A função de transferência do filtro de Butterworth normalizado é mostrada na 
Equação 3: | ( )| =  11 + ( )                                                                     [ . 03] 

 

Um filtro Butterworth foi utilizado, uma vez que não possui distorção na banda de passagem e nem 
na banda de rejeição. Para determinar a ordem de cada filtro basta informamos alguns valores, tais 
como: |H(j )| = Módulo da amplitude em . 

 = Frequência em radianos por segundo 

 = Frequência de corte 

A Equação 4 foi utilizada para calcular a ordem N do nosso filtro IIR que será utilizado na filtragem 
do áudio em questão (NOCETI FILHO, 1998). 

 =  [(10 1) (10 1)]2 ( )  ,                                        [ . 04] 
 

com R = 1dB (Ripple da banda de passagem), A = 20dB (Ripple da banda de rejeição, ou 
atenuação mínima na banda de rejeição), = 1000 2  rad/s (Limite da banda de passagem) e = 2000 2  rad/s (Limite da banda de rejeição). Realizando-se os devidos cálculos e 
arredondando o valor de (N + 0,5), a ordem do filtro IIR foi calculada como sendo igual a 5. Para o 
cálculo dos coeficientes do filtro IIR foi usado o comando butter do Matlab. 

4. RESULTADOS 

4.1 Resultado da filtragem com o filtro FIR  

Usando filtros digitais para realizar a filtragem do áudio em questão, pudemos notar que 
conseguimos com certa facilidade cortar as altas frequências, assim retirando em parte os ruídos. A 
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Figura 6 mostra a resposta em frequência deste filtro FIR. A Figura 7 mostra o sinal original filtrado no 
domínio do tempo. Ouvindo-se os dois sinais nota-se que o sinal original é áspero e com uma grande 
quantidade de ruído de alta frequência, como os sinos citados anteriormente. Já o sinal filtrado é mais 
suave, mais uniforme e natural. A Figura 8, mostrando a frequência do sinal filtrado com Filtro FIR 

 
Figura 6 – Resposta em Frequência do filtro FIR 

 
Figura 7 – Sinal original filtrado no domínio do tempo 
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Figura 8 – Sinal filtrado com filtro FIR 

4.2 Resultado da filtragem com o filtro IIR 

A Figura 9 mostra a sobreposição da resposta em frequência do filtro na resposta em 
frequência do sinal, facilitando uma visualização de faixa do sinal que será filtrada. A Figura 10 mostra o 
sinal original filtrado com o filtro IIR no domínio do tempo. Comparando-se o sinal original ao sinal aqui 
filtrado, observa-se que o sinal original era áspero com uma grande quantidade de ruído de alta 
frequência, como os sinos citados anteriormente. Já o sinal filtrado IIR é mais suave, mais uniforme e 
natural bem parecido com o sinal filtrado FIR. A Figura 11 mostra o espectro de frequência do sinal 
filtrado com Filtro IIR. 

Figura 9 – Sobreposição de respostas em frequência 
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Figura 10 – Resposta em frequência 

 

Figura 11 – Espectro de frequência do sinal após filtrado (IIR) 

5. CONCLUSÃO 

Com ambos os filtros digitais FIR e IIR sendo utilizados para filtragem de áudio, observa-se que 
é possível, com certa facilidade, filtrar as altas freqüências, retirando parcialmente os ruídos 
inicialmente contidos no áudio. Vale ressaltar algumas diferenças percebidas entre o uso de filtros FIR e 
IIR para tal propósito. Para se conseguir um resultado audível semelhante com os diferentes filtros, foi 
necessário usar ordens diferentes. Para o filtro FIR, foi utilizada uma ordem de 30, enquanto uma ordem 
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de apenas 5 foi utilizada para o filtro IIR, demonstrando que este tipo de filtro consegue o mesmo 
resultado com uma ordem muito menor, sendo este, portanto, recomendado em casos em que o custo 
computacional é crítico. Outra observação pertinente levando em consideração a resposta em 
freqüência dos filtros em questão é que a banda de transição no filtro IIR é bem menor que a banda de 
transição no filtro FIR, como se pode observar nas figuras 6 e 9. O uso do Matlab facilitou bastante a 
tarefa de calcular os coeficientes dos filtros, pois esse software já possui as rotinas necessárias já 
implementadas, além de permitir a geração de gráficos sem qualquer dificuldade.  
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RESUMO  

Baseando-se no desenvolvimento de um modulo de comunicação ethernet de baixo custo, 
este trabalho vem descrever o atual estágio da utilização do mesmo para o controle do funcionamento 
de uma estação de tratamento de água – ETA, a distância. O modulo de comunicação tem como 
principal componente o microcontrolador PIC18F87J60, sendo programado em C pelo uso da 
ferramenta C18 da Microchip®; o desenvolvimento da interface – página web,  é realizado a partir de 
códigos em HTML, CSS, XML, funções de JavaScript e Ajax, concluindo com a utilização da pilha de 
protocolos TCP/IP , disponibilizada pela Microchip® para realização da automação. Ressalta-se que este 
trabalho ainda esta em fase de implementação, porém já existem resultados para casos mais simples 
como  

 

Palavras-chave: Internet Embarcada, ETA´s, acionamento e monitoramento.  
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os muitos pontos a serem estudados e/ou desenvolvidos durante a automação de um 
processo qualquer, geralmente temos o acionamento de máquinas elétricas (ou mesmo cargas 
resistivas, utilizadas em aquecimento ou secagem), sendo estas responsáveis pelo fornecimento de 
potência aos conjuntos mecânicos existentes. Dependendo de alguns parâmetros como: forma de 
acionamento, necessidade de controle sobre alguma variável da máquina elétrica (tais como: torque, 
aceleração), tempo de vida útil, manutenção e custo (aquisição /manutenção); dispõe-se atualmente 
tanto de componentes eletromecânicos como até os inversores de freqüência.  

Associado ao acionamento – dependendo de sua utilização, têm-se não raramente a 
necessidade de monitoramento destas máquinas, o que pode ser realizado através do uso combinado 
de sensores e sistemas supervisórios. Porém por razões econômicas (custo de implementação e 
aquisição de licenças) a utilização destes recursos nem sempre está disponível a pequenas unidades 
produtivas, sendo este – alto custo inicial, um dos inconvenientes da automação industrial. 

Pensando em monitoramento, implicitamente estamos tratando da comunicação de dados e 
segundo MOKARZEL (2004), a internet vem se tornando uma ferramenta cada vez mais essencial para o 
homem moderno, aumentando significativamente a eficiência daqueles que utilizam seus recursos. A 
enorme praticidade proporcionada pelo desenvolvimento atual das redes de comunicação e em especial 
da internet – onde é bastante que se tenha acesso a um navegador web (seja por meio de um 
computador, um laptop ou mesmo pelo telefone celular), e poder verificar o estado de um sistema ou 
um equipamento que se encontra geograficamente distante é uma realidade possível graças a 
disposição das redes ethernets nos mais variados ambientes. 

Neste artigo, será demonstrado como exemplo prático realizado no módulo de acionamento e 
monitoramento via web, o controle de um sistema de recuperação de filtro de uma estação de 
tratamento de água, no qual o usuário terá controle sob o mesmo através do acesso a página.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – MICROCONTROLADOR PIC18F87J60 

A partir de conhecimentos básicos na área de comunicação industrial é fácil perceber que a 
diferença entre as redes e os dispositivos conectados a elas vem diminuindo. Pois, há um número 
crescente de dispositivos eletrônicos conectados em rede independentemente de um computador ou 
servidor, e busca-se contar com características tais como eficiência, economia, confiabilidade, segurança 
e compatibilidade com os padrões internacionais de comunicação e topologias de redes atuais, tornado-
os compactos e funcionais. 

Atentos a essas situações, muitos fabricantes tem direcionado investimentos para a produção 
de sistemas embutidos com suporte a rede, área que está em franca expansão, atualmente muitos deles 
direcionam suas tecnologias para plataformas de sistemas embutidos, inclusive alguns deles com 
suporte para interface de rede (SILVA, 2002). 

A partir do momento que se utiliza a tecnologia da internet embarcada, empregando 
microcontroladores com ethernet embutida, extingui-se a necessidade de usar um computador como 
servidor, uma vez que, o servidor web, as páginas web e o programa de aplicação estão armazenados no 
próprio dispositivo, a comunicação com o computador servidor, naturalmente, não é mais necessário. 
Esse modelo possibilita que monitoramento e acionamento possam ser realizados a partir de uma rede 
local ou da Internet, utilizando um dispositivo dedicado e de baixo custo (SANTOS, 2009). Existem 
diversos fabricantes de microcontroladores no mercado, como Intel®, Motorola®, Atmel®, Microchip® e 
diversos outros. Esta última tem se destacado com sua linha PIC, que abrange desde componentes 
pequenos com 6 pinos e palavras de instrução de 12 bits até os de 100 pinos com palavras de instrução 
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de 16 bits. A Microchip® disponibilizou em sua linha PIC18, uma das famílias mais versáteis com diversas 
funções adicionais/inovadoras (SILVA, 2007). 

O PIC18F87J60 é construído com base na arquitetura Harvard, que possui barramento de 
endereço e dados distintos, e com instruções do tipo RISC (Computador com Conjunto Reduzido de 
Instruções). Possui uma CPU de 8 bits, dotado de 128 Kbytes de memória de programa e 3808 bytes de 
memória RAM. Pode ser alimentado com tensões entre 2,5V e 3,6V. Esse modelo possui 80 pinos, dos 
quais 55 podem ser configurados como I/O, módulo CCP com até quatro saídas PWM, quinze 
conversores A/D de 10 bits de resolução, módulo SPI e I²C, comunicação Ethernet USART (EUSART) entre 
outras funcionalidades. Essa plataforma é ideal para utilização com a pilha TCP/IP para 
microcontroladores da Microchip, já que tanto a pilha quanto a plataforma são produzidos pela mesma 
empresa, minimizando assim problemas de incompatibilidade. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – ETA ENGENHEIRO ÁVIDOS 

A estação de tratamento de água (ETA) Engenheiro Ávidos, com  capacidade total de 400 l/s, 
está localizada no município de Cajazeiras (com população estimada em 58.000 habitantes, sertão 
paraibano a 500 km da capital do estado) – distrito Engenheiro Ávidos (justificando seu nome). Tem 
como manancial de captação o Rio Piranhas (represado pelo açude Boqueirão de Piranhas) e abastece 
com água potável, diversos municípios da região, entre eles Sousa, Brejo das Freiras, Bonito de Santa Fé 
entre outros.  

Fisicamente, a ETA Engenheiro Ávidos pode ser divida em dois blocos, chamados doravante de 
E1 e E2, seus componentes são: E1 – parte inicial da estação: divida em floculador, decantador e três 
filtros, tendo vazão igual à 150 l/s (sendo 50 l/s cada) e E2 – ampliação da estação: com floculador, 
decantador e cinco novos filtros com vazão total de 250 l/s (construídos de maneira similar aos já 
existentes). O processo de beneficiamento da água é realizado de forma convencional, através de filtros 
descendentes com limpeza por água – vide Figura 1 
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Figura 1 – Representação de um dos filtros do bloco E2 da ETA Engenheiro Ávidos em operação normal ( note 
que a posição aberta/fechada esta representada por cores) 

 
A manutenção do leito filtrante merece destaque por ser realizado diariamente, com 

freqüência determinada em função da concentração de impurezas retidas durante a filtração da água 
em tratamento.  
Detectado o mau funcionamento do filtro, o operador precisa fazer manobras em cinco válvulas para 
efetuar a lavagem completa de cada filtro e em seguida acionar o bombeamento de água para o 
reservatório específico de limpeza, onde fica armazenada a água que é usada exclusivamente para lavar 
os filtros, conforme a seqüência abaixo: 

1o. Inicialmente o operador fecha a válvula V1 que permite o fluxo de água no sentido: tanque de 
decantação – tanque de filtragem. Evitando desperdício de água no decantador durante a 
recuperação do leito filtrante; 

2o. Em seguida o operador abre a válvula V2 para que toda a água contida tanto na parte superior 
como no dreno do tanque de filtração seja descartada; 

3o. Logo após o operador fecha a válvula V3 que leva água já filtrada da parte inferior do tanque 
de filtragem para o reservatório de consumo onde fica depositada a água tratada que será 
bombeada para o consumo; 

4o. Em seguida o operador abre a válvula V4 que liga o reservatório R1 ao filtro, neste momento o 
operador fica atento pra ver a quantidade de água que será usada. O operador observa o nível 
do reservatório de lavagem em uma régua graduada que mede o nível de água do referido 
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reservatório e quando atingido a quantidade de água necessária para a limpeza de um filtro 
ele fecha a válvula V4; 

5o. Depois de efetuada a lavagem completa do filtro o operador faz todo o processo inverso de 
manobras para que o processo de tratamento da ETA seja retomado; 

6o. Por fim para encher o reservatório de lavagem o operador abre parcialmente a válvula de 
gaveta V5 de um dos seis conjuntos motor-bomba usado no abastecimento da cidade de 
Cajazeiras para encher o reservatório de lavagem. Isso ocasiona uma pequena perda no 
abastecimento no período em que o reservatório está enchendo. 

Para efetuar todas essas manobras (determinadas inclusive pelo esforço físico emprendido para 
abertura e fechamento das válvulas V2, V3 e V4), o operador gasta em torno de 50 minutos para a 
lavagem completa de um filtro (vale mencionar ainda que cada filtro é recuperado individualmente, em 
função da capacidade limitada do reservatório de limpeza), sendo que 35 minutos são gastos apenas 
para as manobras nas válvulas e apenas 15 minutos para o escoamento da água do reservatório de 
lavagem de filtros e descarte pela válvula de esgoto.  

4. AUTOMAÇÃO REMOTA – PROPOSTA EM DESENVOLVIMENTO 

O propósito final desse projeto (ainda em desenvolvimento, porem já apresentando resultados 
parciais) é a implementação de um modulo microcontrolado capaz de se conectar a internet 
possibilitando o acionamento e monitoramento de cargas (especificamente em nosso trabalho, os 
motores responsáveis pela abertura e fechamento das válvulas hidráulicas e a bomba hidráulica para o 
reservatório de limpeza) via web. 

4.1 Especificação de Hardware  

O PIC18F87J60, dispositivo escolhido pelo presente projeto devido suas características já 
citadas no texto, possui pequenas dimensões físicas, apresentando seções de 12x12x1 mm e distância 
entre pinos de 0.5 mm. Sendo, compacto ao ponto de impossibilitar o seu manuseio e montagem de 
hardware em uma matriz de contatos ou mesmo em uma placa de circuito impresso convencional.  

Surgia aí a necessidade da pesquisa e obtenção de uma plataforma de baixo custo, fácil 
manutenção e que possuísse as características necessárias para o desenvolvimento do sistema 
embarcado. Seguindo esses critérios foram localizadas algumas opções de hardware que poderiam 
servir como base para o projeto, e foi selecionada entre eles a placa PME1OA da 2EI demonstrada na 
figura 2, por ter um custo acessível e possuir a interface de rede que é essencial para a aplicação.    
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Figura 2 – Interface Ethernet PME10A de 10Mbps 

Os principais componentes da PME-10A relacionados na figura 2 são: 

1 - Conector ICSP (In Circuit Serial Programming): Permite a placa PME-10A ser conectada a uma 
interface de programação para gravação da memória Flash do microcontrolador. 

2 - Conector RJ45 (10 Base T), leds de indicação: Amarelo: Indica que a conexão Ethernet está 
ativa . Verde: indica que a placa está transmitindo ou recebendo um pacote de dados. 

3- Conectores de Expansão: Provê acesso a maior parte dos pinos do microcontrolador 
PIC18F87J60. A PME-10A pode ser alimentada diretamente por este conector ( + 3,3V no pino 
28 de J1 e GND no pino 1 de J1). 

4 - Microcontrolador: PIC18F87J60 com cristal de 25 MHz, 128K de memória Flash, MAC 
integrado e PHY 10Base-T, 3808 bytes de memória RAM e 55 portas de I/O programáveis. 

5 - Memória SPI EEPROM 25LC160 de 2Kbytes. Para configuração dos parâmetros de rede. 

6 - C.I MAX3232 para USART RS232.  

7 - Conector Serial RS232: Provê os sinais Tx, Rx e GND para transmissão serial assíncrona 
proveniente do integrado MAX3232.  

Concluindo o hardware para a implementação do controle da operação da ETA Engenheiro 
Ávidos, será necessário a montagem junto ao módulo, de dispositivos como reles, opto-acopladores e 
seus respectivos circuitos de funcionamento, conectores para a entrada e saída da tensão de rede (220V 
AC), um conector RJ12 ligado a interface ICSP da PME10A para que o microcontrolador possa ser 
programado. Esta etapa (confecção da placa) ainda esta em desenvolvimento.  

4.2 Especificação de Software  

O microcontrolador armazena a página web e a pilha TCP/IP da microchip em sua memória 
flash, com as modificações necessária para o devido hardware e a devida aplicação, neste caso o 
controle de iluminação proposto inicialmente. Essa pilha desenvolvida pela microchip é também dividida 
em diversas camadas, assim como nas especificações das RFCs (Request for comments), que são 
documentos que possuem uma abordagem detalhada para o modelo TCP/IP. A implementação dessas 
camadas é realizada em arquivos separados, que devem ser acessados e compatibilizados com a devida 
implementação. Os conteúdos dessas camadas são escritos na linguagem C, também utilizada nas 
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modificações. O compilador MPLAB® C18 é responsável pela compilação da pilha modificada. A seguir 
estão comentados resumidamente alguns dos principais arquivos que formam a pilha da microchip: 

HardwareProfile.h – Arquivo utilizado para  a configuração física do módulo, como: o modelo do 
micocontrolador empregado, a freqüência de clock utilizada, em fim o mapeamento do 
hardware em relação aos pinos físicos. 

MainDemo.c – Onde fica alocada a função principal, e onde são configurada as portas já 
habilitadas no arquivo Hardwareprofile.h, com relação as condições de I/O, configurado 
também os canais analógicos e a inicialização do LCD, se for utilizada na aplicação. 

CustomHTTPApp.c – Neste arquivo estão contidas as funções de autenticação das páginas, 
desenvolvidas as aplicações web, definido os métodos de envio (GET ou POST) e onde são 
tratadas as variáveis dinâmicas ou estáticas da página. 

TCPIPConfig.h - Contem todas as definições das camadas de aplicações da pilha TCP/IP. Define-
se também se será utilizada ou não a memória EEPROM externa e as configurações do IP, host 
neme e outras configurações de rede. 

5. RESULTADOS 

Uma vez que o módulo esteja montado, a pilha TCP/IP modificada para a aplicação, a página 
web desenvolvida e ambas gravadas (neste caso na memória flash do PIC18FJ60) no dispositivo, é então 
chegado o momento de conectá-la a ETA e a uma rede de trabalho local ou a internet. O funcionamento 
desta aplicação ocorrerá da seguinte maneira:   

A partir de um sinal de entrada proveniente do usuário  junto a página, o navegador web 
atuando como cliente enviara requisições ao modulo, que atua como servidor.  

O servidor por sua vez, de posse das informações de entrada (tanto locais como remotas) 
executa então a atualização do estado de seus pinos utilizados como entrada e saída.  

Simultaneamente, o servidor retorna ao navegador o conjunto de ações executadas junto a 
planta sobre controle, em nosso caso a ETA Engenheiro Ávidos.  

Tudo isso tendo-se como objetivo maior atualização dinâmica das informações de campo, 
permitindo assim o acompanhamento remoto da aplicação. Esta dinâmica de resposta, e conseguida em 
função da requisições assíncronas via AJAX. 

Na Figura1, temos a representação da planta aguardando o inicio de funcionamento, percebe-
se que associado as válvulas hidráulicas, temos a indicação do estado da mesma, podendo ser 
totalmente aberta (representado pela cor verde) como totalmente fechado (indicado pela cor 
vermelha).  A planta após receber a permissão para funcionamento, comando fornecido pelo operador 
via página, apresentara abertura nas válvulas V1 e V3, sendo respectivamente a abertura do decantador 
e do flitro descendente – vide Figura 3. Caso o operador tenha a confirmação de que a água após a 
etapa de filtração apresente turbidez excessiva , aciona então a operação de regeneração do filtro, que 
será executada em 3 etapas, a saber: 

Etapa 1 – Referente ao fechamento das válvulas V1 e v3 e abertura da válvula V2, fazendo 
escoar todo o volume de líquido contido no dreno do filtro. Remotamente após a confirmação 
das posições das válvulas citadas, a página e então atualizada, gerando a imagem da Figura 4. 
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Figura 3 – Operação Normal da ETA Engenheiro Ávidos 

 

 
Figura 4 – Primeira etapa do processo de recuperação do leito  
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Figura 5 – Segunda etapa do processo de recuperação do leito  
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Figura 6 –Terceira etapa do processo de recuperação do leito  

 

Etapa 2 – Após confirmação do nível baixo no dreno do reservatorio, abre-se então a válvula V4, 
que por gravidade, libera a água contida no reservatório de limpeza, esta remove a cama de 
impureza retida na superfície  para o dreno do filtro. Novamente, com os sinais de nível baixo no 
reservatório de limpeza e do dreno, a página e então atualizada, gerando a imagem da Figura 5. 

Etapa 3 – Concluindo a etapa de regeneração, temos as válvulas fechadas V2 e V4. Válvulas  
abertas V1 e V3. Soma-se a estas ações o acionamento da bomba para restabelecer o nível do 
reservatório de limpeza conforme a Figura 6.  

 

Concluindo a manutenção do nível do reservatório a pagina e novamente atualizada para a 
imagem referente a operação normal. 

6. COMENTÁRIOS FINAIS 

Esse artigo mostrou o atual estagio de desenvolvimento da implementação de um módulo de 
baixo custo, microcontrolado com ethernet embarcada com possibilidade de acionamento através da 
internet. Uma vez conectado a rede mundial, tal sistema possibilita o monitoramento e acionamento de 
cargas, conectadas ao mesmo, de qualquer lugar do mundo, desde que se tenha acesso a internet e um 
navegador web. Trouxe ainda como exemplo de aplicação, a proposta de automação para a regeneração 
e operação de uma estação de tratamaneto de água. 
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RESUMO  

Os bens e serviços essenciais (água potável, energia elétrica e gás, dentre outros) possuem cálculo de 
tarifação realizado mensalmente. Os consumidores de tais serviços no país, em geral, não possuem 
mecanismos que forneçam consumo instantâneo para cada bem de consumo. O setor público de 
energia elétrica está com projetos de implantação de funcionalidades à infra-estrutura hoje utilizada, o 
que irá beneficiar o usuário em um maior controle e acompanhamento do segmento. Há trabalhos 
desenvolvidos em que se propõe uma ferramenta de auxílio à gerência de energia elétrica, porém esta 
ferramenta se limita a energia elétrica. Analisando-se o contexto onde tal ferramenta poderia atuar, 
tem-se outros setores a serem incluídos que ampliariam os benefícios aos consumidores. Este trabalho 
apresenta uma proposta de aplicar as funcionalidades do existente projeto chamado SGPCE (Sistema 
Gerenciador Pessoal do Consumo de Energia Elétrica) para os setores não abrangidos por tal projeto. 
Para tal foi desenvolvido um protótipo inicial para tablets, visto que tais dispositivos portáteis que 
recentemente têm ganhado destaque por questões de recursos de software e mobilidade. 

Palavras-chave: Smart Grid, automação residencial, dispositivos móveis, medição de água, medição de 
gás, telemetria. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os bens e serviços essenciais são providos à população e controlados por empresas estatais 
e/ou empresas de capital misto que são responsáveis pelos projetos, pela implantação, manutenção, 
tarifação, expansão e demais atividades relacionadas à sua infra-estrutura. No setor elétrico, Smartgrid 
tem sido um fator responsável pelo intenso desenvolvimento de tecnologias que provém 
funcionalidades em todos os campos do processo de geração e distribuição de energia elétrica. 

Há projetos desenvolvidos que provém ferramentas de monitoração do consumo de energia 
elétrica. Contudo, seu alvo está limitado ao setor energético. Este artigo mostra uma proposta de 
expandir um projeto existente que atua sobre energia elétrica, para abranger demais setores de bens e 
serviços básicos como água e gás. 

O SGPCE (Sistema Gerenciador Pessoal do Consumo de Energia Elétrica) é uma ferramenta de 
software para dispositivos móveis que atua na monitoração do consumo de energia. Como principal 
característica do projeto está o acompanhamento do consumo instantaneamente, permitindo ao 
usuário saber o quanto consumiu em Quilowatt e em reais (R$) o valor consumido em um período de 
tempo (Melo, 2010). 

Este artigo mostra uma proposta de uso das funcionalidades do SGPCE em outros setores 
como o de água e gás. Sua estrutura está dividida da seguinte forma: introdução na parte 1, 
metodologia na parte 2, funcionalidades do sistema na parte 3, arquitetura do sistema na parte 4, 
resultados obtidos na parte 5, trabalhos futuros na parte 6, conclusão na parte 7 e bibliografia na parte 
8. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Smart Grid  

Smartmeters, também conhecidos como medidores “inteligentes” ou medidores digitais, são 
medidores que exibem o consumo de forma mais detalhada que os medidores convencionais, 
conhecidos como eletro-mecânicos. Smartmeters são dotados de interfaces de comunicação, 
permitindo a medição remota de energia, ou telemetria. A substituição de medidores digitais é uma 
realidade em muitos países e esse processo já se iniciou no Brasil (redeinteligente, 2011). Uma definição 
de Smartgrid referenciada em (MORGAN, 2011) é: 

“A expressão Smartgrid pode ser entendida como a sobreposição dos sistemas unificados de 
comunicação e controle, à infra-estrutura de energia elétrica existente, para prover a informação 
correta para a entidade correta...” 

Uma das características do Smartgrid (ou medição inteligente) é o “empoderamento” (do 
inglês empowerment), que significa dar poder ao usuário. Esse poder está relacionado à gerência, 
tomada de decisões e controle do seu consumo de energia (MORGAN, 2011). 

Smartgrid proporciona aos clientes a medição automática e também a possibilidade de 
comunicação com medidor digital. Na medição automática: é possível haver obtenção do consumo de 
energia utilizando infra-estrutura de rede sem fio. Alguns Smartmeters possuem interface de 
comunicação com o cliente que informam a quantidade de Quilowatts consumidos naquele instante 
assim como o custo deste Quilowatt neste período de tempo (Djalma, 2009). 

3. FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 

O Sistema de Gerenciamento de Pessoal do Consumo de Energia Elétrica é um conjunto de 
recursos tecnológicos. Estes recursos irão servir de auxílio para gerência do consumo de energia. Desta 
forma o usuário poderá obter informações sobre, tarifa cobrada, histórico de consumo e controle de 
metas. (Melo, 2010) 
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A funcionalidade básica deste sistema de gerência consiste em se utilizar dispositivos móveis, 
dotados de tecnologias de comunicação sem fio, para estabelecer conexão com medidores digitais. Esta 
conexão irá coletar informações do consumo aferidas por esse medidor. Em seguida os dados coletados 
são enviados para um servidor remoto na internet.  

O servidor ao receber estes dados irá armazená-los em um banco de dados que, 
posteriormente, possibilitará a análise mais refinada do consumo de energia elétrica por parte dos 
clientes. 

A figura a seguir ilustra a arquitetura do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Arquitetura do sistema 

 

Conforme mostrado na figura 1, este projeto é subdividido em dois softwares, que são: 

Coletor de dados móvel: é um software, a ser executado em dispositivos móveis (como 
Celulares, Smartphones e Pda’s), que estabelece conexão sem fio Bluetooth com um 
medidor digital. Nesta conexão o medidor de energia envia informações ao dispositivo 
móvel possibilitando a exibição do consumo instantaneamente e em forma de histórico. Há 
também a funcionalidade de controle de meta. Assim usuário estabelece uma tarifa a ser 
alcançada em um período de tempo e o sistema informa o cumprimento desta. 

 
Servidor pessoal de gerenciamento do consumo de energia elétrica: é um software a ser 
executado em computadores pessoais ou servidores. A função do servidor pessoal de 
gerenciamento é armazenar e manipular os dados recebidos pelo dispositivo móvel através 
da internet. Sendo assim, o servidor pessoal é capaz de manipular informação de consumo 
e exibir gráficos intuitivos para o cliente. Além disso, é de suma importância fornecer um 
grau de detalhamento que permita ao usuário conhecer e gerenciar seu consumo 
diariamente, mensalmente ou mesmo anualmente. 

 

Apesar dos benefícios que o SGPCE provê ao consumidor de energia elétrica, há alguns pontos 
que podem ser alterados para que ele seja mais eficaz. Tais pontos serão descritos a seguir: 

Mudança da plataforma de desenvolvimento: o sistema do equipamento portátil foi 
desenvolvido em C++ utilizando dispositivos móveis com sistema operacional Palm Os. Tal 
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sistema tem caído em desuso visto que outras plataformas móveis estão com um numero 
de usuários cada vez maiores, impossibilitando que o sistema seja utilizado por usuários de 
aparelhos portáteis. 

 
Atuar em outros setores além do setor energético: O sistema se limita a gerenciar apenas 
energia elétrica, impossibilitando que outros bens básicos, como água e gás, não sejam 
gerenciados. Com uma gerência completa de bens de consumo o efeito de controle de 
gastos será ampliado para o usuário, fazendo com que sua satisfação aumente, seu 
consumo seja mais racional e seus custos com esses serviços sejam reduzidos. 

4. ARQUITETURA DO SISTEMA 

O sistema proposto é baseado na adição de novos módulos de funcionalidade na arquitetura 
do sistema de gerenciamento pessoal do consumo de energia elétrica. O sistema a ser modificado foi 
desenvolvido pelos autores deste artigo. Sendo assim, todas as modificações que serão propostas são 
possíveis de serem realizadas, pois a edição do software é de fácil execução quando os códigos fontes 
do programa estão disponíveis. Este trabalho propõe como principais alterações: 

Adição de medidores de outras naturezas: a mudança mais significativa está em se 
expandir o alvo do projeto para além do setor elétrico. 

Adição de novos meios de transmissão de dados entre o dispositivo móvel e os 
medidores: o GPCE utiliza comunicação Bluetooth para estabelecer conexão com o 
medidor de energia elétrica, porém este meio de transmissão possui restrições de 
alcance. Não é possível, por exemplo, usando o Bluetooth, fazer a comunicações com 
distâncias superiores a 10 metros do equipamento móvel e também é inviável transmitir 
informação pela internet usando esta tecnologia. Com o uso de redes wi-fi residenciais 
conectadas à internet, o usuário não fica limitado a verificar seu consumo perto do 
medidor, podendo realizar aferição do uso dos bens básicos em qualquer lugar. 

Uso de plataformas de dispositivos móveis mais populares: em se tratando de potencial 
de usuários, estatisticamente o sistema terá um alcance maior se sua plataforma móvel 
for utilizada em larga escala. Plataformas móveis atuais, como iOS e Android, estão 
ficando cada vez mais populares, tornando-se um ambiente de desenvolvimento bastante 
abrangente. 

A figura a seguir ilustra a arquitetura do sistema proposto. 
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  Figura 2 – Proposta de arquitetura do sistema com a adição de novos elementos 

5. RESULTADOS OBTIDOS

Para poder validar a proposta, um protótipo de software para tablets está em fase de 
desenvolvimento. Tablets foram escolhidos visto que são dispositivos que estão ganhando mercado 
tornando-se aos poucos um equipamento popular. O protótipo em questão foi desenvolvido utilizando a 
linguagem de programação Objective-c e é executado em equipamentos com sistema operacional iOS, 
do fabricante Apple. As figuras a seguir mostram a interface inicial do programa e a interface onde o 
usuário seleciona o bem de consumo que deseja monitorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3 – Tela principal                                 Figura 4 – Tela de consumo 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Este trabalho se propõe a dar uma maior abrangência a um projeto de pesquisa existente. Para 
tal, o sistema se propõe a monitorar não apenas energia elétrica, mas sim outros bens de consumo 
utilizados pela sociedade como água e gás. Contudo alguns trabalhos devem ser desenvolvidos para a 
ampla realização deste. Como trabalho futuros tem-se: 

Pesquisa por medidores digitais com tecnologia de transmissão sem fio: para possibilitar a 
conexão entre o dispositivo portátil e um medidor digital, é necessário o uso de uma 
tecnologia de rede sem fio. Caso não exista um medidor para um bem de consumo que 
não possua conectividade wireless, este medidor deverá ser adaptado com transmissores 
que possibilitem a comunicação. 

Pesquisar por protocolos de comunicação que permitam trocar informações dos 
medidores: a comunicação existente entre o medidor de energia elétrica e o Smartphone 
foi possível graças a um protocolo existente regido pelas normas da ABNT, que trata da 
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troca de informações entre equipamentos eletrônicos e medidores digitais. Para 
equipamentos medidores de outras naturezas faz-se necessário consulta para verificação 
da existência de protocolos de comunicação. Caso não exista, um protocolo deverá ser 
implementado para tal. 

Implementar todas as funcionalidades de software: em havendo medidores de água e gás, 
com conectividade wireless e protocolos de comunicação estabelecidos, o software para 
equipamentos portáteis terá em estado funcional todas as características a que se 
propõe. 
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RESUMO 

Os robôs móveis são dispositivos mecânicos que possuem um sistema de locomoção que age 
sob o controle de um sistema computacional, equipado com sensores e atuadores, que os permitem 
interagir com seu ambiente de trabalho.  

O robô construído é um robô móvel explorador capaz de se desviar de obstáculos a partir de 
sensores ópticos. Sua locomoção é feita a partir de motores DC que são motores de corrente contínua 
cuja intensidade da corrente elétrica é proporcional ao trabalho que o motor irá realizar. Para que o 
motor gire nos sentidos horário e anti-horário é utilizado um circuito eletrônico denominado ponte H, 
que nesse caso é composto por quatro transistores que funcionam como chave, onde para cada 
configuração das chaves o motor gira em um sentido. Para o controle do robô foi utilizado o 
microcontrolador PIC 16F628A, que é um microcontrolador de baixo custo e baixo consumo, com 
excelente velocidade de execução e facilidade de  programação. O PIC 16F628A possui 2048 x 14 bits de 
memória flash, que é a memória de programa que permite ser apagada e reprogramada milhares de 
vezes sem ser danificada. 

 

 

Palavras-chave: Robótica, microcontrolador, sensor óptico.  
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1. INTRODUÇÃO 

A idéia de se construir robôs começou a tomar força no início do século XX com a necessidade de 
aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos. É nesta época que o robô industrial 
encontrou suas primeiras aplicações, o pai da robótica industrial foi George Devol. Atualmente, devido 
aos inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa uma 
época de contínuo crescimento que permitirá, em um curto espaço de tempo, o desenvolvimento de 
robôs inteligentes fazendo assim a ficção do homem antigo se tornar a realidade do homem atual. 

Devido à necessidade de reduzir o tamanho dos primeiros computadores e diminuir seu custo 
tornando-os mais acessíveis, no final da década de 50 surgiram os circuitos integrados que são circuitos 
eletrônicos miniaturizados, e posteriormente os microprocessadores (CPU’s integradas em um único 
chip). À medida que a microeletrônica foi avançando, tornou-se possível colocar no mesmo circuito 
integrado o microprocessador e periféricos como memória de programa, memória de dados, dispositivo 
de seleção de entrada e saída, temporizadores e contadores, clock e dispositivo controlador de 
interrupção, dando origem aos microcontroladores.  

Os microcontroladores fazem parte da maioria dos equipamentos automatizados, pois possuem 
praticamente todas as características de um computador em um único circuito integrado, reduzindo 
tamanho, custo e consumo dos equipamentos, e pode ser programado para realizar funções específicas.  

1970 – Shakey, o primeiro robô autônomo móvel e dotado de visão artificial, é 
construído pela SRI International, nos Estados Unidos. Para funcionar dependia da 
programação feita num computador do tamanho de um quarto. (SHIMIZU, 2006, p. 
67).   

Hoje em dia, grande parte dos robôs móveis tem seu controle realizado por um microcontrolador. 
Nesse trabalho em particular, utilizou-se o microcontrolador PIC 16F628A. 

  

2. METODOLOGIA 

 Este trabalho se divide em duas partes, parte de hardware e parte de firmware. Será mostrado a 
lista de materiais, o esquema elétrico, o layout da placa de circuito impresso, etapas da construção do 
protótipo e o código do loop principal programa do robô. 

 O robô construído é do tipo explorador que possui dois motores DC, sensores ópticos de 
infravermelho, três rodas, sendo que uma delas é apenas para equilíbrio do robô, e é controlado pelo 
microcontrolador PIC 16F628A, cuja programação foi feita na linguagem assembly.  

O loop principal do programa pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1- Loop principal do programa 
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Levando em consideração o peso que os motores utilizados poderiam suportar, a base do robô foi 
feita de acrílico (Figura 2). 

 
 

Figura 2 - Base do robô móvel 

 

Os materiais utilizados para confecção do circuito e montagem do robô podem ser conferidos na 
Tabela 1: 

 

Tabela 1- Materiais utilizados na confecção do robô móvel 

QUANT. MATERIAL 
1 Microcontrolador PIC 16F628A 
2 Motores DC 
2 Emissores IR 
2 Receptores IR 
4 Transistores TIP 122 
4 Transistores TIP 127 
4 Transistores BC 548 
1 Trimpot  
4  
8  
4  
2  
1 Regulador 7805 
2 Baterias 9V 
2 Placas de acrílico branco 

___ Parafusos 
___ Cola adesiva 
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Na figura 3 abaixo encontra-se o esquema elétrico do robô móvel, e na figura 4 o layout da placa de 
circuito impresso. 

Figura 3 - Esquema elétrico do robô móvel 

0777



  

Figura 4 - Layout da placa de circuito impresso 

Na figura 5 apresenta-se o projeto do circuito do robô móvel 

Figura 5 - Projeto do circuito do robô móvel 

Para fazer com que os motores fossem capazes de girar nos sentidos horário e anti-horário foram 
utilizados quatro transistores na configuração ponte H.  

Foi colocado um par de emissor e receptor de infravermelho na parte frontal do robô nas 
extremidades direita e esquerda. Para verificar o sinal na saída dos sensores foi utilizado os dois 
comparadores analógicos internos do PIC, que possui oito configurações. A configuração escolhida foi a 
que tem o pino RA0 como entrada de um dos comparadores, o pino RA1 como entrada do outro 
comparador e o pino RA2 como entrada dos dois comparadores. Nesta configuração o resultado da 
comparação é indicado nos bits 7 e 6 do registrador CMCOM. As saídas dos sensores são ligadas aos 
pinos RA0 e RA1 e uma tensão de referência é ligada no pino RA2, esta tensão de referência 
determinará a distância que o sensor irá enxergar o obstáculo, que pode ser ajustada por um trimpot. 

Um problema que surgiu foi o fato do motor está girando rápido demais e quando o sensor 
detectava o obstáculo não dava tempo do robô parar. Como solução, foi utilizada a técnica de PWM 
para controle da velocidade, quando o robô vai se mover os pinos RA5 e RA7, pinos responsáveis por 
mover o robô para frente, tem na sua saída pulsos em uma frequência de aproximadamente 725Hz, com 
um ciclo ativo de aproximadamente 64%, que faz gerar uma tensão de aproximadamente 6V sobre os 
motores. 

 

A Figura 6 mostra o robô móvel finalizado.
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Figura 6 – Robô móvel finalizado 

3. RESULTADOS E DICUSSÕES 

Atualmente, várias pesquisas e projetos vêm sendo desenvolvidos na área da robótica. O LRM 
(Laboratório de Robótica Móvel - USP), por exemplo, tem como uma de suas principais linhas de 
pesquisa o desenvolvimento de um veículo elétrico capaz de navegar em ruas e estradas de maneira 
autônoma. 

O robô móvel em questão é capaz de se desviar de obstáculos a partir de sensores ópticos 
compostos de emissor e receptor onde o emissor produz um sinal infravermelho direcionado que é 
refletido pelos obstáculos que estiverem em sua frente. Essa reflexão é captada pelo receptor, que 
através da amplitude do sinal recebido determinará a distância que o obstáculo se encontra.  

Na Tabela 1, podem ser observadas algumas especificações técnicas do robô móvel. 

Tabela 2- Especificações técnicas do robô móvel. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Tensão de alimentação 9 V 

Tensão no motor 5,15 V 

Consumo de corrente  

Potência dissipada no motor 0,22 W 

Velocidade 0,27 m/s 

Dimensão 14,8cm x 15,2cm x 8,3 cm 

Peso 400 g 

Peso suportado 150 g 

Custo  R$ 30,00 
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4. CONCLUSÃO 

O robô locomove-se com facilidade em terrenos planos e com pequenas falhas, com velocidade de 
0,27m/s, suportando uma carga pouco superior a um terço de seu peso, sendo capaz de desviar com 
facilidade de obstáculos que por ventura estejam em seu caminho. 
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RESUMO 

A disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação tem apresentado um alto índice de 
reprovação dos alunos nos cursos em que está inserida. Os estudos sobre o baixo rendimento dos 
alunos nesta disciplina dão pistas das dificuldades encontradas por estes na criação de soluções 
computacionais dos problemas apresentados, por meio de algoritmos estruturados ou de alguma 
linguagem de programação. Este artigo tem por objetivo, mostrar uma ferramenta para auxiliar na 
didática dessa disciplina tornando-a mais atrativa, intuitiva e de fácil adaptação. Essa ferramenta é um 
ambiente de programação, conhecido como Scratch, que possui toda a estrutura básica e necessária de 
controle de fluxo para o aprendizado dessa disciplina. 

 

Palavras-chave: algoritmo, soluções computacionais, scratch, linguagem de programação. 
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1. INTRODUÇÃO 

O problema central das instituições de ensino superior brasileiras é o alto índice de evasão. Os 
cursos na área de Ciências, Matemática e Computação tem uma taxa em torno dos 28% de evasão. Esse 
valor é considerado alto, já que a média nacional é de 23%, segundo dados divulgados pelo INEP em 
2005.  Nota-se que as disciplinas relacionadas a algoritmos ou linguagem de programação são umas das 
razões pela qual há evasão e reprovação nas primeiras fases dos cursos de informática (CABRAL, 2007). 

O objetivo desta disciplina é fazer o aluno compreender a forma de “raciocínio” do computador 
e dominar as técnicas para solucionar problemas propostos. Estas soluções podem ser um programa de 
computador ou só um pseudocódigo – o Algoritmo. Um algoritmo é um conjunto finito de comandos 
que resolverão um problema proposto (FARRER, 1989).  

A dificuldade de adaptação dos alunos em desenvolver raciocínio logico quando estão 
acostumados a decorar o conteúdo e a falta de motivação do aluno gerada pelo despreparo, podem ser 
citadas como motivos para a desmotivação, reprovação ou evasão do aluno. Neste trabalho, será 
apresentado o Scratch, uma nova ferramenta que visa melhorar o ensino da disciplina, tornando mais 
atrativa e participativa. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O aluno que está no ensino de informática tem muitas dificuldades durante a aprendizagem. 
Isso porque um aluno de engenharia civil, quando se depara com o primeiro projeto a construir, tem 
que formar seus conceitos e significados sobre técnicas de planejamento, cálculos, desenhos e 
construção, mas já passou pela experiência de ter entrado, morado e usufruído de uma residência e 
possui os principais conceitos sobre o objeto real: sabe o que são portas, janelas, pias, lâmpadas e 
paredes. Um aluno de medicina, ao entrar para a faculdade, muito provavelmente, já teve a experiência 
de ter entrado em consultórios médicos para se consultar e sabe que é preciso haver uma consulta, 
dessa consulta sai um diagnóstico, que pode requisitar um ou mais exames, que podem resultar no uso 
de medicamentos e em consultas de retorno. Um aluno de informática, ao entrar para o curso técnico 
ou superior, contudo, não tem noção do que seja um sistema, uma linguagem de programação, ou um 
banco de dados, a não ser que já trabalhe na área de informática e tenha optado pelo curso para a 
obtenção de um certificado. 

A disciplina de Lógica de Programação ou Algoritmo é uma das mais importantes para os alunos 
que ingressam em diversos tipos e níveis de ensino, tais como os cursos superiores regulares, o 
bacharelado, o tecnólogo, cursos técnicos, de extensão. Estes cursos, geralmente, são da área de 
Informática. Entretanto, o mesmo conteúdo, ou parte dele, é ministrado em cursos da área de 
Engenharia, Ciências Exatas e outras. Essa importância dar-se, pois os conhecimentos adquiridos nela 
vão influenciar diretamente no desempenho das demais disciplinas correlatas durante o restante do 
curso (RAABE, 2007).  

O objetivo geral da disciplina é permitir que o aluno desenvolva o raciocínio lógico aplicado a 
solução de problemas em nível computacional, além de introduzir os conceitos básicos de 
desenvolvimento de algoritmos, de forma a propiciar aos alunos uma visão crítica e sistemática sobre 
resolução de problemas e prepará-los para a atividade de programação. 

Foi constatado que nessa disciplina o nível de aprendizagem é muito baixo, conforme diversos 
pesquisadores denunciam (SILVA, p.1, SOUTO, p. 1). Há vários fatores que podem levar a essa baixa 
aprendizagem, como uma base matemática precária, limitações de ensino do professor, material de 
apoio precário, entre outros. 
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Tornar o processo ensino-aprendizagem mais interessante é um desafio enfrentado pelo 
professor em qualquer nível de ensino. É necessário que os professores que trabalham com as 
disciplinas de algoritmos busquem soluções para minimizar o número de reprovações ou abandonos. 
Uma das formas de sanar esse problema é usar ferramentas ou ambientes facilitadores que provoquem 
um aprendizado substancial das atividades didáticas.  

A utilização de novas ferramentas, geralmente, tende a fazer com que as aulas tornem-se mais 
atrativas e participativas. Hoje há diversas ferramentas no mercado, que visam facilitar o ensino da 
disciplina de algoritmos, como:  

WEBPORTUGOL : criado pela Universidade do Vale do Itajaí, essa ferramenta, como o próprio nome 
sugere, permite construir online programa em português estruturado ou Portugol. 
VISUALG: criado pela "Apoio Informática Ltda - Consultoria e Desenvolvimento de Sistemas", o Visualg 
é um "programa para edição e interpretação de algoritmos" em português estruturado ou portugol. 
ASA - Ambiente de Simulação e Animação de Algoritmos: desenvolvido pela equipe do SENAC. O ASA 
também conhecido como Construtor, é um software para criar algoritmos usando fluxogramas.  
LOGO: desenvolvida por pesquisadores do MIT-USA. É uma linguagem considerada bastante sofisticada, 
por possuir características pertencentes a 3 paradigmas computacionais distintos: procedural, orientado 
a objetos e funcional. 
ALICE: programa desenvolvido pela Universidade Carnegie Mellon nos Estados Unidos. Alice é um 
ambiente de programação tridimensional de fácil utilização no qual podem ser criadas animações e 
interações entre personagens e objetos lembrando muito jogos de vídeo game. 
SCRATCH: essa linguagem resulta de uma parceria entre a Portugal Telecom e a universidade MIT de 
Boston. Scratch permite a criação de histórias, animações, jogos e outras produções. Tudo pode ser feito 
a partir de comandos prontos que devem ser agrupados. 

Não há um software ideal, isso vai depender da metodologia do professor e do nível da turma. 
Nesse artigo iremos dar ênfase no uso do Scratch, tendo em vista que ele é um software gratuito, de 
fácil compreensão num ambiente divertido, intuitivo e de fácil manuseio. 

3 SCRATCH – VISÃO GERAL 

O Scratch é uma nova linguagem gráfica de programação criada no Media Lab do Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts, inspirada nas linguagens Logo e Squeak (Etoys), mas que pretende ser 
mais simples, fácil de utilizar e mais intuitiva. Ela foi partilhada com o mundo em 15 de maio de 2007. É 
um software gratuito, possui uma IDE onde não é preciso digitar funções, endereços, etc.  

O termo Scratch provém da técnica de scratching utilizada pelos Disco-Jockeys do Hip-Hop que 
giram os discos de vinil com as suas mãos para frente e para trás de modo a fazer misturas musicais de 
forma criativa e inesperada. Com o Scratch é possível fazer algo de semelhante, misturando diferentes 
tipos de clips de media (gráficos, fotos, músicas, sons) de formas criativas. Veja a tela inicial, na figura 1. 

A programação do Scratch é feita através de blocos de comandos que são encaixados uns aos 
outros, formando a sequência de comandos que se deseja.  Os blocos são concebidos para se encaixar 
apenas de uma única forma, fazendo sentido sintaticamente, não ocorrendo, assim, erros de sintaxe. É 
uma maneira de trazer conceitos de informática de alto-nível para seus usuários, pois os comandos 
presentes nos blocos são praticamente os mesmos. 

O Scratch permite a construção de programas que controlam e misturam gráficos, animação, 
texto, música e som. O mesmo pode interagir com objetos exteriores de vários tipos. A página de 
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internet do Scratch fornece inspiração e audiência, lá se podem experimentar os projetos de outros, 
reutilizar e adaptar as suas imagens e scripts. 

É muito simples se criar jogos, animações, histórias interativas, arte e outros, o que aumenta a 
interatividade entre o aluno e a linguagem. Apesar de não ser muito robusto, esse software, possui 
estruturas básicas, porém importantes, para um programador como estruturas de controle de fluxo. 

O software Scratch é dividido em 3 blocos, veja na Figura 1. O primeiro bloco contém os comandos 
que serão adicionados ao seu programa. Comandos como: de controle, movimentos, operações, 
aparência, sons e outros. No segundo bloco é onde ficará o seu programa, esta tela conterá os blocos de 
comandos, os trajes de seus sprites (os desenhos que aparecem na tela) e os sons que acompanham os 
sprites. E o terceiro bloco contém a tela de animação, onde o programa é executado. 

 

Figura 1 - Tela inicial software Scratch 

4. APLICAÇÃO 

Como estamos visando à utilização do Scratch como uma alternativa para o ensino de algoritmo 
e linguagem de programação, então iremos mostrar um exemplo típico dessa disciplina, a média 
aritmética. Logo, abaixo, será feito a descrição do problema. 

O problema é fazer um programa que calcule a média final dos alunos, sendo que os mesmos 
fizeram 3 provas. Ao apresentar a media final, o programa deverá mostrar a situação do aluno: 

Aprovado: media maior ou igual a 7,0. 

Recuperação: maior ou igual a 5,0 e menor que 7,0. 

Reprovado: menor que 5,0. 

Antes de iniciarmos, precisamos identificar nesse problema quem são os dados de entrada, os dados de 
saída e o que será processado. Então, para montar o algoritmo proposto, faremos três perguntas: 

a) Quais são os dados de entrada? 

R: Os dados de entrada são N1, N2 e N3. 

b) Qual será o processamento a ser utilizado? 

R: O procedimento será somar todos os dados de entrada e dividi-los por 3 (três). 

            N1+ N2+ N3 =    M 

          3 
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 Comparação: M >= 7, aprovado 

            M < 7 e M >= 5, recuperação 

            M < 5, reprovado 

 c) Quais serão os dados de saída? 

R: O dado de saída será a média final e a situação do aluno 

Algoritmo 

Receba a nota 1 

Receba a nota 2 

Receba a nota 3 

Some todas as notas e divida o resultado por 3 

Se média >= 7, mostre aprovado 

Se média <7 e media >=5, mostre recuperação 

Se média <5, mostre reprovado 

Depois de todas essas etapas finalizadas podemos iniciar a construção e execução do programa 
em Scratch. Na figura 2, temos a inicialização do programa, na caixa laranja é onde todas as variáveis 
serão declaradas. 

 

Figura 2 - Inicialização do programa. 

 Na próxima etapa, é feita a entrada dos dados. É nesse momento, em que, as notas serão 
digitadas para em seguida serem processadas. Veja Figura 3. 

 

Figura 3 - Entrada de dados 

Após, a entrada de dados é possível calcular a média e fazer o tratamento para saber se o aluno 
passou, ficou de recuperação ou se foi reprovado. Veja Figura 4. 
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Figura 4 - Processamento de dados. 

 Na Figura 5 é mostrado o programa por completo, com todas as suas etapas. Logo em seguida, 
na Figura 6 e 7, é demonstrado a execução do programa. 

 

Figura 5 - Programa Media 
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Figura 6 - Programa Media 

 

Figura 7 - Programa Media 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desse artigo, podemos perceber que o Scratch é uma ferramenta que pode auxiliar os 
alunos da disciplina de Linguagem de Programação e Algoritmo que possuem dificuldade em organizar 
pensamentos, em construir conceitos matemáticos, ou problemas com informática. Com o Scratch a 
programação torna-se mais divertida e simples, a programação é efetuada através da criação de 
sequências de comandos simples, que correspondem a blocos de várias categorias, encaixados e 
encadeados de forma a produzirem as ações desejadas. Este é um programa inovador, que permite 
exercitar a criatividade e o raciocínio cientifico, lógico e matemático, tornando o aluno apto a solucionar 
qualquer problema computacional que lhe seja apresentado. 
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RESUMO  

O furto de energia elétrica no país gera grandes prejuízos às concessionárias brasileiras, uma das 
principais causas das perdas de energia está associada ao fato de que os lacres mecânicos dos 
medidores de energia instalados nas unidades consumidoras não são suficientes para impedir as ações 
de usuários mal intencionados que ainda são capazes de ligar suas residências diretamente na rede 
elétrica de postes de distribuição, ou até mesmo próximo a transformadores. Logo, indicar a existência 
de furtos de energia elétrica para uma concessionária de energia é uma atividade de interesse 
estratégico. Em meio a esse contexto foi desenvolvido um sistema anti-furto de energia, onde é 
utilizado um software que faz o gerenciamento deste, o SGAFE. Tal sistema foi implementado para uma 
RSSF (Rede de sensores sem fio), onde o mesmo se encarregará de monitorar e medir o consumo 
energia e logo após enviar os dados coletados para a rede. O SGAFE baseia-se na comunicação existente 
entre os medidores instalados em unidades consumidoras e os medidores instalados nos postes e na 
ligação de todos a um concentrador que recebe os dados e os repassa para o servidor por comunicação 
socket. O software foi dividido em cinco bases, são elas: Conexão com o sink, recebimento e tratamento 
dos dados, Verificação de possível Alarme, persistência de dados na base, exposição de dados para 
usuário final via WEB.  

 

Palavras-chave: RSSF, Monitoração, Furto de energia, Comunicação Socket, Exposição via Web. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com (INSTITUTO ACENDE BRASIL, 2009) estima-se que devido ao furto de energia 
elétrica no Brasil, há um prejuízo de seis bilhões de reais por ano às concessionárias brasileiras. 

Um dos principais fatores que contribuem para o aumento das perdas de energia nas 
concessionárias refere-se às fraudes através da violação dos medidores de energia instalados nas 
unidades consumidoras, pois, os sistemas de lacres mecânicos nestes equipamentos são insuficientes 
para impedir ou, pelo menos, inibir as ações do tipo. O desenvolvimento de um sistema de 
monitoramento contra violação de medidores que possibilite à concessionária verificar, de maneira 
imediata, numa vasta área de abrangência e sem a necessidade presencial de funcionário a 
eventualidade de violação, possibilitará a imediata adoção de estratégias de ação por parte da 
concessionária. Fato este que contribuirá significativamente para a redução das perdas comerciais de 
energia. Dispositivos de ação contra fraude se encontram comercializados atualmente, bem como 
existem patentes relacionadas ao tema, entretanto com tecnologias de custo elevado impedindo sua 
comercialização. 

Utilizou-se uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) para monitorar e medir o consumo de 
energia elétrica de várias unidades consumidoras. Essa monitoração pode, eventual-mente, indicar 
algum tipo de problema ou fraude. 

Este artigo visa a descrever o Software de Gerenciamento Anti-Furto de Energia (SGAFE) que é 
responsável em aquisitar, tratar e alertar ao usuário sobre eventuais fraudes.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Pode-se dizer que a função de uma rede de sensores sem fio (RSSF) é reportar informações a 
respeito de algum fenômeno físico para o observador, que não necessariamente está ciente da 
infraestrutura da rede e dos sensores individualmente. Essa rede pode ser formada por dezenas, 
centenas ou milhares de sensores. A Figura 1 apresenta uma idéia ilustrativa de como podemos 
estabelecer uma RSSF (RUIZ, 2003; LOUREIRO et al., 2003). 

Uma RSSF pode ser usada para monitorar e, eventualmente, controlar um ambiente. Em geral, 
é formada por elementos computacionais de pequenas dimensões, dotados de sensores, processadores 
e dispositivos de comunicação sem fio. Os nós de uma RSSF geralmente executam uma aplicação 
comum de maneira cooperativa, o que não é comum nas redes tradicionais ou ad-hoc. A seguir, é 
apresentado as principais características de redes de sensores, segundo a taxonomia de (TILAK et 
al.,2002). 

O sensor é o dispositivo que implementa a monitoração física de um fenômeno ambiental e 
gera relatórios de medidas (através de comunicação sem fio). Um sensor produz uma resposta 
mensurável a mudanças em condições físicas, tais como temperatura, campo magnético e luz. Um 
sensor, tipicamente, consiste de cinco componentes: detector de hardware, memória, bateria, 
processador embutido e transmissor-receptor. Podemos ver um esquema mais detalhado para o sensor 
em (AKYILDIZ et al., 2002). 

O observador é o usuário final interessado em obter as informações disseminadas pela rede de 
sensores em relação a um fenômeno. Ele pode indicar interesses (ou consultas) para a rede e receber 
respostas destas consultas. Além disso, podem existir, simultaneamente, múltiplos observadores numa 
rede de sensores.  
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Figura 1 - Fases da criação de uma rede de sensores sem fio, adaptado de (RUIZ, 2003). 

 

O fenômeno é a entidade de interesse do observador, que está sendo monitorada e cuja 
informação potencialmente será analisada e/ou filtrada pela rede de sensores. Além disso, múltiplos 
fenômenos podem ser observados concorrentemente numa rede. 

Este trabalho visa a apresentar o tema de RSSF de uma maneira mais abrangente, expondo 
alguns conceitos que sirvam para criação de plataformas de hardware para aplicações em RSSF (nó 
sensores). No decorrer do artigo, é descrita a metodologia criada e em seguida é apresentado um 
exemplo que faz uso desta.   

3. DESCRIÇÃO DA RSSF 

Devido à sua versatilidade, é possível utilizar uma RSSF para monitorar e medir o consumo de 
energia elétrica de vários equipamentos ou unidades consumidoras. Essa monitoração pode, 
eventualmente, indicar algum tipo de problema ou fraude. A Figura 02 ilustra essa ideia.  

De acordo com a Figura 3, em cada unidade consumidora existe um par de sensores medindo a energia 
consumida por esta. O valor dessa energia consumida é informado ao concentrador diretamente pelo 
nó sensor, caso este nó se encontre suficientemente próximo, ou através da rede. Ao concentrador cabe 
a tarefa de armazenar os dados e informar ao usuário final o consumo de cada unidade e o consumo 
geral do sistema. Os termos MP e MCU apresentados na Figura 03 significam Medidor do Poste e 
Medidor da Unidade Consumidora, respectivamente. 
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Figura 2 - Representação da RSSF desenvolvida. 

 

4. DESCRIÇÃO DO SGAFE 

O SGAFE foi projetado usando uma plataforma Java, esta plataforma foi escolhida por 
propiciar uma gama de vantagens necessárias no projeto como, por exemplo: portabilidade, recursos de 
rede, segurança, facilidades para criação de programas distribuídos e multitarefa. Este software 
baseia-se na idéia de que um MUC se comunica com um MP, um MP pode se comunicar com varias 
outras MCU ou MP formando uma rede entre eles e todos finalmente ligados a um concentrador que 
recebe todos os dados estes para o servidor por comunicação socket. Tal software é dividido em cinco 
módulos, são eles: Conexão com o sink, recebimento e tratamento dos dados, Verificação de possível 
Alarme, persistência de dados na base, exposição de dados para usuário final via WEB. O SGAFE foi 
codificado seguindo o seguinte diagrama de classes. Veja na Figura 3. 
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                         Figura 3 – Diagrama de classes SGAFE 

 

 

 

4.1 Conexão com o sink 

Este sistema funciona utilizando um tratamento de threads. No qual existem camadas de 
threads cada uma com funções especificas, a primeira camada se resume em um thread ficar 
aguardando a conexão com o sink, depois de estabelecida a conexão é feita a transmissão de dados por 
uma porta soquete TCP/IP, que ao recebê-los inicializa uma rotina de tratamento de protocolo, 
retornando logo em seguida ao estado inicial. Uma rede de petri na Figura 04 ilustra esse conceito. 

           
Figura 4 - Rede de Petri representando a conexão do SGAFE com o sink. 

 

4.2 Recepção e tratamento de dados 

A recepção e tratamento de dados consiste a segunda camada de thread, que se trata de um 
thread armazenando os dados que são repassados pela porta, tais dados são recebidos na forma de 
bytes, cada medidor (que pode estar em uma casa ou poste) envia um pacote contendo 18 bytes onde 
desse pacote são extraídas informações como: A identificação do medidor, Corrente, Tensão, Energia e 
hora do envio. Alguns erros podem ocorrer como a perda de algum byte na comunicação ou bytes 
contendo informações que não condizem com o real, tais erros são tratados em camada de threads 
diferentes, o primeiro pode ser percebido e eliminado logo na primeira camada, caso algum pacote fuja 
ao critério de 18 bytes tal pacote é por inteiro descartado, já o segundo erro é tratado na segunda 
camada, tal erro é diagnosticado logo após a verificação no banco de dados. Todos os dados são 
submetidos a conversões e verificações de segurança.   

4.3 Verificação de possível alarme 

Após o recebimento e tratamento de dados é feito um somatório da Energia consumida em 
cada nó da rede de sensores e feita a verificação com a leitura existente neste medidor. Caso a diferença 
entre esses valores supere 20% um alarme é cadastrado na base de dados. 

4.4 Persistência de dados no banco 

O banco de dados utilizado é o PostgreSQL. A Persistência de Dados ocorre após todas as 
etapas anteriores terem sido finalizadas com sucesso. Tais informações são de fundamental tanto para 
verificação quanto para exposição dos dados na WEB.  

4.5 Exposição de dados para usuário final 
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Para exposição das informações coletadas para o cliente foi desenvolvida uma interface Web, 
esta criada com a linguagem PHP (por ser uma multiplataforma, podendo ser usado na maioria dos 
Sistemas Operacionais, OpenSource ele roda no servidor, que alias é suportado pela maioria dos 
servidores WEB. O cliente recebe apenas os resultados dos scripts, que são interpretados no servidor, 
não tendo acesso ao código) através do Framework Cakephp, este que é uma ferramenta livre e que 
propicia ao programador uma estrutura que possibilita desenvolvimento de aplicações robustas 
rapidamente, sem perder flexibilidade. Dessa forma, os usuários podem executar funções de criação, 
leitura, atualização e remoção de dados do banco com o qual o sistema se comunica. 

Deste modo, a visualização da interface é feita através de um navegador onde se digitando o 
endereço de IP ou DNS do referido sistema seremos redirecionados a uma página onde encontraremos 
as informações referentes a “CASAS” e “POSTES” que foram cadastradas na base de dados.  

Seguindo a idéia de relacionamento entre “CASAS” e “POSTES”  que o sistema se propõe a 
executar, onde cada “CASA” pode estar ligada a um “POSTE” e cada “POSTE”, por sua vez, pode estar 
conectado a várias “CASAS” e a outros “POSTES” foram desenvolvidas as visões do SGAFE. Visualizamos 
uma das visões do sistema na Figura 5 onde verificamos a disposição de ligação dos postes as casas. 

 
Figura 5 - Interface WEB. 

Ressalta-se ainda que cada “POSTE” e cada “CASA” possuem leituras de correntes relacionadas 
a eles onde para exibição dessas foi utilizada além de dados tabulados também a plotagem em gráficos 
– Para criação dos gráficos foi utilizada a biblioteca JpGraph que inclui uma série de classes  que servem 
para criar tanto imagens como todo tipo de gráficos, dinamicamente através páginas PHP - por data de 
recebimento das leituras, o que facilita a verificação das mesmas. Veja a Figura 6 e Figura 7 a seguir: 
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Figura 6 – Visão do gráfico via WEB. 

 

 
Figura 7 – Visão das leituras via Web. 
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A interface Web do SGAFE além das funções CRUD, executa também a exportação das leituras 
por data (utilizando a linguagem XML), tal exportação quando gerada é visível através de um leitor de 
planilha de dados.  

Cabe lembrar que para navegação no sistema via Web se faz necessário que o usuário tenha 
seus dados cadastrados no banco, pois é preciso que ele autentique-se para visualizar as informações 
capturadas pela base de dados através do navegador. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Perdas comerciais das concessionárias de distribuição de energia elétrica ocasionados por 
fraudes em medidores de unidade consumidoras geram problemas financeiros às empresas do setor 
elétrico, ocasionando cortes em investimentos e reduzindo a qualidade dos serviços, uma vez que a 
energia não registrada influencia nos planejamentos da empresa. 

Este foi utilizado para servir de interface ao usuário a fim de visualizar o fenômeno observado 
pela RSSF, neste caso, energia consumida. Quatro pares de sensores foram instalados em campo, junto 
a  Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (SULGIPE), onde foram instalados quatro pares de sensores 
e os dados foram analisados utilizando o SGAFE. 
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RESUMO 

Sistemas de controle de nível de líquidos em tanques são amplamente utilizados em processos 
industriais. Diversas configurações são comumente encontradas na prática, como por exemplo: sistemas 
com apenas um tanque, onde um determinado material é acumulado para ser processado; sistemas com 
tanques acoplados em série ou em cascata, onde o material de um tanque é misturado com o material 
presente em outro tanque. Independente do sistema, a dinâmica do nível de líquido é obtida através do 
balanço de massa do sistema, ou seja, o nível de líquido no tanque varia de acordo com a diferença de 
massa que entra e de massa que sai do tanque. Como a construção de um sistema didático de tanques 
(planta piloto), apesar de ser relativamente simples, pode ser economicamente inviável (já que são 
necessários vários kits, principalmente se desejarmos que diversos usuários o utilizem ao mesmo 
tempo), uma opção é utilizar um software simulador. No entanto, para seja mantido o aspecto visual, 
que é bastante importante para o aprendiz, o simulador deve, não só apresentar a dinâmica do nível de 
líquido nos tanques, mas também apresentar uma animação do sistema. Neste artigo um simulador 
desenvolvido com tais características é apresentado. 

 

Palavras-chave: tanques acoplados, simulação, controle 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos processos de controle mais importantes nas unidades industriais é o de níveis de líquidos 
em tanques (Campos, 2006). De fato, as primeiras aplicações do controle com retroação apareceram no 
desenvolvimento do mecanismo regulador de boia na Grécia no período entre 300 a 1 a.C. O relógio 
d´água de Ktesibios, por exemplo, usava um regulador de boia. Um lampião de óleo inventado por Philon 
aproximadamente em 250 a.C. usava um regulador de bóia para manter constante o nível do óleo 
combustível. Heron de Alexandria, que viveu no primeiro século d.C., publicou um livro intitulado 
Pneumatica, que ressaltava algumas formas de mecanismos de nível de água usando reguladores de bóia 
(DORF, 2001). Portanto, sistemas de controle de nível de líquidos são estudados há bastante tempo, e 
ainda continuam sendo estudados, devido a sua grande aplicação na vida do homem. 

Sistemas de níveis de líquidos são importantes processos com diversas aplicações, principalmente 
na indústria química, petroquímica, nuclear e de celulose (GOSMANN, 2002, GARCIA, 1997). Na 
literatura técnica o controle de nível tem sido usado com propósitos educacionais, na forma de kits 
didáticos, devido a facilidade de construção dos modelos físicos e o apelo visual para os estudantes 
(BAUCHSPIESS, 2003). 

Apesar das vantagens de ser ter um modelo físico ou uma planta piloto para apresentar as 
características de operação de um determinado sistema, tais modelos podem ter um custo elevado, o 
que os torna impraticáveis em determinadas realidades econômicas. Uma forma de contornar este 
problema é a utilização de simuladores de modelos matemáticos. Segundo Soderstrom (1989), modelos 
matemáticos de sistemas dinâmicos são utilizados em várias áreas e aplicações como meio de entender 
e descrever a realidade. No entanto, no mundo real um modelo é sempre uma simplificação da 
realidade. 

Com o objetivo de auxiliar alunos de cursos da área de controle e automação de processos, neste 
artigo é apresentado um simulador de um sistema de nível de líquidos em tanques. Tal sistema pode ser 
configurado para simular um, dois ou três tanques acoplados, podendo operar tanto em malha aberta 
como em malha fechada. Além dos gráficos das alturas de nível nos tanques, uma animação dos tanques 
também é apresentada na tela do simulador, de forma que o mesmo tenha o mesmo apelo visual que 
teria ao operar um modelo físico real. 

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Diversos tipos de sistemas industriais necessitam de um controle de nível de líquido em suas 
plantas. Tais sistemas podem ser constituídos de apenas um tanque ou de diversos tanques acoplados 
em várias configurações. Uma vez que desejamos simular tanto o caso mono-tanque como o caso de 
tanques acoplados, a planta que iremos implementar, apresentada na Figura 1, pode ser configurada 
para ambos os casos através do fechamento ou abertura das válvulas xyV  e das bombas xB . 

Dependendo do estado das válvulas e das bombas podemos ter as seguintes configurações para o 
sistema de nível de líquidos apresentado na Figura 1: 

Mono-tanque; 

Dois tanques acoplados; 

Três tanques acoplados. 
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Figura 1 – Configuração geral do sistema de nível de líquidos. 

2.1 Modelo Mono-Tanque 

Em um sistema de nível de líquido mono-tanque, o sistema apresentado na Figura 1 pode ser 
simplificado para o sistema apresentado na Figura 2. Neste caso, consideramos que as válvulas 2V , 3V ,

12V e 23V  estão fechadas e as bombas 2B  e 3B  estão desligadas. Assim, o líquido armazenado em um 

reservatório é bombeado através de uma bomba submersa 1B  com uma vazão 1iq  para dentro do 

tanque, e escoa pela válvula 1V com vazão 1oq para outra etapa do sistema, ou seja, retorna para o 

reservatório. A variação do volume de líquido no tanque pode ser obtida por meio do balanço de massa 
no sistema, isto é, pela diferença entre as vazões de entrada e de saída, 1iq e 1oq , respectivamente, 

11
1

oi qq
dt

dV
 

 

(1) 

 

Figura 2 – Configuração para o sistema mono-tanque. 

Se o fluxo na válvula de saída for laminar (número de Reynolds menor do que 2000), a relação entre 
a vazão e a altura do nível de líquido, será linear e dada por (OGATA, 2005): 

111 hkqo   

(2) 
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onde q e h  são, respectivamente, a vazão e a altura do nível de liquido em regime permanente, e k a 
constante da válvula. 

No caso do fluxo ser turbulento (número de Reynolds entre 3000 e 4000), a relação entre a vazão e 
a altura do nível de líquido, em regime permanente, será quadrática (OGATA, 2003): 

111 hkqo   

(3) 

Na prática, a maioria dos processos apresenta um fluxo turbulento. Assim, considerando-se que a 
área do tanque A  é constante (tendo este geralmente uma seção transversal circular ou retangular) e 
substituindo a Equação (3) na Equação (1) obtemos a equação dinâmica do nível de líquido no tanque, 
em malha aberta: 

1
111 h

A
k

A
q

dt
dh i  

 

(4) 

2.2 Modelo com Dois Tanques Acoplados 

O modelo dinâmico que descreve a altura do nível de líquido em um tanque é bem simples, apesar 
de ter uma característica não-linear devido a ter sido considerado um fluxo turbulento. No caso de 
sistemas com dois tanques acoplados, como o apresentado na Figura 3, a complexidade do sistema é 
aumentada, já que pode haver entrada de líquido nos dois tanques, por meio das bombas 1B  e 2B , e, 

além do líquido escoar pelas válvulas de saída dos dois tanques ( 1V e 2V ,) com vazões 1oq  e 2oq , 

respectivamente, ainda existe um fluxo com vazão 12q entre os tanques, pela válvula 12V . 

 

Figura 3 – Configuração para o sistema com dois tanques. 

Note que a direção do fluxo entre os tanques irá depender da diferença entre as alturas dos níveis 
de líquido nos dois tanques. Isto é, se 21 hh , o fluxo será do tanque 1 para o tanque 2, e vice-versa se 

12 hh . Como no sistema com apenas um tanque, a variação do volume de líquido nos tanques pode 
ser obtida por meio do balanço de massa no sistema, 

1
1

21
12

21
11 )( h

A
khh

A
khhsign

A
q

dt
dh i  

 

(5) 
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2
2

21
12

21
22 )( h

A
khh

A
khhsign

A
q

dt
dh i (6) 

onde 

01
00
0,1

)(
x
x
x

xsign  

 

(7) 

é a função que determina em que direção o fluxo estará escoando entre os tanques. 

O modelo dado pelas Equações (5) e (6) considera que todos componentes do sistema (bombas e 
válvulas) estão ligados. No entanto, caso desejarmos simular o modelo com outra configuração, com 1V
e 2B  desligados, por exemplo, esse modelo será simplificado para: 

21
12

21
11 )( hh

A
khhsign

A
q

dt
dh i  

 

(8) 

2
2

21
12

21
2 )( h

A
khh

A
khhsign

dt
dh  

(9) 

2.3 Modelo com Três Tanques Acoplados 

Para o sistema completo mostrado na Figura 1, ou seja, com três tanques acoplados, pode-se ter 
entrada de líquido nos três tanques, por meio das bombas 1B , 2B  e 3B , descarte de líquido pelas 

válvulas 1V , 2V  e 3V , além de vazões entre os tanques pelas válvulas 12V  e 23V . Assim o modelo 

completo para configuração com três tanques acoplados, considerando todos os componentes ligados, é 
dado por: 

1
1

21
12

21
11 )( h

A
khh

A
khhsign

A
q

dt
dh i  

 
(10) 

2
2

32
23

3221
12

21
22 )()( h

A
khh

A
khhsignhh

A
khhsign

A
q

dt
dh i (11) 

3
3

32
23

32
33 )( h

A
khh

A
khhsign

A
q

dt
dh i (12) 

As Equações (10)-(11) representam matematicamente o modelo completo para o sistema com três 
tanques acoplados considerando todos os componentes do sistema (bombas e válvulas) ligados. Assim 
como no caso para dois tanques acoplados, ao desligarmos qualquer um dos componentes, teremos um 
modelo mais simples. 

3. CONTROLE DO SISTEMA 

Dentre as várias técnicas de controle existentes, destaca-se o controle PID (Proporcional-Integral-
Derivativo) como sendo um dos mais utilizados em controladores industriais. Este tipo de controlador 
consiste na adição das técnicas de controle proporcional, integral e derivativo, podendo estas estratégias 
ser ligadas ou desligadas como forma de flexibilizar este controlador. Assim, a partir do controlador PID, 
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pode-se implementar os controladores P, PI e PD, dependendo das características do sistema que se 
deseja controlar. Ou seja, é possível utilizar as vantagens dos três tipos de controladores individuais de 
acordo com a necessidade de controle do processo.  

Matematicamente, a expressão do sinal de controle PID é dada por: 

dt
tdekdxxektektu d

t

ip
)()()()(

0

(13) 

onde pk é o ganho proporcional, ik é o ganho integral e dk é o ganho derivativo. 

A função de transferência do controlador PID é obtida aplicando-se a transformada de Laplace na 
Equação 13: 

sk
s
kk

sE
sUsC d

i
P)(

)()(
(14) 

4. SIMULAÇÕES DO SISTEMA 

Os modelos do sistema de nível de tanques foram simulados no Matlab (MATHWORKS, 2002). Como 
o objetivo principal era o desenvolvimento de um simulador que apresentasse ao operador não só o 
resultado das equações que modelam o sistema, no caso, a dinâmica das alturas do nível de líquido nos 
tanques durante um determinado intervalo de tempo de simulação, mas também uma animação gráfica 
que mostrasse como este nível variava no tanque, foi desenvolvida uma interface gráfica, onde todo o 
sistema pode ser configurado, de acordo com o tipo do modelo que se deseja simular. 

4.1 Apresentação do Simulador 

Na Figura 4 é apresentada a tela principal do simulador de nível de líquido em tanques. O simulador 
possui três abas onde o usuário configura o sistema que deseja simular. Na aba “Sistema”, é configurado 
o tipo do sistema (mono-tanque, dois tanques ou três tanques), os estados das bombas e válvulas 
(ligadas ou desligadas), com as respectivas vazões e constantes, os parâmetros do modelo (altura 
máxima e área dos tanques) e o estado inicial de cada tanque. 

Na parte inferior da janela do simulador são apresentados os gráficos no painel “Sinais” (altura dos 
níveis de líquido em cada uma dos tanques no eixo da esquerda e, se for escolhida a simulação em 
malha fechada, o sinal de controle no eixo direito). Já no painel “Informações” é apresentado um resumo 
da configuração escolhida pelo usuário, assim como alguns valores de análise. 

No exemplo apresentado na Figura 4, tem-se um sistema de três tanques acoplados, todos com 40 
cm de altura, com entrada e saída de líquido apenas nos tanques 1 e 3. O estado inicial é de 10 cm para 
o tanque 1, 25 cm para o tanque 2 e 15 cm para o tanque 3. Note que como a bomba 2B  e a válvula 2V  
estão desligadas, as mesmas são representadas em vermelho na animação. Os campos para digitação 
dos valores de vazão e constante da válvula são desabilitados quando estes componentes estão 
desligados. As bombas ligadas são apresentadas na cor do líquido no tanque, ou seja, azul, e as válvulas 
ligadas são apresentadas na cor verde. 
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Figura 4 – Tela principal do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques. 

Na aba “Controle”, como pode ser visto na Figura 5, o usuário pode escolher se deseja simular o 
sistema em malha aberta ou em malha fechada. No caso da simulação em malha fechada, o usuário 
pode escolher o controlador e seus parâmetros, além do set-point da altura de nível de líquido nos 
tanques. 

No exemplo apresentado na Figura 5, tem-se um sistema de dois tanques acoplados, com o tanque 
1 com 30 cm de altura e o tanque 2 com 20 cm de altura, com entrada de líquido apenas no tanque 1 e 
saída apenas no tanque 2. O estado inicial é de 20 cm para o tanque 1 e de 5 cm para o tanque 2. A 
simulação neste caso é em malha fechada com um controlador PI. 

Por fim, na aba “Simulação”, apresentada na Figura 6, o usuário determina o intervalo de simulação 
do sistema e se deseja salvar os dados em um arquivo para análises futuras. 
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Figura 5 – Aba “Controle” do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques. 

 

Figura 6 – Aba “Simulação” do simulador do sistema de nível de líquidos em tanques. 

No exemplo apresentado na Figura 6, tem-se um sistema mono-tanque com 40 cm de altura e 
estado inicial de 20 cm. O tempo de simulação foi ajustado para 60s, e os dados simulados devem ser 
salvos no arquivo “dados.dat”. Uma vez configurados os dados nas três abas do simulador, o sistema 
pode ser simulado ao clicarmos no botão “Simular”. 

Como o usuário pode digitar os valores dos parâmetros do sistema que deseja simular, caso o 
mesmo digite valores fora da faixa permitida ou incompatíveis, alguns limites e testes de segurança 
foram implementados. Um valor incompatível ou fora da faixa irá alertar o usuário através de uma janela 
de aviso, como mostrado na Figura 7. 
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Figura 7 – Janela de aviso de valor incompatível. 

4.2 Resultados de simulação 

A seguir são apresentados alguns resultados de simulação do sistema de nível de líquido em 
tanques. A primeira simulação, apresentada na Figura 8, corresponde a um sistema com três tanques 
acoplados, todos com 40 cm de altura, com entrada de líquido em todos os tanques e saída apenas nos 
tanques 1 e 3. O estado inicial é de 5 cm para o tanque 1, 10 cm para o tanque 2 e 15 cm para o tanque 
3. Esta configuração foi simulada em malha aberta por um período de 60s. No painel “Sinais” são 
apresentados os gráficos dos níveis de líquido em cada um dos tanques e no painel “Animação” o estado 
final dos tanques. 

 

Figura 8 – Simulação em malha aberta de três tanques acoplados. 
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A segunda simulação, apresentada na Figura 9, corresponde a um sistema mono-tanque com 40 cm 
de altura. O estado inicial é de 10 cm e a referência 20 cm. Para este caso foi escolhido um controlador P 
com 10pk . Esta configuração foi simulada em malha aberta por um período de 200s. No painel 

“Sinais” são apresentados o gráfico do nível de líquido no eixo da esquerda e o sinal de controle no eixo 
da direita. No painel “Animação” é apresentado o estado final do tanque. Como esperado, o sistema não 
conseguiu atingir o nível de referência, devido ao controlador ser do tipo proporcional. O erro de regime 
permanente neste caso foi de 3,35 cm, atingido em cerca de 75s de simulação. 

 

Figura 9 – Simulação em malha fechada de um tanque: controlador P. 

A mesma configuração da segunda simulação foi utilizada em uma terceira simulação, apresentada 
na Figura 10, no entanto escolhendo-se um controlador PI, com 10pk e 1ik . Neste caso verifica-se 

que o sistema estabilizou-se no valor de referência, isto é, com um nível final de 20 cm, em cerca de 150s 
de simulação. 
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Figura 10 – Simulação em malha fechada de um tanque: controlador PI. 

5. CONCLUSÕES 

Neste artigo foi apresentado um simulador de sistemas de nível de tanques. Além de apresentar a 
resposta dinâmica da altura de nível de líquido nos tanques na forma de gráficos, o simulador também 
apresenta uma animação do processo, de forma que o usuário possa visualizar a variação de nível no 
tanque como se o mesmo fosse real. Como neste sistema foi considerado apenas o controlador PID, no 
futuro pretende-se fazer a extensão para outros tipos de controladores. 
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SINTONIA DE CONTROLE EM MALHA DE CONTROLE POR REALIEMNTAÇÃO 
NEGATIVA DE PRESSÃO DA PLANTA PILOTO PP-NVP 

Jéssica Mendes Telles; Nayane Santos; Silvino José P. S. Bastos e José Lamartine Neto 
Instituto Federal da Bahia - Campus Salvador 

jeutelles@hotmail.com – nany.santos5@hotmail.com – silvino_bastos@hotmail.com - 
joselamartine@yahoo.com.br 

RESUMO 
Controladores lógicos substituem o ser humano nas mais variadas tarefas automáticas, não apenas na 
indústria como em áreas diversas, como em aeronaves ou ambientes domóticos. Estes controladores 
possuem utilitários e ferramentas capazes de lhes fornecer cada vez mais precisão em correções de 
erros. Entretanto, é inviável ainda se pensar na máquina agindo de maneira total independente. Desta 
forma, para que tais tarefas sejam efetuadas com êxito e de maneira eficiente pelos controladores, é 
necessário que haja uma correta sintonia destes, de forma a ter o equilíbrio preciso de seus diferentes 
modos de correção, como ocorre no controlador PID. 
Este artigo visa levar de maneira didática um amplo conhecimento sobre sintonia de controladores PID, 
mostrando situações reais e uma situação prática de controle. Visa também desenvolver e aplicar os 
conhecimentos gerais obtidos durante o curso, explicando processos industriais e por fim detalhando 
estudo da sintonia de controle, realizando o experimento prático na planta-piloto PP-NVP/FB, planta 
construída por alunos, instalada no laboratório de Controle de Variáveis no IFBA campus salvador. Para 
a realização deste trabalho, foi feita uma coleta de conteúdo em literaturas a respeito de processos 
industriais, bem como revisão do estado da arte e, por fim, a realização do experimento prático e 
levantamento de dados. Este trabalho foi realizado em equipe de três integrantes, como atividade 
complementar para avaliação na matéria de Controle II, no curso técnico integrado de Automação e 
Controle Industrial. Este artigo será dividido em sete seções: Introdução, Fundamentação Teórica, 
Objetivo, Metodologia, Discussão, Conclusão, Referências Bibliográficas.  
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1. INTRODUÇÃO 

No século XVIII a construção de máquinas e equipamentos e a atribuição dos mesmos nas indústrias 
onde as operações realizadas eram feitas manualmente foram substituídas pelo marco da Revolução 
Industrial: as máquinas à vapor. Com o objetivo de medir, controlar e atuar sem interferência humana, 
como nas maquinas motrizes.  
No século XX, surge a “Produção em Série” (Fordismo). Henry Ford desenvolveu técnicas e aplicou-as na 
produção de carros nos Estados Unidos, resultando em recordes de produção no menor tempo possível. 
Ainda nesse século surgiram alguns controladores, atuadores inteligentes, robôs, protocolos de 
comunicação de rede, etc., tornando possível o controle de processos. 
Com o passar dos anos as preocupações aumentaram com a qualidade, quantidade, tempo, lucro, 
segurança e, principalmente nos últimos tempos, meio ambiente.  
O controle automático está presente nas áreas comuns do cotidiano: comerciais, domésticas e 
industriais. Suas principais vantagens envolvem a eficiência, rapidez e segurança. Possibilitando assim o 
controle de processos muito complexos, os quais não tornam possível a utilização de controle manual. 
Este trabalho dedica-se a relatar o processo encontrado para a sintonia mais eficiente da Planta Piloto 
PP NVP, prática realizada durante os estudos de sintonia de controle realizados no IFBA. A Planta Piloto 
em questão [Figura 1] visa tornar mais didática a compreensão do conhecimento sobre controle 
industrial. A mesma tem por objetivo controlar as variáveis de nível, pressão e vazão. Seu 
funcionamento implica no transporte de água do tanque de armazenamento (TQ-01) para o vaso de 
pressão (VS-01) por intermédio de uma bomba (BB-01). A água retorna para o tanque pela ação da 
pressão de ar comprimido gerado por um compressor. 

Figura 1 - Fluxograma da PP-NVP. [6] 
A malha de controle de pressão utiliza a estratégia de controle por realimentação (feedback), regulando 
desta forma a de ar que vem diretamente da alimentação pneumática. O nível de água no vaso de 
pressão (VS-01) [Figura 2] influi diretamente na pressão do vaso, tornando o nível neste diretamente 
proporcional a pressão contida no mesmo. Ao ser identificada queda de pressão no vaso, o controlador, 
de ação direta, envia um sinal para a válvula de controle, ar para fechar (normalmente aberta), que por 
sua vez aumenta a sua abertura.  
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Figura 2: Fluxograma relativa a malha de pressão [6] 
 

  

 

2. Fundamentação Teórica 
Neste Capítulo será feita uma revisão da literatura pesquisada a respeito das teorias da Sintonia de 
Controle, mencionando temas e assuntos relacionados ao conteúdo abordado. 

2.1 Teoria Geral Dos Sistemas 

Como hoje se concebe, o homem, desde as mais antigas civilizações, vive a eterna busca atrás da razão 
sua existência e o ambiente que o cerca. [2] Segundo dados de pesquisas antropológicas a respeito de 
civilizações anteriores, há 5.000 anos já foi identificado o mesmo propósito perseguido, resumindo os 
objetivos da teoria de sistemas: O “esforço humano para prever o futuro” [2]. Tal previsão, inicialmente 
cunhada em uma concepção mística, com a causa de seus acontecimentos creditada a uma entidade 
superior, passou posteriormente para uma fase determinista e atualmente encontra-se sedimentada em 
um entendimento probabilístico, fundamentado em cálculos.  
A filosofia dos sistemas é voltada para a ética, a história, a ontologia (porontologia entende-se a 
concepção que estuda as características fundamentais do ser, da coisa ou de uma ciência, sem as quais 
não existiria este objeto. Em outras palavras, trata-se da definição do ser /coisa) e a epistemologia 
(epistemologia é o estudo dos limites do conhecimento e dos mistérios que o tornem válido) e 
finalmente da metodologia de sistemas. [2] Sistemas são abstratos ou conceituais quando compostos de 
conceitos, planos, hipóteses e idéias. Em projetos, diagramas ou mesmo mapas, os símbolos 
representam atributos e objetos, que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. São 
denominados “software” ou sistemas “virtuais”. [3] 
Quase sempre sistema físico (hardware) opera em concordância com o sistema abstrato (software). É o 
exemplo de uma escola com suas salas de aulas, carteiras, lousas, iluminação etc. (sistema físico) para 
desenvolver um programa de educação (sistema abstrato); ou um centro de processamentos de dados, 
onde o equipamento e os circuitos processam programas de instruções ao computador. [3] A pesquisa 
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empírica é a experimentação e comprovação sobre sistemas que abrange a descoberta ou 
estabelecimento de leis, a adequação e estudos de simulação com sistemas. [2] 

2.2 Tipos De Processos 

Existem processos que, normalmente, são encontrados não só na indústria, como na natureza, estes 
são: Primeira e Segunda ordem.  

2.3 Estrutura: 

De forma estrutural, classificam-se os processos típicos da seguinte forma: 
PRIMEIRA ORDEM 
É o processo que tende a ter a resposta mais rápida após o próprio sinal do controlador (quase 
instantâneo) [Figura 3]. O processo cujo tempo de resposta é classificado como primeira ordem, 
apresenta tipicamente um gráfico de resposta de meia parábola [Figura 4]. Pode-se citar como um 
exemplo de processo de primeira ordem a pressão em uma tubulação. 

Figura 3: Sinal de correção do controlador : 
http://www.lncc.br/~labinfo/tutorialRN/frm1_neuronio.htm> 

[5] 

Figura 4: Processo de Primeira Ordem. Identificação e Controle Adaptativo 
SEGUNDA ORDEM 
Este tipo de processo responde indiretamente ao sinal do controlador. Sua variação ocorre em função 
de outra variável que responde diretamente ao sinal de correção do controlador. O gráfico de resposta 
de um processo de 2ª ordem possui um período ainda maior, demorando ainda mais para chegar ao 
ponto de correção. Um exemplo de processo de primeira ordem é a temperatura de um trocador de 
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calor, uma vez que esta só pode ser controlada em função da vazão de combustível nos queimadores 
(processo de 1ª ordem). 
Além de 1ª e segunda ordem, existem outros processos ligados de forma ainda mais indireta ao sinal do 
controlador, dependendo de duas variáveis ou mais para seguir este. 

2.4 Controle PID 

O Controle de processos é um campo do conhecimento da Engenharia fortemente relacionado à 
operação e à instrumentação, sendo esta uma importante área da engenharia do equipamento, voltada 
para os dispositivos que permitem realizar a tarefa de regulagem do processo [1]. A operação, de uma 
forma abrangente, sempre envolve algum modelo do processo: é a prática da engenharia de modelos de 
processo.  
O controlador PID é o controlador mais utilizado na indústria. Merece desta forma especial atenção na 
formação de engenheiros de controle e automação. [4] 
De maneira prática, um controlador PID pode, por exemplo, efetuar a regulagem da temperatura de 
saída de um fluido que passa por um permutador de calor. Para mantê-la próxima de um valor desejado, 
sempre que houver um erro (diferença) entre ele e o valor de temperatura medido, o sistema 
desencadeará, naturalmente, determinada ação sobre uma válvula, abrindo-a ou fechando-a, 
aumentando ou diminuindo a vazão de água de refrigeração para o trocador de calor. [1] 
O controlador PID é o algoritmo de controle mais difundido nas unidades industriais em todo o mundo. 
Além de estar disponível em praticamente todas as plataformas de controle comerciais, ele é um 
algoritmo robusto, de fácil entendimento, e capaz de prover performance satisfatória para uma grande 
variedade de processos industriais. No entanto, seu desempenho para a grande maioria dos casos está 
muito aquém do esperado. Estimativas mostram que apenas 20% das malhas de controle industriais 
estejam funcionando de forma adequada, diminuindo a variabilidade do processo [5]. Assim, devido a 
necessidade de melhorar o desempenho das malhas de controle industriais, foi desenvolvida uma 
metodologia complexa, porém intuitiva, através da qual é possível sintetizar controladores do tipo PID 
de qualquer parametrização, baseada em um problema de otimização no domínio da frequência, que 
minimiza a diferença entre a resposta do sistema em malha fechada frente à uma variação do tipo 
degrau unitário, e uma resposta específica desejada, representada pela função desempenho alcançável 
(FDA). Diversas alternativas foram propostas para automatizar todo o procedimento e facilitar a sua 
utilização, porém foi deixado um grau de liberdade para o usuário alterar o nível de desempenho 
desejado, através da variação de um único parâmetro que indica a velocidade da resposta da FDA. 
Adicionalmente, foi feita uma série de recomendações sobre como variar o nível de desempenho 
desejado, respeitando as restrições inerentes do processo e os limites de estabilidade para diferentes 
tipos de casos. Para processos mais complexos, onde o comportamento dinâmico não é representado 
de forma satisfatória por um único modelo nominal, foi desenvolvida uma metodologia alternativa, 
adequada para um sistema multi-modelos, caracterizado por um conjunto de modelos lineares 
representativos de diferentes pontos de operação. Esta metodologia é uma extensão da original, porém, 
com a resolução de um problema de otimização multi-objetivo com formulação do tipo min-max, onde 
minimiza-se o máximo desvio entre a resposta em malha fechada de cada modelo considerado e uma 
única FDA. Neste tipo de abordagem, é estabelecido um compromisso entre o desempenho atingido em 
todos os pontos de operação, quando controlado por um único controlador PID. [5] 
O controlador clássico PID (Proporcional, Integral, Derivativo) é largamente utilizado na indústria de 
processos, sendo uma solução que oferece um bom compromisso entre simplicidade e bom 
comportamento em malha fechada. Existem, destarte, situações onde a sua utilização não leva a uma 
solução satisfatória, sendo necessárias técnicas mais sofisticadas de controle. [6]. Trabalhos de pesquisa 
recentes, mostram que mais de 95% das malhas de controle de processos industriais são do tipo PID e 
que as estruturas de controle distribuído mais complexas têm o PID como elemento básico. [6]  
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O controlador PID possui três ações distintas de controle: uma Proporcional(P), uma Integral (I) e outra 
Derivativa(D). A lei de controle em tempo contínuo é dada pela equação na Figura 5: 

Figura 5 – Equação do Controle PID [6] 

2.5 Sintonia 

2.6 Método de Cohen e Coon 

os quais resultam de uma análise do processo em malha aberta.  
Este método ,CC, costuma produzir sintonias agressivas. Sugere-se na prática diminuir inicialmente os 
ganhos (diminuir o ganho proporcional, aumentar o tempo integral e diminuir o derivativo) e ir 
aumentando posteriormente estes ganhos em função da observação do comportamento do processo 
[Figura 6]. 

2.7 Método de Ziegler e Nichols 

Para obter a dinâmica do processo eles sugerem um teste em malha aberta, onde, com o controlador 
em manual, gera-se uma variação em degrau na saída do controlador. Pela resposta do processo a esta 
perturbação, calcula-se a taxa de variação e o tempo morto. E aplica-se na Tabela abaixo: 

Figura 6 [1] 
A vantagem deste método de identificação do modelo é que ele pode ser aplicado a processos 
integradores, que não apresentam um ganho finito para uma perturbação em degrau. 
Já no método baseado em malha fechada se trabalhar com margem de segurança (Figura 7), escolhendo 
para o ganho proporcional um valor suficientemente afastado do ganho limite. Uma margem de 
segurança típica pode ser de 50%, ou seja, reduzir o ganho último pela metade, promovendo uma de 
sintonia do controlador para afastá-lo do limiar da instabilidade. 

0838



Figura 7 [1] 
Para uso da tabela, deve-se conhecer o ganho último (ku) e o período da oscilação sustentada (Pu). 

2.8 Critérios De Estabilidade 

Antes de obter-se a sintonia de um controlador PID é imprescindível definir o critério de desempenho 
desejado para a malha. Podemos citar como exemplos: 
A temperatura deve ser mantida o mais próximo de 200ºC e nunca exceder 250ºC 
O sistema de freio deve parar um carro a 200 km/h em 50 metros sem derrapar  
A mudança de um ponto operacional para outro deve ser o mais rápida possível e sem sobrevalor (sem 
ultrapassar o novo set-point) 
A malha deve ser lenta para não perturbar outro sistema de controle mais crítico para a planta. 
Podemos listar também alguns critérios de desempenho utilizado para sintonia de controladores do tipo 
PID: 
O menor overshoot possível;  
Razão de declínio igual a ¼; 
O menor tempo de ascensão de subida possível; 
O menor tempo de assentamento possível (tempo de desvio em regime permanente é menor que 5%). 
Mínima energia ou atuação na variável manipulada; 
Utilização de um índice de desempenho para avaliar a qualidade do controle. 
[9] 
Tais índices podem ser calculados através do acompanhamento da trajetória da curva da variável 
controlada em relação ao seu valor de referência desejado ao longo de uma janela de avaliação. 
Podemos citar como alguns índices de desempenho e suas definições: 

������ �� 
����� �����

��������� ���������

IAE Integral do módulo do erro 

ISE Integral dos erros ao 
quadrado 

ITAE Integral do Módulo do Erro 
vezes o tempo

Tabela 1 [9] 
Dos índices citados “e(t)” é a diferença entre o valor medido da variável controlado e o valor desejado 
pra ela em cada instante (t) ao longo da janela de avaliação ser satisfeitos simultaneamente. Logo, na 
prática, deve existir uma solução de compromisso. Além disso, deve ter mínima sensibilidade de 
controle para mudanças de parâmetros do processo, isto é, robustez necessária para as incertezas no 
modelo utilizado durante a sintonia. Tal robustez é outra característica desejada para o controle. 
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Traduz-se robustez como uma garantia de que os polos da função de transferência em malha fechada, 
possuindo a parte real negativa para todos os possíveis modelos dinâmicos do processo. 

3. OBJETIVO 
Este trabalho tem como finalidade encontrar valores de ganhos adequados ao processo, de forma a 
obter-se uma sintonia eficiente na malha de controle da PP-NVP (planta estudada). Para que o mesmo 
seja alcançado foi necessária uma revisão da literatura encontrada a respeito de métodos de sintonia de 
controle, bem como o levantamento de dados de desempenho atual da própria planta. 
Por fim, é esperado que a meta seja alcançada, obtendo-se uma sintonia eficiente ao processo e 
também uma compreensão consistente do conteúdo abordado. 

4. METODOLOGIA

4.1 Levantamento de Dados 

Após aprofundarmos nas teorias coletamos os dados do processo para que através de cálculos 
chegássemos ao valor ideal para o controlador PI. 
Foram realizadas algumas mudanças na planta piloto antes de sintonizá-la. Mudanças essas como a 
troca do transmissor de pressão que passou a operar numa faixa de 5 a 11 PSI e a válvula operando com 
uma faixa de 4 a 10 PSI. Modificação também feita na ligação pneumática da malha de pressão, onde 
havia uma ligação entre válvula- transmissor e passou a ser vaso-transmissor. Por ultimo, a troca do 
controlador ECKARDT P-417 para FOXBORO 58P5. 
Como modelo foram aplicados três diferentes situações no vaso de pressão, tais essas simbolizam a 
variação do nível na situação real obtendo três volumes diferentes, ou seja, três vasos diferentes. Foram 
aplicados tais níveis no VS-01: 25%, 50% e 75%, onde no primeiro caso a uma maior movimentação de 
pressão em relação ao ultimo caso e então foi feita uma média entre os valores obtidos. 
Para a coleta de dados foi necessário a ligação da mala Wallace no processo para ser aplicado o degrau 
na entrada de 25% (8,5 a 7,0 PSI), após a aplicação do degrau observa-se como a variável principal se 
comportaria em relação ao tempo. Após a coleta de dados verificou-se através de gráficos o 
comportamento de cada uma delas. (Anexo). Observou-se que nos três casos, houve uma curva 
característica de uma dinâmica de processo de primeira ordem com um pequeno tempo morto. 
Os gráficos que estão no anexo, foram obtidos através de filmagem do comportamento do controlador 
após ser aplicado o degrau de entrada.  
Dados encontrados na tabela 2. 
A coleta de dados foi feita em malha aberta com controle manual. 

 
Figura 8 [1] 
Aplicou-se também um degrau de entrada inverso de 7,0 a 8,5 PSI e observamos que ele te como 
característica ser mais rápida que a aplicação anterior (8,5 a 7,0 PSI). (Anexo) 
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4.2 Testes 

Para realizar os testes para sintonizar a malha de pressão da planta piloto, foram aplicados os valores 
achados a partir dos dados recolhidos (Figura 9). Com alguns ajustes finos feitos no controlador foram 
sintonizados com sucesso, mesmo com off-set de menos de 1%. 

4.3 RESULTADOS 

Para sintonizar foi utilizado o método de Cohen Coon conforme a Figura 9: 

 
Figura 9 [1] 
Onde Kp é o ganho do processo;  constante de tempo; Td é o tempo morto. Se o nível se encontra 
em 25%; Kp =  = 19,5 segundos; Td = 1 segundo; Se o nível estiver em 50%; Kp =  = 18,32 
segundos ; Td = 1 segundo; Se o nível estiver em 75%; Kp =  = 14 segundos; Td = 1 segundo; Média:  

undos ; Td= 1 segundo. 
De acordo com os valores obtidos através de dados recolhidos no processo (Anexo I) obtiveram-se os 
dados da Tabela 2: 

Controlador Kc i d 

P 14,63 - - 

PI 12,99 2,96 s - 

PID 19,29 2,4 s 0,36 s 

Tabela 2 [1] 

5. DISCUSSÃO 
A pressão é uma variável fácil em relação ao controle de processo, onde normalmente o controle PI atua 
sobre o mesmo. Pela sua grande capacidade ela pode apresentar auto regulação, caso não haja vazão. 
Como característica o controle de pressão apresenta um tempo morto pequeno. Isto foi visto durante a 
coleta de dados da malha de controle de pressão da planta piloto, onde esta, após aplicarmos o degrau 
de entrada de 25% a resposta da variável foi bastante rápida, ou seja, o tempo morto foi quase 
desprezível. 
O modo derivativo aplicado ao controle de pressão pode não levá-lo a estabilidade, pois o processo já 
apresenta características de grande velocidade e adicionando o modo derivativo no controle da pressão, 
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formando um controlador PID, torna o processo sensível a ruídos, por isso este modo de ação é pouco 
utilizado para o controle de pressão. 
Foi exposto que o tempo integral é pequeno. O controlador atuava com o modo integral em minutos, a 
conversão de segundos para minutos pareceu termos o tempo integral menor. Porém isto é de 
acontecimento positivo, pois esta é uma característica do controle de pressão. Logo se conclui que as 
relações entre a teoria e a prática estão ambas de acordo. 
O controlador age de modo sensível por causa do seu ganho, quanto maior mais sensível estará o 
controlador, ou seja, qualquer mudança no set-point do processo o controlador agirá, no princípio, de 
forma que oscila bastante até entrar em sintonia novamente, porém isto só será possível diminuindo o 
ganho do controlador ou fazendo ajustes finos no mesmo para que esse comporte-se ao máximo 
possível de acordo com que o processo oferece.  
A partir das observações feitas anteriormente percebe-se que os valores encontrados através do 
método de Cohen Coon, não estão definitivamente corretos, pois houve mínimas correções feitas na 
planta piloto durante todo o teste para sintonizar a PP-NVP. Porém, não são todos os parâmetros a 
sofrerem ajuste, por exemplo o tempo integral, que estava corretamente de acordo com o processo 
proposto. 

6. CONCLUSÃO 
O método de Cohen Coon foi o escolhido para sintonizar o processo, pois os outros métodos não se 
adequavam ao processo, como o exemplo do Ziegler- Nichols que para ser aplicado ao processo deveria 
estar numa faixa pré-estabelecida, citada na Figura 10: 

 
Figura 10 [1] 
De acordo com os cálculos feitos o processo não estaria dentro desta faixa. O método de Cohen Coon foi 
o mais confiável para a aplicação da sintonia. 
Após coletar dados, realizando testes em malha aberta, realizar cálculos dos parâmetros de controle 
aplicar no processo e realizar pequenos ajustes na planta piloto, obtivemos um ótimo resultado de 
sintonia. Logo conclui-se que o método escolhido para sintonizar a malha de controle de pressão na 
planta piloto PP-NVP foi eficaz. 
Foi necessário aplicar rigorosamente cada valor encontrado para a sintonia de controle, como o ganho 
do controlador proporcional e o tempo integral, para que pudéssemos observar como o controlador iria 
agir com as mudanças no set point. Primeiramente ouve grande oscilação, porém após ajustes finos a 
sintonização foi feita. 
Para obter uma sintonia eficaz, foi preciso conhecer o processo e o método a qual utilizamos, pois a 
partir destes parâmetros qualquer desvio seria reconhecido e corrigido através destes conhecimentos. 
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Este artigo descreve uma ferramenta computacional para detecção em tempo real de defeitos internos em 
TPCs. Os possíveis defeitos internos considerados no TPC são nas colunas capacitivas e/ou nos 
enrolamentos do TP intermediário. Essa ferramenta tem como entrada as tensões amostradas dos secundários 
dos TPCs. A sua formulação é baseada na transformada wavelet discreta, que caracteriza claramente um 
defeito interno no TPC. É utilizado um modelo de TPC retirado da literatura para avaliar o algoritmo 
proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo proposto é eficiente  para detecção de defeitos 
inernos no TPC.

��������������� manutenção preditiva, defeito interno no TPC, transformada wavelet discreta

� ���������� 
Os sistemas de proteção têm como finalidade proteger os equipamentos que constituem o sistema elétrico de 
potência, tais como, transformadores, linhas de transmissão ou geradores, mantendo a continuidade do 
serviço de energia e evitando danos a estes equipamentos. O adequado funcionamento do sistema de 
proteção depende grandemente da acurada reprodução das variáveis da alta tensão nos secundários dos 
Transformadores de Instrumentos (TIs). Nesse sentido, a manutenção adequada dos TIs é um ponto chave 
para aumentar a disponibilidade do sistema, incrementando os lucros das empresas de energia.  

Entre os TIs tem-se os Transformadores de Potencial Capacitivo (TPCs) que reproduzem os efeitos 
transitórios e de regime permanente aplicados ao circuito de alta tensão no circuito de baixa tensão. Defeitos 
nesses equipamentos prejudicam a sua classe de exatidão, modificando os resultados no circuito de baixa 
tensão, podendo levar a atuação indevida da proteção, prejudicando à supervisão do sistema. 

Há vários estudos na literatura abordando TPCs. Iravani et al (1998), Kezunovic et al (1992) e Fernandes Jr. 
et al (2007) realizaram estudos sobre o desempenho de modelos de TPCs quando submetidos a transitórios. 
Izykowski et al (1998), Zadeh (2004) e Kang (2007) desenvolveram métodos para mitigar os distúrbios da 
tensão secundária de TPCs quando a tensão do sistema de transmissão/subtransmissão de energia sofre uma 
mudança brusca de estado. Outros estudos abordaram a manutenção preditiva dos TPCs através de medições 
em tempo real obtidas no seu secundário. Michaelis (2003) apresentou dois métodos para realizar o 
monitoramento contínuo de TPCs, utilizando controladores lógicos programáveis e interfaces Homem-
Máquina. Os dois métodos são baseados na diferença entre as tensões das fases para detectar a deterioração 
dos elementos capacitivos ou avarias nestes equipamentos. Lachman (2007) apresentou uma ferramenta de 
monitoramento remoto e avaliação do estado operativo de TPCs instalados em subestações em operação. A 
metodologia empregada neste sistema foi baseada no monitoramento das tensões de seqüência zero 

0863



resultantes de cada conjunto trifásico de TPCs instalados nos barramentos e baias das linhas de transmissão 
ou transformadores da subestação. 

Neste trabalho é apresentado um algoritmo para detecção on-line de defeitos internos nos TPCs. O algoritmo 
utiliza tensões amostradas em tempo real advindas do secundário dos TPCs e aplica Transformada de 
Wavelet (TW) para identificar um possível defeito interno. Os resultados deste algoritmo podem ser 
utilizados na manutenção preditiva dos TPCs. 

O trabalho é organizado da seguinte forma: seção 2 analisa os possíveis defeitos internos que ocorrem nos 
TPCs e seu efeito no comportamento do equipamento dentro do sistema elétrico; na seção 3 é apresentado 
uma metodologia de detecção de defeitos internos nos TPCs; na seção 4 são apresentados os resultados da 
aplicação dessa metodologia em um TPC através de simulações computacionais e na seção 5 é feita a 
conclusão do trabalho. 

� ���� ������ �� ������� � 
A Manutenção Preditiva (MP) pode ser definida como a atuação realizada com base em modificação de 
parâmetro de condição ou desempenho, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. Seu objetivo é 
prevenir as falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamento de parâmetros diversos, 
permitindo a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Ela privilegia a disponibilidade 
à medida que não promove a intervenção nos equipamentos ou sistemas, pois as medições e verificações são 
efetuadas com o equipamento produzindo (Endrenyi et al, 2001). 

Devido aos componentes internos dos TPCs serem de difícil acesso, A MP desses equipamentos geralmente 
é baseada em medições feitas no seu lado secundário, eliminando à necessidade de desmontá-los ou de 
acesso aos seus componentes internos (Michaelis, 2003), (Lachman, 2007) .  

Entre os TIs, o TPC é o equipamento que apresenta maior complexidade na representação de seu circuito 
equivalente. De acordo com Fernandes Jr. (2003), a dificuldade é maior em virtude da presença de 
capacitores de alta tensão, elementos não lineares, dispositivos de proteção e capacitâncias parasitas nos 
enrolamentos do seu transformador de potencial indutivo. A obtenção dos parâmetros do equipamento para 
freqüências mais altas também constitui um obstáculo para a sua modelagem, pois requer a medição em 
laboratório da resposta em frequência para que os resultados sejam validados. 

A metodologia empregada nos estudos encontrados na literatura, referentes à modelagem dos TPC’s, 
consiste em adotar um modelo básico e a partir dele realizar estudos para verificar como os parâmetros do 
circuito interferem na resposta em freqüência. Após a verificação dos itens que têm maior e menor influência 
para a resposta do equipamento nas faixas de freqüência analisadas, o circuito inicial é reformulado. Essa 
reformulação consiste em dar mais ênfase à representação dos parâmetros de maior influência na resposta do 
TPC e retirar do modelo os itens que não interferem de forma significativa. 

Neste trabalho foi adotado o circuito equivalente do TPC adotado em Fernandes Jr. (2003) (Figura 1). O 
modelo é constituído por divisor de tensão capacitivo, reator de compensação, transformador de potencial 
intermediário e circuito supressor de ferro-ressonância.  

De acordo com Zadeh e Li (2008) o divisor de tensão capacitivo reduz a tensão de entrada para um valor 
intermediário que será entregue aos terminais do TP indutivo (C1 e C2 representam as capacitâncias do 
divisor de tensão). O reator de compensação é uma reatância ajustável utilizada para manter em fase as 
tensões de entrada e de saída do equipamento (Lc, Rc e Cc representam a indutância, a resistência e a 
capacitância parasita, respectivamente, do reator de compensação). Os ajustes de amplitude geralmente são 
feitos por meio de derivações presentes no TP intermediário que é responsável por fornecer uma tensão de 
saída compatível com os equipamentos que estão conectados na saída do TPC (Lp e Rp representam a 
indutância e a resistência do enrolamento primário do TP indutivo; Lm e Rm são a indutância e a resistência 
do ramo de magnetização do TP indutivo). O reator de compensação e o TP intermediário possuem núcleo 
ferromagnético. Além de introduzirem perdas, eles também produzem ferro-ressonância devido a não-
linearidade dos núcleos de ferro. Para mitigar esse problema os fabricantes incluem no TPC um circuito 
supressor de ferro-ressonância (M representa a indutância de acoplamento de um reator não saturável, 
ilustrado por Lf1 e Lf2, Rf  e Cf representam a  resistência e a capacitância do circuito supressor de ferro-
ressonância). 
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������ � � � ����� �� ��� ������� 

� � ����� �������� 
Esta seção descreve inicialmente a transformada de wavelet e logo após, um algoritmo baseado em TW que 
analisa as tensões trifásicas amostradas em tempo real do secundário do TPC para detectar um possível 
defeito interno do equipamento. São analisados defeitos na coluna de capacitores e nos enrolamentos do TP 
indutivo.  

�.������������� �� � ������ 
Apesar de algumas das idéias que fundamentam a teoria da Transformada Wavelet existirem desde 1910 com 
as descobertas de Haar, o desenvolvimento dessa ferramenta começou a ocorrer de fato a partir da década de 
80. As wavelets são ferramentas de grande eficiência em aplicações nos mais variados campos da 
engenharia, principalmente pela sua característica de localização espaço-frequência. A principal vantagem da 
TW é a sua capacidade de realizar uma análise local, ou seja, analisar um sinal em um ponto ou região 
específica. É capaz também de revelar algumas características presentes nos sinais, tais como pontos de 
descontinuidades e picos suaves entre outros. Em sinais elétricos, a análise wavelet é capaz de localizar, com 
precisão, os instantes de tempo de ocorrência de eventos transitórios. 

Wavelet é uma forma de onda de duração limitada e com um valor médio zero. Enquanto a análise de 
Fourier se utiliza de ondas senoidais que não possuem limite e são previsíveis, as wavelets são irregulares e 
assimétricas. A análise de Fourier divide o sinal em senóide de diversas freqüências. A analise de wavelets 
divide o sinal em versões deslocadas e com diferentes escalas da wavelet original (wavelet mãe). 

A transformada wavelet contínua (TWC) de um sinal f(t) em relação à wavelet-mãe w(t) é definida pela Eq. 
01.

+∞

∞−

−= dt
a

btwtf
a

baF )(1),(      [Eq. 01] 

Nessa equação a representa o fator de escala e b o de translação. 

A análise de wavelets permite que um sinal seja decomposto em duas partes. Uma com as “altas freqüências” 
e outra com o restante do sinal. Ao aplicar o processo sucessivamente podemos decompor o sinal em 
componentes de freqüência cada vez menores. 

Um coeficiente da TWC, para determinado valor de a e b, representa o grau de semelhança entre a wavelet-
mãe dilatada/transladada e o sinal original. O conjunto de todos os coeficientes associados ao sinal f(t) 
caracteriza a representação desse sinal em relação à wavelet w(t).  

A discretização dos parâmetros a e b origina a Transformada Wavelet Discreta (TWD). O espaço de 
definição do sinal não é uniformemente discretizado, sendo que a discretização do parâmetro de translação 
depende da escala da wavelet-mãe (Filho, 2003). Neste trabalho foi utilizada a TWD para a análise dos sinais 
do TPC. 

A expressão matemática para a TWD é mostrada NA Eq. 02. 
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Onde a�a0
m representa o fator de escala e b� nb0a0

m o de translação (ambos função de um parâmetro �) e  �
é�a amostra do sinal de entrada.  

�uando um sinal é decomposto pela TWD, ele é separado em n�veis, estando cada um deles relacionado a 
uma banda de freqüência. Essa avaliação em diferentes n�veis de detalhes é denominada análise multi-
resolução. 

A técnica de análise multi-resolução permite a decomposição de um dado sinal em diferentes n�veis de 
resolução, fornecendo importantes informaç�es tanto no dom�nio do tempo como da freqüência. Por esta 
técnica, o sinal analisado é primeiramente decomposto em dois outros sinais, uma versão detalhada e outra 
atenuada, através de filtros passa alta e passa baixa que são representados matematicamente por funç�es 
Wavelets e funç�es escala, respectivamente. O sinal atenuado, proveniente do filtro passa baixa, é 
novamente decomposto, resultando em dois novos sinais detalhados e atenuados, em diferentes n�veis de 
freqüência. Este processo é repetido até obterem-se as informaç�es desejadas associadas a determinados 
n�veis de freqüências. As componentes de baixa freqüência fornecem a identidade do sinal e as componentes 
de alta freqüência, por outro lado, fornecem os detalhes do sinal. 

Para a utilização desse algoritmo no cálculo da transformada wavelet discreta, é necessário que o 
comprimento do sinal em análise seja uma potência de dois. O comprimento do sinal determina o n�mero de 
n�veis poss�veis de serem calculados. Este n�mero de n�veis é justamente em potência de dois. 

A energia contida em cada um dos sinais decompostos do sinal de entrada pode ser calculada pela Eq. 03. 

�����
2

)(
+∞

∞−
=      [Eq. 03] 

A função �(t) representa um sinal decomposto em um determinado n�vel.  

������������ �������� 
O algoritmo proposto considera como entrada o sinal amostrado das tens�es do secundário do TPC com uma 
taxa de amostragem de �,�� ��z, que corresponde a 2�� pontos por ciclo a �0 �z. Esse valor garante a 
obtenção de � diferentes n�veis de resolução, considerado suficiente para o estudo proposto. Essa 
amostragem pode ser obtida diretamente dos relés digitais ou oscil�grafos digitais que estejam ligados ao 
secundário do TPC, ou através de um conversor anal�gico/digital usado especificamente para esse fim. Nesta 
fase da pesquisa foi considerado que esses dados estão dispon�veis, ficando para uma posterior análise a 
melhor forma de captura-los em tempo real.  

O segundo passo consiste na geração de um sinal de referência, a partir do sinal real coletado. Este sinal tem 
a finalidade de estabelecer um padrão de comparação com o sinal real, com base na energia dos coeficientes 
da forma de onda dos sinais reais e de referência. A obtenção do sinal de referência depende da determinação 
de sua fase e amplitude. Esses parâmetros podem ser obtidos por diferentes métodos, por exemplo, pela 
obtenção da componente fundamental da Transformada de Fourier ou pela aplicação do método dos 
��nimos �uadrados. Neste trabalho aplicou-se o método dos m�nimos quadrados considerando que o sinal 
de referência tenha a sua fundamental na frequência de �0 �z.  

Estabelecido o sinal de referência, o procedimento se desenvolve com a aplicação da análise multi-resolução 
no sinal real e de referência, com o intuito de identificar poss�veis distorç�es na forma de onda. 

Tomando como base o comportamento dos n�veis de detalhamento, para os sinais envolvidos na análise, 
podem-se estabelecer critérios para a classificação dos dist�rbios por meio da energia dos diversos n�veis de 
detalhamento. 

Para a obtenção dos critérios de classificação dos dist�rbios observou-se a necessidade de avaliação da 
diferença percentual de energia, para o sinal real e de referência (�aouda et al., 2000). Nesta etapa, realizou-
se o cálculo da diferença percentual de energia entre o sinal real e o sinal de referência segundo a Eq. 0�. O 
resultado pode ser visto na Figura 2. 
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������ � � ����������� �� �� ����� ��� ����� � ���� ������ �� ������������ ������� ���� �� � 

A classificação consiste em determinar que tipo de problema há no sinal que foi recebido pelo software. Esta 
classificação é feita a partir da análise dos coeficientes dos oito n�veis da TWD. A metodologia dessa análise 
é mostrada em Candido (200�). 

Cada n�vel da transformada wavelet corresponde a uma faixa de freqüência. Os limites dessas faixas 
dependem da freqüência de amostragem. O primeiro n�vel vai da metade da freqüência de amostragem até 
um quarto dela, o segundo de um quarto a um oitavo, e assim sucessivamente. Esta caracter�stica faz com 
que no sétimo n�vel, por exemplo, estejam os componentes referentes ao �0�z. 

Pelo teorema de Perseval, sabe-se que existe uma conservação de energia entre o sinal original e o sinal 
transformado, como mostrado em Candido (200�). � poss�vel assim, traçar uma curva da distribuição de 
energia entre os diversos n�veis da transformada. Cada evento tem uma determinada distribuição 
caracter�stica, inclusive um sinal que não apresenta problema. A energia existente em cada n�vel da 
transformada corresponde à energia de toda a banda de freqüência existente no n�vel em questão, ao 
contrário do cálculo de energia através da transformada de Fourier. 

Ap�s o cálculo da distribuição de energia do sinal que chega ao software, calcula-se a diferença percentual 
desta distribuição com a distribuição de um sinal senoidal puro, obtido no simulador (Figura 2). �uando o 
sinal não apresenta problemas, esse erro é zero. Diferentemente, se no sinal existir algum problema, essa 
curva variará. 

No secundário do TPC normalmente aparecem transit�rios devido a variaç�es normais da tensão no seu 
primário (variaç�es externas). Esse tipo de variação é natural e não pode ser confundida com uma variação 
produzida no secundário do TPC devido a um defeito interno. Nesse estudo, foram considerados como 
poss�veis defeitos internos, falhas nas colunas dos capacitores e/ou no enrolamento do TP intermediário. 
TPC. Dessa forma, analisando-se as variaç�es que ocorrem na diferença percentual para defeitos internos e 
variaç�es normais no primário do TPC conseguiu-se distinguir os dois tipos de ru�dos, caracterizando 
plenamente o defeito interno. Essa diferença fica bem clara quando se analisa a segunda janela ap�s a 
detecção do ru�do. 

� ���������� ������� 
A ferramenta proposta foi aplicada ao TPC modelado por Fernandes �r. (2003). Devido à indisponibilidade 
de obtenção de mediç�es de campo do secundário do TPC, foram realizadas simulaç�es a partir do ATP 
(Alternative Transient Program). O TPC modelado é mostrado na figura 3. 
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������ � � ������ �� ������������ ���� �������� ������� �� ������ �� �������� �������� �� ���� � 

������ � � ������ �� ������������ ���� ������� ������� �� ����������� �� �� �� ������������ 

Foram simuladas variaç�es externas na tensão do circuito primário do TPC de 10 a 100� para mais e para 
menos em relação a tensão nominal. Por exemplo, a figura � mostra uma variação externa de �10� na tensão 
do primário e sua respectiva curva de diferença percentual de energia na janela ap�s a detecção do ru�do no 
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secundário do TPC e a figura � mostra o sinal ap�s um defeito interno no TPC no enrolamento do TP 
intermediário . 

Comparando-se o sinal com ru�do mostrados na figura � e � verifica-se que o transit�rio de uma variação 
externa é mais intenso que quando ocorre um defeito interno. Esses resultados se mostram nas curvas de 
diferença de percentual de energia pois se observa que nos n�veis � e � da figura � (variação externa) os 
valores são positivos enquanto que na figura � (defeito interno) os valores são negativos. Esses mesmos 
resultados foram encontrados para todas as simulaç�es feitas como o modelo de TPC mostrado na figura 3. 

� ���������� 
Neste trabalho foi apresentada uma ferramenta computacional para detecção em tempo real de defeitos 
internos em TPCs. Os poss�veis defeitos internos considerados no TPC foram nas colunas capacitivas e/ou 
nos enrolamentos do TP intermediário. Essa ferramenta tem como entrada as tens�es amostradas dos 
secundários dos TPCs. Com base na transformada de wavelet discreta é feito uma análise das curvas de 
diferença de energia para cada janela de entrada e a partir de peculiaridades encontradas nessas curvas 
quando o ru�do é produzido por um defeito interno, esse problema pode ser detectado. �imulaç�es para 
validação do algoritmo foram realizadas. Devido à indisponibilidade de se fazer mediç�es em campo, foi 
utilizado o software ATP, pr�prio para simulação de transit�rios eletromagnéticos em sistemas elétricos. O 
algoritmo proposto apresentou excelentes resultados obtendo êxito em todas as simulaç�es.  
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RESUMO  

No presente artigo, apresenta-se um Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação que tem como 
características baixo custo de implementação, fácil utilização e eficiência no controle da umidade do 
solo, pois possibilita ao usuário o acionamento e o desligamento automático do sistema de irrigação, 
impedindo que a cultura fique sem água em suas raízes e também que o solo fique encharcado, 
evitando assim a lixiviação de nutrientes. 

Como resultado deste projeto, pretende-se a disponibilização de um sistema de irrigação automático de 
fácil operação e manutenção, possibilitando ao agricultor uma solução economicamente viável para 
irrigação de pequeno, médio e grande porte, contribuindo para o desenvolvimento das espécies 
cultivadas, bem como disponibilizando os meios necessários para o uso racional dos recursos hídricos e 
de energia elétrica. 

 

Palavras-chave: irrigação, sistema de controle automático, baixo custo, eficiência. 
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1. INTRODUÇÃO 

Weigl afirma que, nas últimas décadas, houve um crescimento populacional (crescimento 
demográfico) bastante significativo. Calcula-se que, entre o século XX e o século XXI, a população 
mundial crescia de 1,3%, algo equivalente a 77 milhões de pessoas por ano. Esse aumento populacional 
trouxe algumas consequências negativas, entre as quais destaca-se a escassez de alimentos decorrente 
de um crescimento mais acentuado da população em relação ao crescimento agrícola. A fim de 
solucionar esse problema, intensificou-se o aumento da produção agrícola, o que exigiu também uma 
utilização cada vez maior de técnicas de irrigação.  

Sabe-se que, atualmente, a população mundial continua em crescimento e a produção agrícola 
necessita acompanhar esse ritmo de crescimento de tal forma que possa satisfazer o consumo de 
alimento em escala global. Logo, junto a esse crescimento agrícola, segue-se a difusão das técnicas de 
irrigação. 

De acordo com Gramolelli Junior:  

Pesquisas feitas mostram que o uso da água na agricultura corresponde a cerca de 
60% da água doce consumida no Brasil, e que boa parte dos sistemas de irrigação não 
possui um controle dessa água utilizada para a agricultura. Estima-se, ainda, que 40% 
da água destinada à irrigação é perdida por percolação e escoamento superficial, o que 
pode causar impactos diretos no solo e na água tais como erosão, lixiviação de 
nutrientes, compactação do solo e selamento superficial, além do assoreamento de 
corpos d'água, diminuição da qualidade e desperdício do recurso hídrico, promovendo 
o impacto ambiental negativo na bacia hidrográfica. 

Entre os impactos citados acima, provavelmente o mais importante e crítico seja o desperdício 
dos recursos hídricos.  

De acordo com Lucci (2003, p. 340), “cerca de 70% da superfície terrestre encontra-se coberta 
por água, no entanto, menos de 3% desse volume é água doce, cuja maior parte está concentrada em 
geleiras (geleiras polares e neves eternas das montanhas), restando menos de 1% de águas superficiais 
para atividades humanas”. 

Diante desse panorama, esse projeto apresenta um sistema eletrônico para controle de 
irrigação que consiste na automação da irrigação para pequenos, médios e grandes agricultores, de 
forma a trazer vantagens tanto ao agricultor quanto à sociedade, dentre as quais citam-se: 

O agricultor não precisará disponibilizar um agente trabalhador responsável por ligar e/ou 
desligar a bomba que aciona o sistema de irrigação; 
A utilização do sistema proposto aumentará a eficiência energética, uma vez que a bomba 
não trabalhará quando o solo atingir o nível ideal de umidade, proporcionando um tempo 
de uso menor da bomba, o que proporcionará um menor custo de energia elétrica ao 
produtor; 
Essa utilização diminuirá o consumo supérfluo de água de tal forma que beneficiará o 
produtor, fazendo com que a terra não fique encharcada, evitando a lixiviação; 
Utilizando-se o sistema proposto, atenuar-se-á o gasto da água doce provinda de rios e/ou 
lagos, e/ou água provinda do subsolo, ajudando a combater o consumo desnecessário, 
beneficiando tanto o produtor quanto a sociedade, tendo em vista que a água é um recurso 
natural esgotável que deve ser preservada para a perenidade da vida na terra. 
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1.1. Motivadores 

Sabendo-se que a evolução tecnológica tem proporcionado uma melhora significativa na 
qualidade de vida dos seres humanos, acredita-se que o desenvolvimento de um projeto que busque a 
utilização de tecnologia eficiente e de baixo custo já seja, por si só, um motivador elementar para a 
implementação do Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação. No entanto, além disso, há outros 
motivadores que devem ser considerados, tais como: 

Oportunizar o trabalho em grupo, a divisão de tarefas e o teste das limitações de cada 
participante do projeto, complementar à formação do técnico em informática; 

Colocar em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de Eletricidade e Eletrônica, 
bem como buscar novos conhecimentos. 

1.2. Objetivos 

Automatizar o sistema de irrigação; 
Diminuir o consumo de água na irrigação; 
Diminuir o custo com energia elétrica; 
Evitar o encharcamento do solo, prevenindo assim a lixiviação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

De acordo com Folegatti: 
Um dos aspectos mais importantes da irrigação é a reposição da água ao solo em 
quantidade adequada e na ocasião oportuna. O excesso de irrigação geralmente reduz 
a produtividade e a qualidade da produção, pode provocar o crescimento excessivo da 
planta, o retardamento da maturação dos frutos, a lixiviação de nutrientes solúveis 
(principalmente nitrogênio), queda de flores, maior ocorrência de doenças de solo e 
distúrbios fisiológicos, maiores gastos com energia e o desgaste do sistema de 
irrigação. As quantidades de água aplicada ao solo através da irrigação são 
determinadas através de como os sistemas de irrigação são manejados. Usualmente, 
maiores quantidades de água são aplicadas através de sistemas de irrigação de 
superfície do que sistemas por aspersão e sistemas de irrigação localizados. A 
quantidade de água consumida na agricultura irrigada, ou o esgotamento dos recursos 
hídricos no processo hidrológico, não é afetado significativamente pelo sistema de 
irrigação empregado, ou seja, o sistema de irrigação conduz e entrega a água, mas as 
culturas é que impõem a quantidade de água a ser consumida. Uma mudança no 
sistema de irrigação pode afetar a maneira de distribuição de água, bem como sua 
qualidade, mas, geralmente, não afeta o consumo. Entretanto, a mudança ou 
aprimoramento dos sistemas de irrigação freqüentemente diminui os custos da 
irrigação. Os rendimentos devem ser maiores que os custos na agricultura irrigada, 
como em qualquer outro negócio. A irrigação representa a maior parcela dos custos 
em qualquer lugar que se pratica a agricultura irrigada. (1996, p. 1). 

O aumento dos custos para a obtenção da água está levando, cada vez mais, os agricultores a 
investirem em melhores sistemas de irrigação que proporcionem maior uniformidade de aplicação de 
água e melhor manejo da lâmina aplicada. Esse aspecto fica evidente ao se considerar os avanços dos 
meios de produção agrícola nas últimas décadas, como trata Nunes: 

O caminho que o Brasil elegeu a partir de 1965 para modernizar o meio rural ficou 
caracterizado pela difusão e intensificação de um modelo de exploração agrícola que 
condicionou o país à definição de um padrão tecnológico voltado para a lógica 
produtivista e pela busca constante da eficiência econômica. Esse modelo, 
potencializado pela revolução verde, veio a se completar tecnologicamente a partir da 
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década de 1990, se configurando num dos mais dinâmicos segmentos da economia 
nacional: o agronegócio. (2006, p.1) 

Além desse avanço do agronegócio, 
As necessidades globais da água (...) não cessaram de crescer desde 1950, a 
humanidade já está confrontada com múltiplas crises nestes setores. Como efeito, este 
recurso vital está longe de ser repartido de maneira homogênea no espaço e no 
tempo. E ele é, sobretudo, distribuído muito desigualmente em termos sociais. Assim, 
o consumo diário varia de mais de 600 litros por pessoa nos Estados Unidos a menos 
de 10 litros em países africanos. Em escala mundial, a agricultura é o maior 
consumidor (70%), seguida da indústria (20%), depois vem o consumo direto da 
população (10%). (Deléage, 2003, p. 5-6). 

Esse cenário aponta para a necessidade do uso racional da água, isto é, de evitar-se o 
desperdício, principalmente em grandes sistemas de irrigação. 

Ainda, torna-se fundamental considerar que os sistemas de irrigação disponíveis no mercado 
não possuem a flexibilidade necessária para o clima tropical típico do Brasil, pois limitam os horários de 
irrigação e não fazem uso de sensores de umidade de baixo custo.  

3. METODOLOGIA 

3.1 Descrição do Sistema Eletrônico Projetado 

O Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação proposto consiste em um equipamento que 
proporciona o acionamento de uma bomba d’água em condições especiais de umidade do solo 
cultivado.  

O sistema detecta, por meio de seus sensores, as condições de umidade do solo. Desse modo, 
ao detectar que o solo está seco, o sistema comandará o acionamento da bomba d’água, mantendo-a 
acionada até que a umidade desejada seja detectada pelos sensores, os quais desligarão a bomba, 
mantendo-a nesse estado até que seja detectada nova condição seca do solo, reiniciando 
automaticamente o ciclo irrigatório.  

A fim de atender às características elementares do sistema – quais sejam baixo custo, fácil 
utilização, eficiência, além de um encapsulamento que permita sua exposição a fenômenos naturais 
como sol e chuva –, para a construção do sistema de irrigação, utilizou-se como referência as obras de 
Usberco (2006) e Cruz (2008). Para a confecção do circuito, seguiu-se os seguintes procedimentos: 

1. Desenho e análise do circuito projetado: o circuito foi desenhado e o seu funcionamento foi 
analisado no EWB (Eletronic Work Bench); 

2. Implementação do circuito: o circuito foi montado no Protoboard e testado quanto ao 
funcionamento real; 

3. Desenho da placa de circuito impresso: a placa de circuito impresso foi desenhada no 
software PCB Wiz e, em seguida, fez-se a impressão na placa de fenolite; 

�. Confecção da placa: após a impressão do circuito na placa de fenolite, imergiu-se a placa em 
solução de percloreto de ferro; 

�. Preparação da placa para fixação dos componentes: após a corrosão feita em solução de 
percloreto de ferro, a placa foi perfurada com furador apropriado para a fixação dos 
componentes eletrônicos; 

�. Fixação dos componentes na placa de circuito: foram feitos furos na placa de fenolite e os 
componentes eletrônicos a ela foram soldados; 

�. Encapsulamento do circuito eletrônico: o circuito será colocado em um encapsulamento 
para protegê-lo das intempéries, minimizando os efeitos da degradação por sua exposição 
aos fenômenos da natureza. 
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Algumas dessas etapas podem ser visualizadas nas fotos de 1 a 4, na seção de Anexos do 

presente artigo. 
 

3.2 Princípio de Funcionamento 

O presente projeto de automação de irrigação consiste em comandar o acionamento e 
desligamento de uma bomba d’água, a partir da detecção da umidade do solo. Para tal, dois elementos 
sensores de detecção de umidade serão alocados no solo. Ao constatar que o solo encontra-se com a 
umidade desejada os sensores enviarão um pulso elétrico para o circuito de comando, e este 
comandará o desligamento de uma contactora que por sua vez desligará a bomba d’água. Caso 
constate-se que o solo não esteja com a umidade desejada, o sistema ligará a contactora que por sua 
vez acionará a bomba d’água, realizando a irrigação. 

A figura 1 abaixo demonstra detalhadamente esse funcionamento: 

 

Ligado Ligado Ligado

T0 T1 T2 T3 T4 T5

DesligadoDesligado

 
Figura 1 – Princípio de funcionamento 

Durante o período de T0 a T1, destacado em azul, o solo não estará úmido. Logo, o motor 
estará ligado bombeando água de forma a umedecer o solo suficientemente até que seja acionado o 
dispositivo eletrônico que controla a bomba. O período T1 a T2 corresponde ao tempo em que o solo 
perderá a umidade, conduzindo ao reinício do ciclo. 

Vale salientar que nesse processo de irrigação não necessariamente ocorrerá de forma 
contínua, pois fatores externos poderão afetar o período de tempo que o solo leve para secar, fazendo 
com que esse intervalo de tempo possa ser maior ou menor, de acordo com a velocidade com que a 
terra vai perdendo a umidade ou a velocidade com que a terra ganhará a umidade. 

Durante a implementação do projeto, pensou-se na maneira de informar ao usuário as 
condições operacionais do sistema através de LED’s (Light-Emitting Diode) de diferentes cores. 

3.3 Procedimento Experimental 

Foram realizados vários testes com o sistema proposto, para verificar a sua eficiência. Para tal, 
instalou-se o sistema proposto em uma cultura de alfaces no IFRN – Campus Ipanguaçu. O sistema de 
irrigação utilizado era por aspersão e utilizava-se uma bomba d’água de 2CV. Interligou-se o Sistema 
Eletrônico para Controle de Irrigação à contactora e a bomba.  

Sob a supervisão do professor da disciplina de Eletricidade e Eletrônica e de um professor 
especialista em Irrigação, manipulou-se os elementos sensores de maneira tal que fossem colocados em 
uma profundidade de aproximadamente 5 (cinco) centímetros abaixo da superfície do solo. Ligou-se o 
sistema, que ao detectar o solo seco acionou a bomba, que assim permaneceu até que os sensores 
percebessem umidade e a desligasse. 
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Outros testes foram realizados, em outros locais, com os sensores a profundidades de 10, 20 e 
30 centímetros. 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Nos testes realizados no IFRN – Campus Ipanguaçu, verificou-se que após ligar o sistema pela 
primeira vez, os sensores detectaram baixa umidade e a bomba foi acionada por 20 minutos, sendo 
desligada automaticamente pelo Sistema Eletrônico ao perceber que o solo estava com a umidade 
desejada. Após 50 minutos do desligamento da bomba, os sensores detectaram novamente um baixo 
nível de umidade no solo, o que levou novamente ao acionamento da bomba. Este ciclo foi percebido 
durante todos os testes realizado na cultura de alfaces, com pequenas variações no tempo de 
acionamento e desligamento da bomba. 

A partir da análise dos resultados coletados nos ensaios com o Sistema Eletrônico para 
Controle de Irrigação, foi possível constatar sua eficácia, evidenciando que o sistema é capaz de atender 
aos objetivos propostos, quais sejam: não permitir que a cultura fique sem água em suas raízes ou que o 
solo fique encharcado, evitando o desperdício de água e a lixiviação. 

Verificou-se também que caso chova, os sensores detectaram a umidade do solo e não 
acionarão a bomba, evitando o desperdício de água e de energia. 

Nos sistemas de irrigação controlados por temporizadores o acionamento da bomba é feito de 
acordo com os tempos pré-determinados, e no caso de chuva o sistema acionará a bomba, pois só 
depende do tempo para realizar o acionamento e desligamento. Já nos sistemas controlados por CLPs 
(Controladores Lógicos Programáveis), o sistema de irrigação poderá ser controlado por tempo, quanto 
programado para utilizar seus temporizadores e por umidade, se utilizar sensores com esta finalidade. 

4.1 Viabilidade Econômica 

Os materiais comprados para a fabricação do Sistema Eletrônico para Controle de Irrigação 
foram: placa de circuito impresso, transformador, resistores, capacitores, diodos, relé, LEDs, trimpot, 
transistores, arame de solda e outros. 

O custo de fabricação do sistema proposto ficou em torno de R$ 27,00, incluindo-se os 
elementos sensores. 

Encontram-se disponíveis no mercado vários tipos de sistemas utilizados na automação e 
controle de processos, dentre eles podemos citar o CLP (Controlador Lógico Programável) que é 
equipamento é bastante utilizado na irrigação. Os modelos mais simples, como o CP-WS31/IHM-D, 
podem ser adquiridos a partir de R$ 319,00; já os mais avançados como é o caso do CLP Moeller PS4-
341-mm1, custa aproximadamente R$ 2.500,00. 

Muitos sistemas irrigação utilizam temporizadores simples, que fazem o controle da irrigação, 
ligando ou desligando a bomba d’água de acordo com o tempo programado. Nesse caso não são 
utilizados sensores de umidade do solo, e assim, se chover o temporizador irá acionar o bomba mesmo 
que o solo esteja encharcado, pois, só depende do tempo. 

Os temporizadores mais simples como o Temporizador Digital Barramento Autovolt G20 pode 
ser encontrado ao preço de R$ 38,90, já os mais avançados custam em torno de R$ 198,65, como é o 
caso do Temporizador Eletrônico TW21 94 A 242VCA COEL. 

Diante do exposto percebe-se que o sistema proposto apresenta um custo bem baixo em 
relação aos sistemas disponíveis no mercado.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não se pretende aqui afirmar que o sistema proposto veio para substituir os sistemas de 
controle de irrigação já existentes, como os sistemas comandados por temporizadores ou por CLP’s, 
mas, apresentar aos agricultores uma solução para controle de irrigação com baixo custo e eficiência, 
além da facilidade de instalação, operação e manutenção. 

A eficiência do sistema proposto foi constatada durante os testes realizados, pois em nenhum 
momento o sistema permitiu que a bomba d’água fosse acionada, estando o solo úmido. 

Com o objetivo de testar o sistema proposto, em diversos tipos de cultura, pensou-se em 
produzir e disponibilizar alguns protótipos para agricultores da região do Vale do Açu. E, durante seis 
meses de utilização, fazer estudos comparativos com outros sistemas, principalmente com relação ao 
consumo de água e de energia. Pretende-se também, realizar os devidos ajustes de acordo com a 
cultura a ser irrigada, melhorando e/ou adaptando o sistema proposto, visando atender as expectativas 
dos usuários. 

Antes de disponibilizar os protótipos aos agricultores da região do Vale do Açu, pensou-se em 
encapsular todo o circuito eletrônico, com objetivo de protegê-lo contra as intempéries. 
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Foto 1 - Confecção da placa 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2 - Desenho da placa de circuito impresso 
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Foto 3- Fixação dos componentes na placa de circuito: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4 – Circuito em fase de testes antes dos ensaios de campo 
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Foto 3- Fixação dos componentes na placa de circuito� 

Foto � � Circuito em fase de testes antes dos ensaios de campo 
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UM ALGORITMO BASEADO EM TRANSFORMADA WAVELET PARA DETECÇÃO E CLASSIFI-
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Resumo⎯⎯⎯⎯ Este artigo descreve uma ferramenta computacional para detecção e classificação de faltas em tempo real em alimen-
tadores aéreos radiais de distribuição não transpostas. Após a detecção é realizada a localização no tempo do instante inicial e fi-
nal da falta. O algoritmo é baseado na transformada wavelet discreta. Essa ferramenta utiliza apenas as medições de corrente nas 
três fases, obtidas na subestação, para realizar o monitoramento do sistema. A principal aplicação da ferramenta é auxiliar a ope-
ração durante uma falta, bem como supervisionar o sistema de proteção. Um alimentador real de 103 barras não-transpostas é uti-
lizado para avaliar o algoritmo proposto. Os resultados obtidos mostram que o algoritmo é eficiente no diagnóstico das faltas en-
volvendo curtos-circuitos. 

Palavras-chave⎯⎯⎯⎯ Transformada wavelet, detecção da falta, classificação da falta, rede de distribuição primária. 

1    Introdução 

Para o crescimento de um país é necessário um bom suporte de energia. Todos os ramos de desenvolvimento 
precisam de energia, tendo em vista isso, há uma crescente necessidade de sistemas de geração, transmissão e 
distribuição que proporcionem um serviço com qualidade e continuidade. O Brasil, nas ultimas décadas, tem 
tido grandes avanços nessas áreas devido ao seu grande crescimento industrial e urbano. Os sistemas de distri-
buição são os mais impactados, pois são estes que finalizam o fornecimento de energia.  
A qualidade de energia elétrica (QE) tem ganhado cada vez mais importância dentro das áreas de estudo e de 
investimento de melhorias do sistema elétrico devido à necessidade de ser entregue ao consumidor final uma 
energia dentro dos padrões de qualidade exigidos. 
Com o grande avanço tecnológico possibilitou-se ter sensores ao longo dos sistemas de distribuição o que  trou-
xe grandes avanços na operação e um controle mais elaborado de todos os processos que envolvem a distribui-
ção de energia. Uma questão que vem sendo abordada pelas concessionárias de energia elétrica é o desenvolvi-
mento de metodologias que possam diminuir o tempo de interrupção não programada no fornecimento de ener-
gia. Nas ultimas décadas tem sido publicado trabalhos visando desenvolver ferramentas na tentativa de minimi-
zar as faltas e o tempo para detectá-las. Essas ferramentas devem ser empregadas após contingências com desli-
gamentos definitivos, antes de dar início ao processo de recomposição da rede. Muitas dessas ferramentas são 
desenvolvidas em Sistemas Especialistas (SES) – tem como base na experiência dos profissionais da opera-
ção/proteção o que produz bons resultados, porém um dos principais problemas é o tempo de execução que 
inviabiliza sua aplicação em tempo real. Recentemente, muitas técnicas baseadas em inteligência artificial vêm 
sendo aplicadas no intuito de desenvolver uma ferramenta computacional para o diagnostico preciso de faltas 
em sistema de potência. Como exemplo temos os trabalhos de Chang & Win (1998) que utiliza o método de 
busca tabu para encontrar o dispositivo mais provável de ter operado durante uma falta, Martins et al (2000) 
utiliza sistemas de imunização e algoritmos de linguagem formal para detecção de faltas e são aplicados em 
motores de indução; Chen et al (2000) utiliza um método híbrido com redes de causa efeito e lógica fuzzy para 
localizar em tempo real o setor e o tipo de falta ocorrida dentro de uma subestação. Souza et al (2004) utiliza 
redes neurais artificiais para classificar faltas ocorridas em linhas de transmissão; Su & Zhao (2006) utiliza 
redes neurais artificiais e sistemas especialistas para localizar o setor e o tipo de falta ocorrida dentro de uma 
subestação; Alves e Carvalho (2010) propõem o uso de um algoritmo híbrido baseado em sistema imunológicos 
artificiais e algoritmo genético para o diagnóstico de faltas em redes de distribuição aérea. Uma outra ferramenta 
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que tem sido aplicada com frequência na detecção e/ou classificação de faltas é a transformada wavelet, como é 
visto em Silva et al (200�), �eloso (2008), Malange (2010). A transformada wavalet é uma técnica de proces-
samento digital de sinais que decompõe o sinal em vários outros facilitando a sua avaliação quanto à presença 
de ruídos no sinal. 
Este trabalho propõe uma ferramenta computacional de monitoramento remoto em tempo real para o diagnosti-
co de faltas em redes aéreas de distribuição radiais, utilizando um algoritmo baseado em Transformada Wavelet 
Discreta(TWD). A detecção e classificação são feitas pela Transformada Wavelet(TW). A método empregado 
neste sistema é baseada no monitoramento das correntes de cada con�unto trifásico dos TCs de proteção instala-
dos na subestação. A rotina computacional utiliza a captura de �anelas dessas correntes a partir do processamen-
to dos dados amostrados provenientes do secundário dos TCs. O ob�etivo da ferramenta é auxiliar as equipes de 
manutenção das concessionárias de energia elétrica na detecção e classificação de defeitos e anomalias nos 
alimentadores.  

�   � ����� PR�P���� 

Nesta seção se descreve sucintamente a TWD que é a ferramenta utilizada para desenvolver o algoritmo propos-
to de diagnóstico de faltas em alimentadores radias aéreos. 

1.1 Transformada Wavalet Discreta 

Wavelets são funções capazes de decompor e descrever sinais nos domínios da freq�ência e do tempo, de forma 
a permitir a análise destes sinais em diferentes escalas de freq�ência e de tempo. As wavelets são ferramentas de 
grande eficiência em aplicações nos mais variados campos da engenharia, principalmente pela sua característica 
de localização espaço-frequência. A decomposição de uma função com o uso de Wavelets é conhecida como 
Transformada Wavelet (TW) e assim, como na análise de Fourier, tem suas transformadas contínua e discreta. A 
principal vantagem da TW é a sua capacidade de realizar uma análise local, ou se�a, analisar um sinal em um 
ponto ou região específica. Ela também é capaz de revelar algumas características presentes nos sinais, tais 
como pontos de descontinuidades e picos suaves entre outros. Em sinais elétricos, a análise wavelet é capaz de 
localizar, com precisão, os instantes de tempo de ocorrência de eventos transitórios. Para o estudo de sinais 
discretos utiliza-se a TWD. A expressão matemática para a TWD é mostrada na Equação (1). 

............ −= m

m

m a
anbkwkf

a
baF

0

00

0

��1),(            (1) 

Nesta expressão a�a0
m representa o fator de escala e b� nb0a0

m o fator de translação (ambas as funções de 
um parâmetro m) e � é a amostra do sinal de entrada.   

Quando um sinal é decomposto pela TWD, ele é separado em níveis, estando cada um deles relacionado a 
uma banda de freq�ência. Essa avaliação em diferentes níveis de detalhes é denominada análise multi-resolução 
Mallat (1989). Essa decomposição é feita através de filtros passa-baixa e passa-alta. A saída do filtro passa-alta 
é denominada de detalhes e contêm as baixas escalas. A saída do filtro passa-baixa é denominada de aproxima-
ção e contêm as altas escalas. O processo de decomposição é visto na Figura 1. 

O sinal teoricamente pode ser decomposto indefinidamente, porém em sistemas elétricos reais a decompo-
sição é limitada pelo nível de frequência do sinal fundamental. O n�mero de níveis que  pode ser obtido de um 
sinal discreto é proporcional ao seu comprimento Rioul e �etterli (1991). Definindo N como sendo o tamanho 
da seq�ência de entrada, o n�mero máximo de níveis L é dado pela Equação (2) o que exige um sinal de entrada 
com comprimento em potência de 2. 
                                                                     NL 2log= .                                  (2) 

A análise Wavelet utiliza funções-base no seu processamento, também denominadas de Wavelet de análise 
ou Wavelet-mãe. �ários pesquisadores construíram as suas próprias funções entre as quais se destacam as wave-
lets de Daubechies, Symlet e Coiflets para o estudo de qualidade de energia em sistemas elétricos Arruda et al
(2002). 
                                                    

1.2 Análise de Multi-Resolução 
A técnica de Análise de Multi-Resolução (AMR) decompõe um sinal em varios níveis de resolução de mo-
do a fornecer informações importantes no domínio do tempo e da freq�ência. 
O sinal a ser analisado é decomposto em dois outros sinais, uma detalhada e outra atenuada através dos fil-
tros passa alta e passa baixa respectivamente. 
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Como o sinal atenuado-proveniente do filtro passa baixa- é novamente decomposto resultando novamente 
em dois sinais detalhados e atenuados em níveis de freq�ência diferentes, estes fornecem informações dire-
tas, relativas ao sinal original no domínio da freq�ência e do tempo (Gomes e �elho, 1998) . 
A Figura 1 mostra o processo descrito do AMR de filtragem do sinal e a Figura 2 representa a versão apro-
ximada do sinal com os 3 primeiros detalhes da decomposição.   

                                                 
���ura 1- Processo de ��ltra�em do s�nal 

���ura �- �ersão das a�ro��maç�es e detalhes 

1.�Wavelet mãe 
Assim como na transformada de Fourier utiliza as funções seno e cosseno, a Transformada Wavelet utiliza 

funções-base. �ários pesquisadores contribuíram com as suas próprias funções, chamadas de Wavelet de analise 
ou Wavelet-mãe. 

Para que uma função se�a definida como Wavelet mãe, ela deve ter as seguintes características 
1. �rea total sob a curva da função tem que ser zero 
                                                                                                    (3) 
2. A energia da função tem que ser finita 

                                                                                                      (4) 
As propriedades idênticas nas duas equações anteriores sugerem que  tendem a oscilar acima e abaixo 
do eixo t, e tem sua energia �á localizada em determinada região, �á que é definida. 
Essa característica de energia concentrada em uma região finita é que diferencia a análise usando Wavelet 
da análise com base na teoria de Fourier, �á que esta usa as funções seno e cosseno que são periódicas. Na 
análise de Fourier podem ser extraídas apenas informações sobre o domínio da freq�ência, enquanto a aná-
lise Wavelet podem ser extraídas informações no domínio do tempo e da freq�ência ao mesmo tempo. 

1.�.1 Ti�os de Wavelet mãe 
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• Wavele Haar 
Metodo no qual os pulsos quadrados são usados para aproximar a função original 

                                                   
                                                                 ���ura �- ��em�lo � avelet �aar 

• Wavelet Daubechies 

Funções base Wavelet ortonormais. Observa-se na figura que quanto maior a ordem da Wavelet  mais osci-
latoria é a sua forma de onda. A Wavelet de Daubechies é a utilizada neste trabalho. 

                          (a)                                                     (b)                                                    (c) 
���ura �-��em�lo de � avelet Daubechies� 

a�Daub�� ��Daub�� c�Daub � 

2. Al�oritmo �ro�osto 

Um algoritmo eficiente para detecção, classificação e localização no tempo de faltas em alimentadores de distri-
buição de energia elétrica baseado nas Transformadas Wavelet é proposto neste trabalho. O princípio básico do 
algoritmo consiste em capturar em tempo real, amostras das ondas de correntes nas três fases (�anela de dados) 
medidas na subestação e analisar esses dados através da ferramenta de processamento de sinais TWD. Neste 
ponto, se houver uma falta é feita a sua detecção e classificação. Esse processamento é concluído antes que a 
outra �anela de dados se�a capturada. A localização no tempo é feita após a detecção também utilizando TWD. A 
ênfase foi dada à faltas envolvendo curtos-circuitos, consideradas variações de curta duração, em especial, cur-
to-circuito de baixa impedância. 

2.1 Al�oritmo de Detecção e �lassificação de Faltas 

A abordagem da TWD é feita com base na técnica de analise de multi-resolução (AMR), que tem como finali-
dade detectar anomalias em sistemas através da diferença percentual dos níveis de energia que é dado pela dife-
rença entre a energia de um sinal de referência e a energia do sinal processado. A �anela utilizada nesta fase 
compreende 1 ciclo do sinal de entrada. 

O sinal de referência tem a finalidade de estabelecer um padrão de comparação com o sinal real, com base 
na energia dos coeficientes da forma de onda dos sinais reais e de referência. A obtenção do sinal de referência 
depende da determinação de sua fase e amplitude. Existem varias formas de determinar a amplitude. Neste tra-
balho foi utilizada Transformada Discreta de Fourier através do algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), consi-
derando que o sinal de referência tenha a sua fundamental na frequência de 60 Hz.  

Estabelecido o sinal de referência, o procedimento se desenvolve com a aplicação da análise multi-
resolução no sinal real e de referência, com o intuito de identificar possíveis distorções na forma de onda. To-
mando como base o comportamento dos níveis de detalhamento, para os sinais envolvidos na análise, podem-se 
estabelecer critérios para a classificação dos dist�rbios por meio da energia dos diversos níveis de detalhamento. 
Para a obtenção dos critérios de classificação dos dist�rbios relacionados com curtos-circuitos foi realizado o 
cálculo da diferença percentual de energia, entre o sinal real e de referência dado pela Equação (5). 
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Nos problemas de qualidade de energia existem vários dist�rbios além dos produzidos por curtos-circuitos 
que estabelecem valores significativos dados pela Equação (5) tais como� afundamento de tensão, elevação de 
tensão, distorções harm�nicas, transitórios, ruídos elétricos, entre outros. No algoritmo proposto foi feita uma 
comparação entre os valores da Equação (5) produzidos por curtos-circuitos e esses outros tipos de dist�rbios. A 
partir da observação dos níveis de energia das correntes para diversos registros simulados, verificou-se que em 
especial nos níveis de detalhamento 6 e � os valores obtidos da Equação (5) para sinais com curtos-circuitos são 
bem superiores do que os produzidos por outros dist�rbios (Figura 2). Dessa forma, a soma desses dois valores 
(� �6�� ��) foi utilizada como um parâmetro para diferenciar curtos-circuitos de outros dist�rbios ligados à 
qualidade de energia. O limite adotado (de acordo com as simulações) para caracterizar um curto-circuito foi 
que � �6�� �� � 40. 

                                                           
���ura �- ���erença �ercentual de ener��a entre os d�versos n�ve�s de detalhamento 

�real � re�er�nc�a� �ara d�versos d�st�r��os�

O algoritmo descrito foi desenvolvido no MATLAB� e executado em um microcomputador Pentium 5 – 2 
GHz.

�  ��l�cação  

O algoritmo proposto foi aplicado ao alimentador primário de 103 barras, cu�os dados de linha e de carga são 
encontrados em Alves et al (2005). Os dados do sistema que são capturados pelo algoritmo proposto correspon-
dem às amostras das formas de onda das correntes medidas na subestação. Devido à indisponibilidade de medi-
das de campo foram realizadas simulações a partir do ATP (Alternative Transient Program). Nessas simulações, 
o alimentador foi modelado pelo bloco LCC (Line Cable Constant) e considerado não-transposto (Figura 4). As 
cargas foram consideradas equilibradas modeladas por impedância constante e ligadas em delta. Foi considerado 
que ao longo do alimentador foi utilizada a mesma cruzeta (Figura 5). A resistividade do solo utilizada foi de 
400 Ωm e a altura dos condutores foi de 11 m. Foram simulados no ATP casos de falta de curto-circuito mono-
fásico (A-T, B-T, C-T), bifásico (AB, BC, CA), fase-fase-terra (AB-T, BC-T, CA-T) e trifásico em várias barras 
ao longo do alimentador entre faltas transitórias e permanentes. O tempo de simulação foi de 6 ciclos (100 ms). 
Foram utilizadas chaves normalmente abertas que fecharam em diferentes tempos e em diferentes barras para 
cada falta. Quando a falta simulada era transitória a chave abria alguns instantes depois (alguns milissegundos). 
Para faltas permanentes uma chave NF instalada após a fonte simulava a abertura do dis�untor. A resistência de 
falta assumiu valores entre 5 e 20 . Também foram gerados sinais de 6 ciclos de corrente contendo outros 
dist�rbios que não curtos-circuitos (flutuação, afundamento, elevação, spi�e e notching) no MATLAB�. Houve 
o cuidado de gerar várias �anelas em cada simulação contendo amostras da corrente com e sem o dist�rbio.  
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���ura �- Parte do al�mentador s�mulado no ��P� 

  
���ura-�� �ru�eta ut�l��ada� 

3.1 Detecção e �lassificação da Falta 

Para obtenção dos resultados mostrados na Tabela I utilizou-se a wavalet-mãe �db�� e o sinal foi decomposto 
em � níveis. Foi considerada uma frequência de amostragem de �.68 �Hz e uma �anela de 1 ciclo, que corres-
pondeu a um vetor de 128 posições. O tamanho da �anela satisfaz a Equação (2) pois 2��128. Os dist�rbios 
relacionados com curtos-circuitos foram todos detectados e classificados corretamente. Os outros dist�rbios 
(Figura 6) não causaram uma falsa detecção, mostrando a eficiência e robustez do algoritmo AMR. O tempo de 
processamento de cada �anela foi em média de 13 ms, credenciando esse algoritmo para uso em tempo real, pois 
a �anela utilizada foi de um ciclo e esta leva pelo menos 16,� ms para ser amostrada. � possível observar que o 
algoritmo proposto é capaz de detectar todas as alterações ocorridas nas fases do sistema elétrico analisado. Para 
as �anelas onde não ocorreram faltas, não houve detecção. Os resultados mostrados na Tabela I ocorreram so-
mente no �anelamento em que estava amostrada a falta. 

������ I- �� R �P�I���� �� ��I� ������R �� 1�� ��RR���
�cc ���o de ��stur��o �etecção e �lass���cação 
20 Ω Falta A-T ( Barra 4924) Sim 

15 Ω Falta B-T ( Barra 81�) Sim 

10 Ω Falta C-T ( Barra 825) Sim 

8 Ω Falta AB-T ( Barra 2992) Sim 

12 Ω Falta AC-T ( Barra 4414) Sim 

14 Ω Falta AB ( Barra 883) Sim 

1� Ω Falta BC ( Barra 2511) Sim 

13 Ω Falta ABC (Barra 896) Sim 
 Flutuação  Não 
 Afundamento e Elevação Não 
 Spi�e e Notching Não 

                                       
���ura �- ��st�r��os relac�onados � �ual�dade de ener��a a�l�cados no �� R� 
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�  �onclusão 

Neste trabalho foi apresentado um método para detecção e classificação de faltas em redes de distribuição radi-
ais. Este método consistiu de um AMR utilizado na detecção e classificação da falta (on-line). Foram descritas 
as principais etapas e características do AMR e sua aplicação no problema proposto. Simulações para validação 
do algoritmo foram realizadas. Como dados de entrada do sistema, o algoritmo precisa apenas dos dados oscilo-
gráficos das correntes nas fases medidas na subestação. Devido à indisponibilidade de se fazer medição em 
campo, foi utilizado o software ATP, próprio para simulação de transitórios eletromagnéticos em sistemas elé-
tricos. O algoritmo proposto apresentou excelentes resultados obtendo êxito em todas as simulações. A fase de 
monitoramento do sistema a partir da coleta dos dados é realizada rapidamente (milésimos de segundos), o que 
credencia o algoritmo a ser uma ferramenta utilizada em tempo real para auxílio da operação durante uma falta. 
Esses resultados nos remetem à continuação da pesquisa onde serão testados outros alimentadores e analisados 
outros tipos de dist�rbios relacionados à qualidade de energia além dos que foram aqui considerados. Além 
disso, pretende-se considerar a presença do religador na saída do alimentador e dessa forma registrar também os 
seus tempos de abertura e fechamento. 
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RESUMO 

A utilização de câmeras de vídeo para o monitoramento de ambientes tem se tornado cada vez 
mais frequente pelos mais diversos usuários, desde Circuito Fechado de Televisão (CFTV) até 
transmissões de esporte. O presente artigo tem como principal objetivo, através da análise e avaliação 
das entradas de um sistema, propor uma solução para o rastreamento de objetos em vídeos utilizando o 
Filtro de Kalman. O filtro de Kalman é um método estocástico que descreve uma solução recursiva para 
o problema da filtragem linear de dados discretos, ou seja, dados alguns valores iniciais, pode-se 
predizer e ajustar os parâmetros do modelo através de cada nova medição, obtendo a estimativa do 
erro em cada atualização e uma estimativa de variância mínima para um estado que evolui no tempo. 
Portanto, o objetivo deste filtro é estimar a cada instante, de forma ótima, o estado de um sistema 
dinâmico usando medidas de ruído da saída do sistema, conhecendo xi (variável de estado), sabendo 
que yi (saída medida) está sendo contaminada pelo ruído (vi) e pela perturbação (wi), o que permite 
dizer que filtragem é: poder estimar x a cada instante. Para avaliação e aplicação do método de 
filtragem de Kalman, foi utilizada uma aplicação para sistemas embarcados para processamento de 
vídeo. Para tanto, o método foi implementado utilizando uma placa de desenvolvimento para ARM 
DevKit8000, baseado em um processador ARM Córtex A8 de 600 MHz , uma placa de vídeo analógica e 
uma câmera de vídeo de vigilância. Foi compilado o sistema operacional Linux para o processador ARM 
e a linguagem de desenvolvimento foi o C ANSI.Os resultados foram considerados satisfatórios. 

 

Palavras-chave: Filtro de Kalman, Estimação Recursiva 
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1. INTRODUÇÃO 

O rastreamento de objetos em vídeos de segurança tem se tornado uma área de grande 
expansão ao longo dos últimos anos, tendo em vista que a diversidade de aplicações tem aumentado e 
os recursos promovidos pelos inúmeros desenvolvimentos tecnológicos tem se potencializado. Ao 
estudar a análise do movimento de objetos ao longo de sequências de imagens, podemos afirmar que 
esta análise poderá ser considerada como constituída pelas etapas de detecção, de rastreamento e de 
reconhecimento. 

Nos casos de aplicação de rastreamento de objetos, algumas dificuldades são encontradas, 
dentre elas está a complexidade dos objetos a serem seguidos e do próprio ambiente em que estes se 
encontram inseridos. Dentre os exemplos de complexidades, podemos citar: o rastreamento simultâneo 
de vários objetos; a divisão dos objetos a seguir em novas entidades; o aparecimento de novos objetos 
ou o desaparecimento total ou parcial de objetos; etc. 

O rastreamento de objetos gira em torno da relação das fases de previsão e correção. A fase de 
previsão descreve a estimativa do estado do sistema na imagem seguinte, enquanto que na fase de 
correção os dados previstos naquela fase são atualizados fazendo a devida inclusão de dados recolhidos 
a posteriori no quadro seguinte em um vetor de medições. Porém, para que isto seja possível, é 
necessário emparelhar os dados medidos de modo que cada informação recolhida possa ser atribuída à 
respectiva entidade. 

Na abordagem proposta pela pesquisa, considera-se um filtro de Kalman no rastreamento de 
cada ponto que contempla a sua posição, velocidade e aceleração, sendo incorporados, em cada 
iteração do filtro, dados relativos à posição desse ponto no quadro seguinte da sequência de imagens. 

 

2. O FILTRO DE KALMAN 

O filtro de Kalman foi proposto em 1960, quando Rudolf Emil Kalman publicou um artigo 
descrevendo uma solução recursiva para o problema da filtragem linear de dados discretos.  

O propósito deste filtro é utilizar medições de grandezas realizadas ao longo do tempo 
(contaminadas com ruído e outras incertezas) e gerar resultados que tendam a se aproximar dos valores 
reais das grandezas medidas e valores associados. O filtro de Kalman apresenta diversas aplicações e é 
uma parte essencial do desenvolvimento de tecnologias espaciais e militares.  

A primeira aplicação prática para o Filtro de Kalman foi encontrada por Stanley F. Schimidt que 
trabalhava no projeto Apollo da NASA cujo objetivo era levar uma nave à Lua e trazê-la de volta a Terra. 
No momento ele tinha problemas na estimação de trajetórias e controle. Schimidt trabalhou no que 
seria a primeira implementação completa do Filtro de Kalman e tornou o mesmo parte integrante do 
sistema de controle da Apollo. Também por influência de Schimidt, o Filtro de Kalman foi incluído no 
sistema de navegação do cargueiro aéreo C5A. Neste caso, o Filtro de Kalman resolveu o problema de 
fusão sensorial, quando combinou dados de radar com aqueles provenientes de sensores inerciais para 
estimar a trajetória do avião. Desde então o Filtro de Kalman vem sendo parte integrante da maioria dos 
sistemas de bordo de estimação de trajetória e controle em aeronaves. Extensões e generalizações do 
método também foram desenvolvidas.  

 Uma de suas versões é a sua versão estendida, ou seja, o filtro de Kalman adaptado a um 
modelo não linear do sistema, já que este foi desenvolvido para sistemas lineares – o Filtro de Kalman 
Estendido (FKE). 
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O filtro de Kalman produz estimativas dos valores reais de grandezas medidas e valores 
associados predizendo um valor, estimando a incerteza do valor predito e calculando uma média 
ponderada entre o valor predito e o valor medido. O peso maior é dado ao valor de menor incerteza. As 
estimativas geradas pelo método tendem a estar mais próximas dos valores reais que as medidas 
originais, pois a média ponderada apresenta uma melhor estimativa de incerteza que ambos os valores 
utilizados no seu cálculo. 

Do ponto de vista teórico, o filtro de Kalman é um algoritmo para realizar, de forma eficiente, 
inferências exatas sobre um sistema dinâmico linear, que é um modelo Bayesiano semelhante a um 
Modelo oculto de Markov, mas onde o espaço de estados das variáveis não-observadas é contínuo, e 
todas as variáveis, observadas e não-observadas, apresentam distribuição normal (ou, frequentemente, 
distribuição normal multivariada). 

3. FILTRO DE KALMAN DISCRETO 

O Filtro de Kalman discreto é um algoritmo linear, recursivo e de variância mínima para a 
estimação dos estados desconhecidos de um sistema dinâmico a partir de medições discretas, 
corrompidas por ruído. Estado, neste contexto, refere-se a qualquer quantidade de interesse envolvido 
no processo dinâmico. 

O Filtro de Kalman discreto no tempo é um procedimento iterativo representado em várias 
etapas de processamento como visto na Figura 1: 

 
Figura 1 – Procedimento iterativo do Filtro de Kalman Discreto. 

O filtro é provido de uma informação inicial, incluindo medidas do erro de covariância, 
estimativas dos parâmetros iniciais e erro associado, sendo estes parâmetros usados para calcular uma 
matriz de ganho. O erro entre os parâmetros estimados e o dado medido é determinado e calculado 
pela matriz ganho para atualizar os parâmetros estimados e erro estimado. O erro atualizado e os 
parâmetros são usados como entrada de um modelo de comportamento para predizer o erro projetado 
e parâmetros para o próximo instante de tempo. Temos assim descrito nas Equações 1 e 2, as Equações 
do Filtro de Kalman Discreto:         

    

Calculo do ganho de �alman

Estimativa atualizada em função
das medidas

Pro�eção adiantada dos erros e
parâmetros

Cálculo do erro de covariancia
para as estimativas atualizadas

(�Predição�)
estimatimava inicial e

erro de covariância inicial

(�Correção�)
(�Correção�)
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  [Eq. 1] 

            [Eq. 2] 

 

Onde:   

n� e 
m�  são os vetores de estado e medida, respectivamente. Assume-se que o ruído de 

processo, 
nw , e o ruído de medida, 

mv , são variáveis aleatórias independentes, brancas, de 

média zero e com distribuição de probabilidade gaussiana. As matrizes de correlação de processo, , e 

de medida, , são conhecidas. n�nF   é uma matriz de transição de estado, n�l�   é uma matriz de 

transição do ruído do processo e m�n�   é a matriz de observação. 

 A Equação 1  é denominada Equação de estado e a Equação 2 representa as medidas de 

posição. Os índices i  e 1i  representam os instantes de tempo atual e anterior, respectivamente.  

A partir dessas equações tem-se o seguinte algoritmo: 

1. Calcular os estados estimados a priori: (predição) 

2. Obter o novo vetor de medidas 

3. Estimar as matrizes de covariância dos erros de processo e medição, respectivamente. 

4. Calcular a covariância dos resíduos de estimação a priori: 

5. Calcular o ganho do Filtro de Kalman: 

6. Estimar o vetor de estados: (correção) 

7. Calcular a covariância do erro: 

8. Incrementar e voltar ao item 2. 

 

4. APLICAÇÃO E RESULTADOS 

Para avaliação e aplicação do método de filtragem de Kalman, foi utilizada uma aplicação para 
sistemas embarcados para processamento de vídeo. Para tanto, o método foi implementado utilizando 
uma placa de desenvolvimento para ARM DevKit8000, baseado em um processador ARM Córtex A8 de 
600 MHz , uma placa de vídeo analógica e uma câmera de vídeo de vigilância. Foi compilado o sistema 
operacional Linux para o processador ARM e a linguagem de desenvolvimento foi o C ANSI. 

Para a aplicação de rastreamento em objetos, o primeiro ponto a ser tratado é a detecção do 
objeto de interesse.  A detecção do objeto em ambientes externos é um tema bastante estudado devido 
basicamente à dificuldade em se determinar modelos de fundo de imagens a serem aplicados ao 
paradigma de subtração de referenciais. Variações de luminosidade, condições climáticas, movimentos 
devido a vento e ruídos são alguns parâmetros a serem considerados no desenvolvimento de modelos 
de fundo para detecção de objetos neste paradigma. (JUNG) propõe um modelo adaptativo baseado em 
modelos Gaussianos. (WANG et al 0) define um modelo de fundo de imagem a partir de filtros de 

�

R

001 �w��F� iiiii

,3,2,1iv��� iiii
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medianas e cria um processo baseado em mapas de suporte a movimento para atualização do modelo. 
Os métodos mencionados utilizam recursos computacionais não compatíveis com os necessários à 
implementação em sistemas embarcados. Entretanto, uma solução mais simples  propõe a subtração 
simples entre uma imagem de fundo e a imagem corrente.  

Nesta abordagem por subtração admite-se um valor de intensidade mínima (m) e um valor de 
intensidade máxima (M) para o mesmo pixel P. Os valores de N e M são então subtraídos a partir de 
uma imagem I para se obter a máxima diferença absoluta inter-frame D. 

A diferença D do pixel P irá definir o movimento de um objeto em uma imagem I. O movimento 
do objeto pode então ser definido através da Equação 3, onde o pixel P é definido como objeto se o 
valor de D for maior que um valor limite. Desta forma, a detecção do objeto é realizada por meio de um 
máximo M, um mínimo m e uma média da maior diferença absoluta inter-frame d  de imagens sobre 
uma imagem representada por um modelo de imagem de fundo B. A imagem que representa apenas o 
objeto é então definida na Equação 4, onde a constante k é utilizada para ajustar eventuais ruídos que o 
resultado possa gerar. 

M(x) – I(x) = D(x) ou                       [Eq. 3] 

N(x) – I(x) = D(x) 

 

                       [Eq. 4] 

 

A Figura 2., obtida de um frame de um vídeo do projeto Caviar 
(http://groups.inf.ed.ac.uk/vision/CAVIAR/CAVIARDATA1/Walk1/Walk1.mpg) ilustra o procedimento de 
detecção de movimento. A Figura 2(a) mostra o resultado obtido a partir da média aritmética dos 10 
frames iniciais do vídeo. A Figura 2(b) mostra o frame 256 onde é iniciado o movimento de uma pessoa. 
A Figura 2(c) mostra o resultado obtido com os valores para k=1 e d =40. 

 

    
          (a)                   (b)             (c)  

Figura 2 - Resultado da subtração da referencia. (a) imagem de fundo. (b) imagem analizada. (c) resultado da 
subtração das imagens (a) e (b) para k=1 e d =40. 

 

De posse do ambiente de desenvolvimento, foram definidos os valores de inicialização das 
matrizes relacionadas às equações de estado definidas nas Equações 1 e 2, bem como as covariâncias do 
ruído R que são mostradas na Equação 5 e obtidas a partir do modelo cinemático de um MRU para os 
eixos das coordenadas e abscissas. As covariâncias da perturbação Q e do erro de medida P são 

�(�)
0(back�round)

�(�) M (�) k d
�(�) m(�) k d

1( fore�raund)
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inicializadas, respectivamente, com matrizes identidades multiplicadas com valores pequenos (0.001) e 
grandes (1000).  

     

    [Eq. 5] 

Cada incremento de tempo discreto é representado pela i-ésima iteração de um frame para 
outro. O Filtro de Kalman é aplicado ao modelo dinâmico descrito pela Equação 5 com a estimativa 
inicial obtida pelo método da detecção de movimento. A Figura 3 mostra ser possível observar um 
exemplo em três iterações distintas entre o resultado real (verde) e a estimativa de Kalman (vermelho), 
ressaltando a viabilidade do emprego do Filtro de Kalman. Cabe salientar que os resultados obtidos no 
rastreamento de objetos em vídeo dependem da estimativa inicial, e com o decorrer das iterações seus 
resultados tornam-se mais apurados.  

 

 
               (a)    (b)      (c) 

Figura 3. Rastreamento de vídeo utilizando KF. (a) i=1; (b) i=83; (c) i=125 

 
5. CONCLUSÕES 

Através de estudos e pesquisas, concluiu-se que o filtro de Kalman é eficiente para muitas 
aplicações. Em contrapartida, sabe-se que em determinadas aplicações podem ocorrer problemas de 
imprecisão e divergência, como consequência dos procedimentos de linearização de funções não-
lineares, presentes no algoritmo. Através da análise dos resultados é possível concluir que houve uma 
redução do erro após a utilização do filtro, redução essa que se confirma através da análise do erro 
médio quadrático antes e depois que, tanto para o eixo x, quanto para o eixo y, sofreram uma redução 
significativa. Os resultados da pesquisa foram satisfatórios para a implementação do Filtro de Kalman. 
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RESUMO 

 Este artigo apresenta uma revisão da literatura do processamento largamente linear. 
Primeiramente é dada uma introdução sobre a necessidade de um processamento sobre o sinal depois 
que o mesmo passa por um canal de comunicação. Em linhas gerais, é dada uma base teórica 
introduzindo a definição de alguns conceitos essenciais para o entendimento do processamento 
largamente linear em si. Em seguida, são discutidos diversos trabalhos que utilizam o processamento 
largamente linear para aplicações tais como: equalização treinada e equalização cega, para sistemas 
MIMO (Multiple input Multiple output), banco de filtros, dentre outros. Com o auxílio do software livre 
Scilab (versão 5.3.0.1277988636) foi possível analisar graficamente, por meio de uma simulação, as 
vantagens do processamento largamente linear sobre o processamento estritamente linear para o caso 
de equalização treinada.  

 

 

Palavras-chave: processamento largamente linear, sistema de comunicação, equalização. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante todo o século XX, o enorme progresso tecnológico nas telecomunicações e na eletrônica fez 
com que os sinais transmitidos migrassem, em grande parte, do mundo analógico para o universo 
digital. Uma mensagem digital pode ser definida como sendo uma seqüência de símbolos selecionados a 
partir de um conjunto finito de elementos discretos. Como a informação contida em uma mensagem 
digital está concentrada em símbolos discretos, um sistema digital de comunicação deveria entregar 
estes símbolos com um grau especificado de precisão em um intervalo de tempo definido (Carlson, 
1986). 

O canal de comunicação é o meio físico usado para transmitir o sinal do transmissor ao receptor. Ao 
passar pelo canal, o sinal transmitido pode ser corrompido de forma aleatória por diversos mecanismos: 
adição de ruído, atenuação, seletividade em freqüência, deslocamento de fase que são, em geral, 
dependentes do tempo. Em muitos casos, será exigido que o receptor faça algum processamento do 
sinal recebido. Esse processamento pode ser linear ou não linear. 

Neste artigo, abordaremos o processamento largamente linear (LL) aplicado a várias situações 
diferentes, iniciando com a fundamentação teórica e apresentando o seu uso em diversas aplicações. 
Em seguida, mostramos um exemplo comparativo entre o processamento largamente linear e o 
estritamente linear no problema de equalização de canal de comunicação. 

2. FUNDAMENTOS DO PROCESSAMENTO LARGAMENTE LINEAR 

Nesta seção apresentamos o conceito de circularidade e algumas propriedades estatísticas de 
segunda ordem de sinais complexos, visando introduzir os fundamentos do processamento largamente 
linear. 

2.1 Circularidade: conceito e definição 

A idéia básica que dá suporte ao processamento LL é o conceito de circularidade. O conceito de 
circularidade é detalhadamente estudado por Picinbono (1994). 

Seja z um vetor cujos elementos são amostras de um processo aleatório complexo de média nula, 
isto é, E{z} = 0. Este vetor pode ser escrito como z = x + jy. O vetor z é considerado normal (ou gaussiano) 
se x e y são um par de vetores conjuntamente normais. O vetor z é chamado de circular normal se ele é 
normal e, além disso, se C E{zz } = 0,            [Eq. 01] 

onde C é a matriz de pseudo-cavariância (NESSER e MASSEY, 1993).

Uma conseqüência imediata do conceito de circularidade em [Eq. 1] é a “invariância à rotação”, isto 
é, se z é circular normal, então z  = ej z e z têm a mesma distribuição de probabilidade, sendo  um 
ângulo qualquer em radianos. 

Podemos ter várias definições não equivalentes de circularidade. Inicialmente, considere o caso de 
uma variável aleatória (v.a.) escalar z. Esta v.a. é circular se, para qualquer , z e ej z possuem a mesma 
distribuição de probabi
z, respectivamente. A circularidade de z é caracterizada por: 

apap
2
1; , com 0 2 ,                                      [Eq. 02] 
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onde ;p a � p a são as funções de densidade de probabilidade (PDF) de z e A. A seguir é 
apresentada uma definição de circularidade, as demais podem ser vistas em Picinbono (1994). 

2.2 Função de relação ou pseudo-covariância 

Seja z[k] um sinal complexo discreto no tempo, onde k é um inteiro que descreve a dependência 
temporal do sinal. Assumindo que z[k] é aleatório e de média nula, sua estatística de segunda ordem é 
descrita pela função de autocovariância, definida por: [ , ] { [ ] [k ]}                                               [Eq. 03] 

onde * indica a conjugação complexa. Esta função, entretanto, não é suficiente para definir 
inteiramente a estatística de segunda ordem de z[k], especialmente quando z[k] e seu conjugado z*[k] 
são correlacionados. Neste caso, é interessante usarmos também a função de relação, ou pseudo-
covariância, definida por: r [k , k ] E{z[k ]z[k ]}                                           [Eq. 04] 

Em geral, se z[k] corresponde à amostragem de um sinal aleatório passa-faixa de média nula, [4] é 
igual a zero (ver, por exemplo, THERRIEN (1992)) e pode, portanto, ser omitida. Este é o caso, por 
exemplo, do sinal analítico de qualquer sinal estacionário e, de forma mais geral, de qualquer sinal 
circular. Como uma conseqüência óbvia, observamos que os sinais reais não podem ser circulares. 
Contudo, não existe qualquer razão específica para que a pseudo-covariância de sinais complexos seja 
sempre nula, sendo, por isso, necessária para definir completamente as estatísticas de segunda ordem. 

Da mesma forma que a função de covariância não pode ser arbitrária (é, por exemplo, uma função 
definida positiva), a função de relação também apresenta algumas características próprias. O conceito 
de função de relação também nos leva a rever o conceito de ruído branco complexo. 

2.3 Processamento Largamente Linear 

Estudos recentes têm mostrado que o Processamento Largamente Linear (Widely Linear Processing 
– WLP ou simplesmente processamento LL) pode apresentar um ganho significativo quando comparado 
às técnicas de estimação linear convencionais. Contudo, esse ganho não ocorre em todas as situações, 
mas apenas naquelas onde a pseudo-autocorrelação da variável aleatória de interesse é não nula 
(PICINBONO e CHEVALIER, 1995) e que, além disso, esta variável não seja “duplamente branca” 
(PICINBONO e BONDON, 1997).  

É interessante notar que o processamento LL, não com este nome, foi introduzido primeiramente 
por Brown e Crane (1969). Nesse artigo seminal, denominado “Filtragem Linear Conjugada”, o enfoque 
estava restrito à filtragem de um sinal complexo em banda base. Os autores mostraram que a filtragem 
do sinal combinado com o seu conjugado complexo podia resultar em uma melhora na relação sinal-
ruído por um fator de até dois em receptores com filtros casados. Além disso, eles mostraram que esse 
ganho iria depender da correlação entre as partes real e imaginária do sinal processado. 

Picinbono (1995) mostrou formalmente que o processamento LL é benéfico para os problemas de 
estimação e de predição linear usando o critério MMSE (Minimum Mean Square Error). Outros autores, 
posteriormente, demonstraram que o processamento LL também pode ser usado em formatação de 
feixe (McWHORTE e SCHREIER, 2003; CHEVALIER e BLIN, 2007), detecção multiusuário e supressão de 
interferência em sistemas DS-CDMA (Direct Sequence Code Division Multiple Access, GELLI et al., 2000), 
equalização de canais SISO (single input/single output) e MIMO (multiple input/multiple output), como 
mostram, por exemplo, os artigos de Gerstacker et al. (2003, 2004) e Mattera et al. (2005). 
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É fácil perceber que o interesse no processamento LL não é somente teórico. Por exemplo, 
Chevalier e Pipon (2006), em um interessante artigo sobre o processamento LL aplicado à recepção de 
sinais usando um conjunto de antenas, nos informam que em relação à redução de interferência co-
canal, o padrão GSM (Global System for Mobile Communication) foi o primeiro a adotar a filtragem LL. 

Basicamente, no processamento LL, tanto o vetor de dados complexos r quanto o seu conjugado r  
são utilizados para a estimação ou predição da variável aleatória escalar a[k]. Dessa forma temos: ã [ ] [ ] [ ] + [ ] [ ] = [ ] [ ] + [ ] [ ]� [Eq. 05]

Observando [Eq. 05], podemos ter a impressão que o processamento LL tem um custo 
computacional duas vezes maior do que o processamento estritamente linear, mas isso não é 
necessariamente verdade. A solução de um sistema LL pode ter uma complexidade computacional 
praticamente igual ou até mesmo menor que a solução estritamente linear, como podemos ver, por 
exemplo, em (SCHOBER et al., 2004) para o caso de equalização adaptativa com o uso de um algoritmo 
do tipo LMS (Least Mean-Square). 

3. APLICAÇÕES DO PROCESSAMENTO LARGAMENTE LINEAR 

Nesta seção são apresentadas várias aplicações do processamento largamente linear, evidenciando 
a sua superioridade quando comparado ao processamento estritamente linear. Evidentemente, isso 
ocorre quando o sinal é não circular, como explicado na seção anterior. 

3.1 Equalização Treinada 

Uma das principais aplicações do processamento digital de sinais em sistemas de telecomunicações 
é no tratamento do sinal que chega a um receptor depois de passar por um canal de comunicação que 
distorce o sinal transmitido. Com esse foco, em muitos casos são usados equalizadores nos receptores 
(PROAKIS, 1995). Um equalizador digital é um dispositivo adaptativo capaz de reduzir ou compensar a 
distorção introduzida pelo canal de comunicação (PIMENTEL, 2007). Se existe disponível uma sequência 
de treinamento, então é dito que a equalização é treinada. Nesses casos, em geral, é usado um 
algoritmo do tipo LMS para adaptação do equalizador. 

Os equalizadores largamente lineares podem apresentar um desempenho muito superior aos 
lineares, pois, por se tratar de um processamento não linear, podem conseguir compensar canais que 
possuem nulos espectrais (GERSTACKER et. al., 2003). Por exemplo, Xiao et. al. (2007) usam 
equalizadores largamente lineares em um esquema de múltiplos estágios em sistemas com modulações 
BPSK/QPSK.

3.2 Equalização Cega 

Quando não existe uma sequência de treinamento disponível, o sistema poderá usar as estatísticas 
de segunda ordem do sinal transmitido, pois esse sinal é conhecido tanto no transmissor quanto no 
receptor. Em geral, pode ser assumido que as amostras do sinal são independentes e identicamente 
distribuídas.  

Uma forma possível de equalizar o sinal sem sequência de treinamento é usando algoritmos do tipo 
Bussgang (VLIESE, 2001), entretanto, nas estratégias usadas por Navarro-Moreno (2008) e Aquino et. al. 
(2007) são empregados filtros de erro de predição largamente lineares. 
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3.3 Sistemas MIMO 

O número de trabalhos enfocando sistemas MIMO e processamento LL disponíveis na literatura 
ainda é relativamente pequeno. A seguir, destacaremos alguns deles. 

Um equalizador MMSE baseado em um DFE LL construído com estruturas FIR para a compensação 
de canais MIMO dispersivos no tempo é proposto por Mattera et al. (2005). Um segundo trabalho 
(Gerstacker et al., 2004) foca o uso do código de bloco espaço-temporal (STBC - space-time block code) 
proposto por Alamouti (1998) no desenvolvimento de receptores para canais com desvanecimento 
seletivos na freqüência. Kuchi et al. (2009) propuseram técnicas de filtragem largamente linear que 
foram usadas em demodulação por amplitude de pulso (PAM) e demodulação de amplitude em 
quadratura (QAM). Mattera et al. (2006) chegaram à conclusão que para transmitir um fluxo de dados 
real em um sistema MIMO é mais vantajoso recorrer ao processamento largamente linear. 

3.4 Radar 

Aproximadamente na metade dos anos 1990 a maioria dos sinais encontrados na prática eram 
assumidos serem circulares de segunda ordem (isto é, próprios) com função de correlação nula. Mas, 
em muitos contextos, como na comunicação via rádio, o sinal observado pode ser tanto não-circular de 
segunda ordem quanto uma junção entre não-circular de segunda ordem e um sinal particular que 
precisa ser ainda estimado, com informações contidas na função de correlação. Ao explorar essas 
informações, pode ser gerado um grande ganho de desempenho se comparado com o processamento 
convencional.  

Barbaresco e Chevalier (2009) apresentam uma breve visão geral sobre as vantagens de levar em 
conta essas informações contidas na função de correlação do sinal e propõem uma aplicação do 
processamento largamente linear de formas de onda de segunda ordem não-circulares em radares. 

3.5 Banco de Filtros 

Um banco de filtros é um arranjo de filtros passa-faixa que decompõe o sinal em diversas 
componentes, cada uma carregando apenas uma sub-banda de freqüência do sinal original. É desejável 
que o projeto do banco de filtros seja tal que permita a recombinação das sub-bandas para se recuperar 
o sinal original (REED, 2002). 

Carson et al.(2008) propõe em seu trabalho a criação de um banco de filtros baseado em 
equalizadores OQPSK largamente linear para um bloco de código espaço-temporal real (RSTBC) que é 
utilizado em um canal MIMO seletor de freqüência contaminado com ruído gaussiano complexo circular 
simétrico. 

4. EXEMPLO DE SIMULAÇÃO 

A seguir, exemplificamos o ganho do processamento LL sobre o linear para o caso de equalização 
treinada de um canal de comunicação. Nessa simulação, o canal é definido como tendo a seguinte 
resposta ao impulso: h = [0,743 – 0,083j;  - 0,246 – 0,578j;  - 0,165 + 0,083j;  - 0,103], que distorce 
severamente o sinal BPSK que chega ao receptor. É considerada ainda uma relação sinal ruído de 20 dB. 
A Figura 01 mostra a constelação que chega ao receptor e a constelação equalizada.  
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Figura 01. (a) Constelação BPSK recebida, (b) constelação equalizada.

Figura 02. Desempenho dos algoritmos LMS e LMS-LL.

Analisando a Figura 01-a, é fácil perceber que ela está muito diferente do padrão BPSK e pode levar 
a uma alta taxa de erros. A Figura 01-b mostra o sinal depois de equalizado usando um equalizador 
linear e um equalizador largamente linear. Esses equalizadores possuem cada 9 coeficientes complexos. 
Os valores desses coeficientes foram obtidos por meio do algoritmo LMS linear e LMS largamente linear 
(AQUINO et. al., 2006), ambos de passo fixo e igual a 0,07. 

A Figura 02 compara o desempenho desses equalizadores (linear e largamente linear), mostrando as 
curvas de aprendizados dos algoritmos. Essas curvas foram obtidas pela mediação de cem realizações 
independentes. Notamos que erro do equalizador largamente linear é bem inferior e que a sua 
convergência também é mais rápida. Essa simulação foi realizada com o uso do software livre Scilab 
(SCILAB, 2011), na sua versão 5.3.0.1277988636.

 

LMS Linear 

LMS - LL 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

Neste artigo foi apresentada uma visão geral sobre processamento largamente linear assim como 
várias aplicações que usam o processamento largamente linear. Além disso, foi apresentada uma 
simulação que tornou possível analisar o desempenho superior do processamento largamente linear 
quando posto contra o processamento estritamente linear. Nos casos em que se pode aplicar o 
processamento largamente linear, este apresenta um desempenho muito superior ao linear, para um 
mesmo custo computacional. 

Podemos pensar em uma série itens para acrescentar a este trabalho. A idéia mais próxima seria 
escolher umas das aplicações aqui mostradas e focar tanto nosso estudo teórico como nossas práticas 
nessa aplicação. Além disso, podemos ainda desenvolver outras simulações tornando possível a 
visualização de resultados que comprovem a superioridade do processamento largamente linear ou 
simulações que nos mostrem graficamente os resultados das aplicações mostradas no referido artigo. 
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RESUMO 

 Neste trabalho é apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância da antena 
tipo patch retangular em microfita. A técnica é baseada na inserção de duas fendas simétricas e com a 
variação do comprimento dessas fendas a frequência de ressonância do primeiro modo é variada. Para 
validar a técnica proposta, foram fabricadas e caracterizadas experimentalmente quatro antenas, 
obtendo-se uma redução de frequência de 28,5%. Embora tenha sido alterada apenas a frequência do 
modo fundamental, um procedimento semelhante pode ser aplicado ao segundo modo. Além do ajuste 
de frequência, propõe-se o estudo da redução das dimensões da antena e a obtenção de maiores 
larguras de banda. Os resultados obtidos são promissores e indicam o potencial da técnica para 
aplicações em antenas. 

 

Palavras-chave: Antenas, patch retangular em microfita, ajuste de frequência.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a portabilidade e a diversidade dos serviços de comunicação, nos quais um 
mesmo equipamento deve operar em várias faixas de frequência, correspondentes a serviços de 
telefonia móvel, TV digital, Wi-Fi, entre outros, têm exigido dos engenheiros de micro-ondas um grande 
esforço para o desenvolvimento de estruturas (filtros, antenas, etc.) que atendam às características 
requeridas, tais como largura de banda, dimensões reduzidas, seletividade, etc. [1], [2]. Por outro lado, a 
disponibilidade de recursos computacionais tem favorecido o surgimento de estruturas com geometrias 
complexas, como ilustrado na Figura 1, muitas das quais baseadas na geometria fractal [3]-[5]. Mais 
recentemente, a complexidade dessas geometrias, com tantos detalhes, foi questionada e 
simplificações foram propostas [6], [7].   

 
a) Filtro passa-faixa [3] 

 
b) Filtro rejeita-faixa [4] 

 
 c) Antena [8] 

Figura 1 - Estruturas com geometria complexa 

As antenas, neste contexto, recebem uma especial atenção.  Elas podem ser vistas como uma 
transição entre a onda guiada e a onda não guiada [9], ou, na definição oficial do IEEE, o dispositivo 
responsável por transmitir e receber ondas eletromagnéticas [10]. A sua geometria, dimensões e 
materiais de fabricação estão relacionados ao comprimento de onda correspondente à frequência de 
operação. Considerando as limitações de espaço para localização da antena em equipamentos móveis 
(notebooks, netbooks, tablets, aparelhos celulares, etc.), o seu projeto torna-se um ponto crítico. Entre 
os diversos tipos de antenas, o patch retangular em microfita atrai um especial interesse por apresentar 
características tais como baixo peso, pequeno volume, facilidade de montagem, custo reduzido de 
fabricação e a facilidade de integração com outros componentes de circuito, inclusive dispositivos 
semicondutores e ferritas [11]. A antena tipo patch retangular em microfita é basicamente constituída 
por um recorte metálico, patch de largura W e comprimento L, impresso sobre um substrato dielétrico 
de espessura h e constante dielétrica , limitado por um plano condutor, Figura 2. Entre outras 
possibilidades de alimentação, uma das mais simples é a alimentação por uma linha de microfita de 
largura W0, casada com o patch através de dois detalhes, insets, de comprimento y0.  Esse tipo de 
antena serve de base para diversas outras configurações, sendo a análise e compreensão dos seus 
princípios de projeto essenciais para o aproveitamento do seu potencial. 

Neste trabalho, é apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância da antena tipo 
patch retangular, sendo possível a redução da frequência de ressonância através da introdução duas 
fendas simétricas. Além da simplicidade da técnica proposta, destaca-se ainda a possibilidade de alterar 
apenas a frequência de ressonância do modo fundamental, permanecendo praticamente fixa frequência 
de ressonância do primeiro modo de ordem superior. A técnica proposta pode ser utilizada tanto na 
sintonia de antenas, como na redução das suas dimensões. Para validar a técnica proposta, resultados 
numéricos e experimentais são apresentados, observando-se uma boa concordância. 
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Figura 2 - Geometria de uma antena tipo patch retangular em microfita 

2. A TÉCNICA DE AJUSTE DA FREQUÊNCIA  

O projeto de antenas tipo patch retangular em microfita é bem estabelecido e as suas equações de 
projeto são dadas por [12]: 
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Os valores de m, n, e p estão associados às ressonâncias ao longo de  W,  L e h, respectivamente. 
Usualmente, h << W  e h << L, consequentemente, os primeiros modos de ressonância são 
determinados pela [Eq. 05]. De acordo com a posição da linha de alimentação, valores de m e n são 
possíveis ou não [12]. A constante dielétrica efetiva, ref , pode ser obtida utilizando [Eq. 06], [13].  
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Finalmente, os valores de  Wef e Lef  são dados pela equações [ Eq. 07] e [Eq. 08]. 
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A técnica de ajuste da frequência de ressonância proposta neste trabalho consiste na introdução de 
duas fendas simétricas, de comprimento W1 e largura s, Figura 3. A redução da frequência de 
ressonância do primeiro modo é determinada pela largura W1.  

 
Figura 3 - Geometria de uma antena tipo patch retangular em microfita com as fendas de ajuste 

Portanto, a técnica de ajuste da frequência, consiste, basicamente, em projetar antena patch 
retangular em microfita usando as equações [Eq. 01] a [Eq. 08]. Após essa etapa, as fenda simétricas são 
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introduzidas e o comprimento ajustado de acordo com a frequência desejada. A seguir são 
apresentados resultados que ilustram esse procedimento. 

3. RESULTADOS NUMÉRICOS E EXPERIMENTAIS 

Para avaliar a técnica proposta foram fabricadas quatro antenas tipo patch retangular em microfita, 
Figura 4, utilizando um substrato de fibra de vidro, FR-4, de espessura h=1,5 mm, W=36 mm, L=30 mm, 
y0 r=4,4. Inicialmente, seja considerada uma antena, ANT0, sem as duas 
fendas simétricas, ou seja,  s=0 mm e W1=0 mm. Para essa antena a primeira frequência de ressonância 
é �010���  e a segunda ressonância �200��� . Usando as equações [Eq. 01]-[Eq. 08], essas frequências foram 
calculadas e os resultados apresentados na Tabela I. A caracterização experimental foi realizada no 
Laboratório do Grupo de Telecomunicações e Eletromagnetismo Aplicado, GTEMA, do IFPB, tendo sido 
utilizado um analisador de redes vetorial Agilent, N5230A. Na Figura 5 é apresentado o resultado obtido 
experimentalmente, onde as duas primeiras frequências de ressonância são 2,403 GHz e 4,020 GHz. 
Comparando os resultados calculados com os experimentais, observa-se um erro menor que 1,5%, o 
que representa uma boa concordância.  

Figura 4 - Antenas tipo patch retangular em microfita fabricadas 

A segunda antena fabricada apresenta s=1 mm e W1=4 mm. Note que neste caso as equações [Eq. 
01]-[Eq. 08]  não mais se aplicam. Na Figura 6 é apresentado o resultado obtido experimentalmente. 
Como esperado, a frequência de ressonância do primeiro modo apresenta uma redução de 2,403 GHz 
para 2,305 GHz, 4,08%, enquanto que para o segundo praticamente não houve alteração. De maneira 
semelhante, foram caracterizadas antenas com W1=8 mm  e W1=12 mm, sendo e os resultados 
experimentais apresentados nas Figuras  7 e 8, resumidos na Tabela I. 
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Figura 5 - ANT0 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=0 mm, s=0 mm  

Figura 6- ANT1 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=4 mm, s=1 mm  
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Figura 7- ANT2 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=8 mm, s=1 mm  

Tabela I – Dimensões e frequências de ressonância das antenas tipo patch retangular em microfita 

Antena W1 
(mm) 

s 
(mm) 

�010��� (calc.) 

(GHZ) 

�010��� (med.) 

(GHz) 

Diferença 
 

�200��� (calc.) 

(GHZ) 

�200��� (med.) 

(GHz) 

Diferença 
 

ANT0 0 0 2,375 2,403 1,12% 4,020 4,044 0,59% 

ANT1 1 4 ----- 2,305 ----- ----- 4,044 ----- 

ANT2 1 8 ----- 2,060 ----- ----- 4,020 ----- 

ANT3 1 12 ----- 1,717 ----- ----- 4,020 ----- 

Figura 8- ANT3 - |S11| (dB) × freq. (GHz), W1=12 mm, s=1 mm  
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Na Figura 9 é apresentado o comportamento da variação da frequência de ressonância dos dois 
primeiros modos, comparadas às frequências de ressonância da antena original,  em função da variação 
de W1. Observe-se que foi possível reduzir em até 28,5% a frequência do primeiro modo, 
permanecendo praticamente inalterada a frequência de ressonância do segundo modo.  

Figura 9 - Variação da percentual da frequência de ressonância em função do comprimento da fenda W1  

4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma técnica de ajuste da frequência de ressonância de uma antena 
tipo patch retangular em microfita, baseada na inserção de duas fendas simétricas, com as quais pode 
ser feito o ajuste da frequência de ressonância do modo fundamental. Resultados experimentais 
confirmaram a redução dessa frequência em até 28,5%, indicando a aplicabilidade da técnica proposta 
que além do ajuste da frequência, aplica-se à redução das dimensões da antena. Outras investigações 
possíveis são a utilização de fendas assimétricas, o ajuste da frequência de ressonância dos modos de 
ordem superior e a obtenção de maiores  largura de bandas.  
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RESUMO 

O reconhecimento de voz é um tema bastante atual e inovador e verifica-se cada vez mais que os 
sistemas computacionais fazem parte do dia a dia de grande parte da população. Diante disso a 
presente contribuição tem como objetivo apresentar uma solução em interfaces de software e 
hardware para o controle de dispositivos eletroeletrônicos por meio de comandos de voz. O projeto foi 
elaborado a partir da tecnologia de reconhecimento de voz desenvolvida pela Microsoft® e que integra 
o sistema operacional Windows®. O software, desenvolvido em linguagem de alto nível, utiliza uma 
biblioteca gratuita que permite o acesso e manipulação de todos os recursos desta tecnologia e, por 
meio dela, foi possível adicionar o recurso de comando de voz ao programa. Uma placa de circuitos 
microcontrolada foi projetada para permitir o interfaceamento com dispositivos externos. Toda a 
comunicação entre o computador e o circuito é baseada nas especificações do protocolo USB. Para 
possibilitar que dispositivos que consomem mais energia pudessem ser controlados, fez-se necessária a 
construção de uma interface de potência baseada em relés. Por fim foi projetada uma interface de 
comunicação sem fio, baseada em módulos de rádio frequência, que além de agregar valor ao produto 
garantiram uma maior mobilidade ao sistema como um todo, aumentando ainda mais a sua vasta gama 
de aplicações. Em síntese o sistema funciona da seguinte maneira: o usuário fala o comando; o software 
reconhece, interpreta e gera os sinais de controle que são transmitidos por comunicação USB para placa 
de circuitos; este circuito transfere os sinais para o circuito transmissor de RF; os dados são transmitidos 
por rádio enlace para o circuito receptor de RF; estes dados são decodificados gerando os sinais que 
controla a interface de potência a qual são conectados os dispositivos que se deseja controlar. Os 
resultados obtidos da pesquisa se mostraram bastante satisfatórios, tendo em vista que o sistema 
implementado permite que um usuário qualquer controle dispositivos eletroeletrônicos de maneira 
bastante funcional e com um custo bastante reduzido. O projeto pode ser aplicado para diversos fins, 
tais como, automação, robótica, para fins educacionais e etc. Este trabalho irá discutir todas as etapas 
do desenvolvimento do projeto, bem como, toda a tecnologia e conceitos envolvidos. 

Palavras-chave: Eletrônica embarcada, Wireless, Delphi, Inclusão social.   
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1. INTRODUÇÃO 

Verifica-se nos dias atuais que, cada vez mais, os sistemas computacionais fazem parte do dia a dia 
de grande parte da população. Observa-se também que estes sistemas são utilizados para realização de 
tarefas nos mais variados campos do saber, dentre eles pode-se destacar a utilização de sistemas 
computacionais no gerenciamento de dispositivos eletrônicos. O interfaceamento e controle, na maioria 
das vezes,é realizado por periféricos tais como: teclado, mouse, joystick e etc. Entretanto, todos estes 
dispositivos requerem o uso das mãos. Por outro lado, já é possível notar, por exemplo, que os 
dispositivos de navegação utilizados em automóveis já utilizam a voz para se comunicar com o 
motorista, entretanto ainda não é comum o motorista, utilizando sua fala, poder passar as coordenadas 
e endereços desejados para o aparelho.  

A utilização da fala para o comando de aparelhos eletrônicos permite alto grau de liberdade ao 
usuário, pois não é necessária a utilização das mãos nem mesmo que o usuário fixe seu olhar no 
dispositivo a ser comandado. Assim, com a utilização da tecnologia de reconhecimento de voz é possível 
perceber que será permitido que até portadores de alguns tipos de deficiências físicas possam acessar e 
controlar vários dispositivos que utilizem esta tecnologia. 

Portanto, neste trabalho será apresentado o projeto de desenvolvimento de um software aplicativo 
para computadores e projeto de um circuito microcontrolado para interfaceamento USB, permitindo 
que estes possam controlar dispositivos externos, através de uma interface de potência, utilizando para 
isso a tecnologia de reconhecimento de voz. Todo o interfaceamento do computador com os 
equipamentos controlados foram implementados utilizando tecnologia USB, através dos seus protocolos 
de comunicação e também por comunicação sem fio, por meio de módulos híbridos de rádio enlace. 

2. CONCEITOS ENVOLVIDOS 

2.1 – Sistemas de Reconhecimento de Voz  

Reconhecimento automático da fala consiste em um processo de conversão de um sinal acústico 
produzido pelo homem em um sinal digital de áudio através de um hardware associado a um software, 
que, a partir de uma base de dados identificará o conjunto de palavras faladas. As palavras reconhecidas 
podem ser o resultado final do sistema como no caso de aplicações de comandos de controle ou servir 
de entrada a outros sistemas (SILVA, 2009). A figura 1 ilustra o diagrama genérico de um sistema de 
reconhecimento de voz. 

 
Figura 1 - Diagrama de blocos de um sistema de reconhecimento de voz 
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Uma das maiores dificuldades da área de reconhecimento de voz é a sua natureza interdisciplinar. 
Dentre as áreas envolvidas estão processamento de sinais, ciências da computação, reconhecimento de 
padrões, inteligência artificial, neurofisiologia, linguística, teoria das comunicações, fonética 
articulatória, acústica e etc. Além disto, os sistemas de reconhecimento da fala, em geral, devem ser 
aptos a funcionar em condições de ruído de fundo, o que exige um estudo de técnicas para conseguir a 
robustez do sistema (SILVA, 2009). 

Durante os últimos anos tem se observado uma grande evolução na área de reconhecimento de voz. 
Já existem sistemas bastante eficientes, entretanto nenhum deles é independente de limitações e nem 
funcionam com uma taxa de 100% de acerto. Dentre as razões para estes significativos avanços podem 
ser citadas: desenvolvimento de novas técnicas de processamento digital de sinais, a disponibilidade de 
computadores rápidos e mais baratos, a instituição de padrões para avaliação de desempenho e uma 
maturidade alcançada em algumas técnicas como Modelos Ocultos de Markov (HMM), Modelos de 
Mistura Gaussiana (GMM), Redes Neurais Artificiais (RNA), Transformada discreta de Fourier e 
Transformada de Wavelet (BRESOLIN, 2008).  

Certamente, a variabilidade dos sinais de fala é o principal limitador de desempenho dos sistemas 
de reconhecimento. Esta variabilidade se deve a diversos fatores, dentre eles:  

A variabilidade dos sons para um único locutor e entre locutores diferentes;  
A variabilidade do transdutor e do canal, como microfones, telefones fixos e celulares; 
A variabilidade do ruído de fundo gerado a partir de outras vozes, carros, ar-condicionado, 

dentre outros; 
A variabilidade na produção da fala incluindo barulhos resultantes de movimentos da boca, 

ruídos de respiração, hesitações ao falar, etc.; 

Em geral, estas fontes de variabilidade não podem ser eliminadas, devendo, portanto, ser 
modeladas diretamente pela tecnologia de reconhecimento de fala. 

2.1.1 - Aplicações do reconhecimento automático da fala 

Sistemas de reconhecimento de voz têm aplicações em diversas áreas. Na realidade qualquer 
atividade que envolva interação homem-máquina pode potencialmente utilizar estes sistemas. 
Atualmente várias aplicações já estão sendo concebidas com um sistema de reconhecimento de fala 
incorporado. Dentre as áreas mais comuns encontra-se:  

Sistemas de controle e comando: estes sistemas utilizam a fala para realizar determinadas 
funções, sendo este, o objetivo principal deste projeto; 

Sistemas de telefonia: o usuário pode utilizar a voz para fazer uma chamada, ao invés de discar o 
número; 

Sistemas de transcrição: textos falados pelo usuário podem ser transcritos automaticamente por 
estes sistemas; 

Centrais de atendimento ao cliente: uma atendente virtual pode ser utilizada a fim de realizar o 
atendimento ao cliente; 

Robótica: robôs podem se comunicar pela fala com seus usuários.  

2.2 – Comunicação USB 

O padrão de comunicação USB surgiu da necessidade de se ter um padrão de comunicação comum 
a todos os fabricantes de produtos eletrônicos. Esse fato levou um grupo de empresas entre elas 
Microsoft, Apple, Hewlett-Packard, NEC, Intel e Agere a desenvolverem o protocolo USB, que foi 
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concebido com a finalidade de ser implementado em qualquer dispositivo por possuir uma configuração 
fácil, ter um baixo custo de desenvolvimento, ser Plug and Play e ter disponível uma vasta 
documentação e suporte(SANTOS, 2009). 

Várias versões foram desenvolvidas principalmente por causa da velocidade. Atualmente, a versão 
mais recente é a USB 3.0 cuja taxa de transferência chega a 4.8 Gbps. Existe a versão 1.1, que foi a 
primeira versão implementada comercialmente em larga escala e possui uma taxa de transferência de 
1.5Mbps. Contudo, a versão 2.0, cuja taxa de transferência é 480 Mbps, é a mais difundida até o 
momento. Foi justamente com a versão 2.0 da USB que a comunicação entre o PC e a principal interface 
de controle de hardware foi implementada. 

2.3 – Comunicação Wireless 

Palavra Wireless provém do inglês: wire (fio, cabo); less (sem); ou seja: sem fios. Wireless então 
caracteriza qualquer tipo de conexão para transmissão de informação sem a utilização de fios ou cabos. 
O controle remoto da televisão ou aparelho de som, o telefone celular e uma infinidade de outros 
aparelhos trabalham com conexões wireless. Podemos dizer, como exemplo lúdico, que durante uma 
conversa entre duas pessoas, temos uma conexão wireless, partindo do principio de que sua voz não 
utiliza cabos para chegar até o receptor da mensagem.A rede sem fio nada mais é do que o 
compartilhamento de informações entre dois ou mais dispositivos feita através de ondas de rádio. É 
semelhante a uma rede local com fio convencional (que segue o padrão IEEE 802.3), com exceção de 
que a rede sem fio usa ondas de rádio, em vez de cabos (CAMARA, 2007). 

Para a aplicação em projetos de eletrônica existe uma infinidade de soluções oferecidas pelo 
mercado especializado. As mais populares são o ZigBee, Bluetooth e os módulos híbridos de 
comunicação por RF. Esta última opção é a mais barata entre as três citadas e, foi justamente ela que foi 
utilizada neste projeto. 

3. METODOLOGIA 

O trabalho de pesquisa teve início a partir da revisão bibliográfica, sendo apresentados, por parte do 
orientador, os principais conceitos envolvidos em processamento de sinais aplicados em sistemas de 
reconhecimento de voz. Deste modo foi feita uma vasta busca, tanto na internet, em sites de 
universidades, quanto em livros indicados ou cedidos pelo orientador. Com isso foi possível identificar 
os principais métodos matemáticos e computacionais empregados em sistemas de reconhecimento de 
voz, tais como, redes neurais artificiais, modelo oculto de Markov, as transformadas discretas de Fourier 
e também a transformada Wavelet. Tendo entendido os conceitos básicos envolvidos no 
desenvolvimento desta tecnologia, foi realizada uma busca por ferramentas (bibliotecas, APIs, 
Frameworks e etc) que possibilitasse a implementação do recurso de reconhecimento de voz de uma 
maneira eficiente. Descobriu-se a Speech Borland Delphi Runtime Library que é uma biblioteca 
específica para o Delphi que é distribuída sob a Licença Pública Mozilla que é uma licença para software 
livre e de código aberto. O software de reconhecimento foi desenvolvido fazendo-se uso dessa 
biblioteca. Com ela foi possível manipular os recursos da tecnologia de reconhecimento de fala 
desenvolvido pela Microsoft. Depois de desenvolvida a interface de software foram implementados os 
circuitos de controle e comunicação. O esquemático e o layout das placas de circuitos impresso foram 
projetados com a versão para estudantes do software Cadsoft Eagle 5.10. Para confecção das placas, 
propriamente ditas, foi utilizada uma técnica baseada na utilização de resinas fotossensíveis, o que 
proporcionou um acabamento profissional às PCBs. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Interface de Software 

Para a implementação da interface de software foi utilizada o Delphi7 que é uma linguagem 
programação de alto nível orientada a objetos. O sistema de reconhecimento de voz foi desenvolvido, 
fazendo-se uso da biblioteca gratuita Speech Borland Delphi Runtime Library, que permite o acesso a 
todas as funcionalidades do sistema SpeechRecognition (SAPI4) desenvolvido e oferecida livremente, 
para o Windows, pela Microsoft. Este sistema possibilitou, de um modo menos complexo, que o 
programa reconhecesse comandos de voz independentes do locutor, isto é, reconhecer comandos de 
voz de qualquer pessoa. A maior inconveniência no uso deste sistema é que ela permite inserir apenas 
comandos no idioma inglês.A interface final do programa pode ser visualizada na figura 2. 

 

Figura 2 – Interface do software de controle desenvolvido em Delphi para o projeto. 

O software é capaz de interpretar comandos voz captados através do microfone e a partir desses 
comandos, efetuar qualquer ação programada. O funcionamento da biblioteca aplicada ao comando de 
voz é baseado em um pequeno banco de palavras ou frases, predefinido pelo programador, são essas 
palavras que serão levadas em consideração durante o processo de identificação dos comandos 
executados pelo usuário. Os comandos identificados são utilizados para enviar, através de comunicação 
USB, os sinais que controlam os níveis de saída da porta digital da interface de hardware. Estes 
comandos de controle podem ser enviados tanto através de comandos de voz, como também, com um 
clique nos botões equivalentes a cada comando. 

4.2 – Interface de hardware USB 

A interface de hardware que permite comunicação com o PC é baseada em comunicação USB CDC, 
que na verdade é uma emulação do tradicional protocolo de comunicação serial RS-232. Com este 
dispositivo, cria-se uma porta de comunicação serial virtual (ComX), na qual pode ser acessada da 
mesma maneira que uma porta serial física (JUCA, 2009). O esquemático simplificado do circuito 
projetado pode ser visto na figura 3. A principal vantagem desta interface, além da compatibilidade e da 
facilidade no controle, é a abertura de diversas possibilidades para sua aplicação, pois possui, além do 
simples controle das saídas digitais, muitos outros recursos, tais como: entradas digitais, entradas 
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analógicas, porta de comunicação USART RS232, conector ICSP para programação in-circuit e por ser 
baseada no microcontrolador PIC18F4550 é possível ainda fazer atualização do firmware a partir de 
bootloaders o que aumenta ainda mais a flexibilidade da interface, especialmente na etapa de testes, 
onde muitos bugs são detectados.    

Depois de finalizada a interface de comunicação USB foi preciso adaptar o software, desenvolvido 
para o PC, ao firmware que controla o hardware. Como o objetivo do projeto é o controle simples 
(liga/desliga) de dispositivos eletrônicos foi necessária a utilização, apenas, da porta de saída digital da 
interface. Esta interface funciona, como já foi dito, segundo a emulação do protocolo de comunicação 
serial RS232 e o firmware que possibilita essa emulação (comunicação CDC) foi implementado a partir 
do código-fonte de uma versão gratuita fornecida pela fabricante do PIC18F4550, a Microchip. Foram 
feitas modificações de modo que fosse possível a utilização tanto das portas digitais, como das portas 
analógicas do microcontrolador, porém no presente caso, como já explicitado, foi necessária apenas a 
utilização das saídas digitais do circuito. Para a compilação do firmware foi utilizado o compilador C18 
2.30 integrado ao MPLAB, ambos da Microchip. 

 
Figura 3 – Esquemático simplificado da interface de comunicação USB 

Com a instalação da interface cria-se uma porta de comunicação serial emulada. Desde modo foi 
necessário a preparação do software para a troca de informação com o hardware. O acesso dessa porta, 
utilizando o Delphi, pode ser realizado de duas maneiras: através de uma API do próprio Windows ou 
através do componente TComPort. Optou-se pela instalação do TComPort por questão de praticidade, 
haja vista que boa parte da configuração pode ser feita em ambiente de projeto. Depois de instalado e 
configurado foi necessário definir um protocolo de comunicação que permitisse essa integração entre o 
software instalado no PC e o firmware gravado no microcontrolador. Para o controle da porta digital 
ficou definido, com base na proposta do firmware original, o seguinte formato de dado: *DXY#13. Onde 
o “*” marca o início de uma transmissão; o caractere “D” indica uma comunicação digital; o “X” indica 
qual pino da porta digital será usado, varia de 1 a 8; já o “Y” indica o estado lógico do pino selecionado, 
pode ser 0 ou 1; por fim envia-se #13, o que equivale a tecla ENTER e marca o fim da transmissão do 
pacote. Deste modo para ativar o pino 2 da saída digital, por exemplo, basta enviar *D21#13. A figura 4 
mostra a placa de circuitos da interface USB confeccionada para o projeto. 
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Figura 4 – Foto da placa de circuito da interface USB - baseada no PIC18F4550. 

4.3 – Interface de potência 

A interface de comunicação USB é capaz de controlar apenas dispositivos que demandem pouco 
consumo de energia. Para ser mais preciso, cada pino do microcontrolador PIC é capaz de fornecer uma 
corrente máxima de 25mA com uma tensão de 5V (MICROCHIP, 2007), o que corresponde a uma 
potência máxima de 125mW. Diante dessa situação fez-se necessária a construção de um circuito que 
permitisse o controle de dispositivos de maior potência. A placa de circuito confeccionada para a 
interface de potência pode ser vista na foto da figura 5. 

 

Figura 5 – Foto da placa de circuito da interface de potência baseada em relés. 

O circuito projetado é muito simples, baseado no acionamento de relés, e não carece de muitas 
explicações. A placa pode ser alimentada uma fonte de tensão entre 12V e 30V, haja vista que a mesma 
possui um circuito regulador que estabiliza a tensão para os níveis especificados para os componentes 
que integram a interface. A placa possui 4 relés que podem ser controlados de maneira independentes. 
O acionamento das bobinas é realizado por meio do driver ULN2803, que por sua vez, recebe em suas 
entradas os sinais de controle de baixa potência, no presente caso, os sinais da saída digital da interface 
de comunicação USB. Na saída de cada relé pode ser conectado uma carga que demande uma potência 
máxima de até 1200W. 
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4.4 – Interface de comunicação sem fio 

Um circuito de comunicação sem fio foi construído com o objetivo de proporcionar uma maior 
mobilidade e flexibilidade ao sistema de controle possibilitando a aplicação e integração com todos os 
outros circuitos desenvolvidos para o projeto.A figura 6 mostra a foto da placa de circuitos projetado 
para “interfacear” a comunicação sem fio entre os módulos do projeto. 

A placa de circuito impresso foi projetada pensando-se em uma aplicação de propósito geral, isto é, 
ela permite não apenas a comunicação sem fio, mas também permite explorar diversos recursos do 
microcontrolador na qual foi baseada, o PIC16F628A, tais como, portas de I/O, módulo USART, módulo 
PWM e etc. Ela foi projetada baseando-se em um padrão de interconexões adotado desde o primeiro 
circuito montado para o projeto de pesquisa, possibilitando, desta forma, a compatibilidade pino a pino 
dos terminais dos conectores dos demais circuitos. 

 
Figura 6 – Foto da placa de circuito da interface de comunicação sem fio – baseada no PIC16F628A. 

A comunicação sem fio é realizada através de módulo de rádio frequência. A RF PIC Board, nome ao 
qual foi batizada a interface projetada, permite a utilização de dois tipos de módulos RF disponíveis no 
mercado. É possível utilizar os módulos genéricos, muito populares e fáceis de serem encontrados no 
mercado especializado e o outro módulo que pode ser utilizado é o da empresa italiana Telecontrolli, 
este módulo permite uma comunicação mais estável, mas que, no entanto, são mais caros que os 
genéricos TWS/RWS. A seleção dos módulos é feita via jumper, facilmente identificado através de 
legenda silk-screen.  

O firmware do sistema de transmissão sem fio é baseado no protocolo de comunicação RS232. Foi 
implementado um programa para transmitir e outro para receber e decodificar os dados. Obviamente 
foram necessárias duas RF PIC Board para formar o elo de comunicação. Os firmwares foram 
desenvolvidos utilizando linguagem C e foram compilados no compilador MikroC 2009 Pro e a gravação 
foi realizada através do gravador PIC Brenner, também implementado durante a pesquisa.  

Com a adição do circuito de comunicação sem fio ao projeto o diagrama genérico de funcionamento 
pode ser descrito como na figura 7. 
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Figura 7 – Digrama do sistema implementado no projeto. 

Para resumir, as etapas do funcionamento do sistema são: 

O usuário executa o comando de voz por meio de um microfone;  
O software identifica o que foi falado;  
O software envia para a interface de hardware os sinais de controle via comunicação USB; 
Os níveis lógicos da saída digital da interface USB são levados às entradas de uma das portas 
da interface de comunicação sem fio RF PIC Board(com o firmware do transmissor); 
Uma segunda placa RF PIC Board(com o firmware do receptor) recebe e decodifica os sinais 
enviados pelo transmissor. 
A interface de potência que fica conectada a uma porta da RF PIC Board (receptor), recebe os 
sinais decodificados controlando desta forma os relés, e por consequência os dispositivos que 
neles estiverem conectados. 

5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

Os resultados obtidos da pesquisa se mostraram bastante satisfatórios, tendo em vista que o 
sistema implementado permite que um usuário qualquer controle dispositivos eletroeletrônicos de 
maneira bastante funcional. As interfaces de software e hardware desenvolvidas para o trabalho 
apresentam-se como uma solução tecnicamente viável, de custo relativamente baixo e que pode ser 
aplicado para diversos fins, tais como, sistemas de controle, robótica, para fins educacionais e etc.  

Com a implementação do circuito de comunicação sem fio o projeto ganhou mais mobilidade e teve 
ampliado a sua vasta gama de possíveis aplicações. Um dos objetivos da proposta do projeto seria que, 
além de criar um sistema de aplicação prática, o trabalho deveria resultar em tecnologias que pudessem 
ser tidas como promotoras de inclusão social. Dentre muitas, uma aplicação interessante do sistema, 
sob o ponto de vista social, seria a automação de uma residência para deficientes físicos, especialmente 
para os cadeirantes. O sistema poderá ser utilizado tanto para o controle da iluminação, portões 
eletrônicos, controle remoto TV/SOM e também da própria cadeira de rodas, especialmente para 
deficientes tetraplégicos que possui a capacidade de locomoção estritamente limitada. Na verdade 
qualquer atividade que envolva interação homem-máquina pode ser potencializada com a utilização de 
ferramentas deste tipo.  

Embora esta pesquisa tenha sido focada nos computadores pessoais desktops e notebooks muitas 
melhorias ainda podem e serão realizadas no projeto. O que proporcionará uma maior autonomia ao 
projeto, sem dúvida, é a criação de um sistema embarcado que permitirá a substituição do computador 
por um microcontrolador. Além da portabilidade e autonomia, o novo sistema resultará em um produto 
final com um custo muito menor que o atual, haja vista o significativo valor do PC dentro do projeto 
implementado. 
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Por tudo, pode-se concluir que o produto resultado da pesquisa pode ser colocado com agente 
promotor de inclusão tecnológica com relevante impacto social.  
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RESUMO 

 A TV Digital no Brasil, hoje, se encontra em um processo ainda inicial no que se refere tanto à 
área de cobertura do sinal digital quanto à oferta de programação em alta definição. As falhas de 
cobertura apresentadas em determinadas regiões podem ser causadas por falta de planejamento de 
cobertura do sinal. Na fase de planejamento e implantação do sistema devem ser observadas as 
características de propagação de cada ambiente, ou seja, distribuição dos prédios e topografia da 
cidade. A falta de oferta em alta definição pode ser relacionada aos custos elevados dos equipamentos 
geradores de imagens em alta definição. Este trabalho tem como foco estudar a degradação do sinal 
recebido causada pelos efeitos do multipercurso, inerentes ao ambiente de propagação. Como forma de 
caracterizar os desvanecimentos sofridos pelo sinal são utilizadas as distribuições de Rice e Rayleigh. 
Foram feitas simulações no software MatLab/Simulink do sinal ao passar por essas etapas de 
degradação e comparar a taxa de erro de bits com o nível aceitável na legislação vigente, no caso a 
norma brasileira de TV Digital. 

 

Palavras-chave: ISDB-Tb, TV Digital brasileira, BER, Rayleigh, Rice.  
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1. INTRODUÇÃO 

A televisão é um veículo de transmissão de informações, padrões de comportamento, opiniões, e 
entretenimento gratuito. É considerada um veículo de transmissão de massa no Brasil, pela capacidade 
que tem de penetrar nos lares e no cotidiano das pessoas. Estima-se que em 95% dos lares brasileiros 
exista ao menos um receptor de televisão (IBGE. 2007). 

Em dezembro de 2007, na cidade de São Paulo, foi iniciada a transmissão do sistema de TV digital no 
Brasil. O sistema é chamado International System for Digital Television (ISDTV), obedecendo a um 
cronograma para a implantação em todas as cidades. Em dezembro de 2009, a transmissão digital 
estava implantada em 27 cidades, sendo 19 delas capitais e 8 cidades pólo (ALENCAR, 2007). 

A transmissão analógica deverá continuar ocorrendo, juntamente com a digital, até que seja 
totalmente substituída. O que está determinado para acontecer em 29 de junho de 2016 (ALENCAR, 
2007). 

Três são os principais padrões de TV digital atualmente utilizados: o ATSC (Advanced Television 
systems Committee), o primeiro padrão a ser desenvolvido, pelos americanos; o DVB-T (Digital Video 
Broadcasting Terrestrial), desenvolvido pelos europeus; e o ISDB-T (Integrated Services Digital 
Broadcasting Terrestrial),  desenvolvido pelos japoneses.  

O padrão brasileiro, ISDB-Tb (“b”, em minúsculo, de brazillian version), deriva do padrão japonês, 
tendo sido aperfeiçoado quanto aos esquemas de codificação de áudio e vídeo e incrementado com um 
poderoso hardware de middleware, o Ginga. Além desses três principais padrões largamente utilizados, 
os chineses possuem um padrão próprio de TV digital, o DMB (Acrônimo de Digital Media Broadcasting). 

O primeiro grande desafio encontrado pelos pesquisadores dos novos padrões digitais foi como 
prover dados de áudio e vídeo de altas fidelidade e qualidade, além de um novo canal de interatividade, 
num estreito canal de televisão de reduzida largura de banda. Para tanto, foram criados poderosos 
códigos computacionais e inéditos esquemas de modulações capazes de reduzir e transmitir pesadas 
taxas de transmissão superiores a 1 Gbps (Giga bits por segundo) para pequenos feixes digitais de 
aproximadamente 20 Mbps (Mega bits por segundo). 

Sinais de dados tão fortemente comprimidos encontram um novo obstáculo depois de transmitidos, 
o meio de comunicação. O canal de comunicação introduz fortes degradações ao sinal. Ruídos 
adicionados ao sinal original bem como a propagação por diferentes percursos (ou multipercursos) 
podem confundir o sinal recebido nos aparelhos receptores e degradar parcialmente a imagem recebida 
ou até mesmo interromper a recepção nos casos mais severos. 

Para garantir uma perfeita recepção do novo sinal digital nos lares do brasileiro, é necessário, dentre 
outros pontos, um estudo das características dos ambientes de propagação existentes, ou seja, se o 
ambiente está sujeito aos efeitos do multipercurso, se existe linha de visada para a antena transmissora, 
qual a topografia da área de cobertura da estação. A análise dessas características é importante para 
proporcionar uma recepção com qualidade. 

A perfeita recepção de um sinal de TV digital necessita de um perfeito casamento entre o sinal 
digital transmitido e o sinal recebido no receptor. Pequenas discrepâncias nesse casamento são 
permitidas, uma vez que códigos detectores e corretores de erros são incrementados no sistema para 
este fim. Entretanto, a degradação do sinal causada pelo canal de telecomunicações causa alterações no 
nível do sinal recebido. Em casos onde essa degradação atinge valores muito altos, há uma grande 
dificuldade em recuperar o sinal original e apagões tornam-se comuns na recepção da TV digital. 

Neste contexto, o presente trabalho visa o estudo do canal de telecomunicações com a presença de 
dois parâmetros de desvanecimento do canal, a distribuição de Rayleigh e Rice.  
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2. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

2.1 Fundamentação Teórica 

O padrão brasileiro de TV Digital adotado foi derivado do padrão japonês, sendo acrescido de 
algumas melhorias (como por exemplo, a mudança do codificador de compreensão de vídeo MPEG-2 
para o H.264) e a sigla “b” (em minúsculo) para designar o padrão brasileiro, dentre outros. Atualmente, 
além do Brasil, o padrão ISDB-T também está presente no Peru, Argentina, Venezuela, Equador, Costa 
Rica, Paraguai, Filipinas e Bolívia. As fabricantes de equipamentos sul-africanas já se comprometeram a 
trabalhar pela escolha da implementação do sistema nipo-brasileiro de TV Digital naquele país. 

Na Figura 1, pode-se observar uma visão geral do sistema de transmissão.  

Figura 1 - Visão geral do sistema de transmissão (ABNT NBR 15601). 

 

 

Os sinais de entrada de áudio e vídeo devem passar por um prévio processo de codificação de fonte 
e compressão para, então, serem enviados ao codificador de canal, com o objetivo de minimizar os 
efeitos destrutivos do canal (ABNT, 2007). 

Os métodos de compressão utilizados no padrão ISDB-Tb são diferentes para cada tipo de dados. 
Para o sinal de vídeo, é utilizado o H.264. Para o sinal de áudio, é utilizado o MPEG-4 AAC. E, finalmente, 
o GINGA é o responsável pelo sistema interativo do padrão brasileiro. 

Esses sinais comprimidos são codificados e posteriomente multiplexados através de uma técnica 
chamada MPEG-2, para criar um único sinal TS (Transport Stream). Esse TS deve obrigatoriamente ser 
modulado e enviado como um sinal OFDM (Orthogonal frequency-division multiplexing) (ABNT, 2007). 

O padrão brasileiro permite uma configuração alternativa para transmissão de mais de uma 
programação simultaneamente, isto é possível devido à transmissão hierárquica. Porém, neste caso, é 
necessária uma redução na qualidade do sinal.  

Tipicamente, a largura de banda de um sinal ISDB-Tb é dividida em 13 segmentos de banda, sendo 
um único segmento reservado para transmissões especiais, como por exemplo dispositivos móveis e 
portáteis. Cada segmento ocupa 1/14 da largura do canal de televisão. Esses segmentos são compostos 
por um número de portadoras que varia de acordo com o modo utilizado para transmissão, conforme 
estabelecido pela norma brasileira de televisão digital terrestre (ABNT, 2007). 

Desta forma, em vez de ser transmitido um sinal HDTV (High-Definition Television) ocupando os 12 
segmentos + um sinal LDTV (Low-Definition Television) ocupando 1 segmento, podem ser transmitidos 2 
sinais SDTV + 1 sinal LDTV. Esta configuração de transmissão é apresentada na Figura 2 (ABNT, 2007). 

A modulação OFDM utiliza diversas portadoras ortogonais para transmitir um único sinal. Dessa 
forma, todos os 13 segmentos OFDM devem obrigatoriamente ser convertidos coletivamente em sinais 
de transmissão OFDM através de um dispositivo de processamento digital de sinais DSP (Digital Signal 
Processing) que utiliza técnica da inversa da transformada rápida de Fourier, ou IFFT (Inverse fast Fourier 
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transform). A técnica IFFT é um algoritmo computacional que permite realizar a soma de dados 
discretos em vez de integração. A inversa de Fourier permite uma representação no tempo a partir da 
representação na frequência.  

 

Figura 2 - Alternativas de transmissão do padrão brasileiro. 

 

No sistema de modulação OFDM a informação está distribuída em milhares de portadoras, todas 
ortogonais entre si, resultando uma ausência de interferências entre as portadoras. Mesmo que uma ou 
outra portadora seja degenerada pelo canal de telecomunicações, ainda chegarão ao receptor milhares 
de portadoras, o que garante uma recepção bastante satisfatória do sinal transmitido e um ganho de 
robustez enorme com este tipo de modulação em comparação com um outro sistema de portadora 
única, como o 8-VSB (Vestigial Side Band) utilizado no padrão americano de televisão digital, ATSC 
(ALENCAR, 2007), (ABNT, 2007). 

O padrão ISDB-Tb é previamente programado pelo sua norma brasileira de transmissão terrestre 
para utilizar uma das quatro modulações de portadoras: QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), DQPSK 
(Differential Quadrature Phase Shift Keying), 16-QAM (16 Quadrature Amplitude Modulation) e 64-QAM 
(64 Quadrature Amplitude Modulation) (ABNT, 2007). 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Análise da Propagação 

A topologia do terreno influencia a perda de propagação. Assim, quando há obstáculos causados 
pelo relevo, entre o transmissor e o receptor existe uma maior atenuação do sinal. As características 
físicas do ambiente de rádio propagação determinam o tipo de mecanismo de propagação pelo qual o 
sinal eletromagnético alcança o transmissor. 

 A atenuação do sinal no ambiente de propagação entre o transmissor e o receptor é relativa ao 
multipercurso e ao sombreamento sofrido pelo sinal, estes fatores são tratados nesta seção. 

 Os ambientes de propagação podem ser caracterizados por funções de distribuição de 
probabilidades, tais como a de Rice e a de Rayleigh. 
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2.2.1 Distribuição de Rayleigh 

 A distribuição de Rayleigh é usada para descrever a natureza estatística variável no tempo do 
pacote de dados recebido de um sinal de atenuação uniforme, ou, ainda, de um componente de 
caminho múltiplo individual. (RAPPAPORT, 2009) 

 A Figura 3 mostra um ambiente de propagação em que não existe percurso dominante entre a 
antena transmissora e a receptora, ou seja, o sinal que alcança o receptor é devido apenas ao 
multipercurso sofrido pelo sinal. Na Figura 3, observa-se um receptor que pode ser colocado nas 
posições I1 e I2. Como não existe um percurso dominante entre as antenas, o sinal transmitido atinge a 
antena receptora através da soma das amplitudes de multipercurso S1 e S2. 

Figura 3 - Ilustração de multipercurso. 

 

  

 

Para estes casos de recepção por multipercurso, sem que haja uma componente de direção 
principal, diz-se que a amplitude do sinal tem distribuição de Rayleigh. A amplitude do sinal tem função 
densidade de probabilidade determinada pela distribuição de Rayleigh: (ALENCAR, 2007), (HAYKIN, 
MOHER, 2008). 
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em que X é o valor rms do sinal de voltagem recebido antes da detecção do envelope, X2 é a média de 
potência do sinal recebido e r é a variável aleatória. 

3.2.2 Distribuição de Rice 

 Se no ambiente de propagação existe uma forte componente direta do sinal entre a antena 
transmissora e a receptora, então a amplitude do sinal tem distribuição de Rice, ou Riceano. Neste caso, 
os percursos refletidos tendem a ser mais fracos do que o percurso direto. A Equação [2] modela a 
envoltória: (HAYKIN, MOHER, 2008), (ALENCAR, 2007) 
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 O termo constante E0 representa o percurso direto e a soma representa todos os percursos por 
reflexão. Sua análise assemelha-se muito à distribuição de Rayleigh, mas com a adição de um termo 
constante, representando o percurso direto. O parâmetro essencial nessa análise é a razão entre os 
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níveis de potência do percurso direto e dos percursos refletidos. Esse parâmetro é conhecido como 
fator Riceano K, e é definido por: (HAYKIN, MOHER, 2008), 

  
|  | 

∑ |  |  
   

                                                                          (3) 

 Este parâmetro de desvanecimento K é uma medida importante da distribuição de Rice (K = 
amplitude da componente direta/amplitude das componentes de multipercurso). Para K = 0 o canal está 
sujeito ao desvanecimento de Rayleigh, para K = ∞ o efeito do desvanecimento é muito pequeno, isto é, 
o canal não tem multipercurso e somente uma componente direta. Portanto, o fator K é uma medida do 
desvanecimento, um K pequeno implica desvanecimento severo, enquanto um K maior implica 
desvanecimento moderado (RAPPAPORT, 2009). 

 O cálculo da função densidade de probabilidade do desvanecimento Riceano é dado por: 

                                                         ( )  
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  )                                         (4) 

em que   ( ) é a função modificada de Bessel de ordem zero e s indica a amplitude de pico do sinal 
dominante. 

4 RESULTADOS E DICURSSÕES 

Com o intuito de analisar a transmissão de radiodifusão em HDTV (possível apenas utilizando a 
modulação 64-QAM) em ambientes caracterizados pelas distribuições de Rayleigh e Rice, foram 
realizadas simulações utilizando o MATLAB e a ferramenta Simulink®.  

4.1 Canal sujeito ao desvanecimento de Rice 

 O diagrama de bloco do sistema de transmissão é apresentado na Figura 4. A figura representa 
uma esquematização de um sinal já multiplexado (áudio, vídeo e dados) o qual é representado pelo 
bloco “Random Integer”, o sinal é modulado em 64-QAM e o ambiente de transmissão é considerado 
como tendo uma visada direta entre a antena receptora e a antena transmissora. Esse ambiente é bem 
comum em radiodifusão, pois a antena da estação transmissora, geralmente, está instalada em locais 
altos, provendo cobertura para toda área de concessão da emissora. 
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Figura 4 - Diagrama de blocos do sistema de transmissão utilizado. 

 

 

 Utilizando o diagrama de blocos mostrado na Figura 4, podemos ter uma estimativa da taxa de 
erro de bits (BER – Bit Error Rate) do sinal multiplexado num canal com desvanecimento de Rice, que 
pode ser visto no bloco Display, o qual é calculado pelo bloco Error Rate Calculation. 

 O primeiro bloco do diagrama, Random-Integer Generator, é responsável por gerar uma palavra 
código. Em seguida, essa palavra código é enviada para o modulador 64-QAM antes de enviar ao bloco 
do canal de transmissão, que neste caso, experimenta um desvanecimento de Rice. Após passar pelo 
canal, o sinal é demodulado para ser comparado com amostras transmitidas pelo gerador. Os blocos de 
Scatter Plot são responsáveis pela plotagem dos diagramas dos sinais transmitidos e recebidos. 

 Foram realizadas 8 (oito) medições simulando a BER para o desvanecimento Rice. Em todas elas 
foram considerados os mesmos parâmetros de transmissão e recepção, modificando-se apenas o fator K 
de desvanecimento Rice para K = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 10 e 15. A Tabela 1 mostra os valores de BER obtidos 
para cada fator K, enquanto que a Figura 5 mostra a melhoria da recepção do sinal com o aumento do 
fator K, caracterizado pelo baixo valor de BER. 

Figura 5 - A influência do fator K na BER do sinal. 
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Tabela 1 - Lista de valores da BER – Rice. 

Fator K BER 

0 0,9846 

1 0,9369 

2 0,7483 

3 0,4354 

4 0,4354 

5        

10        

15        

 

 Considerando o fator K = 5, temos uma recepção de qualidade aceitável mesmo considerando 
uma transmissão sem utilizar os codificadores Reed-Solomon e Convolucional e sem introduzir o bloco 
do OFDM, uma vez que, para cada 10.000 bits enviados, apenas 1 (um) sofreu algum tipo de distúrbio e 
não foi identificado pelo receptor, configurando uma BER de aproximadamente 1x10-4. 

4.2 Canal sujeito ao desvanecimento de Rayleigh 

 O mesmo estudo foi feito para o desvanecimento do tipo Rayleigh, sendo que neste caso foi 
acrescentado um bloco extra representando o ruído aditivo branco Gaussiano (AWGN - Additive white 
Gaussian noise),  e uma substituição do bloco que representa o desvanecimento de Rice pelo bloco do 
desvanecimento de Rayleigh, o “Multipath Rayleigh Fading Channel”, conforme pode ser visto na Figura 
6. 

 Para montar o gráfico da Figura 7 foram realizadas 4 (quatro) simulações. Com 1 percurso 
direto, 2 percursos, percursos, 3 percursos e 4 percursos, com seus respectivos tempo de atraso e 
atenuação do sinal. Com o propósito de verificar o taxa de BER para na recepção do sinal. A Tabela 2 
resume esses resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Diagrama de blocos do sistema de transmissão utilizado. 
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Figura 7 - A influência do atraso na recepção do sinal na BER. 

 

 

 A partir dos dados obtidos através das simulações do desvanecimento de Rayleigh observamos 
uma elevada taxa de BER devido ao deslocamento de fase, atraso e desvanecimento dos percursos, taxa 
que pode ser melhorada e adequada a norma referente à recepção do sinal acrescentando-se técnicas 
de codificação, embaralhamento e OFDM. 

Tabela 2 - Lista de valores da BER - Rayleigh 

Quantidade 
de Percursos 

Atraso [s] Ganho [dB] BER 

1 0 0 0,9984 

2 0; 2x10
-5

 0; -3 0,9543 

3 0; 2x10
-5

; 2x10
-6

 0; -3; -6 0,9309 

4 0; 2x10
-5

; 2x10
-6

; 2x10
-7

 0; -3; -6; -9 0,9335 

 

 Além disso, o ambiente caracterizado por Rayleigh é o mais conturbado devido aos 
multipercursos, e a modulação 64-QAM é a mais susceptível à interferência entre símbolos (ISI - 
intersymbol interference) devido à distância entre os símbolos transmitidos, sendo facilmente 
confundidos na recepção, ocasionando BER alta. 
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5 CONCLUSÃO 

A implementação da TV digital no Brasil e no mundo proporcionou uma significante melhoria na 
qualidade de som e imagens transmitidas. Finalmente, pudemos adaptar programas rotineiros de 
televisão ao formato de cinema com tela (16:9). Sistemas de áudio de alta fidelidade e imagens em alta 
resolução (1920 x 1080) podem ser apreciados no conforto de casa. Sem falar no novo modelo de 
interatividade que poderá proporcionar o uso de internet através da televisão, o comércio eletrônico, o 
auxílio na educação, dentre outras possibilidades.  

 Adequar um sinal tão poderoso quanto o novo sinal digital às limitações de banda existentes do 
antigo padrão de TV analógica e, ainda, às diversas perdas naturais que degradam o nível do sinal 
recebido, como os efeitos de desvanecimento Rice e Rayleigh aqui estudados, são, sem dúvida, as 
maiores dificuldades que toda a comissão técnica formada por engenheiros e pesquisadores enfrentou 
ao aceitarem o desafio de desenvolver o padrão ISDB-Tb como o conhecemos.  

 Este presente trabalho procurou mostrar de forma bem clara os efeitos de degradação de um 
sinal HDTV com a modulação 64-QAM típica do padrão brasileiro, abordando os efeitos de 
desvanecimento intrínseco de um meio (canal) de telecomunicações, com multipercursos, 
desvanecimentos severos e casos onde existe a visada direta entre a antena receptora e a transmissora, 
caracterizados pelas distribuições de Rayleigh e Rice, respectivamente.  

 Houve um grande aprendizado teórico e prático, através das simulações, onde foram 
constatados os efeitos de melhoria na BER do sinal recebido, para os mesmos valores de referência, 
apenas modificando quantidade de percursos ou o valor do fator K (razão entre a potência da 
componente direta e potência das componentes de multipercurso). 

 Para o caso de simulação da BER no desvanecimento de Rice, houve uma significante melhora 
no seu valor para o simples aumento do fator K. O aumento deste fator tendeu a levar o valor da BER 
para zero, ainda que fatores acima de 5 tenham proporcionado mesmos resultados de BER.  

 Uma rápida análise do efeito de Rice nos permite concluir que fatores a partir de 5 
proporcionam uma BER aceitável, dentro do limite exigido na norma brasileira de televisão digital 
terrestre, a qual especifica um nível de BER de 2 x 10-4, mesmo sem a utilização de elementos básicos 
numa transmissão de TV digital, como a implementação de códigos convolucionais, técnicas de 
embaralhamento e OFDM, por exemplo. 

 Por outro lado, os efeitos de Rayleigh sem a utilização de qualquer dessas técnicas citadas 
anteriormente degradam completamente o nível do sinal recebido (em todos os casos houve uma BER 
tendendo a 1, ou seja, quase 100% de erro), sendo a modulação 64-QAM a mais susceptível a 
interferência inter simbólica neste tipo de canal. 

 A complexidade em implementar simulações com um diagrama de blocos completo de 
transmissão e recepção de um sinal de TV digital típico foi o principal motivo para se optar pela 
abordagem inicial mais simples do nível da taxa de BER.  

 Como trabalho futuro, fica a sugestão de simular um sistema de TV digital padrão brasileiro em 
sua forma completa, incluindo a utilização da modulação OFDM, blocos codificadores e 
embaralhadores, seguindo rigorosamente a especificação da norma brasileira de transmissão e 
recepção de televisão digital terrestre. Outra sugestão bastante interessante seria a comparação da taxa 
de BER do padrão brasileiro com os padrões americano e europeu. 
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