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 RESUMO 

 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o desenvolvimento de novo sistema 
de calibração para reatores utilizados em lâmpadas de vapor de sódio a alta 
pressão. A inovação consiste na substituição do sistema de calibração tradicional, 
baseado na medição indireta da reatância em calibração, através da aplicação de 
tensão e medição da corrente circulante, onde diversas variáveis de processo 
interferem no resultado final, tais como: aferição do medidor, erro de leitura do 
operador, variações de temperatura e tensão de alimentação. Estabelecer controle 
para essas variáveis importa em investimento que inviabilizaria a aplicação. O novo 
sistema está baseado na comparação, através de uma ponte de medição, entre um 
reator calibrado e outro a calibrar. A automação do processo de calibração nos leva 
a independer do operador, visto que tanto o processo de comparação, que substitui 
a medição indireta, como a ação mecânica sobre a peça em calibraçao, são 
executados pelo novo processo, o qual também minimiza as interferências devidas a 
variações de tensão e temperatura, de acordo com as característica do circuito 
ponte. 
 
Palavras-chave: Calibração automática, reatores eletromagnéticos, lâmpada de 

vapor de sódio a alta pressão. 
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ABSTRACT 

 
This project intends to present a new system for high pressure sodium lamps ballast 
calibration development. The innovation is based on the substitution of calibration 
system, focused on indirect metering of reactance in calibration. This indirect 
metering is taken applying a known voltage and monitoring the electric current. This 
traditional system presents some uncontrolled parameters as meter precision, 
operator reading mistakes, temperature and source voltage variations. To take those 
variables under control it would be difficult as well as expensive. The new system is 
based on the comparison between calibrated ballast and a non calibrated one 
utilizing a metering bridge. The process automation allows the operator 
independence besides minimizing voltage and temperature variations, according the 
metering bridge features. 
 
Key-words: Automatic calibration, electromagnetic ballasts, high pressure sodium 

lamp. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho tem por objetivo a conclusão do mestrado 

profissionalizante em desenvolvimento de tecnologia e trata sobre um novo 

sistema de calibração automática de reatores para lâmpadas de descarga de 

vapor de sódio a alta pressão. 

O capítulo I tem como foco introduzir os conceitos da geração de luz, 

através do arco elétrico, seguindo pelas lâmpadas de descarga, chegando até as 

lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta pressão, cuja correta operação ao 

longo de sua vida útil é o objetivo da utilização dos reatores. Nesta etapa também 

são apresentadas funções do reator, bem como as principais diferenças entre as 

tecnologias eletromagnética e eletrônica. Tendo este trabalho o foco na calibração 

de reatores eletromagnéticos para lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta 

pressão, há um maior detalhamento sobre as características relacionadas a essa 

tecnologia. Tendo em vistas o potencial evolutivo do reator eletrônico frente o 

eletromagnético, o que poderia pressupor o fim da utilização desta tecnologia, este 

capítulo apresenta considerações de cunho mercadológico que nos levam a 

antever longa e representativa participação nesse segmento de negócios para o 

reator eletromagnético. Complementando as informações introdutórias, é descrito 

o processo tradicional de calibração de reatores eletromagnéticos, apresentando 

considerações e detalhes construtivos do processo de fabricação. 

O capítulo II apresenta a solução proposta para a calibração automática 

de reatores eletromagnéticos e define seu elenco de características. Este capítulo 

procura detalhar a base teórica do circuito sensor do sistema, que está baseado 

em um circuito ponte, com a finalidade de comparação de grandezas, além de 

apresentar, em diagrama de blocos, as diversas funções do dispositivo. 

O capítulo III trata dos detalhes da implementação do protótipo. Divide-se 

o dispositivo em duas grandes áreas: o projeto mecânico da estrutura de 

sustentação e do elemento acionador, responsável pela atuação direta no reator 
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em calibração, e o projeto de automação, englobando os sensores de calibração e 

segurança, interface de sinal com o controlador e o software de controle. 

Nesta etapa, o protótipo encontra-se desenvolvido e pronto para os testes 

de validação, desempenho e avaliação apresentados no capítulo IV. 

O trabalho é finalizado com as considerações finais e conclusões sobre o 

desenvolvimento e o resultado dos ensaios efetuados no protótipo. 
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CAPÍTULO I - TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO POR ARCO ELÉTRICO E 
REATORES  

 

1.1  LÂMPADAS DE DESCARGA  

 
Descargas elétricas em gases são sistemas físicos complexos, que podem 

ser classificadas em diversos tipos, de acordo com suas propriedades elétricas, 

cada uma exibindo particularidades. Felizmente, os tipos de descarga encontradas 

em lâmpadas são similares entre si, formadas por um plasma1, ou seja, uma 

matéria eletricamente neutra, porém, constituída exclusivamente de partículas 

portadoras de carga elétrica. Suas propriedades são determinadas pela corrente 

elétrica, pela composição e pressão da mistura de gases com vapores metálicos, 

a partir da qual são formados os íons. 

Uma lâmpada baseada em arco elétrico, apresenta um invólucro 

conhecido como tubo de descarga, em cujas extremidades existem eletrodos, que 

podem ser hastes metálicas ou filamento, cuja função é emitir elétrons quando 

aquecidos. No interior do tubo de descarga, encontra-se uma mistura de gases 

com vapores metálicos a uma dada pressão. Ao se aplicar uma diferença de 

potencial externa, os elétrons emitidos pelo cátodo são acelerados em direção ao 

ânodo, colidindo, no caminho, com os átomos do vapor metálico. 

Colisões elásticas provocam aumentos de temperatura, sem quebrar a 

estabilidade do átomo, ao passo que as inelásticas provocam sua ionização2. O 

deslocamento do átomo para seu estado de menor energia, devido à ionização, é 

acompanhado da emissão de radiação. Dependendo da sua distribuição espectral, 

ou seja, dos comprimentos de onda gerados, esta radiação poderá ser utilizada 

como fonte de luz, caso contrário, será absorvida por um revestimento, aplicado 

na parede interna do tubo de descarga, que emite uma radiação com uma 

distribuição espectral mais adequada. A luz emitida pelas lâmpadas de descarga 

apresenta, em geral, uma distribuição espectral discreta, contendo as cores 
                                     
1 Henderson (1972); Groot (1986). 
2 Elenbaas (1972); Groot (1986). 
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características dos átomos que compõem o vapor metálico: azulada para vapor de 

mercúrio e amarelada para vapor de sódio. 

Quando uma lâmpada incandescente é conectada a uma fonte de energia, 

a presença de um componente (filamento), previamente condutor, provoca a 

circulação imediata de corrente elétrica, cuja amplitude acompanha, de forma 

contínua, as variações de tensão impostas pela fonte. 

Nas lâmpadas de descarga existe, em geral, um meio gasoso inicialmente 

não condutor, cujos átomos precisam ser excitados e/ou ionizados para haver 

circulação de corrente elétrica. Quando esse tipo de lâmpada é conectado a uma 

fonte de baixa tensão, não há praticamente circulação de corrente. Por outro lado, 

aumentando-se a tensão da fonte acima de um limiar, em geral, de algumas 

centenas de volts, ocorre a descarga e a corrente no circuito cresce bruscamente, 

podendo atingir valores elevados. 

Lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta pressão, necessitam de 

dois dispositivos externos, um para realizar a sua ignição e outro para 

estabilização da corrente no seu valor nominal de operação3. 

A curva apresentada na figura 01, válida para alimentação de lâmpadas 

de descarga em corrente contínua, cujo desenvolvimento tem fins didáticos, já que 

aplicações comerciais dessa tecnologia estão restritas a corrente alternada, é 

obtida alimentando-se a mesma com uma fonte ajustável, registrando-se os 

valores de tensão para cada valor de corrente, quando a descarga atinge a 

condição de equilíbrio. Pode-se verificar que a impedância dinâmica (derivada da 

tensão em relação à corrente) de uma lâmpada de descarga é negativa, ou seja, à 

medida que a corrente na lâmpada aumenta a diferença de potencial entre seus 

terminais diminui, até que, no limite, a lâmpada se torna praticamente um curto-

circuito e a corrente assume valores elevados. 

Portanto, pelas leis de Kirchhoff4, toda lâmpada de descarga necessita de 

um elemento com resistência ou reatância positiva para limitar a corrente no 

circuito. 

                                     
3 Kaufman (1981); Groot (1986). 
4 Edminister (1978). 
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 5 

 
 

Figura 01 – Curva de um tubo de descarga com 20” de comprimento e 1,5” de 
diâmetro, contendo gás néon. 

 

Lâmpadas de descarga são principalmente alimentadas em corrente 

alternada. Nestas condições, a lâmpada é representada pela sua característica 

dinâmica, obtendo-se a partir desta, uma resistência média equivalente. Por 

questões de eficiência, a limitação da corrente de arco elétrico não é feita com 

resistores, utilizando-se em seu lugar, uma associação de elementos reativos 

(capacitores e indutores), evitando-se a dissipação desnecessária de potência 

ativa. 

De acordo com a pressão, as lâmpadas de descarga elétrica, podem ser 

classificadas em: a) Lâmpadas de descarga a baixa pressão e b) Lâmpadas de 

descarga a alta pressão. 
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1.2  LÂMPADAS DE DESCARGA A ALTA PRESSÃO 

As lâmpadas de descarga a alta pressão, utilizam vapores metálicos (em 

geral mercúrio e/ou sódio – devido à disponibilidade e domínio do processo) a 

pressões da ordem de 1 a 10 atmosferas e operam com uma potência de arco da 

ordem de 20 W/cm a 200 W/cm. A radiação emitida pela descarga apresenta uma 

distribuição espectral contínua, fruto das condições específicas do projeto como 

dimensões do tubo de descarga, características dos eletrodos e pressão de 

operação, sobre a qual se encontram superpostas as raias predominantes dos 

átomos que constituem o vapor metálico5. 

Existem predominantemente três tipos básicos de lâmpadas comerciais:  

a) a lâmpada de vapor de mercúrio a alta pressão;  

b) a lâmpada de vapor de sódio a alta pressão; e  

c) as lâmpadas de alta pressão de vapores metálicos6.  

Tendo em vistas o objetivo do presente trabalho, focaremos o segundo 

tipo. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DAS LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO A ALTA 
PRESSÃO  

A lâmpada de vapor de sódio a alta pressão, é constituída por um tubo de 

descarga cilíndrico e translúcido, com um eletrodo em cada extremidade. O tubo 

de descarga é sustentado por uma estrutura mecânica, sob vácuo, no interior de 

um bulbo de vidro boro-silicato, com formato ovóide ou cilíndrico7. 

 

 

 

 

 

                                     
5 Kaufman (1981). 
6 Henderson (1972); Philips (2006). 
7 Elenbaas (1972); Groot (1986). 
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 7 

 

 
 

Figura 02 – Lâmpada de vapor de sódio a alta pressão. 

 

O vácuo no interior do bulbo se torna necessário para manter a 

temperatura da parede do tubo de descarga constante, pois esta influi na 

distribuição espectral da luz emitida, eficácia luminosa e na tensão de arco da 

lâmpada. 

A tensão de arco da lâmpada é fortemente dependente da temperatura e 

aumenta naturalmente ao longo de sua vida útil. Portanto, as lâmpadas de vapor 

de sódio a alta pressão necessitam de luminárias com características geométricas 

especiais, para limitar o aquecimento do tubo de descarga pela reflexão das 

componentes infravermelhas do espectro, geradas pela lâmpada. Caso contrário 

podem ocorrer aumentos anormais da tensão de arco e uma redução significativa 

da vida útil da lâmpada. 

Em 1920, quando foi construída a primeira lâmpada de vapor de sódio a 

baixa pressão, já se sabia que com o aumento da pressão do gás, a luz amarela 

emitida seria melhorada. Um dos problemas para se construir a lâmpada de vapor 

de sódio a alta pressão era obter material apropriado para o tubo de descarga, 

que fosse resistente ao ataque do sódio e às altas temperaturas envolvidas. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 8 

A lâmpada de vapor de sódio a alta pressão começou a ser produzida em 

escala industrial na década de 60, após a síntese do óxido de alumínio 

sinterizado, que é um material cerâmico com elevado ponto de fusão, translúcido 

(coeficiente de transmissão de luz de 90%) e resistente quimicamente ao vapor de 

sódio sob alta pressão e a temperatura elevada. 

Em lâmpadas convencionais o tubo de descarga contém vapor de sódio, 

vapor de mercúrio e xenônio, que atua como gás de partida, gerando calor para 

vaporizar o mercúrio e o sódio. O mercúrio, na forma de vapor e a uma pressão 

significativamente superior à do sódio, influi na distribuição espectral da luz 

emitida e reduz a tensão de arco da lâmpada. 

O tubo de descarga possui uma secção reduzida, com espaço suficiente 

para alojar apenas um eletrodo em cada extremidade. O eletrodo, mostrado em 

detalhe na figura 03, é formado por uma haste de tungstênio que é fixada, por 

solda, no interior de um tubo passante de nióbio, que funciona como isolador de 

passagem, e oferece um grau de liberdade para o posicionamento do tubo de 

descarga no interior do bulbo. 

 

                                                 
                Figura 03 – Eletrodo de uma lâmpada de vapor de sódio a alta pressão 
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O bulbo das lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta pressão é em 

geral transparente ou apresenta um revestimento neutro para tornar a superfície 

difusa, sem alterar a distribuição espectral da luz emitida. A lâmpada de vapor de 

sódio convencional apresenta, em geral, um baixo índice de reprodução de cor8 

(IRC) (23<IRC<50 – comparado ao de uma lâmpada incandescente e da luz solar 

que tem IRC = 100), porém, uma elevada eficácia luminosa (120 lm/W para 

lâmpada de 400 W – comparado ao da lâmpada incandescente de 7 a 15 lm/W) e 

vida útil longa (24000 horas, contra 1000 horas de uma lâmpada incandescente).  

Para a estabilização da lâmpada, a utilização de reatores indutivos é 

atualmente a solução com maior parque instalado e oferta. Para a ignição da 

lâmpada, aplicam-se pulsos de tensão com amplitude a partir de 1,8 kV até o 

limite de 5,0 kV e largura de 1 ms a 15 ms entre seus eletrodos9. Nas lâmpadas de 

vapor de sódio a alta pressão convencionais, esta função é desempenhada por 

um dispositivo externo à lâmpada, conhecido por ignitor.  

                                     
8 Philips (2006). 
9 Coaton (1981); ABNT NBR 13593/96.(1996) 
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1.4  SISTEMA DE IGNIÇÃO DO ARCO ELÉTRICO 

Os pulsos de alta tensão são aplicados entre os eletrodos da lâmpada 

somente até que se estabeleça a circulação de corrente pelo tubo de descarga, 

devendo ser inibidos em seguida. Segundo a norma brasileira10, o ignitor deve 

fornecer pelo menos um pulso a cada ciclo da rede (50 ou 60 Hz), o qual deve 

estar sobreposto à tensão da rede no instante de pico (máxima amplitude) da 

senóide, conforme mostra a figura 04. 

 

               
Figura 04 – Forma de onda (V X t) normalizada para operação do ignitor. 

                         

A maioria dos ignitores comerciais utiliza, basicamente, quatro 

componentes: capacitores, resistores, um dispositivo de chaveamento e um 

transformador elevador de tensão, cujos terminais de seu enrolamento secundário 

(com elevado número de espiras) encontram-se ligados em série com a lâmpada. 

Os ignitores podem ser classificados em dois tipos:  

a)  ignitor conjugado, utilizado em conjunto com um reator indutivo com 

derivação, conforme mostrado na figura 05.a; e  

b)  ignitor independente, apresentado na figura 05.b. 

 

                                     
10 ABNT, NBR 13593/96 (1996). 
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Figura 05 – Ignitor conjugado e independente.   

       

O ignitor conjugado é utilizado em conjunto com um reator indutivo, cujo 

enrolamento apresenta uma derivação com características especificadas por 

norma11, que desempenha a função do transformador elevador de tensão. 

A figura 06 apresenta o esquema elétrico de ligação de um sistema de 

iluminação pública com lâmpada de vapor de sódio a alta pressão com ignitor 

conjugado. Estão ali representados o relé fotoelétrico, que comanda o sistema, 

seja no acionamento como no desligamento da lâmpada, o capacitor que através 

do fornecimento de potência reativa, eleva o fator de potência do conjunto, além 

do reator com ignitor conjugado e a lâmpada12. 

A partida da lâmpada de vapor de sódio é feita através do ignitor que está 

conectado a uma derivação do reator feita entre V1 que, quando da partida, opera 

como secundário do autotransformador e V2, também no momento da partida, 

como primário do mesmo autotransformador. Neste caso, o pulso de tensão é 

gerado principalmente pelo reator.  

Valores normatizados para V1 e V2, para as diferentes potências de 

lâmpadas, são apresentados na tabela 01.  

 

                                     
11 ABNT, NBR 13593/96 (1996). 
12 COPEL NTC 810042 (2005). 
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Figura 06 – Esquema elétrico de ligação de um sistema com lâmpada de vapor de 
sódio a alta pressão para uso externo. 

 
Tabela 01 – Posicionamento do subterminal do reator do lado da lâmpada 

 

 
* V1 e V2 – expressos como porcentagem do número total de espiras 

 

Já o sistema com ignitor na configuração independente, possui um 

transformador com isolação compatível incorporado. Desta forma, a isolação do 

condutor do reator indutivo está submetida a um percentual menor dos pulsos de 

alta tensão. Seu custo, porém é mais elevado, e o comprimento da fiação que 

interliga o ignitor com a lâmpada, não pode exceder um dado valor, para evitar 

atenuação excessiva na amplitude dos pulsos gerados. 

A tabela 02 apresenta as principais características de alguns modelos 

comerciais de lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta pressão 

convencionais, com bulbo em forma de ovóide, utilizadas em instalações de 

iluminação pública13. 

                                     
13 COPEL NTC 810042 (2005). 
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Tabela 02 – Características de lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão    

 

 
 

Importante ressaltar que a eficiência das lâmpadas de descarga de vapor 

de sódio a alta pressão é quase o dobro da lâmpada de vapor de mercúrio a alta 

pressão14. Por outro lado, o investimento inicial para uma instalação com 

lâmpadas de vapor de sódio é significativamente superior, todavia compensado 

através da economia de energia ao longo da vida útil da lâmpada, o que viabiliza a 

instalação. 

Grande parte dos recursos públicos destinados à eficientização do uso da 

energia elétrica foi alocada exatamente para a substituição de sistemas de 

iluminação pública baseados na tecnologia vapor de mercúrio para sistemas a 

vapor de sódio15, onde, além da troca da lâmpada, também se faz necessária a 

substituição do reator com a devida inclusão do ignitor e da luminária. 

Ressalva feita nos casos onde é utilizada a lâmpada de vapor de sódio 

retrofit, intercambiável com a lâmpada de vapor de mercúrio a alta pressão, pois 

utiliza a mesma luminária e reator. Todavia, em que pese ter características de 

potência e rendimento luminoso superiores a esta, estão ainda aquém da lâmpada 

de vapor de sódio de alta pressão tradicional. A utilização da lâmpada retrofit 

permite minimizar o investimento inicial para melhoria do sistema, postergando a 

substituição da luminária e reator, que será efetuada quando da necessidade de 

troca do reator original. 

                                     
14 Elenbaas (1972); Philips (2006). 
15 Programa Procel eficientização Eletrobrás (2006). 
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1.5 REATOR ELETROMAGNÉTICO 

1.5.1 Funções do reator  

Reatores são dispositivos que proporcionam a partida e a operação de 

lâmpadas de descarga, dentro de suas especificações, seja em níveis de corrente 

como tensão de arco.  

Em que pese o fato de que o elemento reator propriamente dito, é aquele 

composto pelo núcleo eletromagnético e a bobina, tem-se usualmente no mercado 

a identificação como reator, também para o sistema de iluminação formado pelo 

encapsulamento do conjunto: reator, ignitor, capacitor para correção de fator de 

potência e, por vezes, a base do relé fotoelétrico. 

Não apenas a vida útil nominal de uma lâmpada de descarga está 

diretamente ligada à qualidade construtiva e de projeto do reator utilizado, como 

também o atendimento da maioria de suas características, entre as mais 

importantes, potência e rendimento luminoso. 

1.5.2 Detalhes construtivos do reator eletromagnético 

O reator eletromagnético para lâmpadas de descarga a alta pressão é 

composto, basicamente, de um núcleo de aço-silício, formado por chapas 

sobrepostas, para reduzir as perdas pela circulação da corrente de Foucalt16, 

soldadas ou parafusadas, formando um corpo único.  

Esse núcleo magnético, conforme apresentado nas figuras 7a e 7b, divide-

se em duas partes: a primeira, formada por chapas do formato E, de maneira que 

a altura da parte central é pouco menor que as extremidades, de forma a 

introduzir, quando do fechamento do circuito magnético, através da montagem de 

chapas I, após a instalação do enrolamento no segmento central, um entreferro, 

cuja relutância magnética é utilizada para a calibração do reator. 

                                     
16 Edminister (1982). 
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A reatância e o fluxo magnético necessário são fatores que predominam 

para o dimensionamento magnético do núcleo e do correto número de espiras da 

bobina, além dos quais se deve ter em conta também: 

a)  a corrente elétrica de operação, seja em condições normais, seja com 

o reator em curto-circuito, é um fator de grande importância para se estabelecer o 

diâmetro do condutor, que varia tendo em vistas as características de 

condutibilidade em função do material condutor utilizado, normalmente cobre ou 

alumínio; 

b) a temperatura de operação que considera, além da ambiente, aquela 

proveniente das perdas pelas correntes parasitas de Foucalt, no núcleo 

magnético, e por efeito Joule, no condutor, que além de contribuir no 

dimensionamento do diâmetro do condutor, influencia na classe de temperatura do 

isolante utilizado; 

O tipo de instalação do equipamento é determinado pelas condições 

ambientais às quais estará submetido. Tradicionalmente o tipo de instalação se 

divide em: uso externo, uso interno ou integrado à luminária, e subterrâneo. 

         

         
 

Figura 7a – Reator com chapas montadas e bobina inserida. 
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Figura 7b – Reator com bobina inserida e núcleo soldado. 
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1.5.3 Limites de operação do reator de 70 W 

Os limites de operação da lâmpada de vapor de sódio a alta pressão que 

devem ser garantidos pela operação do reator constituem o diagrama 

trapezoidal17, apresentado na figura 08, em cujo interior, encontra-se os valores da 

tensão e potência nos quais a lâmpada de descarga de vapor de sódio a alta 

pressão deve funcionar. A tensão limite mínima (lado esquerdo do diagrama) é a 

curva característica de uma lâmpada cuja tensão, com a potência nominal, é a 

mínima aceitável17. 

O limite máximo da tensão (lado direito do diagrama) é a curva 

característica com uma tensão suficientemente alta para permitir uma lâmpada 

com: 

a)  tensão máxima adequada a valores comumente encontrados em 

período noturno, onde a baixa carga propicia elevação no valor da 

tensão em pontos com regulação deficiente18;  

b)  elevação da tensão de arco durante a vida útil da lâmpada em função 

da fadiga térmica dos materiais e à alteração das características do 

gás devido à perda de sódio por migração19; 

c)  elevação da tensão de arco devido à elevação de temperatura 

resultante da instalação da lâmpada em uma luminária. 

As linhas limites de potência (parte superior e inferior do diagrama) são 

escolhidas considerando-se o efeito da potência da lâmpada sobre fatores de 

desempenho, notadamente: fluxo luminoso inicial, manutenção do fluxo luminoso, 

vida da lâmpada e aquecimento. 

Para um reator obedecer aos requisitos de funcionamento da lâmpada, a 

sua curva característica, com qualquer tensão entre 95% e 105% de tensão 

nominal, deve cortar cada uma das linhas de limite da tensão da lâmpada em 

pontos entre as linhas de limite de potência e deve permanecer entre as mesmas 

linhas, sobre a faixa total da tensão da lâmpada17. 

                                     
17 ABNT, NBR 13593/96 (1996). 
18 ANEEL RESOLUÇÃO 456 (2000) 
19 Groot (1986); Waymouth (1980). 
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A potência da lâmpada, obtida com tensão nominal de alimentação, 

quando medida em um reator em ensaio, não deve variar mais do que ± 7,5% da 

potência medida em um reator de referência especificado. 

 

 
Notas: 
a) A curva característica de um reator, com qualquer tensão de alimentação entre 95% e 

105% da tensão nominal, deve-se encontrar dentro dos limites de potência indicados.  
b) A curva característica de um reator, operando na tensão nominal é mostrada pela linha 

tracejada.  
 

Figura 08 - Diagrama trapezoidal da lâmpada de vapor de sódio a alta pressão de  
70 W – bulbo ovóide difuso. 
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1.5.4 Características do circuito magnético do reator 

Os reatores eletromagnéticos baseiam-se em circuitos magnéticos, cujo 

desempenho depende de definições prévias como, tipo de material utilizado, 

análise do campo magnético requerido e análise da distribuição de campo 

magnético.  

Em geral, o projeto de um circuito magnético para um dispositivo prático é 

de grande complexidade, várias ferramentas são utilizadas como métodos 

numéricos, como o método dos elementos finitos, cuja discussão excede o 

objetivo do presente trabalho. Apresenta-se a seguir um método simplificado de 

análise de circuitos magnéticos baseado na analogia entre estes e os circuitos 

elétricos20. 

Considerando a estrutura simplificada, que consiste em uma bobina com 

N espiras e um núcleo magnético com comprimento principal lc e área da secção 

transversal Ac , como apresentado na figura 09 a seguir. 

 

 
 

Figura 09 – Circuito eletromagnético simplificado. 
 

                                     
20 Edminister (1982); Electrical Energy Technology (2006). 
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 A permeabilidade magnética do material do núcleo é representada por µ. 

Assumindo como desprezíveis a influência sobre a corrente, de outras 

características construtivas consideradas nas Equações de Maxwell21 e ainda que 

a permeabilidade do núcleo é elevada a tal ponto que todo o fluxo magnético 

estará confinado nele, conforme Kuphaldt22, pela Lei de Ampère tem-se: 
 

Hc . lc = N.i = F                (1) 

 

Onde Hc é a intensidade de campo magnético no núcleo, lc é seu 

comprimento principal  e  N.i, representado por F, é a força magnetomotriz. O fluxo 

magnético através da secção transversal do núcleo pode ser expressa por:  

 

Øc = Bc . Ac                      (2) 

 

Onde Øc é o fluxo magnético e Bc é a densidade de fluxo no núcleo. A 

equação da densidade de fluxo em função da Intensidade de fluxo magnético é: 
 

Bc =  µ . Hc                        (3) 
         

Considerando-se a similaridade do fluxo magnético, no circuito magnético 

com a corrente elétrica, no circuito elétrico, e a força magnetomotriz como a 

tensão, tem-se: 

 

Rc = lc / (µc . Ac)               (4) 

 

Conhecida como relutância magnética ou que seria a “resistência” à 

passagem do fluxo magnético, as figuras 10.a e 10.b, apresentam a analogia à Lei 

de Ohm na teoria dos circuitos elétricos: 

 

De (1), (2), (3) e (4), obtém-se : 
                                     
21 Edminister (1982). 
22 Kuphaldt (1996). 
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Øc =     N.i_                       (5) 

             Rc 

 

 
10.a – Circuito elétrico                        10.b – Circuito magnético 

 

Figura 10 – Circuito elétrico e circuito magnético 
 

 

A  indutância L, é definida como sendo fluxo magnético total através do 

indutor, dividido pela corrente que o atravessa.:  

 

L = N.Ø  / i                        (6)             

 

De (5) e (6), define-se a indutância em função do número de espiras e da 

relutância magnética. De forma que: 

 

L = N . N . i / i . R e, portanto: 

              
L  =  N²     /  R                   (7) 

 

Considere-se o circuito magnético com a inclusão de um entreferro, 

conforme as figuras 11.a e 11.b a seguir. 
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  Figura 11.a                                                            Figura 11.b 
 

Figura 11 – Circuito magnético com a inclusão de um entreferro. 

 

 

A figura 11.a apresenta o núcleo analisado anteriormente, modificado com 

a inclusão de um entreferro (gap) de dimensão g, o qual tem a função de limitar o 

valor do fluxo magnético, através da introdução de relutância magnética no 

circuito, de maneira a impedir a saturação do núcleo. Sem a utilização do 

entreferro seria necessário aumentar-se o volume do núcleo e portanto, seu peso 

e seu custo, para evitar a saturação, o que o impediria de responder 

adequadamente às condições normais de operação.  

Como as linhas de fluxo magnético atravessam o entreferro, há o desvio 

periférico de algumas linhas de campo magnético, conforme apresenta a figura 

11.b. Esse campo periférico é entendido como uma ampliação da área da secção 

transversal do entreferro (Ag). Pela Lei de Ampère, pode-se escrever que:  

 

F = N.i = Hc.lc + Hg.lg 
  

Onde, conforme anteriormente: 

 

Hc.lc = Bc . lc    =   _Øc_  . lc    =   Øc. Rc 

             µc              µc . Ac 
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e: 

 

Hg.lg = Bg  . lg     =   _Øg_  . lg     =    Øg. Rg 

             µg                µg . Ag 

 

Conforme as Leis de Magnetismo de Gauss:      
 

      ∫ = 0da.B           

 

Utilizando o equivalente elétrico a um circuito magnético com um 

entreferro de ar, os produtos Rc.Ø e Rg.Ø, por analogia, seriam as quedas de 

tensão no núcleo e no entreferro respectivamente, conforme figura 12. 
 

 

                                                      
 

Figura 12 - Equivalente elétrico de circuito magnético com um entreferro. 

 

Onde: 

 

Øc = Øg = Ø 

 

Então: 
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F = (Rc + Rg ) . Ø 
 

A equação acima, derivada da Lei de Ampère, pode ser interpretada por 

analogia, como a Lei das Tensões de Kirchhoff, da teoria dos circuitos elétricos, ou 

seja: 

∑ .Rk Ø ∑= Fkk  

1.5.5  Definição de bobina e núcleo para reator eletromagnético 

Será feita a aplicação, conforme tratativas anteriores, a um circuito 

magnético característico de um reator para lâmpadas de descarga de vapor de 

sódio a alta pressão de 70 W de potência, cuja corrente de regime é igual a 0,98 

A, conforme apresenta a tabela23 03, e tensão de arco nominal de 90 V, conforme 

diagrama trapezoidal da lâmpada apresentado na figura 08. O núcleo será 

composto por um pacote de chapas conforme modelo apresentado na figura 13, 

de forma que a secção transversal do elemento central seja quadrada cuja área é 

645,16 mm2. 

Como a tensão de alimentação do sistema é 220 V e a tensão na 

lâmpada, em regime, é igual a 90 V, pela Lei de Kirchhof, a queda de tensão no 

reator deverá ser 130 V. 

Tem-se que a corrente na lâmpada, quando em regime, deve permanecer 

em 0,98 A, com a queda de tensão de 130 V, tem-se o módulo da impedância do 

reator, Z = 130 V / 0.98 A = 132,65 Ω, para a simplificação, como a reatância da 

bobina é extremamente maior que sua resistência, desconsiderando esta última, 

tem-se que : XL = Z = 132,65 Ω. 

 

Como: XL = 2.π.f.L  => L = 0,352 H 

                                     
23 ABNT NBR 13593/96 (1996); COPEL NTC 810042 (2005). 
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Tabela 03  – Dados para lâmpada de vapor de sódio a alta pressão 70 W. 

 
 

 
           *   NTC : referência da Norma Técnica Copel. 

           **  A corrente na rede considera a correção do fator de potência. 

1.5.5.1 Determinação do fluxo magnético no núcleo do reator em questão. 

Para o dimensionamento do reator, será utilizada a chapa de aço-silício 

apresentada na figura 11, referência EI P 100. 

 

 
 

 

 
               

Figura 13 – Chapa de aço-silício fabricação Magnometal (anexo 1) para núcleo de 
reator – dimensões em milímetros. 
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Conforme visto anteriormente, a relutância no entreferro é: 

 

Rg = lg / (µg . Ag) 

                                                                                     

Sendo µg – permeabilidade magnética do ar =  4.π. 10-7     [  Wb / (A . m) ] 
 

De (7) desconsiderando por simplificação a relutância no núcleo 

(desprezível em comparação à relutância no  entreferro) e o desvio periférico de 

linhas de campo no entreferro: 

 

                                                                                               

Rg =  1,3 . 10-3      /  (4.π. 10-7 . 645,16 . 10-6    ) =  1,6 . 106      [ A / Wb ] 

                    

N = ( L . Rg)1/2       =   751 espiras.  

 

Considerando a ligação do ignitor conjugado24 => 75 + 676 espiras      

 

 

Como visto anteriormente:   

 

         Øc = Øg = Ø 

    

 

E  :   Ø = N.i / (Rc + Rg)  como Rg >>Rc => Ø = N.i / Rg   
 
De onde se tem o fluxo magnético necessário para no núcleo do reator: 

 

   Ø = 751. 0,98 / 1,6 . 106    =  460.10-6   Wb 
                                     
24 ABNT NBR 13593/96 (1996); COPEL NTC 810042 (2005). 
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1.5.5.2 Determinação do limite máximo de fluxo magnético estabelecido pelo 
fabricante das chapas de aço-silício 

Para determinação do fluxo magnético máximo para o núcleo formado 

pelas chapas de aço-silício com dimensões apresentadas na figura 13, foram 

utilizados fórmula e dados fornecidos através de catálogo do fabricante Magmetal 

(anexo 01), apresentados a seguir.  

                                                                                       

Bm = α / (K.N)              

 

Sendo: 

 

Bm - Indução magnética máxima [Gauss/Volt]; 

K - fator de empilhamento, para núcleo blocado = > K= 0,91; 

N - Número de espiras. 

α - constante dependente do material e forma, obtida das tabelas das 

lâminas (anexo 1). 

 

Transformando as fórmulas para unidades do sistema internacional: 

 

Bm = α / (10.000 . K.N)       [Wb/(m2.V)]  

 

O modelo de chapa utilizado para o dimensionamento, consta no catálogo 

(anexo 1), identificado pela referência EI P 100, com os valores:  

                                        

α =  58,1.103,     

                         

Bm = 58,1 . 103   /  (10.000 . 0,91 . 751) =  0,008501 [Wb/(m2.V)] 
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A área do núcleo =  645,16 . 10-6   [m2] , bem como a tensão no reator, 

conforme visto acima é de 130 V. 

 

Øm = Bm . A.V = 712,98 . 10-6     [Wb]   . 

 

Desta forma temos que  Øm > Ø. Como o fluxo magnético necessário ao 

reator, para o presente caso prático, é inferior ao máximo, não há a saturação do 

núcleo. 
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1.6 TIPOS DE REATORES 

 

O mercado de reatores para lâmpadas de descarga de alta pressão, é 

dominado pela tecnologia de eletromagnéticos, de construção simples e muito 

robusta. Todavia, já existem reatores eletrônicos disponíveis. 

1.6.1 Reatores eletromagnéticos 

Os atuais reatores para lâmpadas de descarga de vapor de sódio a alta 

pressão, são do tipo eletromagnético e necessitam de um indutor submetido a 

baixas freqüências (60/50 Hz) para limitar a corrente sobre a lâmpada. Como o 

reator está submetido a baixas freqüências, o volume e peso dos componentes 

reativos tornam-se representativamente elevados, quando comparados à solução 

eletrônica. 

 

Existem basicamente cinco tipos de reatores eletromagnéticos25: 

 

a) Reator de bobina única: Uma única bobina pode ser utilizada quando a 

tensão de alimentação está próxima da tensão de partida e de 

operação requeridos pela lâmpada de descarga de alta pressão. Desta 

forma, a única função do equipamento é limitar a corrente do arco 

elétrico, este tipo é normalmente utilizado em lâmpadas de vapor de 

mercúrio a alta pressão; 

b) Autotransformador de alta reatância: Utilizado quando a tensão de 

alimentação é representativamente diferente daquela necessária ao 

funcionamento da lâmpada de descarga. Este reator é formado por 

duas bobinas que formam o autotransformador de utilização comum 

para lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão, com ignitor 

conjugado; 

                                     
25 OFFICE of Energy Efficiency U.S. Departament of Energy (2005) 
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c) Autotransformador de potência constante: Este tipo de reator utiliza um 

capacitor em série com a lâmpada. Esse capacitor permite o controle 

de potência da lâmpada. Este tipo do reator é um dos mais utilizados 

nos Estados Unidos, notadamente para lâmpadas de descarga de alta 

potência. 

d) Isolado a potência constante: Este reator é utilizado no Canadá, para 

atendimento de normas de segurança. Possui isolação elétrica entre as 

bobinas do primário e secundário, como prevenção à eventual 

energização do conjunto com a tensão primária, que no Canadá chega 

freqüentemente a 377 V. 

e) Regulado: é um reator de três bobinas. O reator propriamente dito mais 

duas bobinas para controle de tensão. Esse reator permite o melhor 

controle de potência da lâmpada e é dos mais eficientes em termos de 

perdas, todavia é um reator mais pesado e mais caro que os outros. É 

mais utilizado nos Estados Unidos em aplicações na indústria pesada, 

como as siderúrgicas e mineração onde são utilizados longos cabos de 

alimentação com o objetivo de, além da regulação de tensão, prolongar 

a vida útil das lâmpadas, reduzindo custos de manutenção. 

1.6.2 Reatores eletrônicos 

Os reatores eletrônicos para lâmpadas de descarga foram introduzidos 

nos anos noventa, oferecendo a possibilidade da dimerização contínua (variação 

da luminosidade da lâmpada) e a miniaturização, ambos diretamente ligados à 

eficiência energética do sistema. 

O circuito eletrônico converte o sinal de entrada em alta freqüência, isto 

permite melhorar o rendimento luminoso, prolongar a vida útil da lâmpada, 

melhorar o controle da qualidade do espectro de cores e otimizar a eficiência do 

sistema de iluminação26. 

                                     
26 Chueiri e Bianchin (1999). 
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Os reatores eletrônicos também permitem a integração com sistemas de 

automação de iluminação, controlando o iluminamento complementando a 

iluminação natural, na medida necessária, controlando consumo e utilização.  

A utilização de conversores que operam em altas freqüências tem como 

principal conseqüência a redução de peso e volume além de outros benefícios, 

podendo-se incorporar ao equipamento: 

a) Circuito que manterá a potência entregue à lâmpada constante, 

independentemente de variações de tensão de entrada; 

b) Circuito que se adapte às variações de características entre lâmpadas 

de diferentes marcas/fabricantes, controlando a potência entregue às 

mesmas; 

c) Circuito que se adapte às variações de comportamento da lâmpada ao 

longo dos anos (envelhecimento), mantendo constante a potência 

entregue às mesmas; 

d) Circuito fotosensor, para acionamento do reator durante o período 

noturno e desligamento no período diurno; 

e) Elevação do fator de potência do conjunto. 

1.6.2.1 Características relevantes do reator eletrônico 

O diagrama apresentado na figura 14 mostra de maneira esquemática os 

blocos principais que demonstram o funcionamento de um reator eletrônico27.  

O bloco rede CA representa a alimentação da rede elétrica, cujo sinal é 

retificado no estágio Conversor CA – CC, bem como energiza a fonte auxiliar, 

responsável pelo fornecimento de energia aos demais blocos do sistema, nas 

condições particulares exigidas por cada circuito. 

O bloco Inversor e circuito de ignição é o centro de processamento do 

sistema, onde são desempenhadas as funções de chaveamento, técnica de 

transformação de sinal em corrente contínua para a freqüência desejada, e 

monitoração e controle dos parâmetros de funcionamento da lâmpada, como 

                                     
27 Batschauer (2002). 
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tensão de arco, freqüência, corrente, potência entregue, e outras, de acordo com a 

complexidade do projeto. 

E o bloco final, representando a lâmpada a vapor de sódio de alta 

pressão, cuja vida útil e desempenho são os principais objetivos do sistema. 

 
 

 
Figura 14 – Diagrama em blocos de um reator eletrônico.  

 

1.6.2.2 Potencial de desenvolvimento tecnológico para o reator eletrônico28 

Um dos diferenciais do reator eletrônico é a possibilidade de controle 

através da tecnologia sem fio. Novos protocolos, em desenvolvimento, otimizam a 

conexão com sensores de luminosidade e de presença. Esses reatores, depois de 

plenamente desenvolvidos, determinarão um novo nível de eficiência aos sistemas 

de iluminação, permitindo controle pela distribuidora de energia, ou gerenciadores 

de energia remotos. 

O investimento em pesquisa tende a obter como resultado a contínua 

redução das perdas no reator. Estima-se que estas perdas tenham um potencial 

de redução de até 50%. Soma-se a isso, o desenvolvimento de melhor relação 

custo benefício da dimerização, que viabilizará o controle integrado da iluminação 

de acordo com a luz natural. 

A utilização da microeletrônica em reatores é a chave para a integração 

entre lâmpada e reator. O desenvolvimento continuado eliminando o sistema 

formado por reator e lâmpada, poderá reduzir o tamanho do equipamento e 

incrementar novas aplicações, como a sinalização horizontal em rodovias. 

                                     
28 Programa Procel eficientização Eletrobrás (2006). 
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1.6.2.3 Características do reator eletrônico no controle do arco elétrico 

Mínimas variações na corrente de alimentação podem ter grandes efeitos 

no arco elétrico e suas propriedades. O controle de tensão e corrente via circuitos 

de estado sólido permite redução significativa dessas variações. Todavia mais 

pesquisa e desenvolvimento são necessários de maneira a prevenir: dano ao 

eletrodo, o que limita a vida útil da lâmpada; a separação de cores no arco, que 

reduz a qualidade de reprodução de cor; e a ressonância acústica. A drástica 

redução do efeito de ressonância acústica trará profundos benefícios na 

reprodução de cores bem como na vida útil da lâmpada29. 

A ressonância acústica é o grande problema da operação de lâmpadas de 

vapor de sódio a alta pressão em alta freqüência. Ainda não há um consenso na 

comunidade científica sobre a melhor técnica para evitar o seu surgimento30.  

As formas visíveis de ressonância acústica são distorções nas 

extremidades do arco elétrico, deslocamento do arco em direção à parede do tubo 

de descarga, compressão parcial do arco e instabilidades com flutuações na luz. 

Pode-se verificar a presença de ressonância através das medidas de tensão e 

corrente na lâmpada, através das quais se pode calcular o valor da impedância da 

lâmpada, que é alterado quando o fenômeno da ressonância acústica se 

manifesta. A figura 15  apresentada exemplo do fenômeno. 

 

 
 

Figura 15 – Ressonância acústica em tubo de descarga de lâmpada de vapor de 
sódio a alta pressão. 

                                     
29 Batschauer (2002). 
30 Yan et al (2000). 
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1.7 CONSIDERAÇÕES MERCADOLÓGICAS DOS REATORES  

Conforme exposto anteriormente, o potencial de desenvolvimento técnico 

do reator eletrônico para lâmpada de vapor de sódio a alta pressão é magnífico, e 

no atual estado da arte já exibe representativas vantagens tecnológicas em 

relação ao eletromagnético, seja em tamanho, peso, possibilidade de controle, 

integração de funções, redução de perdas, entre outras relatadas. 

A quase totalidade percentual da aplicação de reatores para lâmpada de 

descarga de vapor de sódio, devido às características desse tipo de lâmpada já 

mencionadas, é na iluminação pública. Desta forma, no Brasil, o grande 

comprador é o poder público, já que o artigo 30 da constituição brasileira 

estabelece as competências dos municípios, onde em seu inciso V, especifica que 

cabe aos municípios "organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial". 

Como a iluminação pública é considerada como um serviço público de 

interesse local e também de caráter essencial, cabe aos municípios a 

responsabilidade pela prestação desse serviço.  

Antes das privatizações ocorridas a partir de 1996, grande parte dos 

sistemas de iluminação pública era mantida pelas concessionárias de distribuição 

de energia elétrica. Após a privatização, muitas delas não tiveram interesse na 

continuidade desse serviço, optando por se concentrar em seu negócio, venda de 

energia e gestão das redes de energia elétrica. Com isso, muitas distribuidoras 

transferiram para os municípios os parques de iluminação pública. 

Além do grande parque instalado de reatores eletromagnéticos, 

padronizado através de documentação técnica por parte das grandes 

concessionárias, toda a compra do poder público está amparada em 

procedimentos licitatórios, baseados em dita documentação, o que dificulta a 

introdução de novas tecnologias e que, somado à seguinte recomendação que 
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consta no código de defesa do consumidor, Lei Federal 8078 de 11/09/1990(Art. 

39):  

é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços: colocar, no mercado de 
consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas 
técnicas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas 
específicas não existirem, pela ABNT ou outra entidade credenciada pelo 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - 
Conmetro 

Estabelece forte barreira legal aos reatores eletrônicos. 

Tendo em conta o impedimento definido pelo código de defesa do 

consumidor, e visto a inexistência de normalização nacional sobre reatores 

eletrônicos, bem como a escassez de normas internacionais sobre o assunto. 

Ambas comprovadas através de buscas na internet e consulta a membros da 

equipe de pesquisa e desenvolvimento na área de reatores eletrônicos no Lactec 

– Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento que reforçaram não ter 

conseguido qualquer Norma técnica reconhecida sobre o tema. Fica estabelecida 

uma barreira legal à aplicação desses produtos, ou seja, a empresa que 

comercializar esse tipo de produto estará incorrendo em ilegalidade perante seu 

consumidor. 

Aliada a esta, existe outra barreira não menos importante, de cunho 

econômico: o preço de aquisição de um reator eletromagnético é muito mais 

competitivo que o eletrônico, pois além da tecnologia dominada, e o parque 

produtivo amortizado, tem uma escala de produção ampla e bem definida. 

Há ainda restrições de ordem técnica, a primeira no que diz respeito à 

percepção de robustez do equipamento eletromagnético frente ao eletrônico, 

apresentando comprovada resistência a fatores de campo como, principalmente, 

variação climática e sobre tensões, e a segunda o problema da ressonância 

acústica, tratada no presente trabalho, e que ainda carece de atenção por parte 

dos pesquisadores. 

Os aspectos abordados nos levam a projetar longevidade na utilização 

dos reatores eletromagnéticos, justificando o investimento no parque produtivo 

desse tipo de equipamento, bem como o presente trabalho. 
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1.8  PROCESSO TRADICIONAL DE CALIBRAÇÃO  

1.8.1 Processo produtivo do reator eletromagnético 

O processo produtivo de reatores eletromagnéticos é composto pela 

separação das chapas de aço-silício, de formato E, montagem da base do núcleo, 

inclusão da bobina na perna central e fechamento do circuito magnético através 

da inclusão das chapas de formato I, que são fixadas à base através de processo 

de soldagem ou fixação por parafusos. 

Já a etapa de calibração consiste em adequar o conjunto núcleo e 

enrolamento, através do ajuste do fluxo magnético, o que é obtido com a variação 

no volume do entreferro, de forma a obter a reatância projetada à operação de 

determinada lâmpada.  

Como apresentado anteriormente, a reatância indutiva varia 

proporcionalmente com a indutância e esta, com o fluxo magnético que tem como 

variável a distância do entreferro. Considerando o conjunto de chapas que forma o 

núcleo, a distância individual de cada chapa, determina o volume do entreferro, o 

qual é utilizado para o ajuste da reatância. 

Este ajuste se faz necessário devido a variações que ocorrem no processo 

produtivo, principalmente, nos seguintes pontos: 

 

a) Irregularidade no volume do entreferro, ocasionado pelo processo de 

montagem do núcleo, quando do fechamento do circuito magnético, 

seja no processo de solda, como na fixação através de parafusos; 

b) Eventual variação no número de espiras da bobina, reflexo de 

eventuais falhas no processo de bobinagem; 

c) Variação do número de chapas utilizadas na montagem do núcleo, por 

falha no processo de separação; 

d) Variação, entre diferentes lotes, das características magnéticas e 

dimensões das chapas que compõem o núcleo. 
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Todas essas variáveis interferem, como visto anteriormente na reatância 

do sistema e desta forma, tornam a calibração o ponto crítico do processo 

produtivo já que qualquer inadequação levará ao sucateamento do produto 

acabado. E assim incorrendo em pesada perda de material e mão de obra, tendo-

se em conta que após o processo de resinagem, normalmente parte do processo 

de encapsulamento, descrito à frente, não é viável o reaproveitamento tanto das 

chapas de aço-silício, como da bobina. 

1.8.2 Calibração pelo método da medição Indireta ou tradicional 

O processo de calibração tradicional consiste no ajuste do volume do 

entreferro, através da medição indireta da reatância, o que é feito através da 

injeção de um sinal alternado, normalmente de 60 Hz, e da medição da corrente 

elétrica circulante.  

 Dito ajuste é efetuado, como mencionado anteriormente, através da 

alteração do volume do entreferro, que no processo produtivo tradicional, se dá 

através de batidas com um martelo, preferencialmente de material não magnético, 

nas chapas de fechamento, no formato I, logo acima do segmento central das 

chapas E, onde está instalado o enrolamento, conforme apresentado na figura 16. 

Este processo mecânico altera o valor da reatância e portanto, da corrente 

elétrica, e está completo quando o valor da mesma no circuito formado pela fonte 

de sinal e o reator em calibração atinja a corrente de projeto e assim o reator seja 

considerado como calibrado. 

Este processo de calibração, aplicado ao sistema produtivo, além de 

inúmeras variáveis não controladas, como nível de atenção do operador, 

temperatura, tensão aplicada, calibração dos equipamentos utilizados, erros de 

leitura, resistências de contato, ainda por vezes amassa as chapas de aço-silício e 

acaba por aumentar as perdas no circuito magnético. 
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Figura 16 – Apresentação da calibração manual por medição indireta. 
 

 

Salvo a introdução de um posto de verificação de calibração antes do 

encapsulamento, o que não é comum devido ao custo que representa, eventual 

problema de calibração será constatado apenas em inspeção de produto acabado. 

Esta é feita por amostragem e onde o desempenho negativo de algumas peças 

pode comprometer todo um lote. Na ausência desta inspeção final ou no caso de 

aprovação do lote, o problema de calibração apenas será observado na utilização 

do equipamento, quando há devido acompanhamento, através do desempenho da 

lâmpada seja em vida útil como em rendimento. 
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1.8.3 Características de Encapsulamento. 

Aliado ao atendimento de requisitos adequados ao tipo de instalação, ou 

seja, às condições ambientais às quais o equipamento estará exposto, o invólucro 

dos reatores eletromagnéticos possui outras funções de relevante importância, 

sendo as principais: 

 

a) Manutenção da calibração. Conforme detalhamento do processo, feito 

anteriormente, pode-se constatar que qualquer choque mecânico no 

núcleo do reator pode alterar o ajuste de fábrica, e assim, desviar o 

reator de suas características nominais, comprometendo seriamente a 

operação do conjunto; 

b) Redução do ruído audível. O fato do núcleo magnético, composto de 

um bloco formado por chapas laminadas, estar submetido à tensão 

alternada, o que provoca a criação de campo eletromagnético 

alternativo e, portanto, esforços de atração e repulsão entre as 

diferentes chapas, vem ocasionar a vibração comum em circuitos 

dessa natureza, sendo os mais comumente encontrados reatores e 

transformadores. Tal vibração provoca o ruído audível característico, 

que pode ser minimizado através da aplicação de verniz isolante, com 

características físico-químicas adequadas à aplicação ao núcleo, 

aumentando a fixação do conjunto de chapas reduzindo espaços 

vazios, antes do encapsulamento final; 

c) Aumento de massa para troca de calor. O processo de resinagem, 

onde é utilizada carga inerte, normalmente pedra quartzo e massa de 

pó de mármore, termina por formar um conjunto sólido de massa, 

volume e área de troca de calor, maiores que as do núcleo, o que, 

além de protegê-lo de quaisquer impactos, facilita a dissipação de 

energia em forma de calor, permitindo o equilíbrio térmico do sistema a 

uma temperatura inferior àquela do núcleo original.  
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CAPÍTULO II – SISTEMA AUTOMÁTICO PARA CALIBRAÇÃO DE REATORES 

 
O novo sistema visa, além de eliminar a necessidade de julgamento do 

operador, bem como sua ação direta sobre a calibração, minimizar as imprecisões 

devidas às variáveis não controladas ou cujo controle teria elevado impacto 

econômico no sistema produtivo, tornando o processo automático e mais 

confiável.  Dentre estas variáveis estão: temperatura, tensão aplicada, aferição 

dos equipamentos utilizados e resistências de contato. 

2.1  DIFICULDADES NA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Para avaliação do status tecnológico, no que tange à calibração de 

reatores eletromagnéticos, foi estabelecido formulário de pesquisa (anexo 02), 

com o objetivo de obter informações preliminares e que não expusessem 

conhecimento produtivo específico, ou qualquer outro diferencial tecnológico que 

pudesse ser caracterizado como segredo industrial, de forma a facilitar a obtenção 

de informações, bem como preservar o conhecimento do fabricante. 

Para estabelecimento do alvo desta pesquisa, foi considerado o cadastro 

da Eletrobrás, órgão do governo federal gerenciador do programa de 

eficientização do consumo de energia elétrica, dos fabricantes de reatores para 

lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão, e que possuíssem o selo Inmetro – 

Instituto Nacional de Metrologia (anexo 03). O que os posiciona em um nível 

diferenciado, em relação aos demais fabricantes, tanto em termos de 

desenvolvimento tecnológico, como estrutura organizacional. 

Apenas um dos fabricantes, com atuação mundial e matriz européia, 

respondeu à mensagem, ressaltando que as informações solicitadas eram 

consideradas como segredo industrial pela empresa e, desta forma, não 

divulgáveis. Não houve qualquer pronunciamento por parte dos demais 

consultados. 
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Parte das informações necessárias foi obtida de forma indireta, através da 

equipe de pesquisa do Lactec – Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento 

que, tendo atuado no desenvolvimento de tecnologia específica para a área de 

iluminação pública e, com esse objetivo, teve acesso a diferentes linhas de 

produção de fabricantes de reatores eletromagnéticos.  

Ditas informações, as quais, no interesse da preservação de 

conhecimento que eventualmente venha a ser considerado como segredo 

industrial, não serão nominados os fabricantes, dão conta que, empresas com 

recursos tecnológicos e participação mercadológica importantes, fazem uso do 

sistema tradicional de calibração, validando portanto a continuidade do presente 

projeto de pesquisa. 

2.2  PROPOSTA DE NOVO PROCESSO DE CALIBRAÇÃO 

Com o objetivo de minimizar a influência de alterações de valores das 

principais variáveis de processo, norteia o presente trabalho a busca pela 

independência, dentro das limitações econômicas impostas à montagem do 

protótipo pelo financiamento com recursos próprios,  da influência da alteração de 

variáveis que interferem diretamente no resultado final da calibração, como: 

qualidade da avaliação do operador, variação de temperatura,  calibração de 

instrumentos de medição de campo ou oscilações nas grandezas tensão, 

freqüência e corrente elétrica,  todas sujeitas à introdução de erro no sistema 

quando utilizado o método tradicional de calibração, conforme exposto 

anteriormente onde se trata da avaliação do referido processo. 

 De forma a contemplar esse objetivo, o presente projeto visa substituir o 

processo de calibração através da medição indireta, já apresentado, por um 

processo automático de comparação entre um reator a calibrar e outro de 

referência, calibrado em laboratório em condições controladas, bem como de ação 

mecânica sobre a peça em calibração. 

Para tanto a figura 17 apresenta o diagrama em blocos do sistema. 
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Figura 17 – Diagrama em blocos básico do dispositivo de calibração. 

 

Este processo de comparação entre reatores: calibrado e a calibrar, 

pretende minimizar influências de características humanas, tais como: stress, 

motivação, cansaço entre outros, que são variáveis ao longo do tempo e, portanto, 

durante a produção de determinado lote, além de minimizar variações de 

temperatura, tensão de alimentação bem como alterações na calibração de 

instrumentação utilizados na linha de produção. 

Como processo de comparação, identificado na figura 17 pelo bloco coleta 

de dados do reator em calibração, optou-se como elemento sensor de calibração, 

pela simplicidade de execução, bem como pela característica intrínseca de 

comparação, pelo circuito em ponte simétrica (figura 21) apresentado no decorrer 

do presente trabalho, minimizando a influência das variáveis envolvidas visto que, 

tanto a peça utilizada como padrão de comparação, ou seja um reator calibrado 

em laboratório, quanto aquela em calibração, estão sujeitas às mesmas condições 

ambientais. 
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2.3  ESTUDO DE PONTES DE MEDIÇÃO31  

2.3.1 Circuitos em ponte 

Os circuitos em ponte são formados por dois pares de componentes, 

conectados em um circuito série – paralelo, interligados a uma fonte de tensão 

tendo instalado entre os nós centrais, um detector de tensão, denominado detector 

de zero, condição que indica o equilíbrio da ponte32. 

Uma utilização muito comum dos circuitos em ponte é a determinação de 

características de um componente desconhecido através da comparação.  

Na figura 18, qualquer um dos quatro resistores pode ser o resistor de 

valor desconhecido, e seu valor pode ser determinado através de uma razão entre 

os outros três resistores cujas resistências são conhecidas.  

 

 
 

Figura 18 – Circuito em ponte. 
 

Quando a ponte está na condição de equilíbrio, ou seja, quando não há 

indicação de tensão no detector de zero, a razão entre as resistências é 

apresentada a seguir: 

                                     
31 Carr (1979). 
32 Edminister (1978). 
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Na condição de equilíbrio:     ( R1 / R2 )   =   (  R3 / R4 ) 

 

Uma das vantagens da utilização do circuito em ponte, para medição de 

resistência, está no fato de que a tensão da fonte é irrelevante. Apesar de que, 

quanto maior a tensão aplicada, maior a tensão entre os pontos do detector de 

zero, tornando mais sensível a detecção de um desbalanço entre as resistências. 

Tensões mais elevadas, portanto, permitem incrementar a precisão da medição. 

Todavia, não há introdução de erro como resultado da utilização de uma tensão 

maior ou menor, como alimentação do circuito ponte. 

Da mesma forma ocorre com a ponte de impedâncias, apresentada na 

figura 19, apenas com a diferença que a equação de equilíbrio é composta por 

números complexos, o que implica que as impedâncias dos componentes dos dois 

divisores de tensão, devem ser iguais tanto em módulo como em ângulo de fase33. 

Para a função de detector de zero, deve ser utilizado medidor cuja 

sensibilidade possa detectar tensões alternadas de muito baixa intensidade onde, 

por vezes, é utilizado um osciloscópio.  
 

 
Figura 19 – Circuito ponte de impedâncias. 

                                     
33 Edminister (1978). 
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A equação que proporciona o equilíbrio da ponte constituída por 

impedâncias: 

 

Z1 / Z2  =  Z3 / Z4 

 

Os circuitos em ponte podem ser aplicados para a medição de quaisquer 

dispositivos discretos, sejam: capacitores, indutores ou resistores. Como em um 

circuito de medição em ponte, o dispositivo de valor desconhecido é confrontado 

com outro de valor determinado, considerado como padrão, pode ter seu valor 

determinado diretamente através da ponte, ao atingir-se a condição de equilíbrio, 

ou indiretamente através de cálculo. 

2.3.2 Pontes Simétricas e Assimétricas 

As pontes em corrente alternada, podem ser classificadas como 

simétricas, quando a ponte atinge o equilíbrio a partir de uma impedância similar 

àquela a determinar, colocada do mesmo lado da primeira, posições Z1 – Z3 ou  

Z2 – Z4. Já a classificação como assimétrica, ocorre quando o equilíbrio é atingido 

através da utilização de impedâncias paralelas para equilibrar impedâncias série, 

ou ainda, capacitâncias equilibrando indutâncias, montadas nas posições Z1 – Z4 

ou Z2 – Z3. 

2.3.3 A ponte de Maxwell-Wien 

A ponte de Maxwell-Wien, refere-se à aplicação de uma variação do 

circuito em ponte, com o objetivo de medição precisa de indutâncias. 

Este circuito de medição classificado como ponte assimétrica, é baseado 

na comparação, através da conexão em ponte, entre a indutância a determinar em 

paralelo a um resistor e um capacitor. A comparação entre indutores, através de 

uma ponte simétrica de precisão similar à conseguida com a utilização de 

capacitor são de obtenção mais difícil, além do que a comparação com outro 
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indutor pode não apresentar praticidade devido a indutância mútua, como será 

mencionado mais a diante. 

Devido à defasagem no ângulo da corrente, em relação a tensão, 

existente entre indutores e capacitores, a reatância capacitiva pode balancear a 

reatância indutiva, caso estejam posicionadas em ramos opostos da ponte, como 

apresentado na figura 20. 

 
 

 
 

Figura 20 – Ponte de Maxwell – Wien. 
 

 

Uma vantagem representativa da utilização da ponte de Maxwell – Wien 

para medição de indutâncias, alternativamente à solução de uma ponte simétrica 

de indutâncias, é a eliminação do erro de medida devido à indutância mútua entre 

os dois indutores. Esse efeito deve-se à interferência recíproca entre os campos 

magnéticos de dois indutores e, por conseguinte, como visto anteriormente, 

alteração do fluxo magnético o que altera o valor da indutância, e desta forma, o 

valor medido será diferente do real valor do indutor, quando separado daquele 

usado como referência na ponte. 
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A interferência entre os campos magnéticos pode ser difícil de eliminar e, 

ainda um pequeno acoplamento entre os dois indutores na ponte, pode introduzir 

um erro substancial. Sem o segundo indutor, como na ponte em estudo, este 

problema fica eliminado. 

Para maior facilidade na operação, são utilizados tanto o capacitor como o 

resistor variáveis devendo ambos, sofrer ajuste até se encontrar a posição de 

equilíbrio da ponte. 

A ponte de Maxwell – Wien independe da freqüência da fonte de tensão 

alternada, chegando, em alguns casos, a atingir o equilíbrio na presença de onda 

distorcida, somatória de várias freqüências.  

2.4 CIRCUITO PONTE UTILIZADO NO PROJETO  

A precisão de leitura de indutância através de uma ponte assimétrica de 

Maxwell-Wien é, como ressaltado anteriormente, melhor que a de uma ponte 

simétrica de indutâncias. Todavia de complexidade operacional, mesmo sendo o 

processo de comparação e não de medida, visto a seleção de capacitâncias e 

resistências variáveis para os diferentes calibres de reatores, levaram à escolha 

da simétrica para o presente desenvolvimento. Outra característica da ponte 

utilizada, é que elementos iguais, de mesma constituição, respondem de maneira 

muito próxima a variações de temperatura, assim sendo, mais uma variável que 

deixa de ser considerada na comparação. 

Importante ressaltar que a ponte, apresentada na figura 21, compara as 

impedâncias dos indutores, sejam o reator padrão ou de referência e o reator em 

calibração, identificadas como a soma vetorial da componente resistiva e da 

reatância indutiva. 

Tendo em conta que tanto o reator de referência, calibrado em laboratório 

e que servirá como padrão de comparação na ponte de medição, como a peça em 

calibração têm as mesmas características e composição, as componentes 

resistivas de cada bobina se equivalem e, portanto, estará se fazendo, em última 

instância, a comparação entre as reatâncias. 
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Para a aplicação do presente projeto, foi adotada a ponte simétrica da 

figura 21, onde Lx representa a indutância conhecida, e Ls a que se pretende 

calibrar. Apesar da eventual influência da indutância mútua, minimizada através do 

afastamento entre as peças muito maior do que aquele comumente aplicado a 

uma ponte de medição, desta forma, não havendo introdução de erro perceptível, 

sendo este um dos pontos a observar nos testes do protótipo. 

Para reduzir eventuais erros introduzidos pelo sistema de conexão elétrica 

entre os reatores seja por resistência do cabo de interligação, seja pela resistência 

de contato, ambos os reatores serão conectados com cabos de mesma bitola, 

mesmo comprimento e com conectores idênticos. Essa influência também deverá 

ser investigada quando da operação do protótipo. 
 

 
Figura 21 – Ponte de sensoriamento de calibração. 

 
 

Considerando que, conforme apresentado no Capítulo I - exemplo de 

cálculo do número de espiras, para um reator de 70 W, a reatância necessária é 

de 132,65 Ώ, foram utilizados como valores de R, um circuito série formado por um 

resistor de 50 Ώ e potenciômetro de precisão de 100 Ώ, de forma a não reduzir a 

sensibilidade do sistema às pequenas variações na reatância do indutor em 

calibração. A fonte de tensão que alimenta a ponte é de 24 Vac, o que apesar de 

reduzir a sensibilidade da ponte, proporciona maior segurança operacional, 

permitindo também menor dissipação de potência nos componentes. 
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CAPÍTULO III – IMPLEMENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 

3.1 ESTRUTURA MECÂNICA 

Parte considerável do desenvolvimento do protótipo importa no projeto 

mecânico da estrutura responsável não apenas pela sustentação do conjunto, mas 

também com a atribuição de adaptabilidade, tendo em vistas diferentes dimensões 

de núcleos a calibrar, bem como permitir a distribuição e alocação de vários 

sensores necessários à operação do sistema. 

Para tanto foi desenvolvido projeto do acionamento e do conjunto, 

conforme a especificação do projeto mecânico (anexo IV). 

A base do sistema, visto a preocupação de não interferência no campo 

magnético do reator em calibração, é composta por reforçada estrutura em 

madeira, com base de pedra tipo granito, o que dá sustentação e robustez (figura 

22). Nos suportes verticais, é montada a travessa superior, que suporta a estrutura 

do atuador mecânico (figura 36).                                                                                                               
 

      

Figura 22 – Suporte mecânico do conjunto de calibração. 
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3.1.1 Ação sobre o reator em calibração 

A ação mecânica sobre o reator em calibração, detalha na figura 26 e na 

descrição que a segue, será executada por um sistema moto redutor, cujo 

detalhamento é apresentado nos anexos IV, VI e VII. Este sistema será 

comandado através de um inversor de freqüência (3.4.3 – c) que por sua vez 

recebe sinais de controle do PLC (controlador lógico programável) (anexo V), de 

acordo com os valores de entrada do bloco de coleta de dados apresentado no 

diagrama em blocos básico do dispositivo calibrador apresentado na figura 17. 

3.2  AUTOMAÇÃO 

Para a etapa de automação do protótipo, fez-se a opção pela utilização de 

produtos de mercado, que oferecem disponibilidade, flexibilidade e confiabilidade. 

Já o desenvolvimento de hardware dedicado à aplicação, além de demandar 

maior tempo, implicaria em maiores custos. Tal esforço, seja o desenvolvimento 

de hardware dedicado, deve ser considerado em uma eventual etapa de 

industrialização onde, em função do volume de produção, pode apresentar 

expressiva redução de custos. 

A redução de custos advém principalmente, entre outras, pelo fato de 

limitar as funções àquelas efetivamente necessárias à aplicação. Contraponto ao 

hardware de mercado que devido à diversidade de aplicações que pretende 

atender, agrega inúmeras funções não utilizadas pela grande maioria dos 

sistemas de automação. Esta característica é de grande importância para o 

desenvolvimento de protótipo, onde há evoluções constantes naturais do 

processo. 

Basicamente o sistema de automação será composto por uma CPU 

(unidade de processamento central), personalizada na condição de um micro PLC, 

que será comandado por software dedicado a aplicação em questão. 

Este software permitirá a comparação, conforme já exposto, entre a 

impedância, e em última instância, considerando-se a componente resistiva 

constante durante a calibração, a reatância das peças em calibração e de 
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referência. Complementarmente, proporcionará o acionamento das interfaces de 

sinalização, que disponibilizarão as condições do processo automático de 

calibração ao operador, da mesma forma que gerenciará os sensores de proteção 

e posição, bem como os comandos do operador. 

 

3.3  TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

A tensão de saída do conversor de sinais (anexo VIII) responsável pela 

adequação do sinal da ponte às características da CPU, será monitorada através 

de uma entrada analógica de tensão do PLC, o qual receberá também, 

informações dos sensores de segurança. 

Esses sensores monitoram o posicionamento de peça a calibrar, limite de 

curso do atuador seja no avanço como no retorno, conforme diagrama em blocos 

apresentado na figura 23. 
 

 
 

 

 
 

Figura 23 – Diagrama em blocos do sensoriamento. 
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De acordo com a entrada que monitora tensão da saída de um conversor 

de sinal da ponte de medição, será ativada a saída do PLC que define o avanço 

ou recuo do dispositivo atuador. 

Para a detecção do sinal da ponte, é utilizada uma resistência variável em 

série com a entrada analógica de um conversor 0 – 20 mA para 0 – 10 V, que 

compatibiliza o sinal de saída da ponte de medição com a entrada do PLC. 

Através de software, desenvolvido para a aplicação em questão, serão 

considerados erros admissíveis (diferença entre peça a calibrar e calibrada), 

proteções contra sobre curso tanto de avanço como de recuo do atuador, 

comando da sinalização para interface com o operador. Esse sistema permite 

ainda implementação em uma evolução futura de verificação da tensão de 

calibração, pressão aplicada ao reator em calibração, entre outras. 
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3.4 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO PROTÓTIPO 

 
Para detalhamento do sistema de automação do protótipo, é apresentado 

o diagrama em blocos da figura 24 cuja descrição funcional dos blocos o segue. 

 
 
 

 
 

Figura 24 – Diagrama em blocos do sistema de automação. 
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Descrição dos blocos do sistema de automação. 

 

a) Comando do atuador 

Este bloco é responsável pelo movimento de avanço e retorno do 

acionador, através do comando do inversor de freqüência que aciona e protege o 

conjunto motor redutor apresentado na figura 25. Tem como pré-condição de 

operação os blocos de segurança, limite de tentativas de calibração, sensor de 

presença de reator a calibrar e o comparador. 

 

 
Figura 25 – Conjunto motor redutor. 

 

b) Bloco de segurança 

Este bloco tem por função bloquear o movimento do atuador, seja no 

avanço como no retorno. 

Os sensores de bloqueio estão divididos em: 

-  Fim de curso de proteção contra sobre curso do avanço do atuador; 

Tem por objetivo proteger o conjunto e o operador no caso de 

operação irregular do sistema. Estabelece um deslocamento limite, a 

partir do qual o sistema é desligado pelo subsistema de emergência. 
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-  Botão de emergência; 

Acionado pelo operador, caso observada alguma condição de risco, 

promove o desligamento do sistema, em qualquer sentido de 

movimentação, através do bloco de segurança. 

-  Fim de curso de sobre curso do retorno do atuador; 

Tem a função de proteção de retaguarda contra falha do fim de curso 

de retorno do atuador, que poderia ocasionar danos mecânicos ao 

sistema e risco ao operador. 

-  Reset de proteção atuada; 

O bloco de restabelecimento ou reset, cujo acionamento no protótipo é 

composto por uma comutadora com acionamento protegido por chave 

de segurança, objetiva que o retorno à operação, após uma condição 

de emergência, seja precedido por criteriosa análise da segurança do 

sistema, de responsabilidade do supervisor.  

A utilização de chave de segurança impede que o operador reinicie o 

processo após uma condição de falha sem a presença do supervisor. 
 

c) Bloco reator posicionado para calibração; 

Evita operação do sistema através de sensor indutivo montado na base do 

protótipo, caso não haja reator posicionado para calibração. Serve como elemento 

de segurança, bem como habilita o reinício do sistema após a retirada do reator 

em calibração. 
 

d) Bloco Início de calibração. 

No caso de operação manual, característica do protótipo, o operador, após 

posicionar e conectar eletricamente o reator a calibrar ao sistema de comparação, 

comanda o início da operação através do presente bloco. 
 

e) Bloco de Limite de tentativas para calibração; 

Este bloco tem a função de prover mecanismo de proteção contra algum 

problema de calibração que faça o sistema tentar atuar acima do tempo e número 

máximo de tentativas parametrizadas. Caso isso venha a ocorrer, a liberação do 
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sistema dar-se-á através da operação reset de proteção atuada, para a qual, 

conforme mencionado anteriormente, deverá ser chamado o supervisor. 

Este bloco também aciona o bloco de sinalização, de maneira a informar o 

operador da ocorrência.  
 

f) Comparador; 

O bloco comparador comanda o acionamento do atuador, através do bloco 

comando do atuador, conforme análise dos parâmetros: Saída de sinal da ponte 

de comparação, valor aceitável como reator calibrado e o valor acima do qual não 

haverá ação, de maneira a impedir o sistema de tentar calibrar reatores de 

potências diferentes daquele de referência. 

Este bloco também tem a função de acionar o bloco de sinalização de 

reator calibrado, informando ao operador ou ao sistema de alimentação 

automática, que pode ser colocada outra peça para calibração. 
 

g) Bloco de avanço do atuador; 

Este bloco comanda o avanço do atuador, de maneira a pressionar o 

núcleo do reator até a posição de calibração, momento em que o bloco de 

comando do atuador, aciona o bloco de retorno, de maneira a habilitar o sistema à 

próxima operação. 

O Bloco de avanço também é responsável pelo acionamento do bloco de 

sinalização de reator em calibração, de maneira a informar ao operador que, 

mesmo que não haja movimento visível no atuador, o sistema ainda está em 

calibração. 
 

h) Bloco de retorno do atuador; 

Depois de concluída a calibração, é acionado o bloco de retorno, 

responsável pela volta à posição de início do processo. 
 

i) Interface de comunicação 

O operador do posto automático de calibração toma conhecimento das 

condições de operação através de sinalizadores, que informam: calibração em 

processo, reator calibrado, ou problema na calibração.  
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3.4.1 Desenvolvimento do software 

Para desenvolvimento do software aplicativo, foi utilizada a plataforma de 

desenvolvimento proprietária do PLC já especificado, identificada como ZélioSoft 

2, disponibilizada pelo fabricante Schneider Electric. Esta plataforma possui 

ferramenta que foi de grande importância e utilidade durante o desenvolvimento 

da aplicação, que trata da simulação do real funcionamento da automação. 

A ferramenta permite conhecer a condição das saídas em função da 

simulação das variáveis de entrada o que permite a implementação e testes com 

grande facilidade, permitindo adequar o aplicativo às condições definidas pelo 

diagrama em blocos do sistema de automação, apresentado na figura 24. 

3.4.2 Definição do atuador 

Componente de extrema importância e interface mecânica entre o sistema 

de calibração e a peça a calibrar, o atuador mecânico faz pressão sobre o 

conjunto de chapas, com vistas ao ajuste do volume do entreferro, conforme 

detalhes tratados anteriormente. 

Devido à impossibilidade da reversão automática de um eventual sobre- 

curso do atuador, este deve possuir curto tempo de resposta, bem como 

velocidade de retorno, fundamental quando aplicado em linhas de produção. 

Inicialmente foi avaliada a aplicação de cilindro pneumático com ação 

comandada por uma válvula de controle com entrada analógica, o que permitiria a 

elevação na pressão até o atingimento do objetivo. 

Esta opção não resistiu a uma análise mais profunda, devido ao fato de 

não apresentar viabilidade econômica, pois associado ao valor do cilindro e 

válvulas de controle, havia a necessidade da instalação de um compressor de ar. 

Podendo ser objeto de avaliação para uma linha de produção que, normalmente, 

possui ferramentas pneumáticas e linha de ar comprimido, sua aplicação não se 

viabilizou para o presente desenvolvimento. 
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Outra opção considerada foi o motor de passo34, cujas características 

principais são velocidade de resposta e precisão de posicionamento. A 

desvantagem é de ordem econômica, pois esse dispositivo necessita de um 

acionamento específico e que, em conjunto com o motor, importa em um valor 

representativo, para o presente protótipo. 

Uma terceira opção é a de utilizar como acionador, um motor trifásico, 

comandado através de um inversor de freqüência, associado a um moto redutor. 

Esta solução apresenta condições econômicas de implementação, além de 

flexibilidade para ajuste das velocidades de avanço e retorno. 

3.4.3 Solução aplicada para conjunto atuador 

O conjunto acionador aplicado ao protótipo, está composto conforme 

figura 26, apresentada em forma de diagrama em blocos. 

 

 
Figura 26 – Diagrama em blocos do sistema acionador. 

 

                                     
34 Kosow (1982). 
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Descrição dos blocos do conjunto atuador. 

 
 

a) Sistema de Proteção e controle; 

 

Consiste em todo o Sistema de Automação, já descrito anteriormente, que 

coordena a ação do atuador, através do comando do inversor de freqüência, em 

função do sinal da Ponte de Calibração, bem como as proteções. 
  

b) Reator em Calibração: Sinal de saída da ponte para controle de 

calibração 

 

Conforme esquema de ligação apresentado na figura 21, do Capítulo II, 

que representa a ponte simétrica utilizada no projeto, optou-se, ao invés da 

utilização do sinal de tensão nos terminais do detector de zero, pela inclusão de 

um resistor em série com um transdutor 0 a 20 mA para 0 – 10 V, referência 

RMCN22BD, fabricação Schneider Electric, conforme catálogo disponível no 

anexo 8. 

Desta forma se pode efetuar o ajuste da corrente através do valor da 

resistência, de maneira a adequar a faixa de variação e a sensibilidade ao 

desequilíbrio da ponte compatibilizando o sinal, através do transdutor, às 

características de entrada do PLC. 

 

c) Inversor de freqüência; 

 

O inversor de freqüência é um equipamento que permite a variação de 

velocidade do motor, através da variação da freqüência de maneira a manter o 

torque, teoricamente constante em todas as velocidades. A figura 27 apresenta o 

diagrama em blocos do equipamento. 
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Figura 27 – Representação simplificada em blocos de um inversor de freqüência. 

 

Descrição dos blocos 

I - Circuito retificador (ponte retificadora a diodos) 

II - Circuito intermediário (filtro capacitivo) 

III - Circuito inversor (chave eletrônica, neste caso formada por 

transistores) 

 

O circuito retificador (I) transforma a tensão alternada de entrada em 

tensão contínua que é filtrada no circuito intermediário (II). Esta tensão contínua 

alimenta o circuito inversor (III). Através de tiristores ou transistores, o circuito 

inversor fornece corrente alternada de freqüência e tensão variáveis. Deste modo, 

um motor de indução trifásico acoplado pode ser operado com variação de 

velocidade. 

A unidade de controle é responsável pelo controle do chaveamento dos 

semicondutores do módulo de saída, bem como pelas proteções e medições 

disponíveis nos equipamentos de mercado. 

A figura 28 a seguir apresenta o comportamento idealizado do torque em 

função da velocidade para a máquina assíncrona. Com a variação da freqüência 

obtém-se um deslocamento paralelo da curva característica torque x velocidade 

em relação à curva característica para freqüência base. 
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             Figura 28 – Curva característica torque x velocidade.            

 

A variação da velocidade através dos inversores de freqüência baseia-se 

na equação a seguir, que define a velocidade de motores assíncronos de 

indução35: 
 

p/)s1(f.120N .1 −=  

onde: 

 

N = rotação [rpm] 

f1 = freqüência da rede [Hz] 

p = número de pólos do motor assíncrono de indução 

s = escorregamento do motor assíncrono de indução 

 

Pela equação percebe-se a possibilidade de obtenção de várias 

velocidades para um mesmo motor através da variação da freqüência. O inversor 

de freqüência atua como uma fonte de freqüência variável para o motor, 

permitindo um ajuste contínuo de velocidade e conjugado.  

                                     
35 Kosow (1982). 
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Através do equacionamento da máquina assíncrona36 sabe-se que o 

conjugado desenvolvido pelo motor assíncrono vale é diretamente proporcional ao 

fluxo de magnetização e à corrente no estator. 

Tem-se ainda que o fluxo de magnetização (Øm) é proporcional à relação 

entre tensão e freqüência aplicadas (V1 / f1) . Desprezando-se a queda de tensão 

na resistência e na reatância de dispersão do estator, apresenta-se que: 

 

Øm ≅  V1 / f1 
 

Já que o torque é diretamente proporcional ao fluxo de magnetização, 

para possibilitar a operação do motor com torque constante para diferentes 

velocidades, deve-se variar a tensão V1 proporcionalmente com a variação da 

freqüência f1 mantendo desta forma o fluxo constante. 

A variação V1 / f1 é feita linearmente até a freqüência base (nominal) do 

motor. Acima desta, a tensão que já é a nominal permanece constante e há então 

apenas a variação da freqüência que é aplicada ao enrolamento do estator. Desta 

forma, com V1 atingindo o valor da tensão nominal, constante, a relação V1 / f1, 

passa a se reduzir, com isto determina-se uma área acima da freqüência base 

(nominal) chamada região de enfraquecimento de campo, ou seja, uma região 

onde o fluxo começa a decrescer e, portanto, o torque também começa a diminuir. 

Do ponto de vista da potência disponibilizada ao motor, conforme figura 

29. É possível verificar que a potência disponível cresce até o limite da freqüência 

nominal, onde o sistema também se encontra à tensão nominal, a partir desse 

ponto, o sistema funciona a potência constante. 

Pode-se então dividir a operação do inversor em duas regiões 

características, cuja fronteira é a freqüência nominal de operação. A primeira 

região, onde a operação do equipamento se dá a torque constante, e a segunda, 

após a freqüência nominal, a potência constante. 

 

                                     
36 Kosow (1982). 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 63 

 
 

Figura 29 - Curva representativa da tensão V em função da freqüência f. 
 

 

Nas baixas rotações, conforme figura anterior, a potência fornecida pelo 

motor é baixa e como as perdas variam muito pouco nesta situação, o rendimento 

é menor, uma vez que as perdas se tornam proporcionalmente maiores em 

relação à potência fornecida pelo motor. A figura 30, a seguir, apresenta valores 

típicos de rendimento para motores assíncronos de indução. 
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   Figura 30 – Curva de torque x freqüência para motores auto ventilados 

com carcaça de ferro fundido.                    
 

d) Motor trifásico; 

Devido à necessidade de reversão no sentido de rotação, a utilização do 

motor trifásico é de extrema importância além de ser dispositivo robusto com larga 

escala de produção e disponibilidade de mercado. 

Na confecção do protótipo, foi utilizado motor trifásico de fabricação Weg, 

potência de 0,25 CV cujos dados estão apresentados no anexo VI. 
 

e) Redutor   

De maneira a adequar a velocidade do motor à aplicação, foi utilizado 

redutor com sistema coroa e rosca sem fim, apresentado na figura 31, de 

fabricação MWA tipo RAS-10 com redução de 60:1, desta forma a velocidade 

angular do motor de indução de aproximadamente 1800 rpm, fica reduzida a 30 

rpm, o que possibilita melhor resposta do sistema à variação de velocidade pelo 

inversor de freqüência, pois com menor velocidade inercial o controle é 

beneficiado, o que é de extrema importância tendo em vistas  o pequeno percurso 

do atuador. Dados referentes ao redutor utilizado estão disponibilizados através do 

anexo 07.  
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O redutor de velocidade é um dispositivo mecânico que reduz a 

velocidade angular (rotação) de um acionador. 

Seus principais componentes são basicamente: eixos de entrada e saída, 

rolamentos, engrenagens e carcaça. 

O redutor de velocidade é utilizado quando é necessária a adequação da 

rotação do acionador para a rotação requerida no dispositivo a ser acionado. 

Existem diversos tipos e configurações de redutores de velocidade, sendo 

os mais comuns os redutores de velocidade por engrenagens. Essas 

engrenagens, por sua vez, podem ser cilíndricas ou cônicas. Pode-se ainda utilizar 

o sistema coroa e rosca sem fim, conforme o esquema apresentado na figura 31. 

 
 

 
 

Figura 31 - Apresentação esquemática de um redutor a rosca sem fim. 
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f) Morsa modificada 

Para o atuador propriamente dito, era necessário um sistema de avanço 

rotacional, do tipo fuso. Através de avaliação da disponibilidade de mercado, 

chegou-se a um dispositivo de fixação (tipo morsa) para utilização em furadeira de 

bancada, fabricado em ferro fundido de fabricação Metalsul modelo MS113 (figura 

32).  

 
 

Figura 32 – Morsa original. 
 
 

O produto original foi modificado para a aplicação, de maneira a prever o 

acoplamento ao redutor, bem como a possibilidade de pressão sobre o núcleo do 

reator, através da retirada de um batente, conforme figura 33. 

 

 
 

Figura 33 – Morsa modificada para a aplicação. 
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Definido o acionador, restava definir o acoplamento entre o redutor e o 

fuso. Considerando a necessidade de deslocamento linear conjuntamente ao 

movimento de rotação, próprio dos dispositivos do tipo fuso, fez-se necessário o 

desenvolvimento de um acoplamento capaz de transmitir o movimento de rotação 

e ainda, acompanhar o deslocamento do atuador. 

 

O acoplamento desenvolvido é apresentado na figura 34. 

 

 
 

 

Figura 34 – Dispositivo de acoplamento mecânico entre redutor e morsa 
modificada. 

 

 

A figura 35, a seguir, apresenta o conjunto atuador instalado, composto 

por redutor, acoplamento e morsa modificada. 
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Figura 35 – Conjunto atuador acoplado. 

3.5 INTEGRAÇÃO DO PROTÓTIPO 

A integração do protótipo foi efetuada seguindo as seguintes etapas: 

3.5.1 Montagem do suporte 

A base do suporte de madeira, conforme figura 36 foi montada de maneira 

a apresentar resistência à montagem do conjunto atuador, formado pelo fuso e 

pelo conjunto motor redutor. 
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Figura 36 – Suporte mecânico para o protótipo – vistas frontal, lateral e 

superior. 
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A figura 37 a seguir, apresenta a estrutura de montagem, com todos os 

dispositivos instalados. 

 

 

 
 

Figura 37 – Suporte mecânico com conjunto moto redutor,painel e base de pedra. 
 

3.5.2 Montagem do painel e demais componentes da automação. 

Os sensores são instalados no acionador, de maneira a detectar a sua 

posição, conforme apresenta figura 38, e na base de pedra, figura 39, de forma a 

informar a presença de reator a calibrar. 
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Figura 38 – Visão frontal com detalhe de instalação dos fins de curso. 

 

 

  
 

Figura 39 – Fotos da base de pedra com o sensor instalado, vistas superior e 
inferior. 
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Os demais componentes da automação são acondicionados em painel 

metálico apresentado na figura 40. 

 

 
 

Figura 40 – Vista frontal do painel de controle. 
 

 

As figuras 41, 42 e 43, a seguir, apresentam a forma do protótipo 

completamente montado e preparado para os testes. 
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Figura 41 – Protótipo montado – visão geral. 
 

 

  
 

Figura 42 – Vistas frontal e traseira do protótipo. 
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Figura 43 – Vistas superior e lateral do protótipo. 
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CAPÍTULO IV – TESTES OPERACIONAIS 

4.1 TESTE OPERACIONAL DO SOFTWARE 

Inicialmente foi realizado o teste operacional do software do PLC, pois em 

que pese a utilização da ferramenta de simulação da plataforma de 

desenvolvimento, onde se procurou considerar as diferentes nuances do projeto 

de maneira a preservar a operacionalidade e segurança, no teste operacional 

sempre há possibilidade de surgir combinações não consideradas na simulação. 

Foi descarregado o software do computador para o PLC e ensaiadas as 

condições e respostas às entradas. 

Verificou-se que, com a versão instalada, quando alguma das entradas de 

emergência era ligada e desligada, apesar do sistema por segurança necessitar 

do reconhecimento de proteção atuada, exclusivo do supervisor que tiver a chave 

da comutadora específica, a lâmpada que sinaliza a emergência se apagava 

podendo ocasionar mal entendimento por parte do operador, o que não havia sido 

percebido no simulador. 

Foi observado também mau funcionamento na contagem de tempo para 

estabelecimento de limite de tempo máximo para tentativa de calibração que 

permanecia acionada quando da substituição do reator em calibração. 

Outra constatação foi a de que, quando havia atuação das proteções na 

condição de tempo excedido, o atuador permanecia pressionando o reator em 

calibração, impossibilitando sua remoção. Desta forma implementou-se o retorno 

do atuador à condição inicial quando da ocorrência de uma condição de 

emergência. 

Através de nova análise da lógica do software, procederam-se as 

alterações, feita a avaliação através da ferramenta de simulação disponibilizada 

pelo fabricante do equipamento, e descarregada a nova versão no PLC.  

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 76 

4.2 SIMULAÇÃO DO SINAL DE SAÍDA DA PONTE DE MEDIÇÃO 

A simulação do sinal da ponte de medição teve como objetivo a 

verificação de funcionamento de todo o sistema de automação. Foi efetuado 

através da simulação do sinal da ponte de medição utilizando-se de uma fonte de 

0 a 10V aplicada à entrada analógica do PLC. 

Através desta operação se fez a verificação da programação do inversor 

de freqüência e deslocamento do atuador, além de todo o conjunto de sensores. 

4.3 TESTE DA PONTE DE MEDIÇÃO E CALIBRAÇÃO 

Em separado, foi testado o módulo sensor de calibração, composto pela 

ponte de comparação e conversor de sinal, medindo-se a saída do detector de 

nulo, através da variação da calibração de reatores conectados.  

Confirmado o funcionamento seguro, tem início a etapa de verificação de 

condições específicas de funcionamento. 

4.4 TESTES DE CALIBRAÇÃO COM REATORES DE 70 W 

Devido à aplicação específica de ensaio de calibração, a necessidade de 

peças para teste era de reatores retirados do processo produtivo, antes da etapa 

de encapsulamento, o que impedia a aquisição de peças acabadas no mercado e 

remetia à participação de fabricante, ou à confecção de peças artesanalmente. 

Como houve, no início do projeto, dificuldade de obtenção de informações 

básicas junto aos grandes fabricantes devido à interpretação de necessidade de 

preservar segredo industrial, esperava-se barreira similar ao acesso a uma peça 

semi-acabada. A qual teoricamente colocaria em exposição características 

dimensionais do projeto, sejam elétricas, através da área de secção do condutor e 

o número de espiras da bobina, como magnéticas, através das dimensões do 

núcleo. 
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Por sua vez a montagem artesanal de peças representava grande desafio 

logístico, pois a obtenção de chapas específicas bem como a execução de 

bobinagem profissional, em nível de protótipo acadêmico, não seria atrativo às 

empresas do setor. 

Após vários contatos três peças de reatores para lâmpadas de vapor de 

sódio a alta pressão com potência de 70 W, foram obtidas de um fabricante de 

luminárias e reatores para iluminação pública, instalado no município de Pinhais, 

região metropolitana de Curitiba o que viabilizou a execução dos testes de 

calibração. 

Os reatores para ensaio, apresentam 480 + 50 espiras e dimensões do 

núcleo conforme apresentado na figura 44:  

 

 
 

 A B C D E Entre 
Ferro 

Pacote de 
chapas 

(mm) 57 28,5 9,5 19 9,5 1 52 

 

Figura 44 – Dimensões do núcleo dos reatores ensaiados. 
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Simulações de calibração com reatores para lâmpada de vapor de Sódio 

de 70W; 

Para aumentar a sensibilidade ao trabalho de calibração, uma das peças 

de teste teve suas soldas rompidas de maneira a proporcionar melhor 

visualização. 

4.4.1 Verificação da condição de reator a calibrar já apresentar calibração correta.  

Na condição do reator a calibrar já apresentar a condição necessária, ao 

se posicionar o reator e pressionar o botão de início, imediatamente o sistema 

sinaliza que o reator está calibrado sem movimentação do atuador. 

4.4.2 Verificação da condição de falha na primeira tentativa de calibração 

 Na condição testada há a sinalização e o restabelecimento de nova 

tentativa é permitido através do botão luminoso desprovido de chave, acionado 

pelo próprio operador. Já na segunda temporização, para segurança do 

equipamento e do operador, o sistema aciona a emergência e a presença do 

supervisor deve ser solicitada. 

4.4.3 Verificação da eventual influência da indutância mútua entre o reator de 
referência e o em calibração 

 Para efetuar esse teste o procedimento utilizado foi com a ponte em 

equilíbrio, ou seja, com as duas reatâncias iguais, estas foram aproximadas a um 

centímetro de distância e afastadas até o limite da base de pedra, sem se 

observar alteração no equilíbrio da ponte. Isto leva a conclusão que a influência da 

indutância mútua do reator de referência sobre aquele em calibração e a recíproca 

acabam modificando a indutância de cada peça de maneira equivalente, não 

influindo, portanto na comparação, que é o cerne do princípio de calibração.  
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4.4.4  Verificação de variação para reatores em fase e contra fase (regra do ponto 
da bobina) 

 Este ensaio trata da condição de soma ou subtração da indutância mútua, 

como visto no ensaio anterior, independentemente do valor de indutância ser 

maior ou menor devido à influência recíproca, a comparação não é afetada. 

Portanto através de procedimento idêntico ao utilizado para verificação da 

influência da indutância mútua, seja aproximando e afastando-se as peças, 

nenhuma alteração na condição de equilíbrio foi verificada. 

 

4.4.5 Verificação da influência da variação do comprimento e bitola dos cabos na 
calibração  

Os ensaios efetuados não apresentaram sensibilidade a variações no 

comprimento ou área da secção transversal dos cabos utilizados para a conexão 

do reator de referência como daquele em calibração. O procedimento utilizado foi 

o seguinte: depois de atingido a condição de reator calibrado, foram substituídos 

os cabos de conexão de ambas as peças, onde foi utilizado duas vezes o 

comprimento inicial bem como a área da secção transversal foi aumentada para o 

dobro do valor, através da colocação de cabos idênticos aos originalmente 

utilizados, em paralelo aos primeiros. 

4.4.6 Verificação da condição de calibração 

Para a verificação da condição de calibração das peças que atingiam o 

equilíbrio da ponte de medição e, portanto consideradas calibradas pelo sistema 

automático, o procedimento utilizado foi: comparar as reatâncias indiretamente, 

através do valor das correntes, no ensaio onde a lâmpada é substituída por um 

curto circuito, a comparação entre as medidas ficou sempre dentro da margem de 

erro do medidor utilizado, multímetro digital marca Icel modelo MD-1600, exatidão 

de 3% na escala de 10 A em corrente alternada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Considerações sobre ajuste dos parâmetros programáveis em uma linha 

de produção. 

 

a) Ajuste de sinal de entrada do comparador considerado aceitável como 

zero na ponte de calibração. 

Este valor é ajustável através de parametrização direta no PLC ou via 

software. Este ajuste poderá variar entre as diversas potências de reatores a 

calibrar, e deve ser definido de maneira empírica, de forma que para cada tipo  

tenha definido o ajuste ideal, o qual é verificado através da resposta do conjunto 

reator calibrado e lâmpada frente às características explicitadas pela norma37. 

b) Ajuste de tempo para limite de tentativa para calibração. 

O objetivo dessa função é permitir maior continuidade no serviço, já que 

qualquer condição de proteção atuada, o supervisor deve ser obrigatoriamente 

chamado para intervir e acionar o botão de reinício. Desta forma o operador tem a 

oportunidade de reiniciar uma tentativa de calibração que, se não concluída no 

tempo ajustado pela segunda vez, dispara a proteção de emergência, pois há 

grande possibilidade de haver problemas operacionais. 

Este ajuste é feito de maneira a preservar o conjunto da máquina e tem 

como variável de contorno o esforço do sistema de atuação, monitorado através 

da corrente do inversor de freqüência.    

c) Ajustes de velocidade para avanço, calibração e recuo. 

As velocidades, tanto de avanço como de recuo do sistema atuador 

devem ser ajustadas em função da produtividade requerida sem, contudo, 

comprometer a segurança do operador, e dependem do ajuste da distância de 

repouso entre o atuador e o reator em calibração. Para a avaliação do protótipo 

foram utilizadas baixas velocidades que permitiram melhor acompanhamento e 

visualização do processo. 

                                     
37 ABNT NBR 13593/96 (1996). 
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d) Melhoria na sensibilidade do equipamento 

Para os reatores de potências menores, visto a bitola do condutor e 

número de espiras, a resistência tem maior participação em relação à reatância do 

que potências maiores. Para aumentar a sensibilidade da ponte às variações da 

reatância durante a calibração, pode-se aumentar a tensão aplicada à ponte o que 

pode incorrer em risco ao operador, ou ainda, implementar um circuito inversor 

que permitiria trabalhar com freqüências maiores, aumentando também a 

reatância em relação à resistência. 

 

e) Eliminação de sobre tensões ocasionadas pelo chaveamento de 

reatores 

Durante os testes houve por duas vezes, danos na entrada analógica da 

CPU. Uma análise preliminar aponta que o fato se deva ao chaveamento de 

indutores que geram sobre tensões no circuito conectado à entrada analógica do 

equipamento.  

Para solução deste problema se requer pesquisa mais detalhada sobre as 

causas dessa sobre tensão e maneiras para evitá-la. 
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CONCLUSÃO 

 

Através do desenvolvimento do trabalho e dos testes efetuados no 

protótipo, que comprovaram a validade do novo sistema de calibração de reatores 

para lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão, o processo idealizado e 

desenvolvido durante a presente pesquisa apresenta a independência do 

julgamento do operador, portanto alheio à sua condição motivacional e a erros 

humanos. Da mesma forma variações em grandezas envolvidas no processo tais 

como tensão, temperatura, resistências de contato, têm seu efeito mitigado visto 

afetar as duas peças em comparação. 

Importante ressaltar que substituindo o processo de medição indireto de 

reatância pela comparação, eliminam-se os eventuais erros de leitura do operador, 

da mesma forma que, através do atuador mecânico substitui-se sua ação sobre a 

peça em calibração, onde eventuais falhas poderiam passar desapercebidas ou 

mesmo ser negligenciadas.  

Desta forma a utilização de um sistema automático de calibração introduz 

a segurança de que a mesma foi precisamente realizada, minimizando portanto o 

sucateamento e retrabalho de peças acabadas, bem como elimina a necessidade 

de um eventual posto de trabalho para verificação da qualidade do serviço 

tradicional de calibração.  

Também como evolução futura, através da utilização de uma CPU com 

maiores recursos, poderá ser implementado sistema de rastreabilidade através da 

definição de um número de série para o reator identificado na forma de um código 

de barras, ao qual ficaria atrelado os dados da calibração que serão definidos no 

decorrer do projeto (tensão de alimentação da ponte de calibração, temperatura 

de calibração, força (pressão) aplicada, erro real de calibração (menor ou igual ao 

admitido) para aquela peça, entre outros. 
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Assim sendo o novo sistema de calibração desenvolvido pode ser 

apontado como importante ponto de partida para o desenvolvimento de um 

equipamento apto a trabalhar em escala industrial.  

Elevados volumes de produção sem dúvida exigirão substituição do 

sistema atuador utilizado, por outro de resposta mais rápida e de robustez 

adequada ao pesado regime de utilização.  

Vale ressaltar que a solução desenvolvida, quando adequada a grandes 

volumes de produção pode permitir, através da inclusão de algumas funções, ser 

incorporada a uma linha automática, o que é inimaginável considerando o sistema 

tradicional. Nessa linha os reatores a calibrar chegariam através de uma esteira 

cuja parada, para a calibração de determinada peça, e movimento, após 

confirmação de reator calibrado, seriam comandados por sensores específicos 

inseridos no processo produtivo de forma a permitir total automatismo e controle 

de qualidade de produção. 

Apesar do foco do presente trabalho estar centrado na calibração de 

reatores para lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão, entende-se que a 

comparação de reatâncias e o processo desenvolvido, permitam a calibração de 

reatores para lâmpadas de vapor de mercúrio e multivapores metálicos, que pode 

ser objeto de continuação desta pesquisa. 
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ANEXO II - PESQUISA COM FABRICANTES DE REATORES 
 
Prezados Senhores. 
 
 
Sou aluno de Mestrado e, como dissertação, estou trabalhando no 
desenvolvimento de um protótipo  de um Calibrador Automático de Reatores 
Eletromagnéticos, utilizados em Iluminação Pública, ou seja, para lâmpadas a 
Vapor de Sódio AP e Mercúrio AP. 
 
O trabalho pretende, basicamente, mitigar / eliminar os seguintes erros, comuns 
ao processo manual de calibração: 
 

1. Erro de ajuste na tensão de alimentação; 
2. Erro de leitura de corrente; 
3. Qualidade de serviço (responsabilidade) do calibrador; 
4. Erros de instrumentos por variações de temperatura; 
5. Impedância dos cabos e de contato de prova utilizados para conexão do 

reator a calibrar. 
 
Já tivemos informações sobre o processo manual de calibração de reatores, 
utilizados em pequenos fabricantes. Todavia falta-nos a percepção dos processos 
utilizados em grandes linhas de produção. 
 
Desta forma, e com vistas ao aprimoramento, adaptação do trabalho acadêmico 
proposto, venho solicitar a gentileza de responder, através de sua área técnica ou 
de produção, aos seguintes questionamentos: 
 

1- Qual a capacidade produtiva em peças por hora de sua linha de produção? 
(esta informação é importante para poder dimensionar a capacidade do 
protótipo) 

2- O processo de calibração dos reatores (ajuste da reatância) é manual ou 
automático? 

3- Se automático, qual o princípio utilizado e qual a capacidade em 
reatores/hora? 

4- Qual a atuação do operador nesse calibrador automático? (apenas alimenta 
e retira as peças? Faz algum tipo de conferência?) 

5- Haveria algum interesse em ter mais informações sobre o protótipo a ser 
desenvolvido no trabalho? 

6- Haveria interesse de testar o protótipo? 
 
 
Desde já agradeço a atenção e participação. 
 
 
Atenciosamente 
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Engº Fernando Soto Rodriguez – soto@uol.com.br - 047 9972-4091 
Aluno do PRODETEC -  Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento de 
Tecnologia – IEP(Instituto de Engenharia do Paraná) / LACTEC (Instituto de 
Tecnologia para o Desenvolvimento).  
 
Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento de Tecnologia  

Apresentação 

Recomendado pela CAPES, com conceito 4, e tendo recebido parecer favorável do Conselho Nacional de Educação 
e homologação do Ministro da Educação, o Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento de Tecnologia 
(PRODETEC) é realizado mediante parceria entre o Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC) e o 
Instituto de Engenharia do Paraná (IEP). Os diplomas serão conferidos pelo LACTEC. 
 
Objetivos  

O Programa, de caráter multidisciplinar, tem os objetivos de qualificar pessoal, estimular busca de novos 
conhecimentos e promover pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, realçando o aspecto das aplicações, de 
acordo com os conceitos da pós-graduação stricto sensu profissionalizante. 
Em particular, o Curso de Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento de Tecnologia, com área de 
concentração em Tecnologias Energéticas, destinado a qualificar diplomados em cursos de graduação plena para 
obtenção do grau de Mestre, tem como objetivos específicos: 
- proporcionar conhecimento multidisciplinar necessário e desenvolver competências específicas para 
desenvolvimento de tecnologias na área energética; 
- orientar e motivar a criação, apoiar o funcionamento e estimular a expansão de núcleos de Desenvolvimento de 
Tecnologia; 
- promover estudos e pesquisas sobre o tema, em âmbito interno e integradamente com outras instituições e a 
comunidade, tendo em vista aplicações reais; e 
- criar fórum para apresentação, debate e divulgação de experiências, soluções e inovações tecnológicas. 

Área de Concentração e Linhas de Pesquisa 

O Programa e o Curso têm área de concentração em Tecnologias Energéticas, à qual se vinculam três linhas de 
pesquisa: 
- Geração e Transferência de Tecnologia; 
- Sistemas Energéticos – Convencionais e Alternativos; 
- Meio Ambiente e Desenvolvimento. 

Local para Inscrição e Informações 

Instituto de Engenharia do Paraná - www.iep.org.br/news/8.htm  
Rua Emiliano Perneta, 174 
80010-050 – Curitiba/PR - Fone/fax 41 - 3322-9129 
Inscrições de 03/04/2006 a 09/06/2006.  
 
 
 
30/05/2006 
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ANEXO IV - Projeto Mecânico - Descrição Básica 
 
 
O protótipo tem o objetivo de efetuar a calibração de reatores eletromagnéticos 
para lâmpadas de descarga a alta pressão. 
 
Detalhes Construtivos do Reator Eletromagnético. 
 
O núcleo magnético divide-se em duas partes: a primeira, formada por chapas do 
formato E, onde a parte central é pouco menor que as extremidades, de forma a 
introduzir, quando do fechamento do circuito magnético, através da montagem de 
chapas I, após a instalação do enrolamento no segmento central, um entreferro, 
cuja Relutância Magnética é utilizada para a calibração do reator.  
 
Calibração 
 
A Calibração, consiste em ajustar o conjunto núcleo e enrolamento, de forma a 
obter a Reatância projetada para a operação de determinada lâmpada. 
 
O material que sofrerá a calibração, é um núcleo magnético, formado por chapas 
de aço silício, soldadas ou parafusadas, contendo uma bobina na perna central, 
similar a um transformador doméstico (220/127V) 
 

      
 
 
Como a calibração constitui um dos estágios de uma linha de produção, o projeto 
deve permitir uma eventual futura integração a uma linha de montagem com 
esteira ou roletes de transporte. 
 
Outro ponto importante, é que o material em contato com o reator deve ser mau 
condutor de linhas de campo eletromagnético (material não magnético), pois caso 
contrário,  poderá interferir na calibração. 
 
O projeto deverá prever a instalação de suporte com altura ajustável para conjunto  
moto redutor, de forma a permitir a calibração de  diferentes tamanhos de 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 99 

reatores, conforme tabela a seguir, com as dimensões aproximadas, em 
milímetros . 
 
Na figura a seguir, no campo identificado como reatores para lâmpada a vapor de 
Sódio a alta pressão, seguem dimensões de núcleos que podem ser calibrados 
 

 
 
O dispositivo acionador, responsável pela pressão sobre o núcleo de aço-silício, 
impulsionado pelo moto redutor, deve ter movimento único de translação vertical, 
e não de rotação. 
 
Na base do calibrador, deverá existir a possibilidade para instalação de sensores 
de presença, que irão detectar a presença ou não de reator a ser calibrado. 
 
Como se trata de protótipo deve-se levar em conta, durante o projeto, a 
flexibilidade para alterações, desta forma, privilegiando a utilização de partes 
parafusadas à solda. 
 
REALIZAÇÃO 
 
Tendo em vistas os pré-requisitos, optou-se por uma estrutura em madeira, 
composta por vigas de secção retangular fixadas entre si por parafusos metálicos, 
reforçada na intersecção por reforços metálicos. Sobre a estrutura está montada 
uma base de pedra preparada para instalação do sensor de presença. 
 
O conjunto moto redutor é montado sobre uma plataforma, também em madeira. A 
qual é encaixada perpendicularmente à base de pedra, cuja altura pode ser 
ajustada através da multi-furação lateral que permite o deslocamento na vertical, 
se aproximando ou afastando da base, de acordo com a dimensão do reator a ser 
calibrado.  
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ANEXO V - Projeto de Automação - Descrição Básica 
 
 
O protótipo tem o objetivo de efetuar a calibração de reatores eletromagnéticos 
para lâmpadas de descarga a alta pressão. 
 
O processo de calibração consiste em obter um valor específico de reatância, 
pressionando a parte superior do reator, logo acima do entreferro, até que as 
características elétricas atinjam valores pré-estabelecidos. 
 
 
Acionamento. 
 
O dispositivo acionador, impulsionado por um conjunto moto redutor, responsável 
pela pressão sobre o núcleo de aço-silício, será comandado a pressionar o núcleo 
ou retornar à posição de repouso, por um inversor de freqüência. 
 
Este, por sua vez, será acionado por uma saída analógica de um PLC que, 
conforme o valor de tensão medido na entrada analógica de tensão, oriundo de 
um sensor de calibração, baseado no princípio da ponte de medição,  solicitará 
maior pressão sobre o núcleo, portanto mais rotações do motor, ou seu retorno à 
posição inicial. 
 
Sensoriamento 
 
O sistema deverá prever a operação de sensor de presença de peça a ser 
calibrada, a princípio do tipo fotoelétrico, com saída digital. 
 
Também deverá ser prevista, entrada digital para dispositivo de segurança, de 
maneira a limitar eventual sobre curso do dispositivo acionador. 
 
Sinalização e controle 
 
Deverão ser previstas entradas digitais para botões de parada de emergência e 
para início de calibração, além de saídas digitais para sinaleiros com as funções, 
principalmente: problema na calibração, calibração em andamento e calibração 
concluída . 
 
Tanto o inversor, como o PLC, e os acessórios necessários, serão acomodados 
em painel apropriado, onde também poderão ser instalados os sinalizadores e 
botões de comando. 
 
O hardware será baseado na CPU do controlador Zélio marca Telemecanique. 
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ANEXO VI - DADOS TÉCNICOS – MOTOR APLICADO 0,25CV 
 
 

 
 
 

 
 
MOTOR APLICADO CARCAÇA 63 
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