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RESUMO 

 

KOIZUMI, Marcos Tsuyoshi. Desenvolvimento de sensores e instrumentação 
aplicados no projeto de equipamentos analisadores de qualidade de energia elétrica, 
2012.  150 f. Dissertação (Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e 
Informática Industrial da Universidade Tecnológica Federal do Paraná). Curitiba, 
2012.  

 

Uma má qualidade de energia elétrica gera grandes prejuízos para a sociedade. 
Desta forma são utilizados equipamentos denominados analisadores de qualidade 
de energia elétrica para quantizar os valores destes distúrbios e assim determinar as 
causas destas anormalidades. O grande problema destes equipamentos é o custo 
elevado e geralmente são importados inviabilizando uma medição multiponto do 
sistema elétrico do cliente. Neste cenário, este trabalho objetiva fornecer subsídios e 
alternativas para o desenvolvimento de equipamentos analisadores de qualidade de 
energia, que consiste de um conjunto com sensores de corrente e tensão e um 
módulo central de processamento. No desenvolvimento de quaisquer sensores ou 
instrumentação surgem algumas dificuldades de condicionamento de sinal por causa 
das características elétricas do componente usado e principalmente por causa do 
ruído. Alguns meios de contornar estes problemas são a utilização de uma 
instalação adequada dos equipamentos de medição, blindagens eletromagnéticas e 
projeto de PCB’s. No caso de sensores magnéticos, a histerese, saturação 
magnética e as interferências por campos magnéticos externos introduzem erro de 
medida no sistema e para a resolução destes problemas foram adotadas 
configurações de sensores Hall em malha fechada e diferencial. Outro componente 
que pode ser usado é o sensor Flux-gate que possui potencialidade para medições 
de corrente de pequena ordem além de oferecer a vantagem de maior 
integrabilidade ao sistema medidor. Na sequência foi projetado e construído um 
registrador de tensão e corrente para análise de qualidade de energia elétrica, 
denominado PQ-Logger, que pode usar estes sensores mencionados anteriormente. 
O uso de um DSP e um chip para acessar um pendrive genérico permite o 
armazenamento destes dados. O PQ-Logger-Tran é outro equipamento que foi 
idealizado para armazenar trechos de transiente de média frequência. Os resultados 
indicam positivamente o uso conjunto destes sensores de corrente e o equipamento 
desenvolvido para o propósito de medição destes parâmetros de forma rápida e 
econômica na infraestrutura elétrica do cliente. 

 

Palavras-chave: Sensor de Corrente. Malha Fechada. Configuração Diferencial. 
Processo Litográfico. Qualidade de Energia. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

KOIZUMI, Marcos Tsuyoshi. Development of sensors and instrumentation aplied in 
power quality analysers design. 2012. 150 f. Dissertation (Post-Graduate Program in 
Electrical Engineering and Computer Science of Technological Federal University of 
Parana). Curitiba, 2012.  

 

A poor quality power causes large losses to society. Thus it is used an equipment 
named power quality analyzers for magnitude measurement of these disturbances 
and determine the causes of these abnormality. The principal problem with these 
devices is the high cost and they usually are imported that invalidates multipoint 
measurement of client’s electrical system. In this scenario, this work aims to provide 
support and alternatives for the development of power quality analyzers, which 
consists of a set with voltage and current sensors and a central processing module. 
In the development of any sensors or instrumentation there are difficulties on signal 
conditioning generated from the used component’s electrical characteristics and 
principally noise. Some solutions for these problems is the use of proper measuring 
equipment installation, electromagnetic shielding and design of PCBs. For magnetic 
sensors, the hysteresis, magnetic saturation and interference by external magnetic 
fields introduce measurement error in the system and to solve these problems it was 
adopted Hall sensors in closed-loop and differential configurations. Another 
component that can be used is the Flux-gate sensor that has potential use in small 
range current measurements and offers the advantage of higher integrability in the 
meter system. Following is designed and built a voltage and current logger for Power 
quality analysis, called PQ-Logger that may utilize the sensors mentioned above. The 
use of a DSP and a chip for accessing a generic flash drive allows storage of these 
data. The PQ-Logger-Tran is other equipment that was designed to store snippets of 
mid-frequency transient. The results positively indicate the combined use of these 
current sensors and equipment developed for the measuring purpose of these 
parameters in a quickly and economically form in the customer‘s electrical 
infrastructure. 

 

Keywords: Current Sensor. Closed Loop. Differential Configuration. Lithographic 
Process. Power Quality. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

1.1  Considerações iniciais 

 

No passado a Qualidade de Energia Elétrica (QEE) não era uma 

preocupação por parte dos consumidores de energia elétrica porque seus efeitos 

não afetavam as cargas, as quais eram tipicamente motores indutivos (BUCCI et al., 

2001). No atual contexto os sistemas de potência estão sujeitos a diferentes formas 

e níveis de distorção que deterioram a qualidade de fornecimento. Dentre eles, cita-

se o desenvolvimento e utilização de inversores e conversores para acionamento de 

cargas cada vez maiores que drenam corrente não linear com elevado nível de 

conteúdo harmônico da rede. Em outros casos a conexão de sistemas de potência 

com diferentes matrizes geradoras de energia também pode contribuir para a 

degradação da QEE (CERQUEIRA et al., 2005). Para piorar a situação houve um 

aumento significativo de sistemas microprocessados sensíveis a essas perturbações 

da rede elétrica.  

Um estudo feito por Manson e Targosz (2009), autores do relatório de 

pesquisa da QEE europeia (European Power Quality Survey Report) da Leonard 

Energy 1 indica que a União Europeia desperdiça 150 bilhões de euros anualmente 

por causa de suas instalações elétricas inadequadas. A parte industrial responde por 

90% desse total, as subtensões e interrupções de energia representam 60% do 

custo desses problemas para este setor. O que surpreende neste relatório é que as 

causas desse prejuízo não são novas e a origem não é a baixa QEE propriamente 

dita, mas sim a falta de análise e medições dos fatores críticos para a completa 

visualização das origens destes efeitos indesejados. Uma pesquisa sobre o setor 

industrial publicado na forma de artigo avalia que na indústria química, a interrupção 

de energia elétrica de 1 hora pode ocasionar prejuízos na ordem de R$500mil 

(MELO, 2008), como mostrado na Figura 1. 

 

 

                                                           
1
 Leonardo Energy é um programa de educação criado na Europa em 2001 sobre as melhores 

práticas na melhoria da QEE nos setores comercial e industrial, que fornece informações e vem 
conscientizando profissionais da área elétrica da importância desses eventos elétricos. 
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 Um exemplo que afeta o setor residencial são as consequências da 

Medida Provisória nº 2147 anunciada em 15 de maio de 2001. Nesta época foi 

criada a Câmara da Gestão de Crise de Energia que publicou o Decreto nº 3818, 

disponibilizando medidas emergenciais de redução de consumo de energia elétrica 

no país. A partir deste período houve uma intensificação e incentivo do uso de 

lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) que apresentam uma melhor eficiência 

energética em relação às lâmpadas comum incandescente, além de ser compatível 

com os soquetes tipo E-27. Tanto as lâmpadas fluorescentes tubulares (LFT) quanto 

as LFC contém reatores eletrônicos que possuem retificadores com baixo fator de 

potência. Sabe-se que quanto menor o fator de potência maior é a distorção 

harmônica (FEEC, 2013) e desta forma gera-se um considerável nível de conteúdo 

harmônico na rede elétrica tornando estes tipos de lâmpada um dos vilões da 

poluição de correntes harmônicos do sistema (LUCIANO et. al., 2010). 

A energia elétrica é fonte de trabalho, produtividade e desenvolvimento, 

além de oferecer conforto, comodidade e praticidade aos seus consumidores. Nos 

últimos anos o Brasil apresenta um grande crescimento no consumo de energia 

elétrica, evidenciado por várias fontes de pesquisa. A empresa de pesquisa 

energética (EPE, 2011) declara que no ano de 2011 o crescimento no consumo de 

energia elétrica no país aumentou em 5,6% comparado ao mesmo período do ano 

Figura 1 - Perdas por Interrupção das Empresas Quím icas em Função do Tempo.  

Fonte: Melo (2008). 
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passado. Como consequência direta deste aumento, a sociedade torna-se cada vez 

mais dependente de seu fornecimento e também mais sensível às falhas que podem 

ocorrer devido a problemas de QEE. Assim os usuários exigem melhor qualidade de 

serviço e do produto.  

A questão cultural também entra no jogo no que diz respeito ao modo de uso 

da energia. Na Europa há uma preocupação constante na QEE e até se paga mais 

caro pelo produto “energia elétrica”. Em contrapartida, os países em 

desenvolvimento como o Brasil já preferem a economia gerada pelo uso inteligente 

da energia. 

Em geral, a investigação dos parâmetros de QEE requer monitoração tanto 

para identificar os problemas, bem como avaliar as soluções já implementadas. 

Atualmente o diagnóstico da QEE é possível graças aos equipamentos sofisticados 

que são capazes de exibir um relatório completo da rede elétrica. Esses dispositivos 

se assemelham a osciloscópios digitais portáteis e possibilitam gerar os relatórios da 

rede elétrica no momento da medição e/ou gravar estes eventos de QEE na sua 

memória interna para posterior análise. As desvantagens destes dispositivos são o 

custo elevado e geralmente são importados dificultando a análise econômica e 

rápida de uma rede elétrica em medições multiponto.  

No estado da técnica, verificado em patentes e equipamentos comerciais, 

existem soluções para medição multiponto. Geralmente utilizam um tipo de 

cabeamento ou opções com comunicação em radiofrequência para coletar os dados 

adquiridos dos vários nós e encaminhá-los para um servidor. Obviamente a 

desvantagem do cabeamento é a sua instalação. A opção sem fio, como por 

exemplo a banda de frequência de 2,4GHz usada pelos transceivers de baixo custo, 

tem uma limitação intrínseca do canal sendo sua largura de banda insuficiente no 

que se refere à transmissão massiva e constante de dados. 

Visando atender aos requisitos de reduzir custos, praticidade na instalação 

de vários módulos e ainda ser capaz de lidar com uma gravação massiva de dados 

foi idealizado um equipamento que tem por objetivo coletar dados de tensão e 

corrente e após um método de compactação, gravá-los em um pendrive comum. Em 

seguida, com estes dados, é possível fazer uma análise e relatórios de QEE de uma 

planta elétrica em um programa à parte construído para este fim. 

Outro elemento que onera o custo final deste tipo de equipamento é o 

sensor de corrente. Geralmente apresenta estrutura mecânica e eletrônica complexa 
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que proporcionalmente elevam o preço deste componente. Com o objetivo de 

oferecer alternativas para o desenvolvedor, este trabalho faz um estudo sobre os 

sensores de efeito Hall em duas configurações diferentes: malha fechada e 

diferencial. Estas configurações são comumente abordados no estado da arte, como 

por exemplo no artigo sobre medições de corrente para projetistas de fontes de 

alimentação descrito em Mammano (1997). O sensor flux-gate também pode ser 

usado nas medições de corrente dado a sua capacidade de medição de campo 

magnético, mas o seu foco é a medição de corrente de baixa intensidade na ordem 

de alguns amperes. 

O objetivo principal do presente trabalho é o estudo da parte de 

instrumentação (conjunto sensores + unidade processadora de dados) de um 

sistema analisador de QEE. Para a parte de geração de relatórios pode ser 

complementado posteriormente por várias metodologias de detecção e classificação 

encontradas no estado da arte. A maioria das técnicas de detecção são baseadas 

no uso da transformada de Wavelet e combinação desta com outras técnicas. Na 

classificação podem ser encontradas técnicas baseadas teoria de Bayes, template 

matching, classificadores lineares, classificadores não lineares (sistemas fuzzy, 

redes neurais e etc) e os classificadores dependentes do contexto (RIBEIRO, 2005). 

Outra técnica proposta por Ribeiro (2005), denominado MEDCC (Method for 

estimation, detection, compression and classification), mostrada na Figura 2. Este 

método faz uso de técnicas desenvolvidas para realizar as tarefas de estimativa de 

parâmetros espectrais, a detecção, a compressão e a classificação de distúrbios em 

uma rede elétrica. O bloco de entrada armazena o quadro de sinais para ser 

processado pelos blocos posteriores a fim de fornecer um relatório de QEE na saída. 

Com algumas alterações na sua interface de saída, o presente trabalho pode servir 

de entrada para este método de análise de QEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Diagrama de blocos do MEDCC. 

Fonte: Ribeiro (2005). 
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1.2  Organização do trabalho 

 

No segundo Capítulo é feita uma breve introdução aos fenômenos de QEE, 

os principais equipamentos que têm a função de analisar e registrar estes eventos, 

as principais normas utilizadas para avaliação da QEE por parte destes 

equipamentos e os principais tipos de sensores de corrente elétrica. 

No terceiro Capítulo é feita uma consideração inicial sobre o 

desenvolvimento de circuito para sensores de corrente. Primeiro se faz uma 

abordagem ao ruído de circuitos eletrônicos, uma análise matemática e uma 

simulação do campo magnético dentro de um núcleo ferromagnético qualquer.  

No quarto Capítulo é feita a descrição do desenvolvimento, caracterização e 

resultado em seus respectivos tópicos. Os sensores de corrente desenvolvidos para 

este trabalho são um sensor de corrente de efeito Hall na configuração malha 

fechada e outro em arranjo diferencial e ainda a implementação através de 

processos de litografia de um flux-gate, que potencialmente pode ser usado como 

sensor de corrente. Por último é apresentado um sensor de tensão simples e não 

isolado galvanicamente da rede elétrica para servir como uma entrada de sinal de 

tensão para o PQ-Logger (Capítulo 5). 

No quinto Capítulo são apresentados os registradores de formas de onda de 

tensão e corrente para análise de QEE que foram desenvolvidas para o propósito 

deste trabalho. São dois equipamentos que têm a mesma função de registrar 

amostras de sinais, mas operam de modo distinto. O primeiro foi projetado para 

gravar todas as amostras de dados de corrente e tensão em uma mídia de 

armazenamento em massa (pendrive) que permite fazer a análise posterior dos 

parâmetros de QEE em um PC (Personal Computer) qualquer. O outro equipamento 

(idealizado), derivado do primeiro, tem por função detectar transitórios de tensão de 

média frequência e armazenar trechos de sua forma de onda juntamente com 

informações de tempo para que seja possível o relatório e análise dos transitórios de 

tensão que ocorrerão no momento da medição.  

No sexto Capítulo é feita uma discussão dos resultados do trabalho 

apresentado nesta dissertação. 

Por último faz-se a conclusão final no Capítulo 7. 
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

A necessidade de monitoração de eventos de QEE é primordial para 

determinar os parâmetros da rede elétrica. Desta forma é possível evidenciar as 

causas destes problemas e assim tomar providências para eliminar, ou pelos menos 

atenuar seus efeitos maléficos, evitando grandes prejuízos. Antes de tudo é 

necessário conhecer estes eventos, para tanto neste capítulo são apresentados os 

principais fenômenos de QEE que geralmente ocorrem nos circuitos elétricos e suas 

principais causas. Além disso, para medir estes parâmetros são necessários 

equipamentos construídos especificamente para este fim, chamados de 

analisadores de QEE (formando o conjunto sensores + unidade de aquisição e 

processamento de dados) e para evitar discrepâncias nos resultados medidos por 

estes equipamentos, os fabricantes seguem algumas normas que indicam a sua 

qualidade e capacidade de processamento dos seus produtos.  

 

2.1  Breve explanação sobre os principais fenômenos de QEE 

 

A QEE pode ser definida de modo simples como sendo uma medida para 

avaliar a excelência do produto “Energia Elétrica”. Esta medida está de acordo com 

a continuidade de suprimento e certas conformidades com parâmetros desejáveis 

para uma segura operação do sistema provedor e das cargas elétricas. A seguir são 

apresentadas as principais definições clássicas dos principais tipos de distúrbios que 

se deve considerar em QEE. 

 

2.1.1  Harmônicos e Inter-harmônicos 

 

Os harmônicos são sinais que contém componentes múltiplos inteiros da 

frequência fundamental, usualmente 50 ou 60 Hz no presente contexto (Figura 3 (a)) 

e os inter-harmônicos são os sinais que apresentam frequências entre aquelas não 

múltiplas da fundamental (Figura 3 (b)).  Essa distorção tem origem na utilização de 

dispositivos e cargas não lineares e é resultado da queda de tensão devido à 

passagem dessas correntes não lineares sobre as impedâncias do sistema. 
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Diferentemente dos transientes de corrente e tensão, não causam efeitos imediatos 

e facilmente observáveis, mas pode causar o mau funcionamento de um 

equipamento e pode representar em perda de potência nos equipamentos do cliente 

e da rede elétrica (NICHOLSON, 2007). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A caracterização deste problema de QEE é feita baseada no seu conteúdo 

espectral com magnitudes e ângulos de fase para cada componente de harmônica 

individual. Também é bem comum o uso da THD (Total Harmonic Distortion) como 

uma medida da magnitude da distorção harmônica que é dada pela equação (1): 

  ��� = 1�� . 	
������
���  

(1) 

Onde Un é a amplitude absoluta da tensão (volts) em relação à sua 

fundamental U1 e n é a sua ordem. Para a maioria das aplicações é suficiente adotar 

da segunda até a vigésima quinta harmônica, mas muitas normas recomendam até 

a quinquagésima harmônica (ARRILLAGA, 2001). É comum o uso da forma 

Figura 3 - Exemplo de harmônicos de uma onda senoidal (a) e ex emplo de um sinal com 
componentes inter-harmônicas (b). 

Fonte:  L Araya Ingeniería (2011) (a) e Adaptado de  Chroma (2011) (b).                           
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percentual (THD (%)) por equipamentos de análise de harmônicas, simplesmente 

obtida multiplicando o lado direito da equação (1) por 100. 

 

2.1.2  Alterações na Tensão Nominal da Rede 

 

As alterações na tensão nominal da rede podem ser classificadas em 

eventos (curta duração) ou fenômenos sustentados. As variações de tensão de curta 

duração geralmente são causadas pela energização (ou sua desconexão) de 

grandes cargas que requerem altas correntes de partida. Falhas intermitentes nas 

conexões dos cabos do sistema, curtos-circuitos, manobras da concessionária ou 

falha dos equipamentos podem provocar uma queda de tensão temporária 

denominada afundamento (“sag”) ou uma elevação de tensão (“swell”) ou ainda a 

interrupção momentânea da energia elétrica dependendo do local da falha e das 

condições do sistema. É considerada elevação de tensão quando o valor eficaz da 

tensão é maior do que 1,1 pu, afundamento de tensão por uma redução entre 0,1 e 

0,9 pu e interrupção abaixo de 0,1 pu, com duração entre 0,5 ciclos a 1 minuto de 

acordo com a norma IEEE 1159:2009. Esta norma tem vários aditivos e é mais 

baseado em aplicações para certos ambientes do que as normas IEC (ARRILLAGA, 

2001). Na Figura 4 (i) é mostrado um exemplo de afundamento de tensão e 

sobretensão e na Figura 4 (ii) é apresentado um caso de interrupção de energia 

elétrica com suas formas de onda em RMS (Root Mean Square) e instantânea. 
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Nos fenômenos sustentados a duração é maior do que 1 minuto e as 

denominações de “sag” e “swell” passam a ser subtensão e sobretensão 

respectivamente.  A definição de interrupção não muda, mas o seu nível passa a ser 

0 pu. Igualmente para a subtensão o nível de tensão muda para 0,8 a 0.9 pu e 

sobretensão para 1,1 a 1,2 pu.  

Pela norma IEC 61000-4-30 (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 

COMMISSION, 2008), no limite de cada parâmetro, há uma histerese de 2% para 

evitar a consideração de um único evento como múltiplos na faixa de comparação. 

Na Figura 5 é mostrado um quadro explicativo para a visualização desta forma de 

mensuração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - (i) Ilustração da ocorrência de afundamento de tens ão e 
sobretensão em um sinal senoidal e (ii) Exemplo de interrupções (a) Valor 
RMS da tensão e (b) Forma de onda do sinal de tensã o no tempo. 

Fonte: (i) Adaptado de Alliant Energy (2011) e (ii)  Hafner (2006). 

Figura 5 - Classificação dos eventos de 
Sobretensão, afundamento de tensão e 
interrupção com seus respectivos níveis de 
histerese indicados na norma IEC 61000-4-30. 

Fonte: Adaptado da norma IEC61000-4-30 (2012).  



 

2.1.3  Flicker 

 

Também conhecida como cintilação, é derivado do impacto da flutuação de 

tensão na intensidade luminosa e não são geradas por variações instantâneas 

(afundamentos e sobretensões). Acima de certo limite, o 

para os seres humanos

arco, sistemas de solda a ar

de rochas e outras cargas eletrointensivas. A 

da rede elétrica com flutuação de tensão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1.4  Transientes 

 

Muitas vezes considerados sinônimos, são também conh

elétricos. Elas se classificam em duas categorias: impulsivas ou oscilatórias

(HAFNER, 2006). 

 

2.1.4.1 Transientes impulsivos

 

Estes tipos de transientes são caracterizados pela repentina mudança e sem 

oscilações da corrente ou tensão, ou ainda 

(negativa ou positiva). Podem excitar a frequência natural do sistema elétrico e 

produzir transientes oscilatórios. Na 

transiente de corrente impulsiva ocasionado por uma des

 

Figura 6 - Exemplo de um sinal de tensão com o fenômeno de 

Fonte: Hafner (2006).

Também conhecida como cintilação, é derivado do impacto da flutuação de 

na intensidade luminosa e não são geradas por variações instantâneas 

(afundamentos e sobretensões). Acima de certo limite, o flicker torna

para os seres humanos (ELECTRIC, 2013). É geralmente causado por fornos a 

arco, sistemas de solda a arco, grandes conjuntos de injetoras/extrusoras, moedores 

de rochas e outras cargas eletrointensivas. A Figura  6 mostra uma forma de onda 

da rede elétrica com flutuação de tensão. 

Muitas vezes considerados sinônimos, são também conh

elétricos. Elas se classificam em duas categorias: impulsivas ou oscilatórias

Transientes impulsivos 

Estes tipos de transientes são caracterizados pela repentina mudança e sem 

oscilações da corrente ou tensão, ou ainda os ambos com polaridade unidirecional 

(negativa ou positiva). Podem excitar a frequência natural do sistema elétrico e 

produzir transientes oscilatórios. Na Figura 7 é mostrada uma forma de onda de um 

transiente de corrente impulsiva ocasionado por uma descarga elétrica.

Exemplo de um sinal de tensão com o fenômeno de 

Fonte: Hafner (2006).  
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Também conhecida como cintilação, é derivado do impacto da flutuação de 

na intensidade luminosa e não são geradas por variações instantâneas 

torna-se perturbador 

. É geralmente causado por fornos a 

co, grandes conjuntos de injetoras/extrusoras, moedores 

mostra uma forma de onda 

Muitas vezes considerados sinônimos, são também conhecidos como surtos 

elétricos. Elas se classificam em duas categorias: impulsivas ou oscilatórias 

Estes tipos de transientes são caracterizados pela repentina mudança e sem 

os ambos com polaridade unidirecional 

(negativa ou positiva). Podem excitar a frequência natural do sistema elétrico e 

é mostrada uma forma de onda de um 

carga elétrica. 

Exemplo de um sinal de tensão com o fenômeno de flicker. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2 Transientes oscilatórios

 

Um transiente oscilatório pode ser definido como uma mudança rápida de 

polaridade de uma corrente ou tensão

sua frequência, duração e magnitude. 

Transientes oscilatórios com frequências abaixo de 5 kHz e duração de 0,3 a 

50ms são considerados de baixa frequência. Podem ser causados por energização 

de banco de capacitores que geralmente apresentam frequência de 300 a 900 Hz 

(Figura 8). Também efeitos associados

transformadores podem causar este tipo de transientes e sua frequência está abaixo 

de 300 Hz (DUGAN et al., 2003

São considerados transitórios de média frequência os que estão na faixa de 

5 a 500 kHz. Transientes imp

também podem gerar este tipo de transiente. (

Os transientes oscilatórios de alta frequência estão acima de 500 kHz 

medido em microssegundos e são frequentemente resultado de uma resposta do 

sistema a transientes impulsivos 

 

 

 

 

Figura 7 - Forma de onda de transiente de corrente impulsiva 
causada por descarga elétrica

Fonte : Dugan

Transientes oscilatórios 

Um transiente oscilatório pode ser definido como uma mudança rápida de 

polaridade de uma corrente ou tensão (FRANCO,2013). É descrito de acordo com 

, duração e magnitude.  

oscilatórios com frequências abaixo de 5 kHz e duração de 0,3 a 

50ms são considerados de baixa frequência. Podem ser causados por energização 

de banco de capacitores que geralmente apresentam frequência de 300 a 900 Hz 

). Também efeitos associados a ferro-ressonância e energização de 

transformadores podem causar este tipo de transientes e sua frequência está abaixo 

(DUGAN et al., 2003); 

São considerados transitórios de média frequência os que estão na faixa de 

5 a 500 kHz. Transientes impulsivos e a energização de bancos de capacitores 

também podem gerar este tipo de transiente. (HAFNER, 2006) 

Os transientes oscilatórios de alta frequência estão acima de 500 kHz 

medido em microssegundos e são frequentemente resultado de uma resposta do 

impulsivos (DUGAN et al., 2003). 

Forma de onda de transiente de corrente impulsiva 
causada por descarga elétrica . 

: Dugan  et al. (2003). 
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Um transiente oscilatório pode ser definido como uma mudança rápida de 

. É descrito de acordo com 

oscilatórios com frequências abaixo de 5 kHz e duração de 0,3 a 

50ms são considerados de baixa frequência. Podem ser causados por energização 

de banco de capacitores que geralmente apresentam frequência de 300 a 900 Hz 

ressonância e energização de 

transformadores podem causar este tipo de transientes e sua frequência está abaixo 

São considerados transitórios de média frequência os que estão na faixa de 

ulsivos e a energização de bancos de capacitores 

Os transientes oscilatórios de alta frequência estão acima de 500 kHz 

medido em microssegundos e são frequentemente resultado de uma resposta do 

Forma de onda de transiente de corrente impulsiva 
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2.2  Principais equipamentos analisadores e registradores de QEE 

 

Os processos de monitoramento de eventos da rede foram muito facilitados 

pela difusão da informática e da eletrônica. De acordo com o relato do diretor Thiago 

Moret da WM Energia (empresa do ramo de monitoramento e controle de energia 

elétrica), no passado era utilizado grandes equipamentos para fazer o 

monitoramento dos eventos de QEE. Além de caros eram muito limitados no quesito 

do processamento dos dados aquisitados e também deixavam a desejar na 

autonomia de leitura por causa de sua memória interna de baixa capacidade 

(CUNHA, 2010). 

Atualmente no mercado há várias opções de analisadores e registradores de 

QEE, cada qual desenvolvido para atender necessidades específicas de 

monitoramento destes eventos. Geralmente os equipamentos que fazem a análise 

de QEE são importados e com preços elevados. Nesta linha há 2 principais tipos: os 

modelos portáteis e os fixos que ficam permanentemente instalados no sistema 

elétrico do cliente.  

Nos modelos portáteis, a maioria dos equipamentos apresenta uma tela de 

monitoramento onde os dados processados são visualizados em tempo real em 

forma de gráficos e geram relatórios de eventos de QEE da rede elétrica de um 

Figura 8 - Transiente oscilatório de baixa frequência causado por 
energização de um banco de capacitores na rede de t ensão de 34,5 kV. 

Fonte: Dugan et al. (2003). 



 

período de medição. Outros modelos simplesmente armazenam os dados de QEE

(tensão RMS, corrente RMS, balanço entre fases, trechos de transientes, etc)

memória interna do dispositivo e os relatórios são mostrados na tela de um 

programa no PC. Alguns equipamentos apresentam conectividade com a 

São utilizados para avaliação de problemas na instalação elétrica

energia consumida e atendimento às exigências de normas, fiscalização

diversas do setor elétrico

equipamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os modelos fixos 

permanente no sistema elétrico que já está preparada para receber estes 

equipamento. São utilizados

transmissão e distribuição de energia e

siderúrgicas, petroquímica, papel e celulose, têxteis, mecânica p

sistemas de informática, etc.

Todos esses modelos apresentados passam por uma homologação de 

produtos baseadas nas normas apresentadas no próximo item.

 

 

 

 

 

Figura 9 - Exemplos de equipamentos p

Fonte: Adaptado do  

. Outros modelos simplesmente armazenam os dados de QEE

(tensão RMS, corrente RMS, balanço entre fases, trechos de transientes, etc)

memória interna do dispositivo e os relatórios são mostrados na tela de um 

Alguns equipamentos apresentam conectividade com a 

São utilizados para avaliação de problemas na instalação elétrica

e atendimento às exigências de normas, fiscalização

diversas do setor elétrico. Na Figura 9 são mostrados alguns modelos destes 

Os modelos fixos (Figura 10) contam com gabinetes para instalação 

permanente no sistema elétrico que já está preparada para receber estes 

equipamento. São utilizados em concessionárias de energia na geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica e grandes consumidores

petroquímica, papel e celulose, têxteis, mecânica p

tica, etc. 

modelos apresentados passam por uma homologação de 

produtos baseadas nas normas apresentadas no próximo item.  

Exemplos de equipamentos p ortáteis medidores de parâmetros de QEE

 site da Instrutherm e Fluke (2011). 
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. Outros modelos simplesmente armazenam os dados de QEE 

(tensão RMS, corrente RMS, balanço entre fases, trechos de transientes, etc) na 

memória interna do dispositivo e os relatórios são mostrados na tela de um 

Alguns equipamentos apresentam conectividade com a Internet. 

São utilizados para avaliação de problemas na instalação elétrica, na gestão da 

e atendimento às exigências de normas, fiscalização e auditoria 

são mostrados alguns modelos destes 

contam com gabinetes para instalação 

permanente no sistema elétrico que já está preparada para receber estes tipos de 

concessionárias de energia na geração, 

randes consumidores, como 

petroquímica, papel e celulose, têxteis, mecânica pesada, hospitais, 

modelos apresentados passam por uma homologação de 

 

ortáteis medidores de parâmetros de QEE . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Principais normas utilizada

 

A principal norma utilizada para 

de QEE apresentados no item anterior 

Compatibilidade Eletromagnética 

Medição da Qualidade de Energia Elétrica”, que o grupo de trabalho da

03:77.1/GT2 – Qualidade da Energia Elétrica elaborou baseado na norma 

internacional IEC 61000

Quality measurement methods

versão brasileira foi em 03 de fevereiro de 2011. Esta norma define os métodos de 

medição, a faixa e incerteza de valores das grandezas medidas, avaliações dos 

resultados e os procedimentos para integrar ou agregar os valore

tempo. Tem como objetivo tornar idênticos os resultados obtidos por diferentes 

equipamentos para um mesmo parâmetro. Também são estabelecidas 3 classes de 

métodos de medição (A, S e 

- Classe A: É utilizada onde 

parâmetro a ser medido por dois instrumentos diferentes e obedecendo às 

exigências desta classe devem obrigatoriamente apresentar o

dentro da tolerância estipulada para esta classe.

Figura 10 - Exemplos de modelos fixos para medição de parâmetro s de QEE

Fonte: G&M (2011). 

utilizadas por equipamentos analisadores de

A principal norma utilizada para regulamentar os equipamentos de medição 

apresentados no item anterior é a norma NBR IEC 61000

Compatibilidade Eletromagnética – Parte 4-30 “Técnicas de Medição 

Medição da Qualidade de Energia Elétrica”, que o grupo de trabalho da

Qualidade da Energia Elétrica elaborou baseado na norma 

61000-4-30 – Testing and Measurement Tech

Quality measurement methods (INTERNATIONAL..., 2008). A última atualização da 

versão brasileira foi em 03 de fevereiro de 2011. Esta norma define os métodos de 

medição, a faixa e incerteza de valores das grandezas medidas, avaliações dos 

ultados e os procedimentos para integrar ou agregar os valore

em como objetivo tornar idênticos os resultados obtidos por diferentes 

equipamentos para um mesmo parâmetro. Também são estabelecidas 3 classes de 

métodos de medição (A, S e B) de acordo com o artigo de Mertens et al (

Classe A: É utilizada onde as medições exatas são necessárias. Qualquer 

parâmetro a ser medido por dois instrumentos diferentes e obedecendo às 

exigências desta classe devem obrigatoriamente apresentar os mesmos resultados 

dentro da tolerância estipulada para esta classe. 

Exemplos de modelos fixos para medição de parâmetro s de QEE
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por equipamentos analisadores de QEE  

regulamentar os equipamentos de medição 

é a norma NBR IEC 61000-4-30 - 

30 “Técnicas de Medição – Métodos de 

Medição da Qualidade de Energia Elétrica”, que o grupo de trabalho da ABNT CE-

Qualidade da Energia Elétrica elaborou baseado na norma 

Testing and Measurement Techniques – Power 

. A última atualização da 

versão brasileira foi em 03 de fevereiro de 2011. Esta norma define os métodos de 

medição, a faixa e incerteza de valores das grandezas medidas, avaliações dos 

ultados e os procedimentos para integrar ou agregar os valores medidos no 

em como objetivo tornar idênticos os resultados obtidos por diferentes 

equipamentos para um mesmo parâmetro. Também são estabelecidas 3 classes de 

ertens et al (2013): 

são necessárias. Qualquer 

parâmetro a ser medido por dois instrumentos diferentes e obedecendo às 

s mesmos resultados 

Exemplos de modelos fixos para medição de parâmetro s de QEE. 
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- Classe S: É usada em aplicações estatísticas onde a alta exatidão não é 

necessária e possivelmente com um subconjunto limitado de parâmetros. Os 

requisitos de processamento exigidos pela classe S são menores do que a classe A. 

- Classe B: Esta norma tem como finalidade evitar a continuidade de projetos 

obsoletos de muitos instrumentos existentes. É citada a necessidade de avaliar toda 

a sequência da medição: o transdutor, a unidade de medição e a unidade avaliadora 

da medição. Fornece orientações sobre os transdutores e suas incertezas 

associadas.  

Também são consideradas as normas IEC 61000-4-7 (INTERNATIONAL..., 

2002) e IEC 61000-4-15 (INTERNATIONAL..., 2003), que definem as diretrizes para 

medição e monitoramento de harmônicos e flicker respectivamente. 

Embora seja mais voltado para o sistema elétrico em si do que os 

equipamentos, a norma EN50160 (EUROPEAN STANDARD, 2011) é referenciada 

por alguns equipamentos como referência. Ela cobre flicker, harmônicas e inter-

harmônicas, desvios/variações de tensão e frequência, transientes etc. Outras 

normas como a IEEE 1459 (INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS 

ENGINEERS, 2000), MIL-STD-1399 (DEPARTMENT OF DEFENSE, 2008), IEEE 

1159 (INSTITUTE..., 2009), podem ser referenciadas por terem algumas ou todas as 

funções satisfeitas pelo equipamento de análise de QEE. 

Para alguns dos sensores de corrente apresentados a seguir, é comum 

observar normas para a segurança de manuseio como a norma IEC 61010-1 

(INTERNATIONAL..., 2001) e as categorias de medição CAT (I – IV). O caso dos 

transformadores de corrente são aplicadas várias normas para oferecer segurança 

na medição de cargas pesadas, como por exemplo, os documentos citados em Neto 

et.al. (2009). 

 

2.4  Dispositivos tradicionais de medição de corrente elétrica 

 

No decorrer da história foram desenvolvidos vários métodos de medição de 

corrente elétrica, na sua maioria utilizando o campo magnético produzido pelo fio a 

ser medido. Neste subitem são apresentados os principais meios de medição de 

corrente atuais existentes, suas características, vantagens e desvantagens de sua 

aplicação em um sistema. 
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2.4.1  Amperímetro 

Este instrumento é utilizado para mensurar a intensidade do fluxo de 

corrente elétrica que passa através de uma seção transversal de um condutor. 

Como a corrente elétrica passa através dos condutores dos circuitos elétricos, esta 

deve ser conectada em série com os mesmos, exigindo a sua abertura para 

conexão. Para que as medições sejam exatas é necessário que a resistência interna 

deste instrumento seja muito pequena em relação ao circuito medido.   

O galvanômetro é um amperímetro analógico que permite leitura de 

correntes de baixa intensidade. Nos modelos mais comuns ele é constituído de uma 

bobina móvel com fio muito fino montada em um eixo móvel, uma mola que faz este 

eixo retornar a sua posição inicial na ausência de corrente e este conjunto é 

instalada entre os polos de um imã fixo. Quando há circulação de corrente elétrica, 

se forma um campo magnético que interage com o campo do imã e a bobina gira 

juntamente com um ponteiro ou agulha indicando a corrente em uma escala 

graduada proporcionalmente à sua intensidade.  

Os modelos mecânicos com ponteiros são geralmente utilizados como 

indicadores de corrente local e praticamente estão caindo em desuso por causa do 

custo de construção destes instrumentos e também devido ao aperfeiçoamento de 

alternativas mais econômicas, que conferem melhor integração com o sistema de 

medição. 

É comum a associação em paralelo de resistores shunt que desviam a 

sobrecorrente para medição de correntes além do fundo de escala dos 

amperímetros. O valor desta resistência é um dos fatores importantes que está 

relacionado ao erro de medida do instrumento. Desta forma são construídos com 

resistores de precisão, com tolerâncias menores que 1%. 

 

2.4.2  Resistor Shunt 

 

Outra aplicação do resistor Shunt semelhante ao comentado no item anterior 

está esquematizado na Figura 11.  O resistor Shunt apresenta valor de resistência 

conhecida e também é necessária a abertura do circuito para que ele seja 

conectado. No lugar de um amperímetro, um voltímetro ou a entrada de um circuito 

condicionador de sinal faz a leitura da tensão nos seus terminais e a corrente 



 

elétrica é estimada pela lei de Ohm (I=V/R).

têm resistências menores que 1 

são dimensionados para suportar a corrente a ser medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar do método de medição por resistor 

galvânica, pode ser implementada em algum outro estágio do condicionamento de 

sinal para oferecer este tipo 

analógico proveniente do resistor para que o sistema seja robusto a interferências de 

sinais externos (BOUABANA; SOURKOUNIS, 2012

A Figura 12 mostra alguns modelos destes componente

variados formatos, tamanhos e materiais. Cada um

medição de corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
um resistor 

Fonte: Autoria Própria

Figura 
Shunt

Fonte: Adaptado de 

é estimada pela lei de Ohm (I=V/R). Geralmente estes tipos de componentes 

têm resistências menores que 1 Ω para minimizar perda de pot

são dimensionados para suportar a corrente a ser medida.  

método de medição por resistor Shunt não p

pode ser implementada em algum outro estágio do condicionamento de 

sinal para oferecer este tipo de proteção. Além disso, se pode

analógico proveniente do resistor para que o sistema seja robusto a interferências de 

BOUABANA; SOURKOUNIS, 2012). 

mostra alguns modelos destes componente

ormatos, tamanhos e materiais. Cada um atende a uma especificação de 

Figura 11 - Esqu ema de medição de corrente por 
um resistor Shunt. 

Fonte: Autoria Própria . 

Figura 12 - Alguns modelos de resistores 
Shunt comerciais. 

Fonte: Adaptado de Google Images  (2012). 
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te estes tipos de componentes 

 para minimizar perda de potência no resistor e 

não permitir isolação 

pode ser implementada em algum outro estágio do condicionamento de 

de proteção. Além disso, se pode digitalizar o sinal 

analógico proveniente do resistor para que o sistema seja robusto a interferências de 

mostra alguns modelos destes componentes que possuem 

atende a uma especificação de 
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2.4.3  Transformadores de Corrente 

 

Os transformadores comuns apresentam o esquema conforme a Figura 13 

(a). Em um núcleo ferromagnético é enrolado um fio criando-se uma bobina primária 

e outro fio para a bobina secundária. Na Figura 13 (b) é mostrada a regra da mão 

direita (MUSSOI, 2007) para a determinação da polaridade da corrente e a direção 

do fluxo magnético. Nota-se que quando há uma corrente no condutor na direção do 

polegar é gerado um campo magnético circular com seus vetores apontando na 

direção da ponta do restante dos dedos. Assim quando o condutor é enrolado em 

um núcleo ferromagnético como na Figura 13 (a) (bobina primária) o campo 

magnético gerado é somado pelas N espiras da bobina gerando um campo 

magnético resultante que por alta permeabilidade magnética do núcleo 

ferromagnético é confinada em seu interior. Este fluxo é captado pela bobina 

secundária e induz uma tensão equivalente à relação de espiras entre o primário e o 

secundário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

O transformador de corrente difere do transformador convencional de tensão 

(Figura 13) justamente pelo fato de apresentar uma corrente bem maior no primário. 

Geralmente este primário é constituído por um único condutor passante ou por um 

fio enrolado com poucas espiras e com bitola compatível à corrente que se quer 

medir. Esta corrente é convertida em tensão nos seus terminais de saída 

Figura 13 - Esquema de um transformador convenciona l (a) e Regra da mão direita (b). 

Fonte: Adaptado de Martignoni (1991) (a) e Mussoi (  2007) (b). 

(a) (b) 



 

(secundário), onde há um resistor R (

convertem proporcionalmente esta tensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 15 é mostrado um 

corrente. Existem outros modelos com tamanhos e formas diferentes, cada um 

atendendo a uma necessidade de medição de corrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente o orifício 

papel da bobina primária, podendo 

medido para aumentar a tensão de secundário. Há modelos 

bipartido) para instalação sem necessidade de interrupção de energia elétrica. 

 

Figura 14 - Esquema de um transformador de corrente

Fonte: Mammano

Figura 15 - Modelos de transformadores de corrente comerciais

Fonte: Siemens

, onde há um resistor R (Figura 14), e lida por equipamentos que 

convertem proporcionalmente esta tensão induzida em uma medida de corrente.

é mostrado um modelo comercial deste tipo de 

corrente. Existem outros modelos com tamanhos e formas diferentes, cada um 

atendendo a uma necessidade de medição de corrente. 

Geralmente o orifício central é atravessado por um condutor

ria, podendo enrolar algumas espiras deste condutor

medido para aumentar a tensão de secundário. Há modelos 

bipartido) para instalação sem necessidade de interrupção de energia elétrica. 

Esquema de um transformador de corrente . 

Fonte: Mammano  (1997). 

Modelos de transformadores de corrente comerciais

Fonte: Siemens  (2012). 
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), e lida por equipamentos que 

em uma medida de corrente. 

te tipo de sensor de 

corrente. Existem outros modelos com tamanhos e formas diferentes, cada um 

central é atravessado por um condutor direto fazendo o 

deste condutor a ser 

medido para aumentar a tensão de secundário. Há modelos split-core (núcleo 

bipartido) para instalação sem necessidade de interrupção de energia elétrica.  

Modelos de transformadores de corrente comerciais . 
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2.4.4  Bobinas de Rogowski 

 

Estes tipos de bobinas são fabricados enrolando uniformemente um 

condutor de cobre em torno de um núcleo não magnético e flexível para permitir o 

fechamento em forma de anel para envolver condutores de difícil acesso. Nos 

terminais da bobina, como mostrado na Figura 16, a tensão definida é pela equação 

(2): 

 

 

E=���� dI
dt

 
 (2) 

Onde: 

µ0 é a permeabilidade magnética do espaço livre (4π.10-7 N/A2); 

N é o número de espiras do condutor no núcleo; 

A é a área da seção do núcleo em metros quadrados;  

dI/dt é a variação no tempo da intensidade da corrente elétrica passando pelo 

condutor a ser medida em ampères. 

Para reproduzir a corrente medida como tensão é necessário o emprego de 

um integrador (Equação (3)) através de um circuito com amplificador operacional 

como mostrado na Figura 16 ou um processador que proporcione tal funcionalidade. 

 
Vout=

1
RC

� Edt 
 (3) 

Onde: 

R é o valor da resistência no integrador em ohms; 

C é o valor da capacitância no integrador em farads; 

E é a tensão induzida na bobina em volts. 

O integrador mostrado na Figura 16 é ideal, mas na prática apresenta um 

resistor de alto valor em paralelo com C para o correto funcionamento do circuito. 

Estes sensores não medem tensões DC (Direct Current) justamente devido 

à necessidade de variação da corrente elétrica vista na equação (2). Desta forma, 

para aplicações onde é necessária a medição da componente DC em circuitos, este 

tipo de sensor não é indicado.  
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De acordo com Ward (1993), as bobinas de Rogowski apresentam as 

seguintes vantagens em relação aos transformadores de corrente: 

• Boa linearidade que permite a leitura de várias faixas de correntes elétricas com o 

mesmo transdutor; 

• Não são influenciados pelos fenômenos de saturação e histerese por dispensar o 

uso de núcleos ferromagnéticos; 

• Oferecem grande largura de banda (menos que 1 Hz a várias centenas de kHz) 

possibilitando uma alta velocidade de resposta a transientes elétricos de curta 

duração. 

• São exatas e podem ser construídas com incerteza de medição menores que 

±0,1%. 

•  Aliados a vantagem de envolver condutores de difícil acesso são frequentemente 

utilizadas por analisadores de QEE.  

Na Figura 17 são apresentados alguns modelos comerciais deste sensor. 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquema de um sensor de corrente elétri ca utilizando a bobina de Rogowski.

Fonte: Adaptado de Xiao et al. (2003) e Mammano (19 97). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5  Sensores de Efeito Hall

 

Quando um campo magnético é aplicado perpendicularmente em um 

material semicondutor com uma corrente passante constante é gerada uma 

diferença de potencial nos pontos indicados na 

pelos sensores de corrente

magnético gerado pelo condutor proporcionalmente em tensão na saída

de saída linear).  Também pode se gerar uma saída digital e atuar como chaves 

(geralmente na configuração coletor aberto) na pres

são largamente usados em sensores de rotação e chaves de presença magnéticas 

substituindo o antigo sensor

switch com vantagens de durabilidade e frequência de operação.

 

 

 

 

 

Figura 17 - Exemplos de
utilizando bobinas de Rogowski.

Fonte: Taehwatransus

o Hall 

Quando um campo magnético é aplicado perpendicularmente em um 

material semicondutor com uma corrente passante constante é gerada uma 

diferença de potencial nos pontos indicados na Figura 18. Este princípio é utilizado 

pelos sensores de corrente elétrica de efeito Hall a qual convertem o campo 

magnético gerado pelo condutor proporcionalmente em tensão na saída

Também pode se gerar uma saída digital e atuar como chaves 

(geralmente na configuração coletor aberto) na presença de um campo magnético e 

são largamente usados em sensores de rotação e chaves de presença magnéticas 

antigo sensor magnético de princípio mecânico 

com vantagens de durabilidade e frequência de operação.

Exemplos de  modelos comerciais de sensores  de corrente 
utilizando bobinas de Rogowski.  

Taehwatransus  (2012). 
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Quando um campo magnético é aplicado perpendicularmente em um 

material semicondutor com uma corrente passante constante é gerada uma 

. Este princípio é utilizado 

a qual convertem o campo 

magnético gerado pelo condutor proporcionalmente em tensão na saída (sensor Hall 

Também pode se gerar uma saída digital e atuar como chaves 

ença de um campo magnético e 

são largamente usados em sensores de rotação e chaves de presença magnéticas 

de princípio mecânico denominado reed 

com vantagens de durabilidade e frequência de operação. 

de corrente 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem sensores de corrente de efeito 

como CI’s (circuitos integrados), mostrado na 

corrente elétrica e o chip

oferecendo robustez mecânica e proteção ao conjunto.  Na 

o ACS712 com encapsulamento SOIC

ACS75x apresenta um encapsulament

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
magnético pelo efeito 

Fonte

Figura 19 - Exemplos de transdutores
encapsulamentos de epóxi

Fonte: Adaptado do site da Allegro MicroSystems (20 12).

Existem sensores de corrente de efeito Hall integrados em componentes 

’s (circuitos integrados), mostrado na Figura 19. O condutor onde passa a 

chip com o sensor Hall são encapsulados e

oferecendo robustez mecânica e proteção ao conjunto.  Na Figura 19

o ACS712 com encapsulamento SOIC de 8 pinos e nos componentes da família 

ACS75x apresenta um encapsulamento especial (CA). 

Figura 18 - Esquema de medição de campo 
magnético pelo efeito Hall. 

Fonte : Mammano (1997). 

Exemplos de transdutores  de efeito Hall integrados em 
encapsulamentos de epóxi . 

Fonte: Adaptado do site da Allegro MicroSystems (20 12). 
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integrados em componentes 

. O condutor onde passa a 

são encapsulados em um só invólucro 

Figura 19 é apresentado 

de 8 pinos e nos componentes da família 

integrados em 



 

Na Figura 20 são most

de malha aberta da empresa Honeywell. É simplesment

transdutor de saída linear da própria empresa montado em uma peça de fer

concentrar o fluxo magnético gerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de corrente elétrica

bobinas eletromagnéticas) é possível medir 

de líquidos, temperatura, pressão

de corrente elétrica que merece atenção é a operação em malha fechada (

21). Ela consiste em aplicar uma corrente de realimentação proporcional ao sinal de 

saída do amplificador para cancelar o fluxo gerado 

condutor primário e deste modo 

histerese do núcleo ferromagnético, sem ser influenciado por seus efeitos e 

consequentemente a sua exatidão

sinal é lido no resistor Rsensor que é o sinal de realimentação deste tipo de sensor.

 

 

 

 

                                                          
2
  Sensor inclui apenas o elemento sensitivo

Transdutor inclui o sensor + condicionamento de sinais em um único dispositivo

Figura 20 - Exemplos de transdutores
aberta da empresa Honeywell

Fonte: Site da Honeywell

são mostrados alguns modelos de transdutores

de malha aberta da empresa Honeywell. É simplesmente utilizado um componente 

de saída linear da própria empresa montado em uma peça de fer

concentrar o fluxo magnético gerado pela corrente percorrendo um condutor

Além de corrente elétrica, com o sensor de efeito Hall

bobinas eletromagnéticas) é possível medir outras grandezas como distância, vazão 

e líquidos, temperatura, pressão, etc... Outra configuração destes tipos de sensores 

de corrente elétrica que merece atenção é a operação em malha fechada (

). Ela consiste em aplicar uma corrente de realimentação proporcional ao sinal de 

amplificador para cancelar o fluxo gerado pela corrente que circula no 

e deste modo o sensor trabalha no ponto zero da curva de 

histerese do núcleo ferromagnético, sem ser influenciado por seus efeitos e 

sua exatidão e resposta em frequência são

sinal é lido no resistor Rsensor que é o sinal de realimentação deste tipo de sensor.

                   

Sensor inclui apenas o elemento sensitivo 

Transdutor inclui o sensor + condicionamento de sinais em um único dispositivo 

Exemplos de transdutores  de corrente de efeito Hall em configuração malha 
aberta da empresa Honeywell . 

Fonte: Site da Honeywell  (2012). 
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rados alguns modelos de transdutores2 de efeito Hall 

e utilizado um componente 

de saída linear da própria empresa montado em uma peça de ferrite para 

pela corrente percorrendo um condutor. 

Hall (auxílio de imãs e 

outras grandezas como distância, vazão 

etc... Outra configuração destes tipos de sensores 

de corrente elétrica que merece atenção é a operação em malha fechada (Figura 

). Ela consiste em aplicar uma corrente de realimentação proporcional ao sinal de 

pela corrente que circula no 

o sensor trabalha no ponto zero da curva de 

histerese do núcleo ferromagnético, sem ser influenciado por seus efeitos e 

em frequência são incrementadas. O 

sinal é lido no resistor Rsensor que é o sinal de realimentação deste tipo de sensor. 

e corrente de efeito Hall em configuração malha 
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Alguns exemplos de transdutores de corrente utilizando o efeito Hall são 

apresentados na Figura 22. Apresentam invólucros para oferecer certa resistência 

mecânica, podendo ser preenchidos com resina para aumentar mais a sua 

confiabilidade. Dependendo da aplicação que é requerida, o transdutor pode ser 

invasivo ou não no circuito. Nos transdutores invasivos a corrente a ser medida é 

conduzida para um enrolamento com certa quantidade de espiras no núcleo 

necessitando a abertura do fio condutor a ser medido. Nos modelos não-invasivos 

os transdutores apresentam um orifício para a passagem do fio condutor, alguns 

modelos destes tipos de transdutores têm um núcleo dividido que pode se abrir para 

a instalação do condutor a ser medido e são denominados transdutores com núcleo 

bipartido (Split Core). Esta característica é um dos objetivos para o desenvolvimento 

de sensores de corrente deste trabalho para possibilitar medições práticas na 

instalação do usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Esquema de sensor de efeito Hall em 
malha fechada. 

Fonte: Mammano (1997). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6  Sensor Flux-gate 

 

O sensor flux-gate

magnéticos de baixa intensidade é necessária. A faixa de

nT a 1 mT e frequências de sinal DC de alguns kHz (SANTOS, 2007). 

Este tipo de sensor permite ao projetista desenvolver soluções integradas 

em aplicações de sensores

excitação de uma bobina ao redor de um núcleo magnético, cuja corrente gera um 

fluxo magnético que ora deixa o núcleo dentro da região de saturação ora f

Outra bobina, colocada perpendicularmente à

detecção, retorna pulsos 

campo magnético externo aplicado

para medidas de campos magnéticos vetoriais.

tipos de sensor flux-gate

 

 

 

 

Figura 22 - Exemplos de transdutores
fechada) comerciais

Fonte: Adaptado de Google Images

 

gate é usado em aplicações onde a medição de campos 

magnéticos de baixa intensidade é necessária. A faixa de magnitude varia entre 0,1 

nT a 1 mT e frequências de sinal DC de alguns kHz (SANTOS, 2007). 

Este tipo de sensor permite ao projetista desenvolver soluções integradas 

em aplicações de sensores de corrente. Basicamente o flux-gate

ão de uma bobina ao redor de um núcleo magnético, cuja corrente gera um 

fluxo magnético que ora deixa o núcleo dentro da região de saturação ora f

Outra bobina, colocada perpendicularmente à primeira, chamada

detecção, retorna pulsos de tensão proporcional à amplitude, fase e direção do 

campo magnético externo aplicado (SANTOS, 2007). Este sinal pode ser utilizado 

para medidas de campos magnéticos vetoriais. Na Figura 23 

gate, um em forma de bastão e outra em forma de anel.

Exemplos de transdutores  de corrente de efeito Hall
fechada) comerciais . 

Fonte: Adaptado de Google Images  (2012). 
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é usado em aplicações onde a medição de campos 

magnitude varia entre 0,1 

nT a 1 mT e frequências de sinal DC de alguns kHz (SANTOS, 2007).  

Este tipo de sensor permite ao projetista desenvolver soluções integradas 

gate é submetido a uma 

ão de uma bobina ao redor de um núcleo magnético, cuja corrente gera um 

fluxo magnético que ora deixa o núcleo dentro da região de saturação ora fora dela. 

eira, chamada de bobina de 

de tensão proporcional à amplitude, fase e direção do 

. Este sinal pode ser utilizado 

 são mostrados dois 

ão e outra em forma de anel. 

Hall (malha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Na Figura 24  é mostrado alguns modelos comerciais de sensor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Esquema de um sensor 

Fonte:  Adaptado de Sensorland (2012)

(a)                                                             

Figura 24 - Modelos comerciais de sensores 

Fonte: Adaptado de Google Images (2013).

é mostrado alguns modelos comerciais de sensor

Esquema de um sensor Flux-Gate em forma de bastão (a)  

Adaptado de Sensorland (2012) . 

                                                            (b) 

Modelos comerciais de sensores flux-gate. 

Fonte: Adaptado de Google Images (2013). 
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é mostrado alguns modelos comerciais de sensores flux-gate. 

 e forma de anel (b). 
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2.5  Conclusão 

 

Neste Capítulo, com o objetivo de revisar a literatura dos componentes deste 

trabalho, foi feita uma breve apresentação dos principais: 

• Fenômenos de QEE (harmônicos e inter-harmônicos, alterações na tensão 

nominal da rede, flicker e transientes); 

• Tipos de equipamentos analisadores e registradores de QEE; 

•  Normas utilizadas por equipamentos analisadores de QEE; 

• Dispositivos tradicionais de medição de corrente elétrica. 

No artigo de Xiao (2003) é mostrado um quadro comparativo (quadro 1) 

entre os sensores citados neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos quatro sensores apresentados no quadro 1, o sensor de efeito Hall teria 

o pior desempenho, mas ele apresenta características que o tornam interessantes 

no uso de medição de corrente em equipamentos de QEE, como explicado no 

próximo Capítulo. 

  

Quadro 1 - Quadro comparativo entre os principais s ensores de corrente 

Fonte: Adaptado de Xiao (2003) 
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3  CONSIDERAÇÕES INICIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE  SENSORES 
DE CORRENTE ELÉTRICA 

 

Os equipamentos comentados no capítulo anterior necessitam de sensores 

de corrente e tensão para adquirir esses dados da rede elétrica. Como visto no 

capítulo anterior há várias opções para se medir a corrente elétrica, mas para 

análise de QEE é necessário levar em conta alguns pontos: 

• Facilidade na instalação das pontas de prova (corrente e tensão); 

• Uso de método não invasivo; 

• Robustez mecânica; 

• Resposta em frequência do sensor; 

• Projeto eletrônico com imunidade a interferências externas. 

Salvo os equipamentos que estão fixos na rede elétrica do usuário, os 

sensores dos analisadores de QEE portáteis requerem uma forma compacta da 

parte mecânica para facilitar o seu acesso aos condutores para as medidas de 

interesse. Muitas vezes em uma indústria, por exemplo, não é permitido desligar 

uma máquina para instalar um sensor de corrente, por isso são utilizados métodos 

não invasivos, como as bobinas de Rogowski ou outras formas onde o núcleo 

ferromagnético tenha condições de se abrir. Desta forma, os resistores shunt 

normalmente utilizado nos equipamentos fixos, não é prático nos modelos portáteis, 

apesar da sua baixa indutância e a possibilidade de medição de altas correntes. 

Naturalmente como a maioria das medições ocorre no chão de fábrica de uma 

indústria, a questão da resistência mecânica também é um dos pontos que os 

fabricantes levam em conta no projeto de tais sensores. 

A parte eletrônica dos sensores necessita de uma resposta em frequência 

compatível com a faixa de frequência que o equipamento pretende monitorar, 

havendo uma tendência para vários modelos comerciais de uma taxa de 

amostragem de 128 amostras/ciclo (HAFNER, 2006). A questão da histerese e 

saturação do material ferromagnético é uma característica natural que desaconselha 

o uso de transformadores de corrente em altas frequências. Um projeto eletrônico 

levando em conta a questão das interferências externas é importante para obter um 

sistema robusto a estes tipos de sinais. A localização dos componentes-chave, o 

desenho da placa de circuito impresso e as técnicas de blindagem (OTT, 1988) são 

alguns exemplos de pontos que precisam ser abordados em um projeto eletrônico 
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qualquer onde a integridade do sinal é crucial para o bom funcionamento do sistema. 

Na sequência é abordado este assunto com mais detalhes. 

 

3.1  Cuidados no condicionamento do sinal de uma instrumentação eletrônica 

 

Para o desenvolvimento de uma instrumentação eletrônica existem alguns 

cuidados para serem tomados no que se refere ao condicionamento do sinal do 

sensor. Entre eles são as providências para diminuir o ruído gerado e recebido pelo 

circuito sensor. Para isso é feito o uso de blindagens, filtros, projeto de PCB (Printed 

Circuit Board) que minimiza o efeito destes ruídos, uso de configuração diferencial, 

correlação de sinais, etc... A seguir estão descritos os principais tipos de ruído que 

estão relacionados com projetos de sensores. Existem outros tipos de ruídos além 

dos citados neste item, mas não serão especificados aqui porque foge do escopo do 

trabalho. 

 

3.1.1  Ruído Térmico 

 

Também conhecido como ruído Johnson-Nyquist é originado a partir da 

agitação térmica dos átomos e consequente movimento aleatório das cargas 

elétricas dentro de um condutor em equilíbrio (MANCINI, 2002). A sua densidade 

espectral é praticamente uniforme ao longo do espectro de frequências, sendo assim 

considerado um tipo de ruído branco. O valor da tensão pode ser calculado a partir 

da equação (4): 

 �������� = �4. �. �.  . ∆" (4) 

Onde:  

k é a constante de Boltzmann ( 1,38.10-23 J/K); 

T é a temperatura absoluta do sistema em kelvin; 

R é a resistência em ohms; 

∆f é a faixa de frequência em hertz. 

É possível minimizar os efeitos do ruído térmico nos projetos de circuitos 

eletrônicos bastando para tanto obedecer algumas regras básicas como bom 

aterramento do sistema, correto posicionamento de componentes, casamento de 



46 

 

impedâncias e desacoplamento da alimentação com capacitores (AB-RAHMAN, 

2008). 

 

3.1.2  Flicker Noise 

 

É um tipo de ruído eletrônico com relação 1/f, muitas vezes chamado de 

ruído 1/f ou pink noise. É um ruído associado à operação em baixas frequências. 

Origina-se de duas causas básicas: a variação na mobilidade dos portadores em 

função de mecanismos de espalhamento (scattering) e variações no número de 

portadores que resultam de um processo aleatório de captura e soltura dos 

portadores por meio de armadilhas (traps) localizadas na interface semicondutor-

óxido, predominante em dispositivos MOS (CASTALDO, 2005). 

 

3.1.3   Ruído Shot 

 

É conhecido também como ruído quântico, devido à sua natureza quântica 

de passagem de elétrons em junções de materiais. É considerado um tipo de ruído 

branco, pois seu espectro de frequências é comparável a de um ruído térmico 

(CASTALDO, 2005). O seu valor RMS pode ser calculado a partir da equação (5): 

 #$%� = �2. '. #. ∆" (5) 

Onde: 

q é a carga do elétron em coulombs (1,6.10-19C). 

 I é a corrente a ser medida em amperes. 

∆f é a faixa de frequência em hertz. 

 

3.1.4  Ruído de Fundo de Equipamento. 

 

Um ponto importante a ser considerado em medições de ruído é o 

conhecimento do limite da instrumentação utilizada. Quando não há nenhum sinal na 

entrada do instrumento medidor (garantido por um curto-circuito nos seus terminais 

de entrada), o sinal que ainda aparece na sua saída é denominado ruído de fundo e 

este será o menor sinal que o aparelho pode medir. O ruído de fundo é basicamente 
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gerado pelo circuito interno do instrumento de medida e é composto na sua maioria 

pelos ruídos anteriormente discutidos. 

 

3.1.5  Interferências Eletromagnéticas 

 

Conhecidas como EMI (Electromagnetic Interference) são causadas por 

elementos externos ao circuito elétrico. Embora não seja uma tarefa fácil, de 

maneira geral é possível minimizar seus efeitos a partir de blindagens magnéticas e 

eletrostáticas (usadas nos experimentos a seguir). 

 

3.2  Metodologia para o desenvolvimento dos sensores de corrente 

 

A linha de pesquisa foi direcionada para os sensores de efeito Hall pelo seu 

baixo custo, capacidade de medir corrente elétrica AC (Alternating Current) e DC, 

resposta em frequências relativamente altas e versatilidade mecânica. Esta última 

característica permite projetos de sensores compactos e não invasivos, requisitos 

necessários para medições práticas de corrente elétrica sem interromper a rede 

elétrica. O desenvolvimento dos sensores de corrente de efeito Hall passou pelas 

seguintes etapas: 

 

1 - Simulação em programa de análise de circuito eletrônico (Orcad, LTSpice); 

2 - Montagem e teste dos circuitos simulados em protoboard (placa de protótipo); 

3 - Projeto da PCB do circuito protótipo; 

4 – Testes, caracterização e documentação final dos sensores de corrente. 

 

O item 1 é o projeto inicial para conferência do funcionamento do circuito 

eletrônico idealizado com fundamentos teóricos. Qualquer não-conformidade dos 

requisitos é verificada neste início de projeto. Aprovada nesta etapa, em seguida 

este circuito é montado no protoboard e testado o seu funcionamento com 

componentes reais. Pode ser necessário ajustes de valores e/ou a inclusão de 

resistores/capacitores e/ou outros componentes devido às tolerâncias naturais de 

valores dos componentes. Quando o circuito apresentou o comportamento esperado, 

foi feito o projeto da PCB de acordo com o circuito testado no protoboard e geraram-
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se os arquivos gerbers para confecção da placa e sua posterior montagem. Esta 

etapa assegura que o circuito não seja influenciado por maus contatos e indutâncias 

/ capacitâncias parasitas do protoboard. Por fim foram feitos os testes com a placa 

montada, a caracterização de resposta em frequência, ruído, linearidade e 

imunidade a campo magnético externo e o levantamento da curva de histerese do 

núcleo ferromagnético utilizado.  

Nos sensores de efeito Hall foi utilizado um núcleo de ferrite e no sensor 

flux-gate foi usada uma eletrodeposição de NiFe (Níquel-Ferro), sendo uma 

pesquisa derivada da infraestrutura do laboratório de eletrodeposição da UTFPR. 

Este sensor pode ser utilizado para medir corrente elétrica pela sua capacidade de 

detectar campos magnéticos. Foi feita a caracterização do núcleo eletrodepositado e 

a detecção do campo magnético de um imã de neodímio. A vantagem destes 

sensores é a integração direta do sensor com a placa de circuito impresso, tornando 

o sensor mecanicamente mais compacto.  

As placas de circuito impresso utilizados nos projetos dos sensores de 

corrente de efeito Hall, no sensor flux-gate e no PQ-Logger (Capítulo 5) foram 

fabricados no laboratório. Além de proporcionar uma montagem mais confiável e 

segura nos ensaios, facilita o teste de projetos com componentes fabricados na 

tecnologia SMT (Surface Mount Technology). Outros cuidados como conhecimento 

da instrumentação, formas de minimizar o ruído, procedimentos de ensaio etc. 

também conferem mais confiabilidade nos ensaios. 

 

3.3  Análise do campo magnético em um material ferromagnético 

 

Nos materiais paramagnéticos e diamagnéticos a relação entre campo 

magnético H e magnetização M é linear e obedece a equação (6): 

 M = χ*H (6) 

Onde χm é a susceptibilidade magnética do material (adimensional) que tem 

a seguinte relação com a permeabilidade magnética relativa µr: 

 
χ* = μ- − 1 

 
(7) 
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Mas nos materiais ferromagnéticos esta relação não é um para um por 

causa do fenômeno da histerese e saturação, a relação acima só é válida para 

campos magnéticos de baixa intensidade.  

Nos sensores de corrente de efeito Hall é fundamental a presença de um 

núcleo ferromagnético para concentrar o fluxo magnético no componente. Quando 

há necessidade de medir uma corrente, geralmente envolve-se o núcleo em torno de 

um condutor com corrente a ser medida e este elemento tem a possibilidade de não 

ficar centrado por causa do seu calibre e posição de acomodação. Sem computar os 

efeitos da histerese e saturação deste núcleo, para verificar se a posição deste 

condutor não influencia o valor do campo induzido no interior deste núcleo foi feita 

uma demonstração matemática do campo magnético induzido em função da posição 

do condutor, como mostrado a seguir. 

A relação entre a corrente elétrica e o campo magnético resultante é dada 

por uma das equações de Maxwell. A integral de linha de um campo magnético 

através de um caminho que envolve um fio passando uma corrente elétrica é dada 

por: 

 

 / �001 231 = # (8) 

 

A presença de um núcleo na estrutura de um sensor magnético apresenta a 

vantagem de cancelar campos magnéticos externos, verificável através da equação 

(8). São também necessários outros cuidados especiais como amplificação e 

blindagem magnética para atenuar os efeitos do campo magnético terrestre (aprox. 

20 A/m) caso sejam feitas medições de correntes elétricas de baixa intensidade 

(IWANSSON, 1999). 

O sensor de efeito Hall de malha fechada bem como na configuração 

diferencial desenvolvidos neste trabalho apresentam um núcleo de ferrite com 

permeabilidade magnética alta para concentrar o fluxo magnético irradiado pelo 

condutor. Para dedução teórica é arbitrado um caminho médio do núcleo 

ferromagnético do sensor e formato circular para os cálculos. Para isso na Figura 25 

é esboçado o condutor com corrente elétrica e o núcleo com o fluxo induzido. Para 

os cálculos as dimensões da largura e altura do núcleo toroidal, bem como o 

diâmetro da área seccional do condutor são desprezadas. 
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Na Figura 26 são mostrados os vetores dH e dL que são perpendiculares ao 

comprimento ρ e raio R respectivamente. O condutor está deslocado a uma 

distância ‘a’ do centro do núcleo ferromagnético. A distância ρ faz um ângulo φ  com 

o condutor e a coordenada y  e o raio R faz um ângulo ξ na origem e a coordenada y. 

No ponto cartesiano (x,y) é gerado uma intensidade de campo magnético 

proveniente da corrente elétrica circulando pelo condutor e induzido diretamente 

num ponto do caminho médio do núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 25 - Esquema de um condutor 
localizado no interior de um núcleo 
ferromagnético. 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 26 - Detalhamento do esquema em relação à 
ângulos, distâncias e suas componentes infinitesima is.

Fonte: Autoria Própria. 
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Necessita-se de uma função em que ρ varie em função de φ.  Para tanto são 

utilizadas algumas relações geométricas derivadas da Figura 26. Observa se que é 

possível o cálculo do cosseno e tangente do ângulo φ pelas identidades 

trigonométricas (9) e (10) : 

 cos ∅ = 8 + :;  (9) 

e:  

 <=∅ = >8 + : (10) 

Obtém se o x e y  fazendo a isolação de seus termos: 

 8 = ;. cos ∅ −  : (11) 

 > = ;. ?@A∅ (12) 

Pode-se notar uma outra importante relação, a equação da circunferência 

dada por: 

 �8 − 8�� + �> − >�� =  � (13) 

 

Para uma circunferência com seu centro na origem da coordenada 

cartesiana, x1 e y1 são iguais a zero resultando em: 

 8� + >� =  � (14) 

 

Substituindo x e y obtido das relações trigonométricas anteriores (11) e (12)  

na equação (14) obtem-se: 

 �;. cos ∅ −  :� + �;. ?@A∅� =  � (15) 

 

Desenvolvendo a equação (15) , usando a relação sen2φ +cos2φ = 1 e 

agrupando em termos de ρ tem-se: 
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 ;� − �2. :. cos ∅; + :� +  � = 0 (16) 

 

Este é um típico exemplo de equação de segundo grau, cuja resolução é a 

aplicação da fórmula de Bhaskara: 

 ;�∅ = :. cos∅ ± �:��DE?�∅ − 1 +  � (17) 

 

Assim é encontrada uma função em que o ρ é uma função de φ.  Na outra 

etapa da resolução é utilizada uma das quatro equações de Maxwell na sua forma 

integral, a chamada Lei de Ampère,  onde é enunciado que a corrente é a integral de 

linha da intensidade de campo magnético sobre um caminho magnético L: 

 / � 2F = # (18) 

 

A Lei de Biot e Savart declara que: 

 � = #2G. ;�∅ .:∅000001 (19) 

Quando há um variação infinitesimal do ângulo φ é gerado um arco ρ.dφ, dρ 

e dL. Assim a componente infinitesimal de L é obtida pela fórmula de Pitágoras 

como pode-se observar na Figura 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 27 - Variação dL em função de d Φ. 

Fonte: Autoria Própria. 
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 2F = H;�∅� + 2;�∅�2∅� 2∅ (20) 

É feito o cálculo da resultante do produto escalar entre os vetores :∅000001 e  2F00001 
que é dado por: 

 

 :∅000001. 2F00001 = cos �I − ∅ (21) 

Substituindo os elementos obtidos na integral de linha tem-se: 

 

� #2G;�∅ H;�∅� + 2;�∅�2∅� 2∅.�J
� cos�I − ∅ = / � 2F            

(22) 

 

Pela soma dos cossenos, sabe-se que: 

 

 cos�I − ∅ = DE?I. DE?∅ + ?@AI. ?@A∅ (23) 

   

Novamente pelas identidades trigonométricas da Figura 26 tem se: 

 

 DE?I = ;DE?∅ − :  (24) 

 ?@AI = ;?@A∅  (25) 

   

Substituindo (24) e (25) na equação (23) e utilizando a relação sen2φ + 

cos2φ = 1  é obtido: 
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 cos�I − ∅ = 1 �;�∅ − :. cos∅ (26) 

 

Finalmente, substitui-se (26) em (22) e obtem-se: 

 

 

#2G � 1;�∅ H;�∅� + 2;�∅�2∅� �;�∅ − :. cos∅2∅�J
� = / � 2F (27) 

 

Calculando  somente a parte da integral no programa Maple tem-se como 

resultado 2πR validando a equação de Maxwell para esta demonstração.  

 

/ � 2F = #2G . 2πR 

/ � 2F = # 

(28) 

Assim pode-se concluir que a intensidade de campo magnético não depende 

do raio R ou do deslocamento ‘a’ em relação ao centro. Esta demonstração não leva  

em conta nenhuma forma de perda ou outro tipo de influência no sinal. 

Na realidade para acomodar o sensor de efeito Hall, nos 2 experimentos a 

seguir, introduz-se um entreferro. A relutância magnética total aumenta por causa da 

relutância no entreferro ser muito maior que a relutância no material ferromagnético 

e há dispersão do campo neste local (efeito de bordas) afetando em menor ou maior 

grau a leitura da corrente dependendo da construção física deste aparato. Nas 

simulações (programa Maxwell) a seguir foram usados dois formatos de núcleo de 

ferrite que são comumente disponíveis no mercado, um no formato toroidal com 

entreferro e outro no formato em “U” para alojar o sensor de efeito Hall. O sensor de 

efeito Hall é simbolizado pelo quadrado vermelho localizado no entreferro do núcleo, 

como pode ser visto na Figura 28. As dimensão do núcleo é igual ao modelo real e o 

fio está conduzindo uma corrente de 100 A DC. Na configuração diferencial os 

sensores estão equidistantes do centro do fio, mas apresentam uma pequena 

diferença no valor de fluxo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para verificar a influência do deslocamento do

foi feita outra simulação conforme 

variação foi em torno de 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 

Figura 28 - Peça de ferrite toroidal utilizado na configuração de malha fechada (a) e  Peças 
de ferrite em 'U' utilizado na configuração diferen cial (b).            

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 29 - Simulação com condutor deslocado do centro.

Fonte: Autoria Própria. 

verificar a influência do deslocamento do fio condutor dentro do núcleo 

foi feita outra simulação conforme Figura 29. Na configuração diferencial a maior 

variação foi em torno de 5%. 

(b) 

Peça de ferrite toroidal utilizado na configuração de malha fechada (a) e  Peças 
de ferrite em 'U' utilizado na configuração diferen cial (b).                          

Simulação com condutor deslocado do centro.  
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fio condutor dentro do núcleo 

. Na configuração diferencial a maior 

Peça de ferrite toroidal utilizado na configuração de malha fechada (a) e  Peças 
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Em seguida, para verificar a influência de uma corrente elétrica externa no 

fluxo do núcleo ferromagnético foi utilizado um condutor conduzindo 150 A de 

corrente elétrica perto do entreferro (Figura 30). Houve um aumento no valor de 

fluxo em comparação com a Figura 28, por causa do incremento das linhas de fluxo 

proporcionado pela fonte externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  Conclusão 

 

Neste Capítulo foi feita uma abordagem ao condicionamento de sinal 

levando em conta a questão do ruído e uma metodologia para desenvolver sensores 

de corrente de efeito Hall. Também foi feita uma análise do campo magnético em um 

material ferromagnético, levando à conclusão que para utilizar o sensor de efeito 

Hall em combinação com um núcleo ferromagnético é inevitável uma pequena perda 

do campo magnético induzido e a interferência por campos externos que pode ser 

atenuado por projetos que levem em conta estes efeitos.  

No próximo Capítulo é apresentada a parte da confecção e caracterização 

dos sensores. 

 

  

Figura 30 - Simulação da influência de um condutor externo com corrente elétrica. 

Fonte: Autoria Própria. 
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4  CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SENSORES 

 

Levando em conta as considerações do capítulo anterior foram 

desenvolvidos dois tipos de sensores de efeito Hall, uma na configuração de malha 

fechada e outra na configuração diferencial. O sensor flux-gate também foi 

investigado devido às suas potencialidades na aplicação de medição de corrente 

elétrica e o sensor de tensão foi incluído em um item à parte devido ao seu uso no 

registrador de corrente e tensão descrito no Capítulo 5. 

Para a realização de experimentos foi necessária a utilização de algumas 

ferramentas auxiliares descritas a seguir. 

 

4.1  Ferramentas desenvolvidas para o auxílio de experimentos 

 

Além do emprego da instrumentação tradicional (osciloscópio, fontes de 

alimentação, gerador de sinal, etc.), paralelamente ao desenvolvimento dos 

sensores e para obter melhores resultados na medição dos protótipos, foram 

confeccionados alguns instrumentos para auxiliar os experimentos. Estas 

ferramentas são circuitos simples e foram construídas no decorrer do 

desenvolvimento do trabalho conforme a necessidade de seu emprego nos ensaios: 

 

4.1.1  Bancada com Aterramento, Isolação e Filtragem de Harmônicas. 

 

Tendo em vista a importância do aterramento, isolação e filtragem de 

harmônicas para a instrumentação utilizada nos ensaios, foi montada uma bancada 

de testes com alimentação isolada da rede elétrica (220V) através de um 

transformador com relação de transformação 2:1 de alta potência que converte a 

tensão secundária para 110V. Para filtrar as componentes harmônicas indesejáveis 

da rede elétrica foram usados 2 capacitores, cada um com um dos seus terminais 

ligado em uma das fases e o outro no referencial terra da instalação elétrica, 

proporcionando uma forma de onda mais próxima do ideal (senoidal). Uma manta 

condutiva de borracha também foi ligada no referencial terra da instalação para 

atenuar as interferências externas. Na Figura 31 (a) é apresentado o diagrama 

esquemático do circuito e em (b) a montagem física do sistema. 
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Na Figura 32 é comparada a forma de onda da tensão e o seu espectro 

harmônico antes do circuito (a) e a forma de onda da tensão na saída do circuito (b) 

medido com o auxílio de uma ponta diferencial atenuador. 

 

 

 

 

a) 

(b) 

Figura 31 - Diagrama esquemático do circuito  (a) e Circuito 
montado (b). 

Fonte: Autoria própria. 
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É notável a presença de harmônicos na frequência de 180 Hz (3ª harmônica) 

e 300 Hz (5ª harmônica) na Figura 32 (a) que achatam o pico do sinal. Na saída do 

secundário do transformador ainda resta algum vestígio de harmônicos que 

deformam o sinal, mas houve uma grande melhora em relação à forma de onda na 

Figura 32 (a) evidenciando a efetividade do capacitor de filtro. Para a entrada, o THD 

(%) calculado  pela fórmula (1) até a 13ª harmônica apresentou o valor 6,44% e para 

a saída 4,01%. 

 

4.1.2  Driver de Corrente 

 

Este driver de corrente tem o objetivo de amplificar a capacidade de corrente 

de um gerador de sinais comum fornecendo na sua saída corrente elétrica da ordem 

de alguns amperes com variabilidade de amplitude e frequência para os ensaios de 

resposta em frequência. 

O circuito consiste de um amplificador operacional de alta tensão e alta 

corrente OPA548T da empresa Texas Instruments. O esquemático do circuito é 

mostrado na Figura 33. Trata-se de um arranjo simples com o amplificador 

(b) (a) 

Figura 32 - Forma de onda da tensão (220V)no primário do transf ormador e 
seu espectro harmônico (a) Forma de onda da tensão (110V) no secundário 
do transformador e seu espectro harmônico (b). 

Fonte: Autoria Própria. 
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operacional na configuração não-inversor com ganho de sinal de 2x e o resistor R4 é 

um resistor recomendado pelo fabricante para limitar a corrente de saída em torno 

de 4 A. Dependendo da necessidade de corrente há a necessidade de variar a 

tensão simétrica de alimentação (usualmente entre ±12 V a ±20 V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 34 é apresentada a montagem do circuito ilustrado na Figura 33. 

O OPA548T foi montado diretamente em um dissipador de calor com ventilador para 

auxiliar na dispersão do calor produzido pelo circuito integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Esquemático do driver de corrente. 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 34 - Circuito do driver de corrente montado. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Na Figura 35 é mostrada a curva de resposta em frequência do driver de 

corrente. A frequência de corte (-3 dB) fica em torno de 6500 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3   Sonda de Campo Magnético 

 

Esta sonda serve para medir o campo magnético de um ambiente qualquer. 

Originalmente foi construída para fazer a conferência do campo magnético da 

bobina de Helmholtz e pode também ser usada para verificar a interferência 

magnética dentro de quadros elétricos. Na Figura 36 é mostrada a montagem do 

instrumento. 
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Resposta em frequência do driver

Figura 35 - Resposta em frequência normalizada do driver de alta potência. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 36 - Sonda de campo magnético. 

Fonte: Autoria Própria. 
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 Esta sonda é constituída por 2 sensores de efeito Hall SS495, um montado 

ortogonalmente ao outro, permitindo medições de campo magnético no sentido X e 

Y de um espaço qualquer. Este componente permite medições polarizadas de 

campo magnético, assim em situação de campo nulo a sua saída apresenta uma 

tensão offset de Vcc/2. Para campos magnéticos polarizados em uma direção, por 

exemplo, a tensão é incrementada até um pouco menos que Vcc e na outra direção 

é decrementada até quase zero volts de acordo com os limites de campo magnético 

estipulados na folha de especificações do componente (+-67 mT).  A equação (29) 

foi aproximadamente estimada a partir deste documento. 

 

Onde:  

Vout é a tensão em volts da saída do sensor; 

Vcc é a tensão de alimentação em volts do componente; 

B é a densidade de fluxo magnético em teslas. 

Uma bateria de 9 V é utilizada para alimentar o circuito que funciona com 5 

V através de um regulador.  As trilhas dos sinais de interesse são blindadas com fita 

de cobre para reduzir o ruído captado e conectadas por um conector BNC via cabo 

blindado para o osciloscópio.  

 

4.1.4   Bobina de Helmholtz 

 

Foi adquirida uma bobina de Helmholtz para gerar um campo magnético 

uniforme para os ensaios de imunidade a campos magnéticos externos. Ela consiste 

em 2 bobinas enroladas cuidadosamente no formato circular, com várias espiras e 

camadas de fio esmaltado e são instaladas em uma base para assegurar a distância 

correta entre elas. Na Figura 37 (a) é apresentado o esquema de uma bobina de 

Helmholtz. Quando as bobinas são energizadas com uma corrente elétrica geram 

um campo magnético homogêneo dentro da geometria do par de bobinas como 

mostrado na Figura 37 (b). 

 

 

 

VNOP = Vcc2 + QVcc2 − 0,2S . B67. 10WX (29) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O campo gerado por uma bobina de Helmholtz qualquer é dada pela 

equação (30). 

 

Onde: 

 

µ0 é a permeabilidade magnética

I é a corrente elétrica em amperes;

n é o número de espiras da bobina;

R é o raio da bobina em metros.

 

Na Figura 38 é apresentada a bobina 

utilizada nos ensaios. 

 

 

 

 

 

 

(a) 

Figura 37 - Esquema de uma bobina de Helmholtz
corrente no interior da geom

Fonte: Adaptado de Google Images

O campo gerado por uma bobina de Helmholtz qualquer é dada pela 

magnética do espaço livre (4π.10-7 N/A2); 

I é a corrente elétrica em amperes; 

n é o número de espiras da bobina; 

R é o raio da bobina em metros. 

é apresentada a bobina de Helmholtz da empresa 3B Scientific 

B � Q4
5S

Z
[ . μo. I. n

R 

b)  

Esquema de uma bobina de Helmholtz  (a) e Campo magnético gerado por uma 
corrente no interior da geom etria das 2 bobinas (b). 

Google Images (2012). 
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O campo gerado por uma bobina de Helmholtz qualquer é dada pela 

 

de Helmholtz da empresa 3B Scientific 

(30) 

e Campo magnético gerado por uma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o fabricante a equação da densidade de fluxo magnético 

para a bobina da Figura 38

substituindo a equação (30)

adquirida. 

 

4.2  Procedimentos utilizados para calibração das ferramentas e levantamento da 
curva de histerese dos núcleos de ferrite.

 

A sonda magnética e a 

referência de campo magnético para verificar se a sua capacidade de leitura e 

emissão de campos magnéticos respectivamente estariam corretos. Para tanto se 

adotou os procedimentos a seguir.

Para a conferência do

ponteira de corrente ilustrado na 

dos terminais da referência calibrada de campo magnético (1,6.10

que está ligado diretamente na saída do

gerador de sinais foi configurada para que a saída do 

 

Figura 38 - Bobina de Helmholtz utilizada nos experimentos

Fonte: 3B Scientific Physics (2013).

De acordo com o fabricante a equação da densidade de fluxo magnético 

Figura 38 é dada pela equação (31) que é obtida simplesmente 

(30) com o número de espiras de fio e dimensão da bobina 

Procedimentos utilizados para calibração das ferramentas e levantamento da 
curva de histerese dos núcleos de ferrite. 

A sonda magnética e a bobina de Helmholtz foram calibradas com uma 

referência de campo magnético para verificar se a sua capacidade de leitura e 

emissão de campos magnéticos respectivamente estariam corretos. Para tanto se 

adotou os procedimentos a seguir. 

Para a conferência do funcionamento da sonda magnética

ponteira de corrente ilustrado na Figura 39 (a). Esta ponteira mediu a corrente de um 

dos terminais da referência calibrada de campo magnético (1,6.10

que está ligado diretamente na saída do driver de corrente. A saída de tensão do 

gerador de sinais foi configurada para que a saída do driver

B � 7,433. 10W_. I 

Bobina de Helmholtz utilizada nos experimentos . 

3B Scientific Physics (2013).  
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De acordo com o fabricante a equação da densidade de fluxo magnético 

é obtida simplesmente 

com o número de espiras de fio e dimensão da bobina 

Procedimentos utilizados para calibração das ferramentas e levantamento da 

bobina de Helmholtz foram calibradas com uma 

referência de campo magnético para verificar se a sua capacidade de leitura e 

emissão de campos magnéticos respectivamente estariam corretos. Para tanto se 

magnética foi utilizada a 

(a). Esta ponteira mediu a corrente de um 

dos terminais da referência calibrada de campo magnético (1,6.10-3 tesla/ampere) 

. A saída de tensão do 

driver apresentasse uma 

(31) 
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corrente pico-a-pico de aproximadamente 2 A (1,961 A no experimento). A sonda foi 

posicionada para que sua ponta ficasse na superfície da bobina de referência como 

mostra a Figura 39 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 40 são mostradas as formas de onda coletadas do experimento, 

sendo o canal 1 o sinal proveniente da ponteira de corrente e o canal 2 o sinal da 

saída da sonda de campo magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)   a) 

Figura 39 - Ponteira para medi ção de corrente utilizada no ensaio (a ) e Calibração da sonda 
de campo magnético com uma referência de campo magn ética conhecida (b). 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 40 - Resultado do experimento da corrente equivalente a 
1,961A (Canal 1) e Saída em volts da sonda em modo AC (Canal 2). 

Fonte: Autoria própria. 



66 

 

Para facilitar a visualização, o segundo canal do osciloscópio foi colocado no 

modo AC, Desse modo a componente DC (Vcc/2) da equação (29) pode ser 

desprezada. Com o valor de corrente em 1,961 A de pico (ponteira configurado em 1 

V/A) tem-se o equivalente a 3,14.10-3 T  pela referência usada. Substituindo este 

valor na fórmula da equação (31), o resultado é Vout = 108 mV, aproximadamente o 

valor da tensão no canal 2 (100 mV), confirmando o funcionamento correto da sonda 

magnética.   

Na sequência o campo magnético da bobina de Helmholtz foi conferido com 

a sonda magnética (Figura 32) que apresentou aproximadamente os valores 

esperados de acordo com a equação (31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Campo magnético gerado pela bobina de 
Helmholtz sendo conferida pela sonda magnética. 

Fonte: Autoria própria . 

Terminada a conferência dos valores de corrente e campo magnético, a 

bobina de Helmholtz foi usada para os ensaios de imunidade magnética (verificação 

da influência de campo magnético externo), em conjunto com o driver de corrente e 

um gerador de sinais servindo como fonte de sinal. Não é possível gerar campos 

muito intensos, mas este experimento proporciona visualizar o comportamento do 

circuito sob campos magnéticos externos com frequência variável. 

No experimento é levantada a curva característica B x H do núcleo de ferrite 

utilizado nos sensores. Para gerar esta curva existem aparelhos denominados 

magnetômetros (MAGNETOMETERS, 2012) que fazem este tipo de caracterização 

do material. Também existe outro método mais simples que pode ser usado para 

levantar esta curva, descrito a seguir. A montagem da Figura 42 mostra o esquema 

utilizado para fazer esta medição. 
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• São enrolados 2 bobinas de fio esmaltado para servir de primário e 

secundário do núcleo sob teste; 

• Injeta-se uma corrente senoidal no enrolamento primário com o auxílio do 

driver de corrente e o gerador de funções; 

• Faz-se a medição da corrente com uma ponteira de corrente no canal 1 do 

osciloscópio; 

• No canal 2 é medida a tensão induzida na bobina secundária; 

• Os valores das amostras do canal 1 e canal 2 são armazenados em um 

arquivo .csv para ser processado mais tarde; 

 O canal 1 é o parâmetro: 

 H � N. IL  (32) 

Onde N é o número de espiras, I é a corrente elétrica (amperes) e L é o 

comprimento do caminho médio da peça (metros). O canal 2 corresponde ao: 

 B = ∅A (33) 

Onde Ф é o fluxo magnético (weber) e A é a área (metros quadrado). Para 

determinar Ф usa-se a relação: 

Figura 42 - Circuito utilizado para medir a curva B  x H. 

Fonte: Autoria própria. 
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 V � N. d∅dt  (34) 

Assim: 

 B = e V. dtN. A  (35) 

Onde V é a tensão (volts) induzida no secundário. 

• Um conjunto de instruções no programa Matlab lê os valores dos 2 canais do 

arquivo previamente criado e o valor do canal 2 é integrado no domínio do 

tempo como indicado na equação (35). Este processamento substitui o uso 

de integradores analógicos normalmente utilizados neste tipo de experimento;  

• O gráfico de histerese é criado plotando o canal 1 e o valor integrado do canal 

2 nos eixos X e Y respectivamente. 

Magnetização, coercividade (Hc), laço de histerese, remanência (Mr) e 

saturação são os parâmetros comuns que caracterizam o material e podem ser 

analisadas a partir desta curva mostrada na Figura 43. Nos ensaios a seguir é 

realizado o levantamento desta curva com estes procedimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Curva de histerese magnética. 

Fonte: Ciência Hoje (2013). 
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4.3  Protótipos dos sensores de tensão e corrente 

 

A seguir são apresentados os dois tipos de configuração que foram feitas 

para o sensor de efeito Hall, o sensor flux-gate e o sensor de tensão.  

 

4.3.1  Sensor de Corrente de Efeito Hall  

 

Na literatura foram encontradas duas configurações que podem ser usadas 

em conjunto com o sensor de efeito Hall, que é a configuração em malha fechada e 

diferencial.  

 

4.3.1.1 Configuração malha fechada 

 

Para atenuar os efeitos indesejáveis da histerese no núcleo ferromagnético é 

comum a medição com campo magnético zero proporcionado por um circuito de 

realimentação negativa de corrente elétrica. O princípio de funcionamento foi 

abordado no texto explicativo da Figura 21. 

 

A) Simulação no programa ORCAD 

 

Nesta simulação foi implementado um circuito realimentado imitando os 

componentes físicos existentes em um sensor deste tipo. O esquemático utilizado 

para simular no programa ORCAD é mostrado na Figura 44. 

A corrente no condutor foi gerada por 4 fontes de corrente, todas com ângulo 

de fase de zero graus, que somadas geram uma componente senoidal de 60 Hz de 

32 A e com suas respectivas harmônicas com intensidades de 3, 2 e 0,5 A 

respectivamente. Em seguida é modelado o comportamento do transdutor 

magnético que compreende o núcleo ferromagnético, a bobina e o sensor de efeito 

Hall, sem levar em conta os efeitos de histerese e perdas por efeito Joule do 

componente porque são praticamente desprezíveis. Este bloco transforma a 

corrente total das 4 fontes em um valor correspondente ao campo magnético 

(teslas). Em seguida há um componente que fornece o sinal (em campo magnético) 

à entrada do driver de corrente convertendo em tensão e ao mesmo tempo subtrai o 



 

sinal elétrico (convertido novamente em um valor de campo magnético pelas 200 

espiras) da realimentação, modelando o sensor de efeito 

malha fechada utilizando magnitudes de campo magnético.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma de onda da corrente no ponto de entrada, entrada do primeiro 

amplificador e na saída no resistor assume as formas mostradas na 

respectivamente as curvas de cima para baixo. Na 

análise na frequência da corrente.  N

a amplitude do sinal é bem próxima de zero evidenciando a efetividade da 

realimentação. Pela análise na frequência da saída no resistor conclui

tensão é proporcional à corrente de entrada.

 

 

 

 

 

Figura 44 - Projeto do circuito para simulação no programa ORCA D.

Fonte: Autoria Própria. 

sinal elétrico (convertido novamente em um valor de campo magnético pelas 200 

espiras) da realimentação, modelando o sensor de efeito Hall

malha fechada utilizando magnitudes de campo magnético. 

a de onda da corrente no ponto de entrada, entrada do primeiro 

amplificador e na saída no resistor assume as formas mostradas na 

respectivamente as curvas de cima para baixo. Na Figura 45

análise na frequência da corrente.  Nota-se que na entrada do primeiro amplificador 

a amplitude do sinal é bem próxima de zero evidenciando a efetividade da 

realimentação. Pela análise na frequência da saída no resistor conclui

tensão é proporcional à corrente de entrada. 

Projeto do circuito para simulação no programa ORCA D. 
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sinal elétrico (convertido novamente em um valor de campo magnético pelas 200 

Hall em configuração 

a de onda da corrente no ponto de entrada, entrada do primeiro 

amplificador e na saída no resistor assume as formas mostradas na Figura 45 (a) 

Figura 45 (b) é mostrada a 

se que na entrada do primeiro amplificador 

a amplitude do sinal é bem próxima de zero evidenciando a efetividade da 

realimentação. Pela análise na frequência da saída no resistor conclui-se que a sua 
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Figura 45 - Forma de onda da corrente (a) e espectr o harmônico (b) da simulação do circuito.  

Fonte: Autoria própria.  

(a) 

(b) 
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B) Protótipo usado nos ensaios 

 

O circuito foi dividido em 2 placas, uma placa base com alimentação, ferrite, 

bobina e o sensor de efeito Hall SS495 da empresa Honeywell e outra placa de 

controle da malha fechada (amplificadores + driver de corrente) mostrado na Figura 

46. O circuito é simples sendo basicamente o mesmo da Figura 44. Maiores 

detalhes do esquemático são apresentados no Apêndice A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O núcleo ferromagnético que contém a bobina de realimentação foi blindado 

com fita adesiva de alumínio para evitar acoplamento capacitivo do campo elétrico 

do fio condutor com o circuito do sensor, evitando interferências eletrostáticas. A 

Figura 47 ilustra este fenômeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Capacitância intrínseca do meio induzin do  

uma tensão indesejada no circuito sensor.  

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 46 - Placa do sensor na configuração de 
malha fechada. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Com a blindagem os sinais externos (também os gerados internamente) são 

desviados para o referencial terra do circuito eletrônico como ilustrado na Figura 48. 

Vale ressaltar que apenas o campo elétrico é desviado e o campo magnético 

ultrapassa essa barreira com atenuação ínfima para altas frequências de sinal de 

corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48 - Circuito do sensor com blindagem eletro stática. 

Fonte: Autoria Própria. 

 

O circuito projetado apresenta problemas na tensão offset do sinal de saída 

que não apareceram na simulação. A implementação de uma alimentação simétrica 

porém, com valores distintos (+9 V a -5 V), resolveu a não conformidade do circuito 

e não compromete a validade do estudo para o presente trabalho. 

 

C) Caracterização do sensor de corrente realimentado 

 

Todos os experimentos de caracterização dos sensores de corrente foram 

feitos na bancada mencionada anteriormente para garantir uma boa referência da 

instrumentação. Também foram utilizadas baterias para alimentar o circuito dos 

sensores de efeito Hall e uma caixa blindada de alumínio para diminuir as 

interferências eletrostáticas causadas pelo ambiente.  
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C.1) Curva de histerese do núcleo de ferrite 

 

Na Figura 49 é mostrada a montagem do ensaio para levantar a curva de 

histerese do núcleo de ferrite (Thornton NT27/16/12) usado para o sensor de 

corrente realimentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o procedimento apresentado anteriormente, foi aquisitada a 

corrente da bobina primária (40 espiras de fio esmaltado) e a amplitude da tensão da 

bobina secundária (40 espiras de fio esmaltado). A corrente fornecida ao circuito foi 

a maior possível dentro dos limites do driver de corrente utilizada no experimento 

(aprox. 4 A de pico). 

As amostras foram processadas no script do Matlab e o resultado é 

mostrado na Figura 50. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 - Montagem do ensaio p/ levantar a curva de 
histerese do núcleo de ferrite utilizado. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Percebe-se que o núcleo ferromagnético não apresenta sinais de saturação 

devido a existência do entreferro no material ferromagnético deixando o sistema 

praticamente linear (APOSTILA DE ELETROMAGNETISMO I, 2012) 

 

C.2) Resposta em frequência 

 

Neste experimento foi levantada a curva de resposta em frequência do 

sensor de corrente realimentado. Para tanto foi usado o protótipo apresentado no 

item B com 10 espiras no núcleo de ferrite blindado para simular uma corrente 10 

vezes maior do que o driver de corrente pode fornecer. Foi arbitrada uma corrente 

de 2 A na saída do driver, pois o instrumento é capaz de fornecer este valor nas 

altas frequências utilizadas no ensaio.  

Na Figura 51 é mostrado o experimento montado com a fonte de corrente 

(driver de corrente + gerador de sinais), 2 baterias para a alimentação simétrica 

requerida pelo circuito, reguladores para adequar a sua tensão e uma caixa de 

alumínio blindada e conectada no referencial terra da alimentação. Todos estes 

detalhes são para garantir um ambiente com menor nível de interferências externas. 
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Figura 50 - Curva de histerese para o núcleo toroid al de ferrite com gap (1,5 mm). 

Fonte: Autoria Própria. 
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Foram anotadas as amostras de tensão de saída do sensor com o cuidado 

de manter sempre uma corrente de 2 A na frequência de interesse. O resultado do 

ensaio é mostrado na Figura 52. 

 

 

 

 

 

A curva da resposta em frequência apresentou uma banda plana em todas 

as frequências testadas (limitada pela instrumentação usada). 
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Figura 51 - Ensaio montado para levantar curva de r esposta em frequência do sensor. 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 52 - Curva de resposta em frequência do sensor de corren te 
realimentado. 

Fonte: Autoria Própria. 



 

C.3) Ruído 

 

Com o mesmo arranjo do e

aquisitados 16 conjuntos de 500 amostras no osciloscópio (taxa de amostragem 5

kHz) em arquivos no formato .csv com a corrente elétric

ferromagnético. Em seguida estes dados foram agrupados em um arquivo Excel 

devidamente formatados para o 

ruído dos experimentos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela interpretação do 

nenhum componente do ruído 1/f e a sua 

faixa de 10 a 2500 Hz. 

 

C.4) Linearidade 

 

Na Figura 54 é mostrada a curva de linearidade do sensor d

realimentado. A montagem

diferença que o driver de corrente

comum de bancada para fornecer uma corrente contínua no núcleo ferromagnético

Neste experimento, as 10 espiras foram p

Figura 53 - Ruído calculado no 

Fonte: Autoria Própria .

Com o mesmo arranjo do ensaio da resposta em frequência, 

16 conjuntos de 500 amostras no osciloscópio (taxa de amostragem 5

kHz) em arquivos no formato .csv com a corrente elétric

ferromagnético. Em seguida estes dados foram agrupados em um arquivo Excel 

devidamente formatados para o script em Mathcad usado para gerar as c

ruído dos experimentos, mostrada na Figura 53. 

Pela interpretação do gráfico do ruído, fica evidente que não apresenta 

nenhum componente do ruído 1/f e a sua amplitude oscila em torno 

é mostrada a curva de linearidade do sensor d

ontagem é mesmo do ensaio da resposta em frequência com a 

de corrente foi trocado por uma fonte de alimentação

comum de bancada para fornecer uma corrente contínua no núcleo ferromagnético

as 10 espiras foram preservadas para simular um

Ruído calculado no script do Mathcad. 

. 
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nsaio da resposta em frequência, foram 

16 conjuntos de 500 amostras no osciloscópio (taxa de amostragem 5 

kHz) em arquivos no formato .csv com a corrente elétrica nula no núcleo 

ferromagnético. Em seguida estes dados foram agrupados em um arquivo Excel 

em Mathcad usado para gerar as curvas de 

gráfico do ruído, fica evidente que não apresenta 

em torno de 800 uV na 

é mostrada a curva de linearidade do sensor de corrente 

o ensaio da resposta em frequência com a 

uma fonte de alimentação DC 

comum de bancada para fornecer uma corrente contínua no núcleo ferromagnético. 

reservadas para simular uma corrente 10 
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vezes maior e se teve o cuidado para o teste começar de 0 ampere para o sentido 

positivo da corrente progressivamente e quando chegasse ao seu valor máximo 

gradualmente foi decrementado até o seu valor máximo negativo e finalmente 

incrementando até 0 ampere. Esse procedimento visa evidenciar algum 

comportamento de histerese por parte do circuito. 

Analisando o gráfico da Figura 54, a linha de tendência evidencia a 

linearidade do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 - Ensaio de linearidade do sensor de corr ente realimentado. 

                    Fonte: Autoria Própria. 

 

C.5) Imunidade a campo magnético externo 

 

Na Figura 55 é mostrada a montagem do ensaio, o sensor de corrente foi 

deixado no interior da caixa de alumínio e este no centro da bobina de Helmholtz, 

assim a posição do sensor de efeito Hall fica paralelo às linhas de campo. Foi 

gerado um campo magnético na bobina e a sua corrente foi medida com o alicate de 

corrente.  
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Figura 55 -  
sensor paralelo 

Fonte: Autoria Própria.

 

A aquisição no osciloscó

com o objetivo de facilitar a medição dos valores

no sinal na sua saída como apresentado na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram ensaiadas frequências de 20 a 400

a corrente para 800 mApp a cada amostra, o que equivale a um campo magnético 

Figura 56 - Sinal da saída do sensor com a interferência do cam po magnético 
externo (Canal 1) e corrente elétrica na bobina de Helmholtz (Canal 2).

Fonte: Autoria Própria

 Ensaio de imunidade a campos magnéticos com o 
sensor paralelo às linhas de     campo magnético.                                                                                    

Fonte: Autoria Própria.  

A aquisição no osciloscópio foi configurada para a média de 16 amostras

com o objetivo de facilitar a medição dos valores. O sensor apresenta a interferência 

a sua saída como apresentado na Figura 56. 

Foram ensaiadas frequências de 20 a 400 Hz, tomando o cuidado de ajustar 

mApp a cada amostra, o que equivale a um campo magnético 

Sinal da saída do sensor com a interferência do cam po magnético 
externo (Canal 1) e corrente elétrica na bobina de Helmholtz (Canal 2).

Fonte: Autoria Própria . 
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com o 
                                                                                   

a média de 16 amostras, 

. O sensor apresenta a interferência 

o cuidado de ajustar 

mApp a cada amostra, o que equivale a um campo magnético 

Sinal da saída do sensor com a interferência do cam po magnético 
externo (Canal 1) e corrente elétrica na bobina de Helmholtz (Canal 2).  
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de 594 uT pico-a-pico na bobina de Helmholtz. A curva resultante é apresentada na 

Figura 57. A amplitude da interferência cresce proporcionalmente em função da sua 

frequência, mas os valores não são significativos para influenciar uma medida de 

corrente pelos valores expostos no gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57 - Curva da interferência magnética do sen sor posicionado 
paralelamente em função da frequência. 

Fonte: Autoria Própria. 

Para verificar se a posição do sensor em relação às linhas de campo 

influencia a medição, a caixa de alumínio foi girada 90º conforme mostrada na 

Figura 58, deixando o sensor na posição ortogonal ao campo magnético. 
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Figura 58 - Ensaio de imunidade a campos magnéticos 
com o sensor ortogonal às linhas de campo. 

Fonte: Autoria Própria. 



81 

 

O resultado (Figura 59) indica que o sensor é mais influenciado por linhas de 

campo ortogonais do que o paralelo em média 400% maior. Isto se deve ao sensor 

de efeito Hall medir campos em uma só direção (ortogonal à sua superfície). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2 Configuração diferencial 

 

Interferências por campos elétricos em modo comum podem ser resolvidos 

com técnicas de blindagem elétrica, mas o mesmo é muito difícil ser contornado para 

campos magnéticos com uma simples blindagem magnética por causa do volume 

necessário da mesma (LEE et al., 1998). Também é possível blindar 

magneticamente um circuito com materiais de alta permeabilidade magnética, mas 

tais componentes são difíceis de obter no mercado e são de custo elevado.  Uma 

solução para o problema são os arranjos diferenciais que anulam sinais em modo 

comum.  

Na Figura 60 é apresentado o diagrama em blocos do sensor de corrente 

diferencial para os ensaios a seguir. Ela consiste em 2 sensores de efeito Hall (o 

mesmo utilizado na configuração com realimentação) posicionados nos entreferros 

de um núcleo quadrado bipartido de ferrite, de forma que a polaridade do sensor 

esteja de acordo com o esquema apresentado para garantir a nulidade de campos 
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Figura 59 - Curva da interferência  magnética do sensor posicio nado 
ortogonalmente em função da frequência. 

Fonte: Autoria Própria. 
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magnéticos externos e a medição dos campos magnéticos gerados pelo fio. Os 

sinais gerados pelos sensores de efeito Hall são os sinais de entrada do amplificador 

do tipo fully differential. Na saída do circuito obtém se um sinal que é a diferença dos 

sinais entre os dois sensores com uma tensão offset proporcionada pelo 

amplificador de instrumentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Protótipo usado nos ensaios  

 

Na Figura 61 (a) é mostrado o sensor diferencial com o circuito descrito 

anteriormente em uma caixa plástica projetada em um programa CAD e impressa 

em uma prototipadora 3D. Envolve um condutor com corrente elétrica a ser medido 

de forma não invasiva, possível pela articulação de abertura do núcleo 

ferromagnético. Este sensor faz parte de um sistema de aquisição de dados de 

corrente via rede sem fio, que faz a monitoração da eficiência energética de uma 

planta industrial qualquer. Além desta parte analógica de aquisição de corrente 

elétrica, o alicate conta com um conversor AD (interno ao microcontrolador) que faz 

a aquisição do sinal dos sensores Hall e processa esses dados para retornar o valor 

RMS da corrente. O sinal analógico deste alicate é acessível pelos pinos de saída 

Figura 60 - Diagrama em blocos do circuito sensor e m arranjo diferencial. 

Fonte: Autoria Própria. 
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do instrumento. Na Figura 61 (b) é apresentado o alicate acondicionado dentro da 

caixa de alumínio para os ensaios de caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Caracterização do sensor de corrente 

 

Com os mesmos cuidados do ensaio com o sensor de corrente realimentado 

foram feitos os mesmos 5 ensaios para caracterizar o sensor diferencial. 

 

B.1) Curva de histerese do ferrite  

 

Para evidenciar o efeito do entreferro no núcleo ferromagnético (Thornton 

NC-22/11/6) foram feitos 2 ensaios: um com os dois ferrites tipo U unidos sem 

entreferro e outro com esta abertura (chapa de plástico 1,5 mm), conforme mostra a 

Figura 62 (a) e (b) respectivamente. 

 

 

 

 

 

(b) 

Figura 61 - Protótipo  do sensor diferencial acondicionado mecanicamente (a) e sensor 
montado na caixa de alumínio para os ensaios  (b). 

Fonte: Autoria Própria. 

(a) 
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No ensaio sem abertura foi utilizado uma corrente na frequência de 60 Hz, 

com 40 espiras de condutor esmaltado no primário e secundário. A curva da                      

Figura 6363 evidencia a saturação do núcleo de ferrite para os valores de corrente 

utilizados no experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 63 - Curva de histerese do núcleo de ferrite sem abertura. 

                    Fonte: Autoria Própria. 

No experimento com abertura de 1,5 mm foi utilizada uma frequência maior 

(2600 Hz) e 80 espiras no primário e 40 no secundário. A curva da Figura 64 mostra 
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Figura 62 - Setup com núcleo ferromagnético sem entreferro (a) e com  entreferro de 1,5 mm (b).  

Fonte: Autoria Própria. 



85 

 

o fim da saturação no núcleo mesmo com a frequência mais alta e mais espiras no 

primário, concluindo que esta abertura atenua esses efeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Curva de histerese do núcleo de ferrite  com abertura. 

Fonte: Autoria Própria.              

                               

B.2) Resposta em frequência 

 

 

No circuito analógico do circuito mostrado no diagrama de blocos da Figura 

60 é implementado um filtro Butterworth de 3ª ordem com frequência de corte de 

2200 Hz simulado no programa LTSPICE. A escolha desta frequência foi igualar 

com a escolhida na entrada do filtro antialiasing do PQ-Logger (Capítulo 5). O 

comportamento deste filtro é mostrado no gráfico da Figura 65. 
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Figura 65 - Resposta em frequência do sensor difere ncial. 

                        Fonte: Autoria Própria. 

 

B.3) Ruído 

 

Com o mesmo procedimento do sensor realimentado, foi gerado o gráfico de 

ruído da Figura 66. Há uma oscilação na frequência próxima de 1200 Hz mostrada 

no gráfico de origem desconhecida, podendo ser problemas na compensação do 

amplificador diferencial ou a injeção de ruído por parte do processamento digital. 

Pela ordem de grandeza do ruído esta interferência pode ser desprezada. 
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Figura 66 - Gráfico do ruído do sensor diferencial.  

Fonte: Autoria Própria.  
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B.4) Linearidade 

 

 A curva de linearidade do sensor diferencial é mostrada na Figura 67 e foi 

obtida com os mesmos procedimentos para o sensor realimentado. Observa-se um 

offset de 2,5 V na saída do sensor que nada mais é que o condicionamento de sinal 

explicado na Figura 60. Este offset serve para adequar o sinal para a entrada do AD 

do microcontrolador usado no alicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Curva de linearidade do sensor diferenc ial. 

          Fonte: Autoria Própria. 

 

B.5) Imunidade a campo magnético externo 

 

A  Figura 6868 apresenta a curva da interferência magnética do sensor 

diferencial. A amplitude mostrou-se menor do que na configuração de malha fechada, 

resultado justificável pelo uso da configuração diferencial que cancela campos 

magnéticos externos. 
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 Figura 68 - Curva da interferência magnética do se nsor diferencial. 

 Fonte: Autoria Própria.  

 

4.3.2  Sensor Flux-gate 

 

Este tópico apresenta um estudo do sensor flux-gate e a implementação de 

um protótipo para validar a sua funcionalidade. Potencialmente pode ser utilizado 

por este trabalho para medições de corrente de baixa intensidade por ser capaz de 

medir campos magnéticos ínfimos. 

A construção de tais sensores (SANTOS, 2007) é feita a partir da deposição 

de camadas de metal sobre substratos metálicos por um processo denominado 

eletrólise (JONES; ATKINS, 2006) e recebe o nome de eletrodeposição. Em uma 

solução química previamente preparada (eletrólito) dois eletrodos são imersos, um 

deles denominado anodo de sacrifício (sofre corrosão) e outro catodo (sofre 

eletrodeposição) chamado de eletrodo de trabalho. É aplicada uma diferença de 

potencial entre os dois eletrodos e a corrente circulante é responsável pela 

eletrodeposição do material no eletrodo de trabalho.  

No processo de eletrodeposição não é formada uma simples camada de 

metal; ela apresenta dois estágios: formação de núcleos e crescimento (SANTOS, 

2007). A formação de núcleos ocorre quando os íons de metal encontram 

irregularidades na superfície do catodo e são depositados preferencialmente nestes 
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lugares formando depósitos de metal. Em seguida é observado o crescimento 

destes depósitos e o seu espalhamento no eletrodo de trabalho (transporte de 

massa). Portanto, a morfologia tridimensional da camada eletrodepositada é 

granular. Durante este processo os íons do metal são gerados a partir da dissolução 

do anodo e o movimento destes íons na solução em direção ao catodo, sendo 

depositados em estado metálico. A qualidade deste processo depende da densidade 

de corrente elétrica que é transferida para a solução.  

Aproveitando-se a infraestrutura de confecção de placas de circuito impresso 

existente na universidade, foi desenvolvido um estágio de eletrodeposição de NiFe 

para este trabalho. O processo químico de eletrodeposição do núcleo 

ferromagnético é explicado nos tópicos a seguir. 

 

4.3.2.1 Método tradicional de fabricação de circuito impresso 

 

Para melhor compreensão do processo químico envolvendo a fabricação do 

sensor flux-gate, é feita uma breve explanação das etapas utilizadas na confecção 

industrial de uma placa de circuito impresso comum e utilizada pelo laboratório de 

PCB. Os fabricantes podem utilizar outros procedimentos e ferramentas para fabricar 

seus produtos, mas a ideia principal de proteger a área de cobre com uma camada 

foto-resistiva é comum a todos eles. 

Na Figura 69 são mostradas as principais etapas de confecção de PCB’s. 

Primeiro faz-se a furação da placa nos diâmetros certos de acordo com o arquivo de 

furação fornecido e aplica-se uma camada de tinta foto-resistiva na placa. Em 

seguida esta camada de tinta é revelada com o auxílio de um fotolito que contém o 

desenho CAD da placa a ser corroída. As áreas descobertas que incidem a luz 

ultravioleta diretamente sobre a tinta se polimerizam protegendo a camada de cobre 

abaixo. Depois da revelação UV as partes não reveladas são retiradas com uma 

solução de bicarbonato de sódio e a placa recebe uma eletrodeposição de cobre 

para metalizar os furos. Também é feito outro banho, desta vez para eletrodepositar 

estanho. Depois desta etapa é feita a retirada da camada fotoresistiva, restando 

apenas as áreas com cobre e estanho. Em seguida, com uma solução especial 

denominado cloreto cúprico amoniacal, é retirado seletivamente a parte de cobre e 

assim tem-se a placa com o circuito impresso desejado. Para facilitar a montagem e 
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a soldagem dos componentes é colocada uma camada de máscara de solda e mais 

uma de legenda de componentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2 Processo químico para eletrodeposição do núcleo ferromagnético 

 

No processo de eletrodeposição ferromagnética, o eletrólito é a solução de 

sais de NiFe e o anodo é o Níquel.  

A composição química é outro fator que influencia na qualidade da 

eletrodeposição.  Na Tabela 1 são mostrados os reagentes utilizados na composição 

química da solução eletrolítica. 

 

Tabela 1 - Reagentes 

 

                       Reagentes  Quantidade  (g) 

              Sulfato de Níquel 

              Cloreto de Níquel (hidratado) 

              Sulfato de Ferro 

300 

60 

100 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 69 - Etapas de fabricação do circuito impres so convencional. 

Fonte: Autoria Própria. 



 

A seguir é feita a explicação

 

1ª etapa (preparação da solução eletrolítica):

 

Além dos reagentes discriminados na T

bórico como um aditivo. Os reagent

destilada e adicionados com a mesma água

a concentração da solução é equivalente em g/l. 

adicionadas: 2 ml de branqueador, 2

é sujeita a uma constante 

60ºC (temperatura ótima para garantir a qualidade da eletrodeposição)

eletrolítica resulta em aproximadamente 78% de Níquel e 22% de F

assim a percentagem de material 

 

2ª etapa (preparação da placa de cobre virgem):

 

A placa de cobre é furada de acordo com o projeto 

oxidação presente na sua super

com água limpa, é feita a fotolitografia: a placa é coberta com uma camada de tinta 

fotossensível e depois de seca é usada uma máscara para selecionar a ex

de UV (luz ultravioleta ~

ultravioleta não sensibilizou

ferromagnético nessas áreas como mostrado na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70
receber a eletrodeposição da camada 
ferromagnética.

Fonte: Autoria Própria

é feita a explicação das 4 etapas para a fabricação do 

1ª etapa (preparação da solução eletrolítica): 

dos reagentes discriminados na Tabela 1 é adicionado

bórico como um aditivo. Os reagentes e o aditivo são dissolvidos em 500

com a mesma água para completar 1 litro de solução, assim 

a concentração da solução é equivalente em g/l. Outras substâncias comerciais são

ml de branqueador, 2 ml de nivelador e 2 ml de molhador. A solução 

constante mistura com um agitador magnético

(temperatura ótima para garantir a qualidade da eletrodeposição)

em aproximadamente 78% de Níquel e 22% de F

assim a percentagem de material ferromagnético desejado para a eletrodeposição.

2ª etapa (preparação da placa de cobre virgem): 

A placa de cobre é furada de acordo com o projeto e polida para retirar a 

oxidação presente na sua superfície. Depois do desengraxe eletrolítico e lavagem 

com água limpa, é feita a fotolitografia: a placa é coberta com uma camada de tinta 

e depois de seca é usada uma máscara para selecionar a ex

~400 nm). Em seguida, são retiradas as partes onde 

ultravioleta não sensibilizou a pintura, permitindo a eletrodeposição de material 

nessas áreas como mostrado na Figura 70.  

70 - Placa com á rea de cobre exposta para 
receber a eletrodeposição da camada 
ferromagnética.  

Fonte: Autoria Própria . 
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as 4 etapas para a fabricação do protótipo: 

adicionado 40 g de ácido 

dissolvidos em 500 ml de água 

1 litro de solução, assim 

substâncias comerciais são 

ml de molhador. A solução 

magnético à temperatura de 

(temperatura ótima para garantir a qualidade da eletrodeposição). A solução 

em aproximadamente 78% de Níquel e 22% de Ferro, obtendo 

desejado para a eletrodeposição. 

e polida para retirar a 

eletrolítico e lavagem 

com água limpa, é feita a fotolitografia: a placa é coberta com uma camada de tinta 

e depois de seca é usada uma máscara para selecionar a exposição 

as partes onde a luz 

eletrodeposição de material 



 

3ª etapa (eletrodeposição do núcleo ferromagn

 

A solução eletrolítica

manualmente perto desta temperatura com o auxílio de um termômetro. Os dois 

eletrodos são colocados dentro da solução e conectados a u

alimentação que fornece

por um agitador magnético para garantir a deposição do filme metálico. Esta 

eletrodeposição dura de 6 a 8 horas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ªetapa ( eletrodeposição das bobinas de cobre):

 

Depois da etapa da eletr

pintada para proteger as áreas de cobre é retirada com uma solução alcalina (NaOH

5%). Depois disso, a área de cobre é retirada imergindo a pl

cloreto cúprico amoniacal

deixando a camada de Níquel

epóxi é aplicada para isolar a parte ferromagnética e uma camada de cobre é 

metalizada sobre toda a superfíci

da litografia para imprimir as bobinas do sensor. A eletrodeposição resulta em trilhas 

de 50 µm de espessura e para finalizar pode

Figura 

Fonte: Autoria Própria

3ª etapa (eletrodeposição do núcleo ferromagnético): 

A solução eletrolítica (Figura 71) é pré-aquecida para 60ºC e controlada 

manualmente perto desta temperatura com o auxílio de um termômetro. Os dois 

eletrodos são colocados dentro da solução e conectados a u

alimentação que fornece 220 mA (aproximadamente 25 mA/cm2 )

por um agitador magnético para garantir a deposição do filme metálico. Esta 

eletrodeposição dura de 6 a 8 horas.  

4ªetapa ( eletrodeposição das bobinas de cobre): 

Depois da etapa da eletrodeposição do núcleo ferromagnético, a parte 

pintada para proteger as áreas de cobre é retirada com uma solução alcalina (NaOH

, a área de cobre é retirada imergindo a placa em uma 

amoniacal a 70ºC que seletivamente corrói estas partes de cobre 

deixando a camada de Níquel-Ferro intacta. Em seguida uma camada isolante de 

epóxi é aplicada para isolar a parte ferromagnética e uma camada de cobre é 

metalizada sobre toda a superfície, inclusive os furos. É novamente

para imprimir as bobinas do sensor. A eletrodeposição resulta em trilhas 

m de espessura e para finalizar pode-se aplicar uma camada de máscara de

Figura 71 - Solução eletrolítica de Nife. 

Fonte: Autoria Própria . 
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aquecida para 60ºC e controlada 

manualmente perto desta temperatura com o auxílio de um termômetro. Os dois 

eletrodos são colocados dentro da solução e conectados a uma fonte de 

). O banho é agitado 

por um agitador magnético para garantir a deposição do filme metálico. Esta 

odeposição do núcleo ferromagnético, a parte 

pintada para proteger as áreas de cobre é retirada com uma solução alcalina (NaOH 

aca em uma solução de 

estas partes de cobre 

Ferro intacta. Em seguida uma camada isolante de 

epóxi é aplicada para isolar a parte ferromagnética e uma camada de cobre é 

novamente feito o processo 

para imprimir as bobinas do sensor. A eletrodeposição resulta em trilhas 

se aplicar uma camada de máscara de 
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solda com a mesma técnica de litografia empregada anteriormente. É importante 

salientar que estas etapas são atualmente usadas na indústria de PCB’s e com 

poucas modificações podem ser usadas para integrar estruturas magnéticas em 

manufaturas de circuitos impressos.  

 

4.3.2.3 Sensor Flux-Gate desenvolvido 

 

Na Figura 72 é mostrado o sensor flux-gate desenvolvido com as técnicas 

descritas anteriormente. As bobinas foram feitas manualmente com o propósito de 

reforçar a corrente que passa na bobina de excitação para que os ensaios de 

caracterização sejam possíveis, não invalidando o resultado apresentado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Sensor Flux-gate desenvolvido. 

 Fonte: Autoria Própria. 

 

A) Curva de Histerese 

 

A caracterização do núcleo eletrodepositado foi feito com os mesmos 

procedimentos usados na caracterização dos núcleos de ferrite. Na Figura 73 (a) 

são apresentadas formas de onda do primário e secundário do canal 1 e canal 2 

respectivamente. Na Figura 73 (b) é apresentada a curva de histerese calculada no 

Matlab. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma da curva de

pequena tendência para 
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Figura 73 - Canal 1: Form
Tensão induzida no secundário 
Matlab (b). 

Fonte: Autoria Própria

A forma da curva de histerese evidencia o fenômeno da histerese e uma 

 a saturação. 

-2000 -1000 0 1000 2000
H  [Ae/m]

(a) 

(b) 

Canal 1: Form a de onda da corrente no primário, Canal 2: 
Tensão induzida no secundário (a) e curva de histerese calculado no 

Fonte: Autoria Própria . 
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histerese evidencia o fenômeno da histerese e uma 

3000

da corrente no primário, Canal 2: 
curva de histerese calculado no 
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B) Campo magnético medido pelo sensor flux-gate 

 

Para verificar a funcionalidade do sensor flux-gate foi montado o setup 

conforme a Figura 74. A bobina de excitação foi conectada na saída do driver de 

corrente, que por sua vez está ligado ao gerador de sinais que fornece uma onda 

quadrada para o mesmo. Um imã de neodímio foi posicionado conforme posição 

indicada na Figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O canal 1 do osciloscópio foi conectado nos terminais da bobina sensora e 

os resultados para os dois pólos do imã de neodímio são verificáveis na Figura 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Setup para teste da 
funcionalidade do sensor flux-gate. 

Fonte: Autoria Própria. 

(a) 
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Na situação de campo zero é verificado um pequeno pico instável com sua 

ponta apontando ora para valores positivos ora para negativos. Aproximando o imã o 

pico aponta para um sentido dependendo da sua polaridade Norte/Sul. A amplitude 

do pico é maior quanto maior é a proximidade do imã, evidenciando a detecção do 

seu campo magnético. 

 

 

 

Figura 75 - Resultado do ensaio com (a) campo magnético 
zero, imã posicionado com (b) pólo norte e  pólo su l (c). 

Fonte: Autoria Própria. 

(b) 

(c) 
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4.3.3  Sensor de Tensão 

 

Este sensor de tensão é usado no PQ-Logger (Capítulo 5) para aquisição do 

sinal de tensão da rede elétrica. Possui uma construção simplificada, não 

apresentando isolação galvânica para a redução do custo de fabricação. Este 

mesmo circuito foi utilizado para os estudos das formas de onda em (MENEZES, 

2012), inserindo um controle de offset do sinal. O esquemático se encontra no 

apêndice B. 

 

4.4  Conclusão 

 

Neste Capítulo foi abordada a implementação e caracterização dos sensores 

de corrente de efeito Hall e sensor flux-gate.  Para tanto foram necessárias algumas 

ferramentas desenvolvidas ao longo do desenvolvimento para executar os ensaios, 

como uma bancada própria com aterramento, isolação e filtragem de harmônicas da 

rede elétrica e um driver de corrente para fornecimento de um sinal de corrente para 

os ensaios com bobina de Helmholtz e caracterização do núcleo ferromagnético dos 

sensores desenvolvidos. Também foi construído um sensor de campo magnético 

com sensores magnéticos de efeito Hall para conferência do ensaio de imunidade 

magnética. 

Foi feita uma simulação no programa Orcad da configuração malha fechada 

para verificar o comportamento dos sinais do circuito. A saída do sensor de efeito 

Hall modelado apresentou uma intensidade de sinal próxima de zero evidenciando a 

efetividade da realimentação idealizada.  

Foram executados 5 ensaios para os sensores de efeito Hall (curva de 

histerese, resposta em frequência, ruído, linearidade e imunidade a campo 

magnético externo), com resultados satisfatórios para os dois tipos de configuração 

(malha fechada e diferencial). Na configuração diferencial foi verificado no ensaio de 

ruído, um ponto no gráfico evidenciando uma frequência de sinal interferente de 

origem desconhecida, mas devido a sua baixa magnitude pode ser desprezado. 

O sensor flux-gate foi desenvolvido com técnicas de fotolitografia 

desenvolvido no laboratório de eletrodeposição da universidade e foi feita uma 

caracterização do núcleo ferromagnético (NiFe) eletrodepositado na placa. Foi feito 
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um ensaio simples para verificar o funcionamento deste sensor que mostrou 

resultados satisfatórios para medição do campo magnético. 

O sensor de tensão é um circuito simples que foi utilizado pelo PQ-Logger 

no Capítulo a seguir. 
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5  REGISTRADOR DE CORRENTE E TENSÃO PARA REDES MONO FÁSICAS 

 

Neste Capítulo são apresentados dois equipamentos, sendo o primeiro 

desenvolvido para registrar os valores de corrente e tensão da rede elétrica 

monofásica e o segundo para registrar transientes elétricos para fins de análise de 

QEE. A amostragem dos sinais de corrente e tensão é simultânea e os dados são 

submetidos a uma compactação simples, onde se utiliza um pendrive comum para o 

armazenamento dos mesmos. Neste capítulo é abordado o sensor de corrente que 

foi concebido para um projeto P&D ANEEL e que está sendo usado para a medição 

de corrente elétrica na infraestrutura da usina termelétrica Norte Fluminense 

localizada em Macaé, RJ. 

 

5.1  PQ-Logger 

 

O nome PQ-Logger tem origem nas iniciais da palavra “Power Quality 

Logger” que significa registrador de qualidade de energia elétrica. O sistema é capaz 

de amostrar os sinais de corrente e tensão de uma rede monofásica e armazenar 

estes dados em um pendrive comum. Foi construído com componentes encontrados 

no mercado nacional, além de ser portátil e de baixo custo. O PQ-Logger pode ainda 

operar em rede permitindo fazer medições multipontos em locais estratégicos e 

sincronizados através de uma unidade mestre. Assim, vários módulos 

independentes podem ser conectados à rede elétrica para medir os parâmetros de 

QEE. 

 

5.1.1  Hardware 

 

Na Figura 76 é mostrado o diagrama em blocos dos principais elementos do 

hardware do PQ-Logger. O DSP mostrado na Figura 76 pertence à família 

DSPIC33F da empresa Microchip. Apresenta arquitetura de 16 bits e sua frequência 

de operação é de 40 MIPS (Millions of Instructions Per Second) gerados a partir de 

um cristal de 4 MHz com o auxílio de um circuito interno que multiplica a freqüência 

deste sinal, comumente conhecido como PLL (Phase Locked Loop). 
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Os filtros anti-aliasing foram projetados com topologia Sallen-Key no 

programa FilterLab concedida gratuitamente no site da empresa Microchip. Estes 

componentes são do tipo Butterworth de 3ª ordem e suprimem componentes de alta 

frequência acima de 2 kHz, cujo valor de frequência foi definido pelo critério que a 

maioria das componentes harmônicas significativas em magnitude tem seus valores 

abaixo de 1 kHz, não justificando a inserção de frequências maiores, pois os ADC’s 

internos do DsPIC foram configurados para operar em resolução de 10 bits e desta 

forma haveria erros de quantização da conversão digital, além de seus valores 

serem ínfimos. Estes periféricos do DSP permitem a conversão dos canais de 

tensão e corrente em modo simultâneo, possível devido ao amplificador sample/hold 

que memoriza o nível dos sinais da entrada dos ADC’s 

A placa dispõe de um RTC externo para fornecer a data e hora da primeira 

aquisição para compor o cabeçalho do arquivo no pendrive. O DsPIC é capaz de 

implementar esta função em firmware, mas optou-se por usá-lo devido à praticidade 

de suas funções e para diminuir a complexidade do programa residente no DSP, 

aumentando a confiabilidade do sistema. Este chip comunica-se via barramento I2C 

Figura 76 - Diagrama em blocos do hardware do PQ-Logger.

Fonte: Autoria Própria. 
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com baud rate de 100 kHz e fornece a funcionalidade de alarme para interromper o 

DSP no horário desejado. 

A empresa Microchip disponibiliza bibliotecas para implementação do 

sistema de arquivos FAT32 para os seus produtos, mas esta abordagem consome 

muito processamento do DSP, assim optou-se por usar o controlador externo do 

módulo de pendrive da empresa FTDI. Este chip (denominado Vinculum VNC1L-1A) 

consiste de 2 controladores host USB e pode ser programado para 6 diferentes 

propósitos (VNC1L-1A, 2012). O tipo utilizado no PQ-Logger é o VDPS (firmware 

que controla unidades de armazenamento em massa e comunicação serial com o 

PC), sendo responsável por formatar os arquivos do pendrive em FAT32 para que 

seja legível em qualquer computador que suporte este sistema de arquivos. Os 

detalhes de funcionamento do chip estão no datasheet do componente. O DSP se 

comunica com este chip através da UART configurada em 9600 bps por default e 

reconfigurada para 2 Mbps (máximo baud rate possível no DsPIC sem erros de 

comunicação) para aproveitar melhor a banda disponível nesta interface (VNC1L-1A, 

2013). Este componente apresenta períodos de inatividade em virtude de operações 

internas e por este motivo foi necessária a utilização do sinal de controle de fluxo 

RTS (Request to Send) da comunicação serial do módulo de controle e consequente 

implementação de um buffer interno no DSP para evitar perda de dados. O 

controlador host USB que se conecta com o PC apresenta baud rate de 115200 bps. 

Esta velocidade de comunicação é compatível com a comunicação serial de 

praticamente todos os componentes de programas de desenvolvimento de software. 

O objetivo desta interface é executar ajustes internos, como configuração do RTC, 

taxa de amostragem, início do funcionamento do Log, etc. que de outra forma só 

seria possível modificar através da gravação do firmware residente. 

Além da alta taxa de comunicação serial oferecida pelo componente e 

processamento da CPU, a quantidade de memória RAM e Flash do componente e o 

conhecimento e experiência nos produtos da empresa Microchip foram outros 

pontos que ajudaram na escolha deste DSP. 

A placa do protótipo de circuito impresso foi projetada no programa Altium 

em face dupla, furada e metalizada no Laboratório de Circuito Impresso e 

Eletrodeposição da UTFPR. Foi utilizada para testar os principais blocos da Figura 

76. 
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5.1.2  Firmware 

 

Foi utilizado o ambiente de desenvolvimento MPLAB distribuído 

gratuitamente pela empresa Microchip, juntamente com o compilador MPLAB C30. 

Para programar e fazer o debug do firmware é necessário o ICD2.0 (módulo 

gravador/debugador)  que permite gravação ICSP™ (In-Circuit Serial Programming). 

A Figura 77 apresenta o diagrama de blocos do firmware do sistema de 

aquisição e armazenamento de tensão e corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os registradores referentes ao ADC interno do DsPIC foram configurados 

para que as 2 entradas analógicas sejam amostradas simultaneamente.  O ADC 

somente é capaz de converter os sinais sequencialmente e um de cada vez. Para 

Figura 77 - Diagrama em blocos do firmware do PQ-Logger.  

Fonte: Autoria Própria. 
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que se tenha o efeito de amostragem simultânea, os amplificadores Sample/Hold 

memorizam a amplitude dos sinais de entrada de cada canal ao mesmo tempo, 

permitindo assim a conversão destes valores pelo conversor A/D de forma 

simultânea. O Timer 3 controla o disparo de conversão do ADC e desse modo pode-

se configurar a frequência de amostragem desejada (máximo 5 kHz, 2 canais 

simultâneos).  

Para que a CPU fique livre para a execução de outras tarefas, foi utilizado o 

buffer do DMA (Direct Memory Access) para gerar uma interrupção quando 232 

amostras de tensão e corrente estão completas (tamanho escolhido devido à 

capacidade de indexação de vetores do DMA no compilador C), assim não é 

necessária a intervenção da CPU para operações com memória. É construído um 

buffer circular com 14 kBytes de memória RAM do DSPIC que fazem referência a 

blocos de 232 amostras indexados (Figura 78). A estrutura de dados deste buffer 

utiliza dois apontadores: Indice_Lido e Indice_Gravado que servem como ponteiros 

para dados lidos e gravados. Cada vez que um bloco de 232 amostras é escrito no 

buffer circular do DMA o Indice_Gravado é incrementado. O Indice_Lido representa 

o bloco para ser mandado no pendrive desde que não seja apontado por 

Indice_Gravado. Quando um bloco de 232 amostras é totalmente enviado 

incrementa-se o Indice_Lido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o objetivo de melhorar o aproveitamento da memória do pendrive além 

de aumentar o desempenho do sistema foi feito um processamento de codificação 

dos dados do buffer circular que utiliza os 6 bits não utilizados de um valor inteiro de 

16 bits que representa uma amostra de 10 bits (Figura 79). Esta codificação não 

Figura 78 - Buffer circular de blocos de 232 amostras. 

Fonte: Autoria Própria. 



 

compromete o desempenho do processador porque há uma grande ociosidade nos 

momentos em que a CPU

aquisições do conversor analógico/digital

aumento da taxa útil de dados transmitidos para o 

de transmissão da USB

aumento da taxa de amost

que interpreta esses dados faça a decodificação para o seu uso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criação de arquivo

de dados e fechamento de arquivo para o módulo de controle do 

1A, 2012). Quando os ponteiros indicam a existência de 

buffer circular, a função encarregada da

necessários para sinalizar a ação mais

só pacote. O bloco UART

perda de dados pela inatividade da comunicação serial do módulo controlador

devido às suas operações internas

As rotinas de acesso a I2C in

leitura nos registradores do RTC externo

informações do horário atual respectivamente

 

Figura 79 - Processamento de codificação para melhor aproveitam ento da memória 
do pendrive. 

Fonte: Autoria Própria .

compromete o desempenho do processador porque há uma grande ociosidade nos 

m que a CPU não faz instruções de escrita e leitura em memória

aquisições do conversor analógico/digital. Isto consequentemente

aumento da taxa útil de dados transmitidos para o pendrive que com 

de transmissão da USB pode se esperar mais dados gravados e assim permitir

aumento da taxa de amostragem do ADC. É necessário que o 

que interpreta esses dados faça a decodificação para o seu uso. 

arquivo se baseia no envio de comandos de abertura, escrita 

de dados e fechamento de arquivo para o módulo de controle do 

os ponteiros indicam a existência de blocos de amostras no 

circular, a função encarregada da escrita de dados envia os caracteres 

necessários para sinalizar a ação mais o payload do bloco de 232 amostras e

UART foi configurado para usar o RTS em hardware

perda de dados pela inatividade da comunicação serial do módulo controlador

operações internas de controle do pendrive. 

As rotinas de acesso a I2C inicializam esta interface e fazem a

nos registradores do RTC externo para configuração do 

informações do horário atual respectivamente. 

Processamento de codificação para melhor aproveitam ento da memória 

. 
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compromete o desempenho do processador porque há uma grande ociosidade nos 

não faz instruções de escrita e leitura em memória e 

consequentemente implica em um 

que com a mesma taxa 

ados gravados e assim permitir o 

necessário que o software do usuário 

 

comandos de abertura, escrita 

de dados e fechamento de arquivo para o módulo de controle do pendrive (VNC1L-

blocos de amostras no 

escrita de dados envia os caracteres 

o bloco de 232 amostras em um 

hardware para evitar a 

perda de dados pela inatividade da comunicação serial do módulo controlador, 

interface e fazem a escrita e 

configuração do chip e acesso as 

Processamento de codificação para melhor aproveitam ento da memória 
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5.1.3  Montagem da Placa de Circuito Impresso e Parte Mecânica 

 

Para fins de protótipo, o circuito eletrônico foi adaptado dentro de uma 

carcaça de alicate amperimétrico comercial, retirando-se o circuito original. 

A montagem é mostrada na Figura 80, aproveitou-se o botão original 

(localizado no lado da caixa) para mandar um sinal para o PQ-Logger iniciar a 

gravação dos dados de corrente e tensão no pendrive. Na parte frontal do aparelho 

existem quatro leds para indicar o funcionamento e aviso de possíveis erros no 

alicate. Ainda na parte frontal, existe um conector com saída USB para o 

computador para configurações de horário e agendamento de horário de 

funcionamento. Desta forma, é possível a programação do alicate para iniciar o 

armazenamento dos dados automaticamente em um horário pré-determinado. Os 

bornes na cor preta e vermelha são as entradas de tensão e o alicate serve para 

envolver o condutor com corrente a ser medido. Por fim, na parte inferior tem-se um 

conector para o pendrive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para validar o funcionamento do PQ-Logger foi usado o sensor Hall em uma 

configuração básica de leitura de campo magnético e não foi feita a troca do núcleo 

ferromagnético do alicate comercial. Esta peça foi usada como concentrador de 

campo magnético para o sensor de efeito Hall no lugar do ferrite. O procedimento 

não invalida o estudo porque a entrada do circuito aceita qualquer fonte de sinal 

desde que esteja condicionada entre 0 e 3.3V. 

Figura 80 - Vista interna do PQ-Logger (a) e vista externa do PQ-Logger (b). 

Fonte: Autoria Própria. 



 

5.1.4  Programa para Configuração

 

Para configurar a taxa de amostragem, o relógio interno e adicionar a 

comodidade de iniciar uma leitura em certo horário

em C++ no programa C++ Builder 

(tipo AB macho) para conectar o conector 

necessário instalar drivers

empresa FTDI. 

Na Figura 81 é mos

abertura e encerramento da porta serial. Na mesma tela há uma aba para o usuário 

mudar a taxa de amostragem (Max. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tela da Figura 82

Logger.  O programa procura automaticamente o horário do computador e preenche 

os campos do horário. O usuário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81
amostragem.

Fonte: Autoria própria

Figura 

Fonte: Autoria própria.

onfiguração do PQ-Logger 

Para configurar a taxa de amostragem, o relógio interno e adicionar a 

comodidade de iniciar uma leitura em certo horário, foi feito um programa simples 

++ Builder para o PQ-Logger. É usado um cabo USB comum 

(tipo AB macho) para conectar o conector frontal do equipamento e

drivers da porta serial virtual que são disponibilizados no site da 

é mostrada a tela com os botões para a configuração da serial, 

abertura e encerramento da porta serial. Na mesma tela há uma aba para o usuário 

mudar a taxa de amostragem (Max. 5 kHz). 

Figura 82 mostra a aba de configuração do relógio inter

Logger.  O programa procura automaticamente o horário do computador e preenche 

os campos do horário. O usuário também pode inserir manualmente 

81 - Tela de configuração da taxa de 
amostragem.  

Fonte: Autoria própria. 

Figura 82 - Tela de configuração do horário do RTC.

Fonte: Autoria própria. 
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Para configurar a taxa de amostragem, o relógio interno e adicionar a 

foi feito um programa simples 

Logger. É usado um cabo USB comum 

do equipamento e o PC. No PC é 

disponibilizados no site da 

trada a tela com os botões para a configuração da serial, 

abertura e encerramento da porta serial. Na mesma tela há uma aba para o usuário 

mostra a aba de configuração do relógio interno do PQ-

Logger.  O programa procura automaticamente o horário do computador e preenche 

pode inserir manualmente o horário. 

Tela de configuração do horário do RTC.  



 

A tela referente à 

preenchimento do horário de início e fim

corrente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  Programa de Relatórios 

 

Um exemplo de programa executado no computador é a geração de um 

relatório a partir da leitura das amostras de corrente e 

pendrive através de um arquivo de dados. 

O programa ilustrado na 

conclusão de curso direcionado para análise de QEE 

Com este programa, se pode gerar gráficos e 

sinais de tensão e corrente 

perfil de consumo da rede elétrica monitorada 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83
gravação automática.

Fonte: Autoria própria.

A tela referente à Figura 83 contém os campos necessários ao 

ário de início e fim da aquisição automática do sinal de 

elatórios e Aplicações para o PQ-Logger 

Um exemplo de programa executado no computador é a geração de um 

relatório a partir da leitura das amostras de corrente e tensão armazenadas em um 

através de um arquivo de dados.  

O programa ilustrado na Figura 84 foi elaborado em um trabalho de 

conclusão de curso direcionado para análise de QEE (VIDAL JUNIOR et al.,2010).

Com este programa, se pode gerar gráficos e relatórios a respeito dos valores dos 

sinais de tensão e corrente Figura 84 (a), além de ser possível realizar a análise do 

perfil de consumo da rede elétrica monitorada Figura 84 (b). 

(a) 

83 - Tela de configuração do horário de início de 
gravação automática.  

Fonte: Autoria própria. 
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contém os campos necessários ao 

da aquisição automática do sinal de 

Um exemplo de programa executado no computador é a geração de um 

tensão armazenadas em um 

foi elaborado em um trabalho de 

(VIDAL JUNIOR et al.,2010). 

relatórios a respeito dos valores dos 

(a), além de ser possível realizar a análise do 

Tela de configuração do horário de início de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há a opção de customizar o

da Figura 84, outras como a 

potência, o THD, a frequência da rede etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Tela de análise de dados amostrados de tensão e cor rente (a) e Análise de perfil de 
consumo de energia elétrica em v

Fonte: Vidal Junior et al.,2010).

Figura 85 - Exemplo de gráficos feito em um programa no PC a pa rtir de dados de um 
datalogger comercial .

Fonte: Mymeterstore.com (2012).

Há a opção de customizar o programa, incluindo além das funcionalidades 

outras como a análise de harmônicas, o desbalanço de fase, 

frequência da rede etc. mostrada na Figura 85

Tela de análise de dados amostrados de tensão e cor rente (a) e Análise de perfil de 
consumo de energia elétrica em v alores eficazes (b).  

Fonte: Vidal Junior et al.,2010).  

Exemplo de gráficos feito em um programa no PC a pa rtir de dados de um 
. 

Mymeterstore.com (2012).  

(b) 
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luindo além das funcionalidades 

desbalanço de fase, o fator de 

Figura 85. 

Tela de análise de dados amostrados de tensão e cor rente (a) e Análise de perfil de 

Exemplo de gráficos feito em um programa no PC a pa rtir de dados de um 



 

Outro exemplo de utilização do PQ

coleta de dados de tensão e corrente

planta é possível pela utilização do RTC interno que sincroniza todas as medições 

de todos os módulos. Desta forma, pode

(por exemplo) ocorrido em uma parte da instalação pode ocasionar em outra parte 

desta planta, bastando para isso apenas visualizar na linha do tempo todas as 

formas de onda de tensão e corrente coletadas pelos módulos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com os dados armazenados nos diversos PQ

mesmas podem-se aplicar as técnicas de detecção e classificação propostas por 

Ribeiro (2005) (ou por outras técnicas descritas na literatura) e desta forma gerar um 

relatório automatizado desta inst

Na Figura 87 são

elétrico na prática. O PQ

compartilha junto com o medidor de tensão.

 

 

 

 

Figura 86 - Aplicação em um ambiente da fábrica.

Fonte: Autoria Própria

exemplo de utilização do PQ-Logger é a aplicação 

coleta de dados de tensão e corrente como vista na Figura 86. O relatório de toda a 

planta é possível pela utilização do RTC interno que sincroniza todas as medições 

de todos os módulos. Desta forma, pode-se visualizar o que um transiente osci

(por exemplo) ocorrido em uma parte da instalação pode ocasionar em outra parte 

desta planta, bastando para isso apenas visualizar na linha do tempo todas as 

formas de onda de tensão e corrente coletadas pelos módulos. 

s armazenados nos diversos PQ-Loggers e com a leitura das 

aplicar as técnicas de detecção e classificação propostas por 

(2005) (ou por outras técnicas descritas na literatura) e desta forma gerar um 

relatório automatizado desta instalação elétrica. 

são mostradas a leitura da corrente e tensão em um quadro 

elétrico na prática. O PQ-Logger dispõe de uma fonte interna de alimentação que 

compartilha junto com o medidor de tensão. 

Aplicação em um ambiente da fábrica.  

Fonte: Autoria Própria . 
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a aplicação sincronizada de 

. O relatório de toda a 

planta é possível pela utilização do RTC interno que sincroniza todas as medições 

se visualizar o que um transiente oscilatório 

(por exemplo) ocorrido em uma parte da instalação pode ocasionar em outra parte 

desta planta, bastando para isso apenas visualizar na linha do tempo todas as 

Loggers e com a leitura das 

aplicar as técnicas de detecção e classificação propostas por 

(2005) (ou por outras técnicas descritas na literatura) e desta forma gerar um 

corrente e tensão em um quadro 

Logger dispõe de uma fonte interna de alimentação que 
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O PQ-Logger pode detectar todos os eventos de QEE descritos na revisão 

da literatura no capítulo 2 com exceção de harmônicas, interharmônicas, transientes 

impulsivos e oscilatórios superiores a 2 kHz devido à sua frequência de operação 

estar limitada pelo filtro anti-aliasing descrito na Figura 76. Para a medição de 

eventos mais rápidos foi construído o PQ-Logger-TRAN. 

 

5.2  PQ-Logger –Tran 

 

A idéia do PQ-Logger-TRAN é semelhante à do PQ-Logger, com a diferença 

que é usado apenas um canal de tensão ou corrente, desse modo dobra-se a taxa 

de amostragem do único canal de entrada do sistema. O objetivo é obter uma taxa 

de amostragem mais alta para que o sistema detecte transitórios impulsivos com 

duração maior que 50 µs e oscilatórios de baixa e média frequência de até 20 kHz. 

Os dados de interesse (sinais de corrente ou tensão) são continuamente amostrados 

e armazenados em memória circular que registra um determinado número de ciclos 

da rede elétrica. Quando há a ocorrência de um transiente, o algoritmo de detecção 

recupera a informação contida na memória circular e grava o segmento 

correspondente em uma memória não volátil (pendrive), ao contrário do PQ-Logger 

que grava todas as amostras de corrente e tensão aquisitadas. O algoritmo de 

Figura 87 - PQ-Logger  medindo corrente 
e tensão elétrica em um ramo do quadro 
elétrico. 

Fonte: Autoria Própria. 
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detecção procede da seguinte forma: cada ponto amostrado Av(i) na Figura 88 é 

elevado ao quadrado e subtraído de um ponto correspondente Av-1(i) para gerar a 

variação em amplitude do ponto i no intervalo. Depois é calculada a média de n 

pontos desta diferença conforme equação (36).  

Assim a onda contém um transiente se a diferença absoluta entre um 

MAVSAv (Root Mean Absolute Variation in Squared Amplitude) de um ciclo  

ultrapassa o respectivo MAVSAv-1 do ciclo anterior em um nível especificado 

(ARRILLAGA, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama dos principais blocos do PQ-Logger-Tran é apresentado na 

Figura 89. 
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Figura 88 - Amostragem do sinal a ser processado. 

Fonte: Autoria Própria. 
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Os filtros anti-aliasing são os mesmo do PQ-Logger e suprimem 

componentes de frequência maiores que 20 kHz. Em comparação com o diagrama 

de blocos do PQ-Logger, a versão “Tran” apresenta apenas um canal de conversão 

AD justamente para aumentar em dobro a taxa de amostragem. O PQ-Logger 

permite aquisitar 2 canais ininterruptamente e simultaneamente com 5 kHz de 

frequência de amostragem, estipulada pela análise do uso do buffer circular interno 

do DSPIC, em virtude da limitação da banda de comunicação do pendrive. Os 

transientes são fenômenos imprevisíveis e de caráter aleatório, além de serem de 

curta duração. Desta forma, o equipamento modificado para este fim pode 

armazenar o aspecto da forma de onda deste sinal do momento da ocorrência no 

buffer interno, ao mesmo tempo em que envia estes dados enfileirados para a 

memória flash externa, liberando este buffer. Assim há o armazenamento de trechos 

de sinais defeituosos com sua respectiva etiqueta, identificando o momento da 

ocorrência do evento, permitindo fazer a análise posterior via programa 

especialmente desenvolvido para este fim das variáveis como tipo, duração e 

momento destes transientes. 

Para validar a ideia deste equipamento foi feito um experimento utilizando o 

circuito da Figura 90, que é uma carga elétrica que permite gerar formas de onda 

Figura 89 - Diagrama em blocos do PQ-Logger-Tran. 

Fonte: Autoria Própria. 



 

retificada com distúrbios de sinal de corrente. Esta carga permite 

a utilização do diodo e/ou o capacitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O capacitor que 

respectiva chave S2 ligada

comutada várias vezes 

corrente da carga. Na Figura 91

momento em que a chave 

oscilatório da comutação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 91 - Transiente capturado na versão anterior do PQLogger

Fonte: Autoria Própria

Figura 90 - Esquemático do circuito utilizado na aquisição do s inal 
de corrente. 

Fonte: Autoria Própria
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retificada com distúrbios de sinal de corrente. Esta carga permite 

a utilização do diodo e/ou o capacitor. 

O capacitor que está conectado em paralelo com a carga fica com sua 

S2 ligada e a chave S1 em paralelo com o diodo retificador

 enquanto o PQ-Logger armazenava as formas

Figura 91 é apresentado um trecho da forma de onda no 

chave S1 foi ligada, evidenciando a captura do transi

oscilatório da comutação.  

Transiente capturado na versão anterior do PQLogger

Fonte: Autoria Própria . 

Esquemático do circuito utilizado na aquisição do s inal 

onte: Autoria Própria . 
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retificada com distúrbios de sinal de corrente. Esta carga permite a comutação entre 

está conectado em paralelo com a carga fica com sua 

ralelo com o diodo retificador foi 

as formas de onda da 

é apresentado um trecho da forma de onda no 

foi ligada, evidenciando a captura do transiente 

Transiente capturado na versão anterior do PQLogger - TRAN. 

Esquemático do circuito utilizado na aquisição do s inal 

3.515
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5.3  Projeto P&D  

 

O projeto é uma parceria firmada entre UTFPR e as 2 empresas (UTE-Norte 

Fluminense e Jordão Engenharia). O objetivo é validar um sistema de 

monitoramento de baixo custo para as medidas de eficiência energética. Consiste de 

vários módulos sensores de corrente cujos dados são agrupados por uma rede 

cabeada e administrada por um módulo gerente, que por sua vez manda estes 

dados via rede sem fio a um coordenador localizado no PC. O coordenador gerencia 

múltiplos gerentes e é responsável pela coordenação de toda a rede sem fio e ao 

mesmo tempo alimenta o banco de dados do PC com as informações coletadas.  

 

5.3.1  Sensor de Corrente Utilizando a Configuração Diferencial 

 

Este sensor foi utilizado no Capítulo 3 na caracterização da configuração 

diferencial apenas com o circuito da parte analógica. O projeto inteiro inclui também 

um circuito à parte com microcontrolador para processar os dados de corrente 

oriundo do condicionamento dos sensores de efeito Hall e um projeto mecânico 

como apresentado na Figura 92 (a) (desenho em um programa CAD) e em (b) a 

peça pronta com o circuito eletrônico alojado neste invólucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) (a) 

Figura 92 - Desenho mecânico no programa CAD (a) e p rotótipo confeccionado na 
impressora 3D (b). 

Fonte: Autoria própria. 
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O microcontrolador adquiri os dados de corrente da parte analógica e calcula 

seu valor RMS, sendo necessária uma calibração prévia para que este valor 

calculado esteja correto.  

 

5.3.2  Calibração do Sensor de Corrente Diferencial 

 

Para calibrar os sensores foi utilizado um módulo coordenador (Figura 93) 

programado para tal fim. No microcontrolador foram implementadas as funções 

necessárias para acessar a comunicação serial com o PC e as rotinas para acesso 

da memória não-volátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O calibrador da Figura 93 é conectado no computador via cabo USB e 

alimentado com uma fonte externa. Neste momento a porta serial virtual é 

reconhecida pelo computador e pode-se fazer a comunicação serial com o módulo 

calibrador. Em seguida inicia-se o programa Realterm, configurando a porta que foi 

reconhecida, baud-rate e opção ASCII do formato de exposição de caracteres. 

Apertando o botão RESET do módulo calibrador o programa residente na memória 

FLASH é executado e o menu da Figura 94 é mostrado na tela do programa 

Realterm. 

 

 

 

Figura 93 - Módulo calibrador. 

Fonte: Autoria própria. 
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É necessária também a conexão do módulo sensor de corrente no 

barramento para calibrá-lo. Só é possível a calibração de uma unidade de 

sensoriamento de cada vez. Na Figura 95 é mostrado todo o conjunto conectado, 

pronto para ser calibrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 - Menu de calibração mostrado no programa  Realterm.  

Fonte: Autoria própria. 

Figura 95 - Módulo sensor e módulo calibrador conectados para 
calibração. 

Fonte: Autoria própria. 
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Para escolher a opção desejada do menu de calibração é necessário que o 

usuário no computador digite um número de 1 a 6 no teclado. Serão mostradas 

mensagens para o usuário digitar os dados desejados e se a opção obteve sucesso 

ou não. No caso de não obter sucesso no item é bem provável que não exista uma 

conexão entre o módulo sensor e calibrador ou ocorreu algum problema no módulo 

sensor, assim é necessário verificar estes 2 pontos. 

 Os itens do menu são os seguintes: 

 

- Opção <1>: Fazer uma conversão RMS de corrente 

 

É usada para a determinação do valor eficaz da corrente, presente no 

condutor. A mensagem de retorno é o armazenamento do valor RMS gravado na 

memória não volátil do calibrador ou quando o módulo de sensor não retornou o 

dado desejado é mostrado a mensagem  “Nao foi possivel converter a corrente” na 

tela do terminal.  

 

-Opção <2>: Ajuste de offset do valor de corrente 

 

Por erros dos próprios sensores de efeito Hall, do amplificador diferencial 

utilizados no módulo de sensor, além da influência da histerese do núcleo 

ferromagnético acontece um pequeno desbalanceamento de nível de tensão (sob 

condição de campo magnético nulo) na saída do amplificador diferencial. Isto é 

resolvido compensando este offset na conversão analógico-digital do 

microcontrolador. A opção 2 faz isto automaticamente avaliando este offset e 

sempre levando em conta este valor nos cálculos RMS da corrente. 

 

-Opção <3>: Calibrar corrente para o valor desejado (0 a 80 A) 

 

Esta opção tem por objetivo de fazer o ajuste de escala do valor medido 

para o valor desejado de corrente. Para isso, é necessário obter um valor de 

corrente conhecido (por exemplo, 67 A) que será tomado como padrão ou referência 

proporcionado pelo setup da Figura 96. Utilizando-se este valor medido pelo sensor 
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de corrente, digita-se o mesmo na tela do programa no computador para finalização 

do processo de calibração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opção <4>:Ajustar potenciômetro digital 1 do sensor 

 

O potenciômetro digital 1 oferece 255 taps de resistência entre 0 e 10 kΩ. O 

ajuste do valor da resistência é realizado a partir de uma palavra de 8 bits. Os 

valores de resistência são calculados a partir da equação disponibilizada no 

datasheet do componente MCP4662 (MCP4662, 2013). Ajusta-se o potenciômetro 

digital para que na sua saída, o valor de resistência corresponda a um tap desejado.  

 

-Opção <5> Ajustar potenciômetro digital 2 do sensor 

 

É o mesmo procedimento que o potenciômetro digital 1, porém este 

apresenta resistência  variando de 0 a 50 kΩ. 

 

-Opção <6> Reset 

 

Implementação futura de reset para o microcontrolador utilizado no módulo 

sensor. 

 

Figura 96 - Transformador de alta capacidade de cor rente ligado ao reostato. 

Fonte: Autoria própria. 
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O motivo do uso de 2 potenciômetros digitais está no fato de capacitar o 

firmware para obter várias escalas de corrente (0 a 5 A) ou (0 a 70 A), por exemplo. 

A escala de 0 a 5 A ainda não foi testada. 

As opções 2, 3, 4 e 5 armazenam os valores inseridos na EEPROM interna 

do microcontrolador, assim as configurações de calibração feitas uma vez não se 

perdem no desligamento da energia do circuito. Toda vez que o sensor é inicializado 

após uma perda de energia o firmware residente no microcontrolador procura estes 

valores na sua memória EEPROM e reconfigura todos os parâmetros . 

O gerente da rede utiliza apenas o comando da opção 1 para solicitar o valor 

de corrente. Assim o trabalho de calibração só é possível através do módulo 

calibrador. 

 

5.3.3  Comparação com o alicate FLUKE 323 

 

O alicate amperimétrico FLUKE 323 possui processamento true-rms da 

corrente, sendo desta forma apto a medir cargas não-lineares de forma correta 

(FLUKE, 2012). O princípio de processamento da parte digital do sensor de corrente 

diferencial é semelhante a este tipo de medição. Assim esperam-se valores de 

corrente aproximados para o alicate FLUKE e o sensor diferencial.  

 

a) Linearidade 

 

A montagem mostrada na Figura 97 foi utilizada para os dois ensaios de 

linearidade, um na temperatura ambiente e outro a 60°C. Foi utilizado um 

transformador de corrente em conjunto com um Variac para fornecer a corrente 

elétrica utilizada no ensaio. Para medir esta grandeza foi utilizado um osciloscópio 

com a ponta de corrente que fornece medição confiável de corrente. O alicate 

amperimétrico Fluke 323 e o sensor diferencial foram conectados no condutor do 

transformador de corrente e foram acomodados dentro de uma caixa de papelão. 

Em seguida foi posicionado um soprador térmico dentro desta caixa e um multímetro 

ao lado desta caixa com um termopar monitorando a temperatura nas proximidades 

dos dois equipamentos. 
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O primeiro ensaio foi feito na temperatura ambiente. Em uma planilha foram 

anotados os valores RMS da ponteira de corrente do osciloscópio, o valor 

instantâneo do alicate Fluke 323 e o valor do sensor diferencial.  Na Figura 98 são 

mostradas as linhas de tendência do Fluke e do sensor diferencial a partir dos 

valores anotados na planilha plotados no eixo Y. O valor RMS da corrente no 

osciloscópio foi utilizado como referência no eixo X do gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 98 - Gráfico do ensaio da linearidade na tem peratura ambiente. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 97 - Montagem para ensaio da linearidade. 

Fonte: Autoria própria. 
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Verificou-se uma pequena discrepância de valores (Max. 0,4 A) perto de 

zero ampere, mas os 2 medidores apresentaram uma linearidade qualitativamente 

boa de acordo com o gráfico. 

Em seguida foi feito o mesmo experimento com uma temperatura mais 

elevada. O soprador térmico foi acionado na sua potência média e esperou-se a 

temperatura estabilizar. Quando a temperatura estabilizou em aproximadamente 

60°C fizeram-se os mesmos procedimentos do experimento anterior. O resultado é 

mostrado na Figura 99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O erro em relação ao valor da corrente RMS do osciloscópio e do sensor 

diferencial variou no máximo 0,5 A para baixo da referência, enquanto o alicate 

Fluke apresentou no máximo 0,12 A de erro para cima. O osciloscópio apresenta 

erro de 2 a 3% que depende da janela de tempo do cálculo RMS, mas foi utilizada 

para base das medidas comparativas do alicate Fluke e sensor diferencial. 

 

b)Resposta em frequência 

 

Para levantar a curva de resposta dos dois instrumentos utilizou-se do driver 

de corrente (em conjunto com o gerador de sinais) para fornecer a corrente 

necessária na frequência desejada, de acordo com as conexões mostradas na 

Figura 100.  

Figura 99 - Gráfico do ensaio da linearidade em temperatura 
próxima de 60°C. 

Fonte: Autoria própria. 
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Foram feitas 3 medições com 2, 8 e 14 espiras de condutor na envoltória dos 

alicates para simular uma corrente de 3, 12 e 21 ARMS respectivamente. Com a ajuda 

da ponteira de corrente de referência da Tektronix, a corrente no condutor foi 

mantida constante em 1,5 ARMS para cada frequência testada e o resultado é 

mostrado no gráfico da Figura 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 101 - Gráfico da resposta em frequência do a licate FLUKE e sensor diferencial. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 100 - Montagem para avaliação da resposta em frequência d o 
alicate FLUKE e sensor diferencial. 

Fonte: Autoria própria. 
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Vale ressaltar que este modelo FLUKE não mede corrente DC ao contrário 

do sensor diferencial. O sensor diferencial apresentou banda de frequência mais 

plana do que o FLUKE até a frequência de corte estipulada pelo filtro interno do 

sensor desenvolvido evidenciando a sua eficácia em frequências maiores do que 60 

Hz e menores que 2,2 kHz. Para frequências menores que 30 Hz, o 

microcontrolador que calcula o valor eficaz da corrente, apresentou uma certa 

instabilidade no retorno dos valores de corrente que pode ser resolvido com o 

aumento do período de janelamento do cálculo RMS. O comportamento do circuito é 

desconhecido para frequências de corte maiores que 2,2 kHz podendo ser 

investigado posteriormente com a configuração o filtro. 

 

c)Interferência Externa 

 

No ensaio da interferência externa foi usada a bobina de Helmholtz adquirida 

para este tipo de teste. Na Figura 102 é apresentada a montagem do ensaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A frequência foi estipulada em 60 Hz e ajustou-se uma corrente de 4 A (pico-

a-pico) na bobina, gerando um campo magnético variável de aproximadamente 3 mT 

pico-a-pico. Em seguida o alicate Fluke foi colocado em vários pontos no interior da 

bobina de Helmholtz, sendo que o maior nível de interferência ocorreu na posição 

Figura 102 - Montagem para o ensaio de interferência 
magnética externa. 

Fonte: Autoria própria. 
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indicada da Figura 103, com o visor evidenciando 2 A de erro sem nenhuma 

corrente elétrica sendo medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mesmo procedimento foi realizado para o sensor diferencial, com leituras 

de vários posicionamentos e por fim deixando-o na mesma posição do alicate Fluke 

conforme mostra a Figura 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 - Alicate Fluke deixado na posição de maior nível 
de interferência. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 104 - Sensor diferencial posicionado no mesmo lugar 
do Alicate Fluke do ensaio anterior. 

Fonte: Autoria própria. 
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Para o sensor diferencial não foi verificado o erro e todas as leituras 

realizadas nos vários pontos, o valor da corrente indicou zero, conforme mostra a 

Figura 105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4  Utilização do Sensor Diferencial em Campo na Usina Termelétrica de Macaé 
RJ 

 

Na Figura 106 é apresentada a usina termelétrica UTE-Norte Fluminense 

localizado em Macaé RJ, que utiliza como fonte de energia, o gás natural oriundo da 

Bacia de Campos e faz parte do grupo EDF (Electricité de France).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Tela do terminal indicando conversão de corrente 
RMS. 

Fonte: Autoria própria. 

Figura 106 - Usina termelétrica UTE-Norte Fluminens e. 

Fonte: Retrato sala de recepção da usina (2011). 
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O sistema desenvolvido está instalado nas dependências desta usina. Na 

Figura 107 (a) é apresentado o módulo gerente que se comunica com o coordenador 

central via rede sem fio e em (b) é mostrado o sensor diferencial medindo a corrente 

elétrica que flui pelo condutor do motor de refrigeração que está conectado ao 

gerente de (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  Conclusão 

 

Neste Capítulo foi mostrado o desenvolvimento da placa, firmware e 

software para o PQ-Logger (registrador de corrente e tensão para redes 

monofásicas), além de possíveis usos para este equipamento. O PQ-Logger-Tran é 

um modelo idealizado a partir do PQ-Logger que guarda trechos de transientes de 

baixa e média frequência para análise posterior. 

Também foi apresentado o projeto P&D executado para a usina termelétrica 

de Macaé / RJ. É um sistema de coleta de dados via rede sem fio da intensidade da 

corrente elétrica de vários módulos espalhados pela planta da empresa. Este 

sistema usa o sensor diferencial desenvolvido no Capítulo 4. Foram feitos três 

ensaios (linearidade, resposta em frequência e interferência a campo magnético) 

Figura 107 - Gerente instalado fora dos gabinetes metálicos (a) e sensor de corrente 
diferencial instalado no condutor de um motor de re frigeração (b). 

Fonte: Autoria própria. 

(a) (b) 
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comparando os seus resultados com o alicate amperimétrico da Fluke. Os resultados 

foram semelhantes para condições normais de leitura, excluindo o ensaio da 

interferência a campo magnético externo, onde o alicate comercial apresentou um 

erro considerável devido ao projeto mecânico do equipamento. 

No Capítulo seguinte é apresentada a análise dos resultados obtidos. 
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6  ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste Capítulo são discutidos os resultados obtidos de uma forma geral dos 

sensores de corrente e do PQ-Logger desenvolvidos neste trabalho. 

 

6.1  Sensores de corrente 

 

Pelos resultados obtidos, os sensores de corrente configurados em malha 

fechada são lineares na conversão corrente-tensão. Obtiveram um bom 

desempenho na resposta em frequência e praticamente não existe ruído 1/f. Mas no 

ensaio da interferência magnética sofre alterações no sinal devido a campos 

externos com intensidade maior no sentido ortogonal do que no paralelo do campo 

magnético. Isto pode ser resolvido com blindagens magnéticas onde apenas o 

campo magnético gerado pelo condutor seja lido pelo sensor. 

Já os sensores na configuração diferencial, apresentaram resultados 

compatíveis com o realimentado, apenas limitado na frequência pelo filtro utilizado 

no projeto e o aparecimento de uma pequena oscilação perto de 1200 Hz. Pelo seu 

aspecto diferencial, a interferência por campos externos apresentou um valor 

mínimo. Apesar deste fato, pode-se prever que para campos magnéticos muito 

intensos o sensor tenderá a saturar mais facilmente em um dos sentidos da 

corrente. Diante disto o sensor de corrente diferencial é desaconselhável para 

medições em lugares com alto nível de campo magnético interferente, salvo seja 

feita uma blindagem magnética para atenuar estas interferências. 

A blindagem citada nos 2 casos pode ser feita com um material com alta 

permeabilidade magnética como o ferro, ou uma combinação deste mesmo metal 

com cobre que trará uma boa proteção para campos magnéticos contínuos e 

variáveis como recomendado por Bastos (2008). 

Na questão da construção mecânica, a melhor opção atual dos 3 sensores 

que foram analisados no trabalho, apesar da necessidade de mais testes nas outras 

duas configurações, é o método diferencial pela sua simplicidade durante a 

montagem em série do sensor. A configuração de malha fechada tem o 

inconveniente da confecção da bobina de realimentação e o sensor flux-gate seria 

melhor aplicável em medição de correntes baixas devido à sua sensibilidade. 
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6.2  PQ-Logger 

 

Os testes com o chip da FTDI resultaram na criação de um arquivo de texto 

de 1 GB sem problemas técnicos, apenas com o inconveniente na demora de alguns 

minutos em sua abertura e o componente reconheceu um pendrive de 8 GB. 

O PQ-Logger utiliza a rede elétrica do cliente para a sua alimentação, e por 

isso qualquer falta de energia desta rede elétrica acarreta o seu desligamento do 

monitoramento. Isto pode ser resolvido com um sistema de apoio por bateria que 

não foi implementada neste projeto. 

Em virtude do uso de divisores de tensão resistivos do conversor de tensão 

não isolado, é necessário o ajuste manual dos valores destes resistores para 

medições em 127 V ou 220 V (ou ainda 380 V) com o objetivo de fornecer um sinal 

com amplitude suficiente para a entrada do conversor A/D do microcontrolador. Isto 

pode ser realizado com chaves seletoras que fazem esta comutação, mas não foram 

implementadas no presente trabalho. 

O PQ-Logger apenas armazena os dados de corrente e tensão para serem 

processados posteriormente através de um programa que lê estes dados do arquivo 

do pendrive. Assim é necessária a criação de um programa que faça este 

processamento das amostras em questão para emitir um relatório da QEE da 

instalação do cliente. 

A medição do PQ-Logger pode ser classificada como sendo modo offline, 

mas há a possibilidade de converter este sistema para ser online com a substituição 

do armazenamento em pendrive por uma comunicação sem fio (Zigbee, Miwi, Wi-fi, 

etc.), cabeada (I2C, CAN, Ethernet, etc), ou ainda a combinação das duas. Desta 

forma, os dados processados (valor RMS, frequência, potência, etc) deverão ser 

realizados localmente para não sobrecarregar a comunicação até o servidor. 

Iniciativas como o Google PowerMeter servem de exemplo para a aplicação deste 

modelo. Outro exemplo é o sistema de medição de consumo energético 

(denominado AGREE) que está sendo desenvolvida na UTFPR. Consiste de vários 

medidores de corrente elétrica espalhados na planta da universidade que se 

comunicam via rede sem fio e os seus dados são agrupados em um banco de dados 

no servidor. Existe uma página da Internet (http://200.134.25.56/zigbee) que permite 

a visualização de gráficos de consumo destes medidores conforme solicitação. 
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6.3  Publicações 

 

Além dos resultados mencionados anteriormente, o presente trabalho 

produziu as seguintes publicações: 

• Na revista O setor elétrico, edição 50 de março de 2010, na matéria 

Suplemento Eletrônico, intitulado “Registrador de corrente e tensão para 

análise da qualidade de energia” (KOIZUMI, 2010); 

• Nos anais do congresso brasileiro de automática CBA 2010 realizado em  

Bonito (MS), intitulado “PQ-Logger – Registrador de corrente e tensão 

para redes monofásicas” (KOIZUMI, 2010); 

• Nos anais do congresso internacional T&D 2010 realizado em São 

Paulo(SP), intitulado” PQLogger-Tran - Registrador  de transientes 

elétricos para análise de qualidade de energia em redes elétricas 

industriais” (KOIZUMI, 2010); 

• Nos anais do congresso brasileiro de potência COBEP 2011, realizado 

em Natal (RN), intitulado “Electroplated planar transformers” e com sua 

respectiva publicação no IEEExplorer sob o 

DOI:10.1109/COBEP.2011.6085246 (KOIZUMI, 2011); 

• No INPI em forma de depósito do pedido de patente de invenção sob o 

código PI1103037-2A2 intitulado “REGISTRADOR MULTIPONTO 

PORTÁTIL DE CORRENTE E TENSÃO” na data de 14/06/2011; 

• No INPI em forma de depósito do pedido de patente de invenção sob o 

protocolo Nº 015120000931 intitulado “SISTEMA REGISTRADOR DE 

CONSUMO PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

COMPOSTO POR REDES DE SENSORES CABEADOS, INTEGRADAS 

POR RADIOFREQUÊNCIA EM AMBIENTES COM BLINDAGEM 

ELETROMAGNÉTICA” na data de 11/04/2012; 

• Nos anais do congresso brasileiro de automática CBA 2012 realizado em  

Campina Grande (PB), intitulado “Arquitetura De Dispositivos Em 

Rede Para Medição Elétrica Não Invasiva E Monitoramento Do Consumo 

De Energia” (HARA, 2012). 
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7  CONCLUSÃO  

 

As pesquisas dos sensores de corrente desenvolvidos neste trabalho estão 

na sua fase inicial. São necessários mais ensaios no que se refere ao material 

utilizado para o núcleo ferromagnético, blindagens (eletrostática e magnética) e o 

aperfeiçoamento das técnicas de eletrodeposição para o estudo de outros materiais 

e em concentrações diferentes. O uso do sensor de corrente na configuração 

diferencial é o mais apto para ser utilizado como acessório para o PQ-Logger devido 

a sua simplicidade na montagem de seus elementos, resposta em frequência, 

linearidade e ruído e sendo assim foi utilizado para validar o projeto P&D 

mencionado no Capítulo 5. 

No PQ-Logger a principal limitação da comunicação com o pendrive é o chip 

controlador da FTDI. Com o upgrade deste componente por um mais eficiente ou 

outro equivalente de outra empresa, se pode alcançar taxas maiores de tráfego de 

dados e substituir o atual existente, proporcionado taxas de amostragem maiores. 

O PQ-Logger tem como função o armazenamento dos dados amostrados de 

corrente e tensão para o seu posterior processamento off-line, assim é possível 

fazer análises mais completas do comportamento da rede elétrica analisada em 

virtude da preservação da forma de onda original. Com os dados de mais 

equipamentos se pode avaliar a influência que um evento pode ocasionar em 

diferentes pontos da instalação elétrica e assim tomar providências para amenizar o 

problema.  

Para fazer a homologação do produto conforme às normas discutidas no 

segundo capítulo, o PQ-Logger e os sensores de corrente necessitariam de mais 

desenvolvimento por se tratarem de protótipos, mas pode ser classificado como 

classe S, pois o equipamento só pode retornar resultados compatíveis com esta 

classe. Uma mudança no hardware será necessária e o conceito de armazenar 

todas as amostras não será mais possível devido à maior taxa de amostragem 

necessária se o for o caso de satisfazer a classe A. Mas como a maioria das 

medições requeridas por usuários da indústria não requerem tal nível de 

processamento, salvo auditorias da instalação elétrica, o PQ-Logger e os sensores 

de corrente atendem o requisito de análise de QEE com baixo custo. 
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7.1  Trabalhos futuros 

 

O presente trabalho abre oportunidades para outras pesquisas como o 

emprego e aperfeiçoamento das técnicas de eletrodeposição da liga de NiFe para a 

construção de sensores flux-gate utilizando o método de litografia  de baixo custo 

descrita no capítulo 3. Nesta mesma linha de pesquisa há tendências de 

miniaturização do componente, aumento de sua sensibilidade e diminuição de ruído 

(KABATAI, 2012). O sensor flux-gate é usado para medir campos magnéticos de 

baixa intensidade, assim pode-se modificar os materiais ou ainda a construção da 

parte mecânica para que seja possível ajustar a sua sensibilidade e  atuar como um 

medidor de corrente da ordem de alguns amperes.  

Com o aperfeiçoamento da malha fechada do sensor de corrente de efeito 

Hall pode se conseguir um sensor de custo reduzido, prático e com dimensões 

reduzidas que permite executar medições multiponto com boa resposta em altas 

frequências dentro de um quadro elétrico, por exemplo, onde apresente correntes de 

intensidade mediana da ordem de dezenas de amperes. Para a avaliação de 

correntes elevadas pode se usar transformadores de corrente em conjunto com os 

sensores de corrente mencionados no trabalho. Além da parte do circuito eletrônico, 

o desafio seria construir estes sensores de corrente com adaptações mecânicas que 

proporcionem melhores resultados, tanto ergonômicos, econômicos e qualidade de 

sinal (blindagem eletrostática).  

O hardware pode, por exemplo, ser alterado como a troca do DSP utilizado 

para um de arquitetura ARM com maior poder de processamento e assim usar 

algoritmos convencionais para computar os parâmetros desejados localmente. Outra 

proposta é utilizar a técnica apresentada por Marques (2007) para detectar eventos 

de QEE e reduzir o uso de recurso computacional, desta forma podendo até ser 

usado o microcontrolador atual (DSPIC).  
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APÊNDICE A – Esquema do sensor de corrente com realimentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 - Placa base do sensor de corrente com r ealimentação 
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Figura 109 - Placa de controle do sensor de corrent e com realimentação 
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APÊNDICE B – Esquemático do sensor de tensão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 110 - Sensor de tensão 
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Figura 111 - Esquemático d

Figura 112 - Sub- bloco Power.SchDoc

APÊNDICE C – Esquemático do hardware do PQ-Lo

Esquemático d os principais Blocos do hardware do PQ- Logger

bloco Power.SchDoc  
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Figura 113 - Sub- bloco Filtro.SchDoc

Figura 114 - Sub- bloco VNC1L.SchDoc
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Figura 115 - Sub- bloco RTC.SchDoc

Figura 116 - Sub- bloco dsPIC.SchDoc
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Figura 117 - Bloco condicionador de sinal do sensor de corrente e sensor de tensão não

 

Bloco condicionador de sinal do sensor de corrente e sensor de tensão não
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Bloco condicionador de sinal do sensor de corrente e sensor de tensão não -isolado.  
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ANEXO A – Depósito do Pedido de Patente (PQ-Logger) 
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ANEXO B – Depósito do Pedido de Patente (Sistema instalado na usina) 
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