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8  CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA A CONTINUIDADE DO 

TRABALHO  

Seguem abaixo as conclusões finais deste trabalho e as sugestões 

para a sua continuidade.  

 
A análise e comparação dos diferentes métodos para compensação de desequilíbrios 

feita no capítulo 4 mostraram que quando o objetivo é somente a compensação de 

desequilíbrios das correntes da rede o método proposto de injeção direta de correntes 

de seqüência negativa (DSNI) se mostrou o mais eficiente, apresentando resposta 

rápida com menor complexidade de cálculo.  

 

A opção pela compensação total ou parcial dos distúrbios no sistema (desequilíbrios, 

harmônicos e reativos) depende das características desejadas e do custo envolvido. 

Sendo o custo dependente de uma série de fatores, incluindo a escolha do conversor e 

dos diversos componentes e materiais, entre outros, este trabalho não considerou 

aspectos de implementação. Os procedimentos de cálculo das tensões, correntes e 

potências nos diversos componentes apresentados neste trabalho, bem como de 

projeto dos indutores, capacitores e dos controladores, fornecem ao projetista 

ferramenta para a execução do anteprojeto do compensador. As diversas 

comparações entre os métodos para o cálculo em tempo real da corrente de referência 

do conversor PWM servem como base para a escolha do método adequado de acordo 

com a necessidade de compensação.  

 

Mostrou-se que o método DSNI é eficaz e promissor frente aos outros métodos. O 

tempo de resposta de ¼ de ciclo e sua fácil implementação, tornam sua utilização 

uma opção viável.   
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Seguem abaixo propostas para a continuidade do presente trabalho: 

 

- estudar e analisar o aparecimento de harmônicas de baixa freqüência quando da 

consideração do atraso devido ao tempo de cálculo do algoritmo deadbeat; 

- aprimorar o método proposto a fim de permitir a compensação de desequilíbrios, 

reativos e/ou harmônicos. 

 

 

 


