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1  INTRODUÇÃO 
 

As conseqüências da operação do sistema elétrico com cargas 

desbalanceadas, as soluções para este problema e os objetivos desta 

dissertação são apresentadas.  

 

Distorções e desequilíbrios nas correntes que circulam pela rede elétrica provocam 

diversos efeitos negativos na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos alimentados por 

retificadores (aplicações em eletrodomésticos, drivers de motores, reatores eletrônicos 

para iluminação, fornos de indução etc.), por exemplo, têm comportamento não linear, 

drenando correntes distorcidas da rede elétrica, mesmo quando alimentados por tensão 

perfeitamente senoidal. Os efeitos negativos destes harmônicos de corrente são notados 

no sobreaquecimento de dispositivos elétricos (máquinas rotativas, transformadores e 

capacitores de correção de fator de potência) e distorções na forma senoidal da tensão de 

fornecimento, o que pode prejudicar o funcionamento de circuitos mais sensíveis. 

Cargas desbalanceadas causam efeitos indesejáveis como perdas adicionais em motores 

e geradores com evidente redução na vida útil desses equipamentos, atuação da proteção 

contra sobrecarga provocada pela circulação de correntes de seqüência negativa em 

motores de indução, aumento da ondulação (“ripple”) na tensão de saída dos 

retificadores e saturação de transformadores (Penteado Jr., 1985), (Robba et al., 1996), 

(Watanabe; Aredes, 1998), (Senini; Wolfs, 2000) e (Senini; Wolfs, 2002).  

 

Dentre as soluções para a compensação do desequilíbrio de cargas destacam-se o uso de 

transformadores para mudança do número de fases (E.E. Staff del M.I.T, 1965), (Chen, 

1994) e (Brittain, 2002); a inserção de impedâncias (Samesima, 1984), (Penteado Jr., 

1985), (Lin et al., 1992), (Bhavaraju; Enjeti, 1993), (Willems, 1993), (Czarnecki, 1993), 

(Ledwich; George, 1994) e (Nikolaenko, 1998) e a injeção de correntes via conversor 

estático operando em PWM (Lin et al., 1992), (Bhavaraju; Enjeti, 1993), (Verdelho; 

Marques, 1994), (Dixon et al., 1995), (Hochgraf; Lasseter, 1998), (Watanabe; Aredes, 

1998), (Abellán et al., 1999), (Chen; Hsu, 2000), (Choi et al., 2000), (Senini; Wolfs, 
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2000), (Zhang; Xu, 2001) e (Kim, 2002) apresentadas no capítulo 2. Esta última solução 

é o foco desta dissertação.  

 

A injeção de correntes via conversor estático operando em PWM exige o cálculo em 

tempo real do componente instantâneo de seqüência negativa, que será utilizado para a 

obtenção da referência de corrente do conversor. Várias estratégias foram desenvolvidas 

para a compensação de desequilíbrios de cargas utilizando esta solução (Matsui; Fukao, 

1990), (Lin et al., 1992), (Akagi; Nabae, 1993), (Dixon et al., 1995), (Marques, 1998), 

(Abellán et al., 1999), (Senini; Wolfs, 2000), (Chen; Hsu, 2000), (Choi et al., 2000), 

(Zhang; Xu, 2001), (Kim et al., 2001), (Kim, 2002) e (Cutri; Matakas Jr., 2003).  Dentre 

elas destacam–se no capítulo 3: o sistema de referência síncrona positiva e negativa 

(Senini; Wolfs, 2000) e (Choi et al., 2000), a detecção em tempo real através de vetores 

espaciais (Zhang; Xu, 2001), o método da teoria de potência ativa e reativa instantânea 

(Akagi; Nabae, 1993) e a injeção direta de corrente de seqüência negativa (Cutri; 

Matakas Jr., 2003). Uma comparação entre algumas destas estratégias é vista em 

(Marques, 1998) e (Chang; Shee, 2002).  

 

Nesta dissertação, os métodos de extração das correntes de seqüência negativa são 

agrupados segundo suas características comuns e têm suas notações uniformizadas (cap. 

3). Um novo método (Cutri; Matakas Jr., 2003) baseado na teoria de componentes 

simétricas sem nenhuma transformação de base, utilizando apenas cálculos algébricos é 

proposto (cap.3). Critérios para a avaliação dos métodos são propostos (cap.4) a fim de 

compará-los segundo suas características a partir de resultados obtidos via simulação 

numérica utilizando o software MATLAB (Simulink – Power System Blockset) versão 

6.1. A implementação do conversor de injeção de corrente de compensação é 

apresentada no capítulo 5, incluindo uma apresentação sucinta das topologias de 

conversores, as estratégias de implementação da malha de controle de corrente e do 

controle da tensão no barramento CC usualmente empregadas. O método proposto de 

extração é  simulado (cap.7) utilizando-se um conversor do tipo fonte de tensão 

operando em PWM, incluindo as malhas de controle da corrente CA e da tensão no 
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barramento CC. O projeto do conversor simulado no capítulo 7 é apresentado no 

capítulo 6. 

 

Um diagrama de blocos explicitando a estrutura desta dissertação é apresentado na 

Fig.1. 

  

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO – DIAGRAMA DE BLOCOS 

 

 

Técnicas utilizadas para a compensação da seqüência negativa (cap.2) 

Métodos de extração da corrente de seqüência negativa (cap.3) 

Implementação do conversor de injeção de corrente de compensação 
(cap.5) 

Análise comparativa dos métodos de  extração da corrente de seqüência 
negativa (cap.4) 

Simulação de um compensador completo (cap.7) 

Introdução (cap.1) 

Projeto do conversor (cap.6) 

Conclusões e sugestões para a continuidade do trabalho (cap.8) 
 

 
Fig.1 - Diagrama de Blocos – Estrutura da Dissertação 


