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Resumo 

No ambiente industrial, existe grande preocupação quanto a eficiência e a 

duração dos processos. Devido, principalmente, a questões econômicas, haja vista 

que um processo será mais adequado se concluído em menor tempo, com menor 

gasto energético e com melhor qualidade. 

O aquecimento de termoplásticos pode ser feito por meio de diversas técnicas. 

Nesse caso, tem-se por exemplos o aquecimento por gás quente, por atrito, moldes 

quentes e por aquecimento dielétrico, sendo esse último o objeto de estudo do 

presente trabalho. 

Nesse sentido, vale destacar que se trata de um processo eficiente, no qual o 

calor necessário para a fusão dos materiais é obtido mais rapidamente e distribuído 

uniformemente no material. Diferente do tradicional método de molde quente, no qual 

o calor se concentra nas faces de contatos com os moldes e devido a baixa 

condutividade térmica dos plásticos gera atrasos para aquecer todo o material. 

Desse modo, o presente trabalho aborda o funcionamento das máquinas de 

aquecimento dielétrico que atualmente utilizam válvulas para obtenção do campo 

elétrico variável de alta frequência. Adicionalmente, esse estudo propõe a adoção de 

chaves estáticas, em substituição às válvulas; a fim de servir como alternativa para 

um melhor desempenho devido a sua maior resistência mecânica, e ainda por possuir 

uma melhor eficiência quando comparada às válvulas porque apresentam uma menor 

perda por aquecimento e uma melhor controlabilidade, conforme se desenvolverá ao 

longo do presente trabalho. 

 

  



 

Abstract 

In the industrial environment, there is great concern about the efficiency and the 

time of processes, mainly due to economic issues, considering that a process will be 

more suitable if completed in less time,with lower energy consumption and better 

quality. 

The thermoplastic heating can be made by various techniques, in this case 

some examples are heating by hot gas, friction, and hot mold for dielectric heating. 

The latter being the subject of study in this work. 

Accordingly, it is worth noting that dieletric heating figures is an efficient process 

in which the heat required for melting the material is obtained faster and uniformly 

distributed in the material, in which heat is concentrated on the faces of contact with 

the mold due to the low thermal conductivity of plastics generates delays for heating 

any material, different from the traditional method of hot mold. 

Thus, this work addresses the operation of dielectric heating machines that 

currently use eletronic valves to obtain the electric field of variable frequency. 

Additionally, this study proposes the adoption of semiconductor switches, replacing 

valves; as an alternative to better performance due to their higher mechanical 

resistance, and yet, an improved efficiency when compared to the valves because they 

have a lower heat loss and better controllability, as will develop throughout this final 

paper. 
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Capítulo 1- Introdução  
 

1.1. Tema e Problema  

Na contemporaneidade é impossível afastar o plástico do cotidiano das 

pessoas, pois ele está inserido em todas as áreas, desde a conservação de alimentos, 

a área médico-hospitalar, a de eletrônicos e inclusive nos momentos de lazer. Além 

disso, quando se trata de termoplásticos, objetos de estudo do presente trabalho, eles 

são 100% recicláveis e moldáveis, e ainda substituem materiais como a madeira, o 

aço e o vidro, por serem um material de baixo peso e custo e altas resistências 

mecânica e química. 

Nesse sentido, a utilização do supracitado material remete às constantes 

reclamações dos ambientalistas no tocante a poluição. O fato é que sem a utilização 

dos plásticos, aumentaria o uso de outros materiais como a madeira, o papel e o vidro, 

por exemplo, o que ocasionaria novos problemas e agravaria os atuais, como a 

devastação das florestas. Assim, é possível perceber que o problema ambiental não 

está associado ao uso do plástico, mas sim ao fim que se dá a ele, o qual deveria ser 

a reciclagem e não o lixo comum, como ocorre em sua maioria. 

No tocante aos termoplásticos faz-se precípuo aprofundar os estudos a fim de 

os conhecer em especial para ressaltar sua importância e principais características. 

Por exemplo a manutenção de sua estrutura química quando sofre aquecimento, o 

que possibilita que sejam novamente moldados ou fundidos mesmo depois que 

resfriam. Essa peculiaridade possibilita sua aplicação nas mais diversas áreas a partir 

de métodos específicos de moldagem como: 

• a extrusão; 

• a injeção; 

• o sopro; 

• a calandragem; 

• a rotomoldagem. 
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Muitas peças depois do primeiro processo de moldagem necessitam de 

montagem, para que juntas possam formar o produto final, geralmente utilizando colas 

químicas, ou fixação através de parafusos. Nesse sentido, apresenta-se o estudo do 

presente trabalho, qual seja, o aquecimento dielétrico dos termoplásticos. Esse tem 

como base a aplicação de um campo elétrico alternado de amplitude e frequência 

elevadas na chapa ou filme de plástico a ser soldado. O calor gerado no interior do 

plástico pela dissipação térmica a partir das perdas dielétricas promove a fusão nos 

pontos de contato. Assim, ao se aplicar pressão nesse ponto e com um tempo 

suficiente de resfriamento, uma ligação permanente é formada. Essa forma de 

aquecimento ainda é pouco estudada. Desse modo, o interesse em apresentar as 

vantagens de se utilizar chaves estáticas, mais especificamente o MOSFET, em 

equipamentos de aquecimento dielétrico para moldagem de termoplásticos afim de 

melhorar esses dispositivos para permitir sua maior utilização industrialmente. 

1.2. Justificativas 

O cenário industrial brasileiro conta com máquinas de tecnologias antigas que 

utilizam o aquecimento convencional gerado por resistências, o que representa, em 

sua maioria, processos poucos eficientes devido ao alto consumo energético e ao 

elevado tempo de aquecimento e resfriamento de molde e peças. 

A fim de otimizar esse processo, o presente estudo propõe a substituição do 

método convencional pelo aquecimento dielétrico com chaves estáticas, o MOSFET, 

para moldagem de termoplásticos, uma vez que o aquecimento dielétrico permite a 

redução do consumo de energia por possibilitar a concentração de calor nos pontos 

de interesse, e ainda por se tratar de um processo de molde a frio, o produto estará 

pronto de forma instantânea após a moldagem do plástico, não sendo necessário 

tempo para que a peça ou o molde resfrie, o que reduz o tempo de produção 

consideravelmente. 

Além disso, o aquecimento dielétrico pode ser aplicado para quase todos 

termoplásticos, como: ABS, acetato, filme de poliéster, PVC, poliuretano, acrílicos. Um 

exemplo de uso atual do referido processo são as solas de sapato, que com a colagem 

convencional demoravam em média uma semana para ficarem prontas, já com a 

soldagem dielétrica esse tempo reduz para um dia apenas. 



16 
 

1.3. Objetivos do Trabalho 

Esse trabalho tem como objetivo verificar a possibilidade e as vantagens da 

utilização das chaves estáticas no aquecimento dielétrico de termoplásticos. A partir 

dos estudos previamente realizados, pretende-se provar que o supracitado processo 

apresentará vantagens quanto: 

• à resistência mecânica; 

• à durabilidade; 

• à manutenção; 

• ao preço; 

• à eficiência energética; 

• e à velocidade do processo. 

1.4. Metodologia e Organização do Texto 

O trabalho é desenvolvido a partir do estudo dos plásticos devido a sua 

importância e a suas características e perpassara pelos processos de moldagem 

desse material a fim de possibilitar o embasamento dos demais capítulos. O Capítulo 

3 fornece um melhor conhecimento sobre o efeito dos campos eletromagnéticos no 

processo de soldagem de termoplásticos, e esse capítulo apresenta a equação de 

aquecimento na qual poderá ser analisada a influência dos parâmetros do 

equipamento. Por sua vez o Capítulo 4 analisará a possibilidade de elaborar um 

gerador para o aquecimento dielétrico com os parâmetros necessários para tanto. Por 

fim, o capítulo final simulará condições de sinais para verificar as influências no 

aquecimento de uma placa de plástico, e assim concluir os estudo dos capítulos 

anteriores. 

1.5. Contribuições Esperadas  

Os equipamentos de aquecimento dielétrico já são utilizados nas indústrias 

devido às suas vantagens de processo. A fim de ampliar essas vantagens, os 

conversores estáticos podem ser usados, pois possuem uma facilidade de ajuste de 
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parâmetros o que permite a melhor adaptação do equipamento de aquecimento para 

diferentes situações e materiais. Então, uma melhoria das características do gerador 

de alta frequência, como a sua eficiência e a redução dos custos de aquisição e 

operacionais, permitiria um aumento na sua utilização industrial. Isso favoreceria a 

redução de processos de colagem e fixações mecânicas como parafusos, facilitando 

inclusive a reciclagem do produto ao final da vida útil.  

Essa melhoria do supracitado gerador se dará principalmente no custo do 

equipamento e na sua manutenção facilitada, o que é verificado ao longo do trabalho. 

Com isso, a dificuldade encontrada para implementação dos equipamentos de 

aquecimento dielétrico atuais deve ser minimizada.  
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Capítulo 2 - Plástico 
 

O plástico está presente no dia a dia das pessoas, inserido nas mais diversas 

situações, isso se dá devido a sua importância e as suas características principais. 

Questiona-se o plástico como um problema ambiental, entretanto, ele é um material 

100% reciclável, logo, o problema não é o material e sim a destinação dada a ele, que 

por vezes é o lixo comum, ao invés da reciclagem. Este capítulo abordará as 

características e as utilizações dos plásticos e os processos de produção de seus 

produtos. Com isso, é possível verificar a importância dos plásticos. 

2.1. Histórico 

A palavra “plástico” é originária do grego e significa moldável [1], e foi no ano 

de 1862, na Grande Exibição Internacional de Londres, que foi apresentado o primeiro 

plástico manufaturado pelo inglês Alexander Parkes. Contudo o produto apresentado 

não era economicamente viável, haja vista seu alto custo de produção e o uso em 

excesso de solventes não reaproveitáveis. Todavia, a produção em larga escala não 

demoraria, no ano seguinte, em 1863, John Hyatt de Albany reduziu significativamente 

a quantidade de solvente, combinando pressão e temperatura, e em 1870 patenteou 

sua descoberta, a qual foi a única durante quarenta anos, quando só então 

começaram a surgir novos plásticos [2]. 

Após essa descoberta surgiram novos plásticos e borrachas, todavia, entre os 

estudiosos e desenvolvedores dos referidos materiais ainda se discutia qual a 

estrutura molecular daqueles. A discussão só foi sanada em 1920, mas só plenamente 

aceita em 1930, por Staudinger, que concluiu que os plásticos e as borrachas eram 

polímeros ou macromoléculas, o que lhe permitiu receber o prêmio Nobel no ano de 

1953 [2]. 

Assim, a baquelita foi o primeiro plástico desenvolvido de modo unicamente 

sintético, mas os avanços dos estudos, como o citado no parágrafo anterior, 

permitiram que inúmeros outros fossem criados, como o cloreto de polivinila (PVC), o 
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polipropileno, o acetato de polivinila (PVA), o poliestireno, o polietileno, o acrílico, o 

nylon, entre tantos outros [2]. Esses avanços e os novos materiais possibilitaram que 

os plásticos passassem a ser utilizados nas mais diversas áreas, por exemplo, na 

construção, na indústria automobilística, na conservação de alimentos e na área da 

saúde. 

2.2. Características e Importância 

A importância do plástico se dá devido as suas características e a sua ampla 

utilização nas mais diversas áreas, podem-se elencar, entre as principais: 

• impermeabilidade, por exemplo, o revestimento dos aterros sanitários; 

• reciclabilidade, o que reduz a utilização de matérias primas virgem; 

• flexibilidade, por exemplo, os fios elétricos eram revestidos com 

porcelana ou tecido isolante, mas com o surgimento do revestimento de 

plástico foi obtida uma maior flexibilidade que a porcelana e maior 

robustez e resistência a intempéries que os tecidos, sem prejudicar a 

capacidade isolante do fio;  

• menor fragilidade, quando comparado com o vidro, por exemplo, para a 

produção de CDs, que ficaram mais leves e resistentes quando 

passaram a ser fabricados com plástico;  

• baixo peso, quando comparado a outros materiais, por exemplo, os 

antigos baldes de madeira e metal para o transporte de líquidos. E 

também facilita e diminui os custos com o transporte, e ainda reduz o 

peso dos resíduos gerados, que diminui, por consequência, o custo de 

sua coleta e de sua destinação final, “[...] sem o plástico, o peso dos 

resíduos sólidos urbanos seria quatro vezes maior e o volume 

aumentaria duas vezes, segundo o instituto de pesquisa alemão GFV 

(GesellschaftfürVirologie)” [3]; 

• boa relação custo/benefício, quando comparado a outros materiais, o 

que ajuda inclusive na manutenção da qualidade de vida das pessoas; 

• boa isolação térmica, por exemplo, nas geladeiras e refrigeradores [4]. 
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Quanto a sua ampla utilização, percebe-se que o plástico está presente no 

cotidiano das pessoas em todos os momentos, desde que acordam até se deitarem, 

ainda que por vezes não se deem conta disso. Entre essas aplicações se encontram: 

• o auxílio na produção, distribuição e estoque dos alimentos, incluindo a 

água, ao evitar o desperdício, por exemplo, no transporte ou por 

alterações climáticas, e ainda a manutenção das condições de consumo 

desses alimentos; 

• a participação do processo de saneamento básico; 

• a impermeabilização do solo e com isso se evita a contaminação tanto 

do solo quanto dos lençóis freáticos, protegendo dessa forma o meio 

ambiente; 

• a redução do consumo de energia das casas com aquecimento, haja 

vista que se aplicam como isolantes térmicos e acústicos [5];  

• o auxílio na área médico-hospitalar, o que ajuda a reduzir e prevenir 

doenças e contaminações, por exemplo, as bolsas de soro e de sangue 

para transfusão, assim como os cateteres são feitos de plástico; 

• a presença dos plásticos na construção civil, por exemplo, em canos, 

eletrodutos, caixas de ligação, tomadas e interruptores, entre outros; 

• a presença dos plásticos na indústria automobilística, por exemplo, em 

portas, painéis e acabamentos em geral; 

• o plástico é encontrado inclusive nos vestuários, calçados, produtos de 

higiene, entre outros utensílios da rotina das pessoas. 

Os plásticos, na atualidade, são classificados, conforme as características 

químicas, em duas categorias quanto as suas condições de processamento, são elas: 

• Termoplásticos: espécie de plástico que mantém sua estrutura química 

de cadeias lineares durante todo o processo produção, o que permite 

que possam ser novamente fundidos ou moldados após seu 

resfriamento [6]. 

• Termorrígidos ou termofixos: são plásticos que apresentam uma 

estrutura macromolecular linear que sob a aplicação de calor e pressão, 

adquire ligações cruzadas, permanentes entre as cadeias lineares, 

criando uma estrutura rígida, que impede o movimento das moléculas e, 

portanto, uma nova moldagem [6].  
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Os termoplásticos e termorrígidos apesar de serem quimicamente diferentes 

compartilham as características dos plásticos, por esse motivo os dois são igualmente 

importantes, o aquecimento dielétrico pode ser utilizado em ambos como será visto 

posteriormente.  

Além da importância técnica do plástico, o referido material tem ainda muita 

relevância na área econômica e social, pois o número de empregos no setor de 

transformados plásticos em 2013 alcançou o número de 360 mil trabalhadores nas 

indústrias de transformação de plásticos no Brasil. O setor de transformados plásticos 

é o terceiro maior empregador da indústria de transformação brasileira e responde por 

5% do total de empregos [7].   

Esse avanço é devido ao aumento do consumo de plásticos. Do montante de 

2013, apenas 12% é originado da importação, o restante é produto para o mercado 

interno. Também é possível verificar que o mercado de plásticos no Brasil está em 

crescimento, por isso, esse material, que já tem hoje sua importância definida no 

mercado, tende a ampliar suas fronteiras. Com maior investimento em inovação 

tecnológica e modernização, que no ano de 2013, apenas em maquinário foram 

investidos quase dois bilhões de reais [7]. Esse crescimento e investimento se deve 

ao aumento de consumo de plástico, conforme pode ser observado no Gráfico 2.1. 

 

Gráfico 2.1 - Consumo Aparente de Transformados Plá sticos 

 
Fonte: BNDES, com estimativas da ABIPLAST [8] 
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Pelo exposto é possível perceber a importância do plástico, e ainda da 

necessidade de se desenvolver estudos sobre o aquecimento dielétrico, uma vez que 

esse possibilitará uma utilização eficiente dos processos de aquecimento e assim 

permitirá processos mais rápidos e com melhores resultados na manipulação desses 

materiais. 

2.3. Reciclagem 

A reciclagem é questão presente quando o assunto é plástico, pois um dos 

temas mais atuais é o chamado desenvolvimento sustentável, e esse perpassa pelo 

progresso sendo acompanhado pela consciência ecológica e social. Nesse sentido 

faz-se necessário uma breve discussão quanto à reciclagem dos plásticos. [9] 

O processo de reciclagem de produtos de plásticos pode ocorrer de três formas 

distintas: 

a) Reciclagem mecânica: que consiste na combinação de um ou mais 

processos operacionais para aproveitamento do material descartado, 

transformando-o em material apto para a fabricação de novos produtos; 

b) Reciclagem química: que consiste em processos tecnológicos de 

conversão do resíduo de plásticos em matérias-primas petroquímicas 

básicas; 

c) Reciclagem energética: que consiste na compactação dos resíduos e 

subsequente incineração, convertendo a energia química contida neles 

em energia calorífica ou eletricidade. Os gases gerados nesse processo 

são tratados para reduzir o impacto sobre a atmosfera, enquanto as 

cinzas resultantes do processo de incineração são dispostas em aterros. 

Dentre os supracitados processos de reciclagens, o mais comum é o da 

reciclagem mecânica, o qual consiste em processos que envolvem a moagem, o 

derretimento, o corte e a granulação de resíduos plásticos. Para que isso ocorra, as 

peças plásticas devem ser separadas em tipos iguais de materiais antes do início 

efetivo do processo. Pois um dos maiores problemas da reciclagem é que ao derreter 

plásticos de tipos diferentes, esses tendem a não se misturarem, portanto é 

necessário que os materiais sejam do mesmo tipo para o que o processo de fusão 

ocorra corretamente. A fim de facilitar a separação, os plásticos são identificados por 
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números na embalagem, conforme a Figura 2.1 demonstra. Após a separação, o 

plástico selecionado é derretido e moldado em uma nova forma ou cortado em 

pequenos grânulos que serão posteriormente utilizados como matéria-prima para 

outra finalidade, exceto para o uso hospitalar e alimentar. [1] 

 

Figura 2.1 Identificação dos Plásticos 

 
Fonte: PLASTIVIDA [9] 

2.4. Processos de Moldagem 

Umas das principais etapas de transformação dos polímeros é moldagem em 

produtos tais como tubo, filmes, placas que podem ser de uso final, ou para uso em 

outros processos como estampagem, soldagem ou montagens. Devido a essa 

importância, vale elencar de forma breve os principais processos de moldagem: 

• Moldagem por extrusão: esse processo de extrusão consiste, de 

maneira básica, em forçar a passagem do material, de modo controlado, 

por dentro de um cilindro aquecido. Na saída desse cilindro o material 

deve ser comprimido contra uma matriz no perfil desejado, a qual dará 

formato ao produto final. A representação esquemática básica da 

extrusora é mostrada na Figura 2.2. Esse processo é principalmente 

utilizado na produção de tubos rígidos e flexíveis para uso geral, de 

perfis rígidos para revestimentos de parede, de forros, de divisórias, de 

perfis para confecção de esquadrias, de eletrocalhas, assim como a de 

extrusão de filmes ou películas e de isolamento de fios e cabos elétricos 

[1];  
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Figura 2.2 Representação esquemática de uma extruso ra 

 

Fonte: Braskem [1] 

 

• Moldagem por injeção: esse processo de moldagem é uma técnica que 

consiste, de modo básico, em forçar, através de uma rosca pistão, a 

entrada do composto fundido para o interior da cavidade de um molde. 

Após o resfriamento da peça, essa será extraída e um novo ciclo de 

moldagem ocorrerá. O equipamento que realiza essa moldagem, a 

injetora é representado esquematicamente na Figura 2.3. Os principais 

produtos obtidos por esse meio de moldagem são conexões, alguns 

acabamentos de perfis, solados de calçados e peças técnicas diversas 

[1];  

 

Figura 2.3 Representação esquemática de um conjunto  de injeção do tipo rosca-pistão 

 

Fonte: Braskem [1] 
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• Sopro: esse processo de moldagem serve, em geral, aos compostos 

rígidos, que se dão na forma de uma infinidade de produtos ocos, por 

exemplo, as garrafas e os frascos de embalagens, o processo de 

produção de apresentado na Figura 2.4 [1]; 

 

Figura 2.4 Representação esquemática do processo de  moldagem por extrusão-sopro 

 

Fonte: Braskem [1] 

 

• Calandragem: esse processo de moldagem consiste na alimentação do 

plástico, que deverá ser anteriormente fundido, entre dois cilindros de 

alimentação que o comprimirá para a formação de um filme ou chapa na 

espessura desejada. Esse produto, após deixar a calandra, poderá ser 

resfriado, bobinado ou ainda cortado no tamanho que se desejar. O 

equipamento que realiza essa moldagem também é conhecido como 

laminadora e é representado esquematicamente na Figura 2.5. [1]; 

 

Figura 2.5 Representação esquemática de uma linha c ompleta de calandragem de PVC 

 

Fonte: Braskem [1] 

 



26 
 

• Moldagem rotacional: esse processo de moldagem, também conhecido 

como rotomoldagem, é a técnica para moldagem de peças ocas. Parte-

se de um princípio simples, um molde aberto a ser preenchido com uma 

quantidade determinada de plástico. O molde será, então, fechado e 

acoplado a um sistema rotativo no interior de um forno, no qual o sistema 

de aquecimento poderá ser o elétrico, a gás ou a óleo. A representação 

esquemática básica do equipamento de rotomoldagem é mostrada na 

Figura 2.6 [1].  

 

Figura 2.6 Representação esquemática do processo de  moldagem rotacional 

 

Fonte: Braskem [1] 

2.5. Processos de aquecimento para soldagem 

A soldagem de plásticos possibilita a substituição dos processos mecânicos e 

ainda apresenta benefícios econômicos e técnicos. A fim de substituir os processos 

de colagem, surgiu a soldagem de termoplásticos, pois é o único processo capaz de 

preservar as características e as propriedades físico-químicas de uma peça formada 

por seções unidas entre si. Além de ser mais limpa, apresenta menor custo, maior 

qualidade e maior resistência das juntas soldadas. Há ainda a questão ambiental, que 

também se apresenta como outro ponto favorável, porque não há liberação de odores, 

nem de fumaça ou de gases tóxicos. Devido a sua importância, são explicados os 

principais processos de soldagens elétricas [10]:  

• Soldagem por ultrassom: o processo se dá por meio da utilização de 

energia ultrassônica vibratória (20 a 40kHz), que gera a fricção na área 
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de contato entre as peças, permitindo sua fusão. A utilização da energia 

ultrassônica depende de certas características das peças, tais como a 

temperatura de fusão, o módulo de elasticidade, a resistência ao 

impacto, o coeficiente de fricção e a condutibilidade térmica; 

• Soldagem por fricção (vibração ou rotação): nesse processo, a união dos 

termoplásticos é obtida pela rotação ou vibração de duas partes sob 

pressão, o que produz calor, funde as peças e assim as solda. Os 

movimentos mecânicos se dão de maneira longitudinal e em frequências 

muito mais baixas, entre 100 Hz e 250 Hz. Essa fricção pode ser linear 

ou orbital para aplicação em peças circulares; 

• Soldagem por termofusão ou placa quente: nesse processo de 

soldagem, uma fonte de calor é utilizada para fusão do material, 

resistências elétricas aquecem uma placa metálica, geralmente 

revestida com material antiaderente, que é colocada junto as peças a 

serem soldadas, o calor se transmite e amolece os plásticos, as peças 

em seguidas são unidas até que se resfriem e se tornem uma única 

peça; 

• Soldagem dielétrica ou de alta frequência: o processo ocorre quando 

campos eletromagnéticos interagem com o material provocando o 

aquecimento. Os laminados de plásticos são prensados entre eletrodos 

que produzem um campo eletromagnético criado por um gerador de alta 

frequência, na faixa de 10 a 40 MHz. Com o calor provocado a partir da 

fonte de potência os filmes se fundem em uma única peça. Esse 

processo possui vantagens, tais como rapidez e produtividade, mas 

existe a desvantagem do investimento inicial relativamente alto [10]. 
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2.6. Conclusão 

O plástico é cada vez mais utilizado na indústria devido as suas vantagens 

químicas e físicas. Nesse sentido o plástico se tornou um material viável 

economicamente, inclusive para substituir outros, como o vidro, o metal e a madeira 

na produção dos mais diversos itens. Por esse motivo a indústria investe cada vez 

mais em máquinas de transformação de plásticos a fim de possibilitar uma maior 

produtividade.  

As máquinas de aquecimento dielétrico possuem características que atendem 

a necessidade das indústrias de se obter maior velocidade de processo. Por isso, o 

trabalho estuda os dispositivos de aquecimento dielétrico. Para tanto, é importante o 

conhecimento do princípio de funcionamento desses equipamentos. No Capítulo 3 é 

apresentada uma revisão sobre a teoria eletromagnética para assim se obter as 

perdas no dielétrico, o que permite o aquecimento de plásticos a partir campos 

eletromagnéticos. 
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Capítulo 3 - Eletromagnetismo 
 

Devido a importância dos plásticos apresentada no Capítulo 2, os métodos para 

transformação dos referidos materiais tendem a ser aprimorados para se tornarem 

mais eficientes. O presente capítulo se faz necessário para possibilitar um 

conhecimento de perdas dielétricas e assim um maior controle dos equipamentos. 

O estudo de campos elétricos e magnéticos é necessário para a determinação 

dos efeitos das perdas por propagação de ondas em dielétricos, o que permite o 

cálculo de alguns parâmetros que viabilizará a construção do dispositivo de 

aquecimento dielétrico que é desenvolvido nesse trabalho.  

3.1. Campos elétricos 

As distribuições de cargas produzem duas grandezas eletromagnéticas: o vetor 

intensidade de campo elétrico E e o vetor densidade de fluxo elétrico D. O estudo dos 

campos elétricos perpassa obrigatoriamente pelas Leis de Coulomb e de Gauss e a 

partir desse estudo é possível obter equações que regem as correntes e os dielétricos, 

e assim a análise dessas nos capacitores, sendo muito importante para o trabalho. 

3.1.1. Lei de Coulomb 

A lei de Coulomb [11] determina que a forca de atração ou repulsão de cargas 

elétricas pontuais no vácuo é expressa em Newtons e é dada por: 

� = 14πε�
Q�Q�R�    N 

(3.1) 

onde ε� e a permissividade elétrica do vácuo e vale: 

ε� ≅ 136π  × 10'(      F/m 
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3.1.2. Intensidade de Campo Elétrico 

O vetor intensidade de campo elétrico é definido em [11] como a força exercida 

por unidade de carga de teste positiva. A intensidade do campo elétrico E está na 

mesma direção da forca F e é medida em newtons/coulomb ou em volts/metro. 

, = �Q       N/C 
(3.2) 

3.1.3. Densidade de Fluxo Elétrico 

A densidade de fluxo devido ao campo elétrico E no espaço livre é um campo 

vetorial, definido por [11]: . = ε�,     C/m² (3.3) 

E assim é possível definir o fluxo elétrico ψ em termos de D 

ψ = 1 .  dS (3.4) 

3.1.4. Lei de Gauss 

A lei de Gauss estabelece que o fluxo elétrico total ψ através de uma superfície 

fechada é igual a carga total encerrada por essa superfície [11]. 

ψ = 1 .  dS = Q45 = 1 ρ78 dv 
(3.5) 

A partir do teorema da divergência à integral de superfície do fluxo D 

: .;  dS =  1 ∇ ∙ .8 dv 
(3.6) 

Pode-se comparar as integrais de volume e assim obter que a densidade 

volumétrica de carga é igual a divergência da densidade de fluxo elétrico. ρ7 = ∇ ∙ . (3.7) 
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3.1.5. Potencial Elétrico 

A tensão ou diferença de potencial entre os pontos a e b, considerando o 

potencial em b mais elevado, é igual ao trabalho por unidade de carga necessário para 

mover a carga de a para b [12]: 

V>? = W>?q = − 1 E ∙ dl      V>
?  

(3.8) 

A unidade de tensão é o volt (V), sendo equivalente a joule (J) por coulomb (C). 

Se retornar a carga de teste a sua posição inicial o trabalho líquido é zero e assim se 

verificar que campos elétricos estáticos são conservativos: 

: E ∙5 dl = 0 
(3.9) 

3.1.6. Corrente 

A corrente através de uma área é a quantidade de carga que atravessa a 

mesma por unidade de tempo [11]. A transferência de carga de um coulomb por 

segundo equivale a 1 ampère (A) 

I = dQdt  A 
(3.10) 

Uma corrente ΔI atravessando uma superfície ΔS produz uma densidade de 

corrente (J): 

G = ΔIΔS 
(3.11) 

  

3.1.7. Dielétricos 

A importante caraterística de distinção dos materiais dielétricos é a presença 

de cargas de polarização [12], os dipolos elétricos, que consistem em um par de 

cargas de polaridade opostas que estão ligadas e que não estão livres para se mover 

independentemente umas das outras e ocorrem em materiais dielétricos a nível 

atômico. A aplicação de um campo elétrico externo campo faz com que os dipolos do 
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dielétrico girem de forma a se alinhar com o campo E, como ilustrado na Figura 3.1. 

O alinhamento resultante é dado pelo vetor polarização P, ele fornece uma indicação 

da polarização resultante do dielétrico.  

 

Figura 3.1 Campo elétrico no interior de um dielétr ico 

 

Fonte: PAUL, Clayton R [12] 

 

O vetor densidade de fluxo elétrico, no interior do dielétrico é dado como: . = ε�, + J  C/m² (3.12) 

A intensidade do vetor polarização depende da intensidade do campo elétrico 

aplicado. Isso está relacionado com a susceptibilidade elétrica do material, χ4 , como J = ε�χ4,. Substituindo tem-se: . = ε�(1 + χ4), (3.13) 

A grandeza εK = (1 + χ4) é referida como a permissividade relativa ou constante 

dielétrica do material. Logo o vetor D será . = ε�εK, = ε, (3.14) 

3.2. Campos Magnéticos 

O movimento de cargas constitui uma corrente e produz outras duas 

grandezas: o vetor intensidade de campo magnético H e o vetor densidade de fluxo 

magnético B [11]. As cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. 

Esse campo gerado por um fluxo de corrente constante pode se constituir de correntes 
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de condução ou correntes de deslocamentos. O estudo das leis de Ampère-Maxwell 

e de Biot-Savart possibilita o melhor entendimento desse campo [12]. 

3.2.1. Lei de Ampère-Maxwell 

A lei circuital de Ampère estabelece que a soma dos produtos das componentes 

de H que são tangentes a um contorno fechado c fornece a corrente I47 resultante 

que atravessa a superfície envolvida por esse contorno [12].  

: L ∙ dM = I47N  
(3.15) 

Ao aplicar o teorema de Stokes obtém-se: 

I47 = : L ∙ dM = 1 (∇xL) ∙ dPPN  
(3.16) 

Porém,  

I47 = 1 G ∙ dPP  
(3.17) 

Comparando as integrais de superfície nas equações ∇xL = G    (≠ 0) (3.18) 

A partir da equação, pode se observar que o campo magnetostático não é 

conservativo. 

3.2.2. Densidade de fluxo magnético 

A lei de Biot-Savart estabelece que a intensidade do campo magnético dH 

gerada em um ponto P, pelo elemento diferencial de corrente Idl é [11] 

dH ∝ IdlsenαR²  
(3.19) 

A densidade de fluxo magnético B é similar à densidade de fluxo elétrico D. 

Assim como no espaço livre, a densidade de fluxo magnético B está relacionada à 

intensidade do campo magnético H, de acordo com W = X�L (3.20) 

A constante X�é a permeabilidade do vácuo e vale: 
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X� = 4π ∗ 10'Z Hm 
 

A unidade é o Henry (H) por metro. O fluxo magnético, através da superfície S, 

é dado por  

ψ = 1 W ∙ dPP  
(3.21) 

O fluxo magnético ψ é dado em Webers (Wb) e a densidade de fluxo magnético 

é dada em Webers/metro quadrado (Wb/m²) ou tesla (T).  

Uma carga magnética isolada não existe. Dessa forma, o fluxo total através de 

uma superfície fechada em um campo magnético deve ser zero. Isso é, 

: W ∙ dPP = [ 
(3.22) 

Essa equação é referida como lei da conservação do fluxo magnético, ou lei de 

Gauss para campos magnetostático. Embora o campo magnetostático não seja 

conservativo, o fluxo magnético se conserva. Ao aplicar o teorema da divergência à 

equação  

: W ∙ dPP = 1 ∇ ∙ W dv = 0\  
(3.23) 

Assim ∇ ∙ W = 0 (3.24) 

Então o campo magnetostático não tem fontes nem sumidouros e sugere que 

as linhas de campo magnético são sempre contínuas.  

3.3. Corrente de Deslocamento 

A lei de Ampère foi formulada como 

: L ∙ dM = I47 = 1 G ∙ dPPN  
(3.25) 

Mas para campos variantes no tempo essa equação deve ser modificada para  

: L ∙ dM = 1 G ∙ dPP + ∂∂tN 1 . ds�  
(3.26) 

O primeiro termo do lado direito da equação é a corrente de condução e o 

segundo termo é a chamada corrente de deslocamento [12]. 
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3.4. Equações de Maxwell 

O conjunto das equações que recebem o nome de seu compilador, Maxwell, foi 

a base para a descoberta das ondas eletromagnética, essas são as principais 

equações e com algumas variações nas formas mais gerais para atenderem as 

condições com variações temporais e forma apresentadas na Tabela 3.1 [11]: 

 

Tabela 3.1 Equações de Maxwell 

Forma diferencial Forma integral ∇ ∙ . = ρ7 : .;  dS =  1 ρ78 dv 

∇ ∙ W = 0 : W ∙ dPP = [ 

∇x, = − ∂W∂t  : ,5  dM =  − ∂∂t 1 W ds�  

∇xL = G + ∂.∂t  : L ∙ dM = 1 G ∙ dPP + ∂∂tN 1 . ds�  

Fonte: SADIKU, Matthew N. O. [11] 

 

Essas equações representam a base para toda teoria eletromagnética, e 

portanto serão usadas para o estudo de ondas eletromagnéticas. 

3.5. Ondas eletromagnéticas 

As ondas eletromagnéticas (EM)são resultantes das combinações dos campos 

elétricos e campos magnéticos, podem se propagar em meios materiais ou espaço 

livre e são um meio de transportar energia ou informação. Ondas EM incluem as ondas 

de rádio, sinais de TV, os feixes de radar e os raios luminosos [11]. 

As dimensões importantes de uma estrutura eletromagnética, tal qual uma linha 

de transmissão ou uma antena, não são as dimensões físicas em metros, mas as 

dimensões elétricas referenciadas ao comprimento de onda λ. O comprimento de 
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onda é a distância que uma onda deve percorrer para sofrer uma mudança de fase de 

2π radianos ou 360° é determinada a partir da velocidade e frequência da onda: λ = vf  m (3.27) 

Se a máxima dimensão de um circuito elétrico for maior que um décimo de λ, 

os modelos de circuitos a parâmetros concentrados não são mais válidos. A estrutura 

se torna um circuito a parâmetros distribuídos, no qual a mudança de fase entre as 

partes diferenciais do circuito não é mais desprezível em relação ao comprimento de 

onda.  

3.5.1. Propagação de Ondas em Dielétricos com perda s 

Um dielétrico com perdas é um meio no qual ondas EM perdem energia [11], à 

medida que se propagam, devido a condutividade desse meio, ou seja, um dielétrico 

com perdas é um meio parcialmente condutor no qual σ ≠ 0. 

Quando se desenvolvem as equações de Maxwell são obtidas as equações 

vetoriais de onda:  ∇ x , = −jωμL (3.28) 

Determinando o rotacional em ambos os lados da equação ∇ x ∇ x , = −jωμ ∇ x L (3.29) 

Aplicando a identidade vetorial ∇ x ∇ x , = ∇(∇ ∙ ,) − ∇�, = −jωμ ∇ x L (3.30) 

E assim ∇², − γ², = 0 ∇²L − γ²L = 0 

(3.31) 

A constante de propagação do meio γ é determinada como γ² = jωμ(σ + jωε) (3.32) 

Uma onda viajando ao longo de z é atenuada por um fator de e'de , α é 

conhecida como a constante de atenuação do meio e é determinada a partir da 

equação 3.33, para α=0 o meio não tem perdas.  

α = ωfμε2 (h1 + i σωεj� − 1) 

(3.33) 
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A Figura 3.2 ilustra a atenuação em um meio com perdas. 

 

Figura 3.2 Onda em dielétrico com perda 

  
Fonte: SADIKU, Matthew N. O. [11] 

 

A propagação da onda induz correntes no materiais. A razão entre os módulos 

da densidade de corrente de condução e da densidade de corrente de deslocamento 

em um meio com perdas é: |GN||Gl| = |σ,||jωε,| = σωε = tgδ 
(3.34) 

No qual tgδ é conhecida como tangente de perdas e é um importante parâmetro 

para o aquecimento dielétrico, pois determina as taxas de absorção da onda pelo 

dielétrico. A figura 3.3 apresenta o diagrama para determinar a tangente de perdas a 

partir dos módulos de densidade de corrente de condução e deslocamento. 

 

Figura 3.3 Tangente de perdas 

 
Fonte: SADIKU, Matthew N. O. [11] 
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3.5.2. Vetor de Poynting - Potência 

A unidade do vetor intensidade de campo elétrico, E é V/m, enquanto a unidade 

do vetor intensidade de campo magnético, H é A/m. Assim, o produto de suas 

magnitudes, E e H, tem unidade de W/m, a qual é uma densidade de potência. 

Portanto o produto vetorial, o vetor densidade de potência: P = , × W    W/m² (3.35) 

Recebeu o nome de vetor de Poynting após o físico inglês, John Henry Poynting 

(1852- 1914) [11], mostrar que esse vetor de fato se relaciona com a densidade de 

potência do campo eletromagnético.  

− : P ∙ dn =P 1 σ|,|² dv7 + 1 ε2 ∂∂t |,|² dv7 + 1 μ2 ∂∂t |L|² dv7  
(3.36) 

O termo à esquerda é o fluxo resultante de potência para dentro da superfície 

fechada S. O primeiro termo do lado direito é a potência dissipada no volume v que a 

superfície fechada S envolve. O segundo e o terceiro termos do lado direito são a taxa 

de variação temporal da energia armazenada nos campos elétrico e magnético, 

respetivamente, naquele volume [11]. 

As perdas totais no dielétricos podem então ser calculadas [13] 

Popqq = σ 1 |,|² dv7  
(3.37) 

Assumindo um campo elétrico homogêneo no interior do volume e substituindo σ =  ωε ∙ tgδ: Popqq = ωε ∙ tgδ,r = 2πf ,rε tgδ (3.38) 

Essa fórmula é usada no Capítulo 5 para cálculo do aquecimento. 

3.6. Conclusão 

O estudo de campos eletromagnéticos em materiais dielétricos permite a 

determinação das perdas dielétricas bem como os parâmetros envolvidos. As 

máquinas de aquecimento dielétrico, que são estudadas no Capítulo 5, têm seu 

princípio de funcionamento baseado nas perdas dielétricas dos materiais. 

A partir da equação de perdas obtida nesse capítulo é possível verificar que é 

necessária uma fonte de tensão e frequência elevadas, uma vez que o aquecimento 
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é diretamente proporcional ao quadrado da tensão aplicada, a frequência influência 

principalmente na tangente de perdas, e assim determinando a taxa de absorção da 

onda pelo dielétrico. O Capítulo 4 apresenta uma chave estática para ser avaliada a 

possibilidade de sua utilização na produção de geradores de alta frequência para 

dispositivos de aquecimento dielétrico. Para tanto é necessário um estudo da chave, 

tais como princípio de funcionamento, características, limitações, perdas, proteções 

arranjos e topologias, para assim se obter o gerador de alta frequência e alta tensão 

a partir de chaves estáticas, necessário para o funcionamento da máquina.  
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Capítulo 4 - MOSFET 
 

Para o desenvolvimento de equipamentos de aquecimento dielétrico é 

necessário o estudo de chaves estáticas para construção do gerador de alta 

frequência e potência. 

A chave em estudo é o MOSFET (Metal Oxide Semicondutor Field Effect 

Transistor), por se tratar do único dispositivo capaz de operar nas condições 

necessárias para o funcionamento da máquina de aquecimento dielétrico, ou seja, em 

frequências entre 1MHz e 30MHz e em tensões acima de 500V, que conforme será 

visto no Capítulo 5, são requeridos para um elevado aquecimento. 

Este capítulo aborda conceitos do MOSFET, como as suas características, o 

funcionamento, as limitações, as perdas, os arranjos e as topologias, o que permite o 

avanço nas técnicas de chaveamento e assim possibilita uma melhoria das máquinas 

atuais que utilizam válvulas de potência para gerar o aquecimento. 

4.1. MOSFET 

O MOSFET de potência, com grande capacidade de condução de corrente e 

de tensão de bloqueio, potencialmente capaz de ser utilizado em aplicações de 

Eletrônica de Potência encontra-se disponível desde o início da década de 80 [14]. 

Esse dispositivo tem-se tornado largamente utilizado como transistor de potência, 

substituindo o transistor bipolar de potência em muitas aplicações, especialmente nas 

de alta frequência de chaveamento [14]. 

O MOSFET é uma chave de potência controlada por tensão de atuação rápida. 

A Figura 4.1 mostra o símbolo que representa o MOSFET, nessa figura pode-se 

observar a existência de três terminais denominados de dreno (Drain - D), porta (Gate 

- G) e fonte (Source - S).  
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Figura 4.1 Esquema do MOSFET 

 
Fonte: MOHAN, Ned; UNDELAND, Tore M.; ROBBINS, Will iam P. [14] 

4.1.1. Funcionamento 

Existe duas configurações básicas de MOSFETs a horizontal ou lateral e a 

vertical. A estruturas horizontal de baixa potência é apresentada na Figura 4.2, que 

mostra o funcionamento do dispositivo. As regiões n da fonte e do dreno situam-se 

em um substrato de silício tipo p relativamente pouco dopado e a porta isolada por 

uma fina camada de dióxido de silício, normalmente construída de alumínio, na 

superfície do silício. Nenhuma corrente flui entre as regiões do dreno e da fonte sem 

que um canal 'n' seja formado entre eles, pois há duas junções pn opostas e 

conectadas em série entre eles.  

 

Figura 4.2 Estrutura do MOSFET 

 

Fonte: MARTINS, Mário Lúcio da Silva [16] 
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Uma tensão positiva em relação à fonte aplicada à porta, resulta em cargas 

positivas no metal, e assim cargas negativas são induzidas na região do silício próxima 

a porta e resulta na formação de uma região de depleção contendo uma fina camada 

de elétrons móveis. Assim a aplicação de uma tensão positiva na porta gera um canal 

'n' que permite que a corrente flua livremente entre os terminais do dreno e da fonte. 

Essa estrutura horizontal possui graves limitações associadas com o aumento da área 

de substrato, o que a torna economicamente inviável para utilização em grandes 

correntes. 

A configuração vertical do MOSFET é a mais adequada para aplicações em 

correntes elevadas, e é ilustrada na Figura 4.3. A princípio, não existe um modo que 

permita a circulação da corrente entre os terminais do dreno e da fonte, pois não existe 

caminho que possibilite uma injeção de portadores minoritários na região na qual se 

encontra o silício tipo P através do terminal da porta, uma vez que esse é isolado da 

região tipo P. A aplicação de uma tensão positiva na porta converte uma porção do 

silício abaixo da porta em um canal tipo 'n', o qual conecta o terminal da fonte com o 

terminal do dreno [16].  

 

Figura 4.3 Estrutura do VDMOS 

 

Fonte:  MARTINS, Mário Lúcio da Silva [16]  

 

Existe um transistor bipolar npn parasita entre os terminais da fonte e do dreno, 

como se observa na Figura 4.3, a região tipo P serve como base desse transistor 



43 
 

parasita, a fim de reduzir a probabilidade desse transistor permanecer em condução 

a região P é curto-circuitada com a região da fonte por meio da sobreposição dessas 

regiões durante a fabricação do MOSFET. Como resultado do referido processo 

forma-se um diodo parasita conectado entre os terminais fonte e dreno. Existe 

também uma sobreposição entre a metalização da porta e a região 'n', essa 

sobreposição tem dois propósitos: o primeiro é melhorar a condutividade da região 'n' 

formando uma camada de acumulação e ajudando a minimizar a resistência de 

condução, e o segundo é manter a curvatura na região de depleção quando o 

MOSFET está bloqueado, evitando que a região torne-se muito estreita e a 

capacidade de bloquear tensões do MOSFET seja reduzida [14]. A Figura 4.4 mostra 

esses fenômenos. 

 

Figura 4.4 Efeitos do MOSFET: a) Camadas de acumula ção: b) Camada de depleção 

 
Fonte:  MARTINS, Mário Lúcio da Silva [16]  

4.1.2. Caraterística tensão-corrente 

A curva caraterística V-I de um MOSFET de potência observada na Figura 4.5 

representa a relação entre a tensão da fonte e do dreno (V�;) e a corrente de dreno 

(I�) para valores diferentes de  V�;. O MOSFET passa para o estado ligado quando V�;  exceder o valor denominado tensão limiar (V�s ). Considera-se assim que o 

dispositivo opera no modo de enriquecimento, uma vez que a aplicação de uma tensão 

positiva maior do que V�s  resultará na condução do canal 'n'. Esse canal atua 
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basicamente como uma resistência e fornece um caminho para o fluxo de corrente, 

no sentido do dreno para a fonte. A tensão da porta controla a corrente de dreno, 

quanto maior o valor de V�;, maior a corrente de dreno. Contudo, quando se tratar de 

um dado valor de V�;, a corrente máxima terá um limite, se continuar a aumentar V�;, 

a corrente de dreno (I�) cresce rapidamente, até alcançar o valor de saturação (I�;;). 

Após isso não há aumento significativo na corrente para aquele valor particular de V�;. 

Há três regiões distintas de operação na curva caraterística de V-I para uma dada 

tensão da porta: a região de corte, a região ativa e a região de resistência constante 

(ôhmica ou não saturada) [14].  

 

Figura 4.5 Curva característica de um MOSFET de pot ência 

 

Fonte:  MARTINS, Mário Lúcio da Silva [16]  

 

A região de corte ou estado desligado do MOSFET existe enquanto 	V�;<V�s. 

Essa condição é válida para qualquer valor de tensão de dreno-fonte, até que a tensão 

de ruptura B V�;;  seja alcançada. Nessa tensão, a corrente pode aumentar 

rapidamente, danificando o dispositivo, o MOSFET deve, portanto, ser operado de tal 

modo que a tensão de dreno-fonte V�; seja mantida abaixo do valor BV�;;.  

Na região ativa, ele funciona como um amplificador, nesse caso, 	V�;>V�s. Para 

um dado valor de 	V�;, a corrente de dreno permanece constante, independentemente 
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da tensão de dreno-fonte. Essa corrente (I�) é controlada por  V�; logo, tanto I� como 

a tensão V�; podem ser simultaneamente altas. A perda de potência associada, isto 

é, V�; .I� pode ser grande.  

Na região ôhmica, a corrente de dreno aumenta de maneira diretamente 

proporcional à tensão de dreno-fonte e o MOSFET fica no estado ligado. Nesse caso, V�;>0, nessa região, a relação da tensão (V�;) com a corrente (I�) - denominada 

resistência no estado ligado do dreno para a fonte (R�;(�t)) é praticamente constante.  V�;(�t) = R�;(�t)I� (4.1) 

Para assegurar uma queda de tensão dreno-fonte pequena em seu estado de 

condução, minimizando as perdas, a tensão aplicada na porta deve possuir um valor 

elevado o suficiente para garantir que o transistor opere na região de resistência 

constante, na qual a corrente de dreno seja limitada acima da corrente de carga 

definida pelo circuito. Todavia, tensões acima da máxima permitida no terminal porta 

podem causar danos irreparáveis ao transistor. O dióxido de silício que isola a porta 

do transistor é um isolante com corrente de fuga desprezível. Assim que a carga da 

porta é estabelecida, não existe mais corrente de porta. Portanto, pode-se dizer que 

o MOSFET apresenta um ganho muito grande entre a potência do circuito de controle 

e os terminais do transistor [14].  

4.1.3. MOSFET como chave 

Quando o MOSFET é usado como chave, sua função básica é controlar a 

corrente de dreno através da tensão da porta. A Figura 4.6 mostra a curva caraterística 

de transferência, ou seja, a curva da corrente de dreno (I�) versus a tensão da porta 

(V�;) submetida a uma tensão fixa de dreno. A curva real pode ser aproximada pelas 

caraterísticas lineares indicadas pela linha tracejada Figura 4.6. A corrente de dreno 

é igual a zero até que se alcance a tensão limiar, então, aumenta linearmente com a 

tensão. A inclinação da curva representa valor da transcondutância [15]: 

gu = ∆I�∆V�;                     para             V�; = cte 
(4.2) 

I� = 0                              para             V�; < V�s (4.3) I� = gu(V�; −  V�s)   para             V�; > V�s (4.4) 
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Figura 4.6 Curva característica 

 

Fonte:  AHMED, Ashfaq [15] 

 

Para aplicações de chaveamento, a resistência no estado ligado (R�;(�t) ) 

passa a ser um parâmetro muito importante, uma vez que determina a perda de 

potência durante a condução para um dado valor de corrente de carga (dreno). Quanto 

mais baixo o valor de (R�;(�t)), mais baixa a queda de tensão no estado ligado, mais 

baixa a dissipação de potência e mais alta a capacidade de corrente do dispositivo. A 

queda de tensão direta é dada pela equação 4.1 e a dissipação de potência interna é:  

P = R�;(�t)I�² (4.5) 

MOSFETs de potência têm boas características de comutação, sendo limitado 

por capacitâncias parasitas entre os terminais, Figura 4.7, e assim determinando os 

tempos característicos [17]: 

• Turn-On Delay (td (on)): Esse é o tempo para a tensão da porta, V�;, 

para atingir a tensão de limiar V�s 

• Rise time (tr): É o período após o V�; ,  atingir V�s para completar o 

transitório.  

• Turn-off delay (td (off)): É o tempo necessário para a tensão da porta 

tirar o MOSFET da região ativa. 

• Time (tf) Fall:  Tempo de queda é o momento em que a tensão da porta 

atinge a tensão de limiar V�s após td (off). 
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Figura 4.7 Capacitâncias parasitas; Tempos de chave amento 

 
Fonte: FAIRCHILD – SEMICONDUCTOR [17] 

4.1.4. Perdas no MOSFET 

Há quatro fontes de perdas de potência no chaveamento do MOSFET [15]: 

• Perdas na condução ou perdas no estado ligado: 

P�t � R�;��t�I�²	
t�t

T
 (4.6) 

• Perdas no estado desligado: 

P�|| � V�;�u?}�I�;;

t�||

T
 (4.7) 

• Perdas na ligação da chave: A perda de energia durante a transição do 

estado desligado para ligado 

W�t �
V�;�u?}�I�tK

6
 

(4.8) 

• Perdas no desligamento da chave: A perda de energia durante a 

transição do estado desligado para ligado 

W�|| �
V�;�u?}�I�t~

6
 

(4.9) 

Assim pode-se calcular as perdas por chaveamento 

P;� � �W�tIW�||�f (4.10) 

E finalmente calcular as perdas totais 

P� � P�t I P�|| I P;� (4.11) 
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4.1.5. Proteções do MOSFET 

Um MOSFET, como todos os dispositivos semicondutores, deve ser protegido 

contra sobretensões, sobrecorrentes e transitórios, geralmente essas proteções são 

realizadas pelos drivers, que serão apresentados na seção 4.1.7. Esses dispositivos 

monitoram os MOSFET a fim de evitar situações perigosas ao seu funcionamento. 

Quando o MOSFET se encontra na situação de bloqueio, uma sobretensão nos 

terminais dreno-fonte afetam-no diretamente. A máxima tensão permitida entre dreno 

e fonte, ou seja, BV�;;, é a maior tensão que o MOSFET pode suportar sem que ocorra 

a ruptura por avalanche da junção pn [14]. Portanto se V�; exceder BV�;; , a tensão 

(V�;) e a corrente (I�) podem ser simultaneamente altas e as perdas podem danificar 

o MOSFET. Essa situação pode ser resolvida, certificando que a tensão da fonte de 

alimentação é menor do que a tensão de ruptura do MOSFET. A proteção contra 

sobretensões é realizada com a ligação de um varístor, em paralelo com o MOSFET. 

Esse varístor é dimensionado para tensões próximas do limite do MOSFET, e caso 

ocorra a sobretensão, a resistência do varístor diminui e oferece um caminho para a 

corrente e assim a tensão no MOSFET é limita a tensão de condução desse varístor 

[15].  

A máxima tensão porta-fonte (V�;(u?})) é determinada pelo fato de que uma fina 

camada de óxido SiO� que isola a porta não pode ser rompida, pois isso significaria a 

danificação permanente do MOSFET. O manuseio descuidado pode inserir 

inadvertidamente cargas estáticas na região do óxido da porta e provocar surtos de 

tensão que podem superar o valor de V�;(u?}) e também danificar o dispositivo [14]. 

Uma sobrecorrente em um MOSFET de potência faz com que a temperatura 

de junção exceda seu valor nominal, esse superaquecimento poderá danificar o 

MOSFET. Em geral o driver do MOSFET pode detectar uma sobrecorrente que resulte 

em um aumento de temperatura perigoso e assim desligar o MOSFET anulando o 

sinal de porta [15]. 

4.1.6. Área de operação segura 

A Área de Operação Segura (SOA) que determina os limites operacionais de 

um MOSFET para que esse não exceda o limite de dissipação térmica e danifique é 
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mostrada na Figura 4.8. Três fatores determinam a SOA do MOSFET: a sua máxima 

corrente de dreno I�(u?}) , a temperatura de junção T� , a qual é governada pela 

dissipação de potência do dispositivo e a tensão máxima suportada pelo dispositivo 

BV�;;. 

 

Figura 4.8 Área de operação segura do MOSFET de pot ência 

 
Fonte: AHMED, Ashfaq [15]  

 

Os limites de potência e de corrente são maiores para operação pulsada do 

que em corrente continua. Esses limites também dependem da duração do pulso. 

Quanto menor o tempo de condução, maior a dissipação de potência permitida. Para 

uma duração de pulso breve o suficiente é possível inclusive operar no ponto P, no 

qual os valores máximos de V�; e I�, ocorrem simultaneamente [15]. 

4.1.7. Drivers para MOSFET 

Os drivers para MOSFET são dispositivos capazes de realizar a interface entre 

o circuito de controle e circuito de potência como pode ser observado na Figura 4.9. 

A função primaria dos driver é controlar a chave estática e assim garantir a operação 

adequada de condução, bloqueio e comutação, e ainda incorporam muitas outras 

funções de proteção e controle tais como o isolamento ótico ou indutivo entre o circuito 
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de comando e potência, as proteções contra sobretensão entre porta e fonte e a 

implementação de tempo morto. 

 

Figura 4.9 Esquema do MOSFET 

                     
Fonte: MOHAN, Ned; UNDELAND, Tore M.; ROBBINS, Will iam P. [14] 

 

Geralmente, os circuitos de controle são microcontroladores que possuem 

porta de saída com correntes limitadas, e essas correntes não são suficientes para 

que os MOSFETs de potência possam operar devidamente. Portanto devem ser 

utilizados drivers específicos para MOSFET, os quais são capazes de oferecer 

correntes transitórias o suficiente para que o dispositivo semicondutor opere 

corretamente nas condições de condução, de bloqueio e de comutação, além de 

oferecer uma entrada de alta impedância, o que contribui para que o controle não 

sofra problemas com limitações de correntes. Tipicamente, os drivers também 

possuem isolamentos que protegem o circuito de controle, o qual trabalha com 

tensões de até 5V enquanto o circuito de potência lida com tensões muito acima desse 

valor. Os drivers não protegem apenas os circuitos de controle, pois também existe 

dispositivos que monitoram e limitam as tensões e correntes nos MOSFET.  

4.2. Arranjos e Topologia  

Devido a barreiras tecnológicas de MOSFET com altos valores de potência, 

utilizam-se arranjos para atingir níveis elevados de tensão, de corrente ou de 

frequência. Será apresentado as ligações de MOSFETs mais simples, como série e 

paralelo, e também uma topologia multinível em cascata de pontes H para também se 

obter tensões e frequências mais elevadas [15]. 
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4.2.1. Arranjo Série 

Se a tensão nominal de um MOSFET for mais baixa do que a fonte de tensão, 

pode se ligar dois ou mais em série para suportar essa tensão elevada. Para resolver 

problemas de diferenças de fabricação, que não permite os MOSFETs chavearem ao 

mesmo tempo, assim não dividindo a tensão igualmente é comum usar resistores 

ligados em paralelo para dividir a tensão por igual nas chaves [15]. 

4.2.2. Arranjo Paralelo 

Os MOSFETs podem ser ligados em paralelo para compartilhar a corrente de 

carga, caso a corrente nominal de um deles seja inferior ao solicitado pela carga. Os 

MOSFETs ligados em paralelo compartilham igualmente a corrente por causa do 

coeficiente positivo de temperatura de R�;(�t) . Portanto, não há necessidade de 

resistores compartilhando a corrente em série. Uma vez que P = R�;(�t)I�²  o 

dispositivo que estiver conduzindo a corrente maior dissipa mais potência, elevando a 

temperatura de junção e, por sua vez, aumentando a resistência no estado ligado R�;(�t), a qual limitará a corrente. Essa caraterística auto limitadora impõe aos dois 

MOSFETs uma distribuição de corrente igual [15].  

4.2.3. Topologia Multinível em Cascata de Ponte H 

A topologia multinível em cascata de ponte H utiliza conjuntos de quatro 

transistores,  S� , S�, S�, S�, apresentados na Figura 4.10, ligados em forma H e 

alimentados por uma tensão V, o que possibilita a obtenção de três níveis de tensão 

em sua saída, V+, 0 e V- [18]. Um conjunto dessas pontes em série pode ser usado 

para a construção de conversores com níveis de tensão elevados. A ligação em série 

de pontes H se diferencia do arranjo simples em série, devido a cada ponte ser 

alimentada por uma fonte isolada, desse modo cada conjunto de transistores recebe 

apenas a tensão da fonte ligada à ponte, assim evitando a ruptura por avalanche 

provocada por sobretensões, e não necessitando de resistores divisores de tensão. 

Portanto, a utilização de três pontes H em série possibilita a obtenção de níveis de 
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tensão superior ao que seria obtido com apenas um conjunto de chaves estáticas, ou 

seja, tensão máxima de saída V��� de três vezes a tensão das fontes das pontes. 

 

Figura 4.10 Conjuntos de módulos de pontes H 

 
Fonte:  GOBINATH, K.; MAHENDRAN, S.; GNANAMBAL, I [18] 

 

Para apresentar o funcionamento do conversor multinivel, como pode ser 

visualizado na Figura 4.11, três pontes H foram alimentadas por fontes de 500V, esse 

valor foi escolhido por se tratar de um valor próximo do obtido da retificação trifásica 

de 380V, tensão essa muito utilizada na indústria. A escolha da tensão também foi 

determinada pela utilização das chaves ARF446 (conforme Anexo 1), as quais 

suportam uma tensão máxima de 900V e se propõem à utilização nos aquecedores 

dielétricos, e é recomenda em inversores de barramentos CC com valores próximos 

de 500V. Então, a partir da simulação no software MATLAB, na qual foi utilizado um 

conjunto de  três pontes H, as quais são controladas juntas para assim se obter um 

sinal alternado que varia de +1500V a -1500V, como se observa na Figura 4.12. A 

obtenção de tensões elevadas é importante conforme foi estudado no Capítulo 3, a 

partir da equação 3.38 é possível verificar que o aquecimento aumenta de acordo com 

o quadrado da tensão. 
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Figura 4.11 Simulação Multinível 

  
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB  

 

Figura 4.12 Sinal de tensão de saída da simulação 

  
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB  

 

Conjuntos de pontes H também podem ter as pontes controladas de maneira 

independente a partir do método PSC-PWM (Phase shift Carrier - Pulse Width 

Modulation) e serem usadas para aumentar a frequência de comutação aparente do 

inversor. O método PSC determina as posições e as larguras dos pulsos, cada 

interseção de uma das referências senoidais com a onda triangular resulta na 

comutação do braço de sua ponte controlada. O chaveamento aparente ocorre em 

uma frequência muito mais elevada que o sinal de comutação das chaves e com isso 

desloca o espectro de frequência para ordens superiores e assim reduz o conteúdo 

harmônico próximo da frequência fundamental [19]. 
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O controle PSC-PWM é importante para se obter efeitos que só seriam 

alcançados com uma frequência muito mais elevada. Nos equipamentos de 

aquecimentos dielétricos são necessárias frequências elevadas, tipicamente alguns 

MHz, e com o controle PSC essas frequências poderiam ser obtidas a partir de 

conjuntos de pontes H com uma frequência de comutação menor.  Foi realizada uma 

simulação no software MATLAB (Figura 4.12) com três pontes H e controladas a partir 

do método PSC e montada como mostra a Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 Simulação do circuito de controle e pot ência do PSC-PWM 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino – MATLAB 

 

O primeiro teste realizado se deu nos seguintes parâmetros: 

• Onda senoidal de referência de 100KHz e 1Vpico; 

• Ondas triangulares de 1MHz, 1Vpico e defasadas de 120 graus; 

• Fontes das pontes H de 500Vdc. 

O resultado dessa simulação pode ser observado nas Figuras 4.14 e 4.15, e se 

nota que a saída do inversor acompanha o sinal senoidal de referência, e basicamente 

a componente harmônica de maior amplitude se encontra próxima à frequência do 

sinal de referência, as outras componentes tem amplitude inferior a 7% da 

componente principal, portanto essa situação não é desejada para aplicação em 
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aquecimento dielétrico, porque a frequência de comutação não teve um aumento 

aparente. 

 

Figura 4.14 Sinal de saída da simulação do primeiro  teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB  

 

Figura 4.15 Análise do espectro da simulação do pri meiro teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB 

 

Já o segundo teste realizado se deu nos seguintes parâmetros: 

• Onda senoidal de referência de 100KHz e 0.1Vpico; 
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• Ondas triangulares de 1MHz, 1Vpico e defasadas de 120 graus; 

• Fontes das pontes H de 500Vdc 

O resultado dessa simulação pode ser visualizado nas Figuras 4.16 e 4.17, e 

conforme pode se observar a saída do inversor apenas acompanha a polaridade do 

sinal de referência. As componentes harmônicas, que se encontram com uma 

frequência seis vezes maior que a frequência de comutação, apresentam uma 

amplitude de 90% do valor da amplitude da harmônica fundamental de menor 

frequência, e assim, potencialmente utilizável no gerador de alta frequência. 

 

Figura 4.16 Sinal de saída da simulação do segundo teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB 
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Figura 4.17 Análise do espectro da simulação do seg undo teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB  
 

Por sua vez o terceiro teste realizado se deu nos seguintes parâmetros: 

• Onda senoidal de referência de 100KHz e 0.01Vpico; 

• Ondas triangulares de 1MHz, 1Vpico e defasadas de 120 graus; 

• Fontes das pontes H de 500Vdc 

Já o resultado dessa simulação apresenta-se nas Figuras 4.16 e 4.17 e, 

conforme se nota, a saída do inversor apenas acompanha a polaridade do sinal de 

referência. Nesse teste, as componentes harmônicas, com frequência seis vezes 

maior que a frequência de comutação ou seja 6 MHz, apresentam-se com uma 

amplitude igual ao valor da amplitude da harmônica fundamental de menor frequência, 

e assim se torna a situação com maior potencial para ser utilizada no gerador de alta 

frequência do equipamento de aquecimento dielétrico. 
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Figura 4.18 Sinal de saída da simulação do terceiro  teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB  

 

Figura 4.19 Análise do espectro da simulação do ter ceiro teste 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - MATLAB 

4.3. Conclusão 

Os conversores a MOSFET é atualmente o melhor substituto para as válvulas, 

pois são capazes de gerar o sinal de altas frequência e tensão, além de possuírem 

perdas em estado desligado quase nula. Diferente das válvulas que possuem 
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filamentos que são mantido aquecidos gerando assim uma perda por aquecimento, e 

ainda necessitam de ventiladores, mesmo quando estão em estado de espera. 

Esse capítulo demostrou que as limitações dos MOSFETs podem ser 

superadas se for utilizada a topologia multinível em cascata de ponte H, pois essa 

pode superar as limitações de tensão e frequência. Desse modo é possível a 

substituição das válvulas nos equipamentos atuais. 

A utilização de MOSFETs ARF 446 permitem o controle simplificado das pontes 

para se obterem tensões mais elevadas, pois esses possuem frequência de 

comutação elevada, portanto a utilização da topologia será útil para elevação de 

tensão. 

A utilização de MOSFETs nas pontes H gera a necessidade de drivers isolados 

para o controle das chaves. Entretanto, devido a limitações nas frequência de 

comutação desses drivers, a utilização da topologia multinível juntamente com o 

controle PSC-PWM será de extrema utilidade para suprir a limitação de frequência. O 

controle PSC utiliza as harmônicas de alta frequência para provocar o aquecimento 

nos plásticos, a partir de chaves comutando em uma frequência mais baixa. 

Para simplificação dos geradores de alta frequência utilizados em aquecedores 

dielétricos, que é apresentado no Capítulo 5, é importante a desenvolvimento de 

drivers com frequência mais elevada. Pois assim facilitaria o controle de diversas 

pontes H em série, que podem ser controladas de forma unificada, o que simplifica a 

obtenção de tensões mais elevadas, que é a grandeza elétrica mais importante dos 

aquecedores dielétricos.  
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Capítulo 5 – Aquecimento Dielétrico 
  

O aquecimento dielétrico ou de alta frequência surgiu no século XIX, sua 

aplicação comercial começou nos anos 1930 depois do desenvolvimento de 

tecnologias de geração de alta potência em alta frequência. Todavia, a expansão do 

referido processo se deu a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir do 

desenvolvimento de inúmeros componentes eletrônicos. Esse processo possibilitou a 

criação e o avanço de métodos inovadores, como o aquecimento de plásticos 

termofixos e a soldagem dielétrica de termoplásticos [20].  

O estudo das perdas dielétricas apresentado no Capítulo 3 permitiu um melhor 

conhecimento do princípio de funcionamento dessas máquinas, principalmente dos 

parâmetros envolvidos, tensão e frequência, e as suas importâncias no processo. 

Depois foram estudados os MOSFETs para a obtenção de fontes a fim de suprir as 

condições de frequência e tensão e, a partir da utilização desses em uma topologia 

multinível em cascata de pontes H, será possível a substituição das válvulas por 

conversores estáticos. Esse capítulo ira aprofundar os conhecimentos nos dispositivos 

de aquecimento dielétrico e também simular condições de aquecimento com 

parâmetros variados para verificar suas influências. 

5.1. Funcionamento 

Um dos princípios de funcionamento dos aquecedores dielétricos é baseado na 

dissipação de energia gerada pela rotação das moléculas polares ao serem 

polarizadas por um campo elétrico alternado. Essas moléculas seguiram as reversões 

de campo e assim aumentaram sua energia cinética, a qual é exibida na forma de 

calor no interior do material. Esse aquecimento ocorre principalmente em altas 

frequências (GHz). 

Outro princípio é a perda por condução nos materiais. As ondas 

eletromagnéticas, ao se propagarem nos materiais, dissipam parte da sua energia em 
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aquecimento joulico devido ao material não ser um dielétrico perfeito, como estudado 

no Capítulo 3 [21].  

Para um material ser aquecido por aquecimento dielétrico, deve ser analisada 

a influência do campo, a frequência e a polaridade da molécula. A capacidade de cada 

material absorver energia é definida como o seu fator de perda dielétrica. Quanto 

maior for o fator de perda dielétrica, maior é a taxa de aquecimento em um aquecedor 

dielétrico. A potência dissipada é função da frequência, tensão e características dos 

materiais e é determinada pela equação 3.38 [13]. 

A equação indica que, quanto maior a tensão através do dielétrico, maior é a 

energia fornecida. Nos equipamentos de aquecimento a tensão é aplicada através de 

dois eletrodos metálicos, como será apresentado seção de simulação. A tensão entre 

os dois eletrodos é limitada a um valor abaixo da tensão de arco do sistema para evitar 

a danificação dos eletrodos e do material. O desenho dos eletrodos e sua manutenção 

são grandes fatores na determinação da tensão de arco, mas também o espaço entre 

os eletrodos, o tipo do plástico, a forma do material de trabalho podem ser importantes 

em situações críticas para eliminação de arcos elétricos. Cantos afiados nas 

superfícies metálicas do eletrodo também devem ser evitados, pois concentram 

campo elétrico e provocam faíscas. Aquecedores dielétricos fazem uso de moldes 

caros, para evitar danos nos moldes, a maioria das máquinas de aquecimento estão 

equipadas com dispositivos de detecção de arco, que, na ocorrência de um arco 

elétrico, desligam o gerador de alta frequência. 

O controle da frequência é função, principalmente, do material e do tamanho 

da peça. As propriedades complexas de permissividade variam de acordo com o 

material. Devido à absorção da onda, as frequências mais baixas são usadas para 

objetos grandes, enquanto as frequências mais altas são usadas no aquecimento de 

pequenas objetos e filmes de plásticos. Frequências típicas de funcionamento são de 

2 MHz a 200 MHz. 

Os materiais dielétricos geralmente são maus condutores térmicos, o que 

favorece o aquecimento dielétrico que gera o calor diretamente dentro do material 

exposto. Dessa forma, a conversão de energia elétrica para aquecer um material por 

efeito dielétrico é otimizada em relação aos aquecimentos por moldes aquecidos ou 

por ar quente que para soldar materiais com fracas propriedades de condutibilidade 

térmica, as superfícies externas têm que adquirir altas temperaturas de modo que a 

interface de soldagem do material aqueça o suficiente [20].  
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5.2. Vantagens e Desvantagens do Aquecimento Dielét rico 

Devido à importância do estudo se faz necessário elencar as principais 

vantagens e desvantagens do aquecimento dielétrico. Entre as vantagens estão a 

uniformidade de aquecimento e a qualidade da solda. Quanto às desvantagens têm-

se a produção de harmônicos na rede elétrica e o risco de trabalhar com alta tensão, 

mas essas podem ser minimizadas. 

O supracitado processo consegue gerar um calor de tal maneira uniforme no 

interior do material que torna desnecessária a espera do aquecimento da superfície. 

Além disso, pode-se considerar o aquecimento instantâneo e o controle rápido para 

ligar e desligar o aparelho de aquecimento, pois não há tempo de aquecimento, 

diferentemente dos fornos.  

A utilização do aquecimento dielétrico para a soldagem de termoplásticos é 

capaz de gerar uma solda de excelente qualidade, que pode ser tão forte quanto o 

material original. Desse modo é adequada para a produção de bolsas herméticas e 

produtos que contenham gases e líquidos, por exemplo. Além disso, não necessitam 

de materiais adicionais para realizar a solda, o que facilita a reciclagem, pois o produto 

final é formado apenas de um material. 

Como desvantagens têm-se a injeção de harmônicos na rede elétrica e a 

necessidade de alta tensão. Quanto aos harmônicos, eles podem ser tratados por 

filtro, porém, para o processo de solda, como se verá não é de suma importância, pois 

o aquecimento funciona para uma faixa extensa de frequências. Então, os harmônicos 

também contribuem para o aquecimento. Por sua vez, quanto a necessidade de alta 

tensão, requer isolamentos adequados e cuidados especiais dos operadores.  

5.3. Plásticos 

O aquecimento dielétrico em plásticos apresenta duas categorias de aplicação, 

o aquecimento de resinas termofixas para moldagem e a soldagem dielétrica. A 

referida aplicação é ideal para resinas termofixas que necessitam ser aquecidas de 

maneira uniforme a uma temperatura na qual se tornem moldáveis. Esse processo 

deve se dar rapidamente, pois assim que o material começa a se solidificar, não 
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voltará a ser moldável. Por sua vez o aquecimento dielétrico em termoplásticos, o qual 

é investigado no presente trabalho, será apresentado na seção seguinte. 

5.3.1. Soldagem de termoplásticos  

O processo de soldagem dielétrica de termoplástico une duas peças de plástico 

semelhantes por fusão e pressão a fim de formar uma única peça. As folhas podem 

ser unidas nuas ou com camadas de plástico ou outro material. A partir de máquinas 

simples de operação manual ou de máquinas complexas altamente automatizadas, 

podem ser fabricados os mais diversos produtos. Como exemplos podem-se citar 

sacolas, piscinas de PVC (vinil), capas de chuva, solda de sachê para embalagens, 

blyster's, calçados, malas, pastas, chinelos, barracas de camping, colchonetes, 

barcos infláveis, coletes salva-vidas, estojos, bolsas cirúrgicas e hospitalares, 

armazéns infláveis, toldos e coberturas, capotas para autos, capas para chuva, 

guarda-chuva, bolsas, agendas(capa), chaveiros, etiquetas de bagagem, infláveis de 

PVC, porta níquel, porta-documentos, porta-cartões, envelopes de PVC, lonas, 

barracas, entre outros. 

A fabricação dos referidos produtos também pode ser realizada a partir da 

soldagem por termofusão, todavia o processo é mais lento, haja vista a necessidade 

de um molde quente para que se aqueça as folhas na temperatura uniforme a fim de 

permitir que os materiais se fundam, além disso é necessário ainda mantê-los sob 

pressão adequada até que se resfriem o suficiente para uma boa aderência. O 

problema do processo de soldagem por termofusão é o consumo energético 

desnecessário, uma vez que esse eleva a temperatura das faces externas dos 

materiais a serem soldados, isso gera o excesso de aquecimento nessas faces, o que 

pode causar ainda outro problema, o dano na estrutura química e física do plástico, 

ou seja, a elevada temperatura causa a degradação do material e assim a perda de 

algumas propriedades, como a flexibilidade, pois o plástico se torna quebradiço. 

Por sua vez, o supracitado problema pode ser solucionado com o aquecimento 

dielétrico, que permite uma solda com molde frio. Para a realização da solda, primeiro 

é posicionado as folhas ou as chapas de plásticos sobre a base metálica, a qual é o 

eletrodo inferior. Depois, o material é pressionado por uma barra metálica, que é o 

eletrodo superior. Então, após o posicionamento e a compressão do material, é ligado 
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o gerador de alta frequência que está conectado aos eletrodos, assim o material entre 

a matriz superior e a placa de base é aquecido. A temperatura mais elevada surgirá 

na interface entre as duas folhas, pois o calor gerado nessa parte não é dissipado 

para os eletrodos, sendo a maior temperatura onde é necessária para a soldagem. 

Então, o material é fundido sob pressão e as duas folhas tornam-se uma, com 

consumo de energia e tempo menores [20]. A Figura 5.1 mostra o corte transversal 

de folhas de plástico a serem soldadas por esse método. 

 

Figura 5.1 Solda plana 

 
Fonte: EPRI [20] 

 

A Figura 5.2 apresenta um modelo comercial de equipamento de soldagem de 

alta frequência. Os modelos comerciais utilizam um cilindro pneumático para a 

compressão dos filmes plásticos. Na parte traseira do equipamento fica alojado o 

gerador de alta frequência e na parte frontal um painel onde os instrumentos 

essenciais são instalados, como os temporizadores e as botoeiras de controle.  
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Figura 5.2 Modelo comercial de solda dielétrica 

 
Fonte: POLITRON [22] 

 

A solda plana pode utilizar molde liso ou ter formatos específicos em suas 

superfícies, uma vez que a soldagem pode ser feita para ser funcional e/ou decorativa, 

por exemplo, em painéis e forros de acabamento automotivo que imitam costuras, 

couro ou madeira. Os moldes em barra também podem ser construídos para cortar as 

folhas soldadas ou facilitar o corte posterior, tornando o material fino o suficiente para 

rasgar facilmente ao longo da linha de corte, isso se dá com matrizes de corte, que 

têm bordas afiadas e são pressionadas contra as folhas de plástico. A Figura 5.3 

mostra uma ferramenta de "Molde de Corte". 
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Figura 5.3 Esquema de Solda de Corte 

 
Fonte:  EPRI [20]  

 

Em peças muito grandes, por exemplo piscinas de vinil ou lonas, o tamanho 

impossibilita que a sua produção seja feita de uma só vez. Nesses casos, é possível 

fazer o trabalho em seções, tal operação requer mais tempo por unidade, pois se fosse 

produzido com uma única matriz, essa seria muito grande, o que poderia causar 

problemas de uniformidade de calor. 

5.4. Simulações 

Os equipamentos de aquecimento utilizam um gerador de sinal de alta 

frequência ligado aos eletrodos. A partir dos eletrodos é criado um campo elétrico que 

gera o aquecimento por meio das perdas dielétricas nos materiais. Para verificar as 

regiões de perdas e o módulo dessas perdas, foi utilizado o software de simulação 

CST - Computer Simulation Technology. Esse software irá simular as perdas no PVC, 

a Tabela 5.1 apresenta as características do PVC que foi utilizado na simulação, os 

resultados de potência dissipada serão usados para determinar os aquecimentos. 

 

Tabela 5.1 Propriedades PVC 

PVC 

Perda tangencial (tan δ) 0.04 – 0.14 a 1MHz 

Permissividade relativa (εK) 3.5 - 4.5 a 1MHz 

Calor específico 1 J/g.ºC 

Densidade 1.4 g/cm³ 

Fonte: Braskem [1] 
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O objeto da simulação foi elaborado conforme a Figura 5.4, e se pode observar 

um eletrodo superior de material metálico condutor elétrico identificado pelo número 

1, um filme plástico dielétrico composto de PVC identificado pelo número 2 e uma 

base metálica condutora elétrica identificada pelo número 3. 

 

Figura 5.4 Objeto de simulação 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - CST  

 

A aplicação de tensão entre o eletrodo e a base gera um campo elétrico, que 

conforme estudos do Capítulo 3 tem de amplitude e frequência proporcionais a fonte 

de tensão. A primeira simulação utilizou uma fonte alternada de 1500V nas 

frequências de 1MHz e 13MHz e gerou os resultados das Figuras 5.5, 5.6 e 5.7 a 

seguir. A Figura 5.5 apresenta a distribuição de campo elétrico e a sua amplitude. 

Nessa figura é possível observar o local da fonte pontual que foi utilizada para gerar 

o campo elétrico. Os modelos comerciais utilizam diversos pontos de ligação do 

gerador com o eletrodo, mas por limitação do software, que simula as efluências de 

apenas uma fonte de cada vez, foi utilizada apenas uma fonte de tensão. 
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Figura 5.5 Simulação do campo elétrico V=1500V, F=1 MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino – CST 

 

A simulação fornece informações sobre as perdas térmicas no dielétrico, esse 

aquecimento é informado em W/m³, portanto para verificar o aquecimento em graus 

por segundo, é necessário realizar as manipulações matemáticas a seguir. A partir da 

densidade do material é possível então obter o aquecimento fornecido por grama de 

PVC. 

W

m³
=

W

1.4x10�g
 

(5.1) 

Como  

W =
J

s
 

(5.2) 

Para o PVC, o calor específico é 1 J/g.ºC. Então o aquecimento em 

graus por segundo é igual a potência de perda por grama. 

 

∆� =
���ê���� ��� ���������� �����í���� = ��  ÷ 1��℃  =  ℃�  

(5.3) 

Foi utilizado apenas uma fonte pontual para facilitar a visualização, todavia, 

comercialmente são utilizados diversos pontos de ligação para melhor uniformização 

do aquecimento. Para possibilitar a comparação entre os testes, é calculada a energia 

representada pelos três níveis mais elevados da escala. 

Na Figura 5.6 foi constatado uma potência dissipada de 6.81e6W/m³ na região 

identificada pela cor vermelha e a partir das equações 5.1 a 5.3 é possível calcular 

que o aquecimento é de 4,86ºC/s. Enquanto na cor laranja as perdas de 6.28e6W/m³ 
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produzem uma elevação da temperatura de 4,49ºC/s. Por sua vez na cor amarela as 

perdas de 5.43e6W/m³ geram um aquecimento de 3.87ºC/s. 

 

Figura 5.6 Simulação das perdas V=1500V, F=1MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino – CST 

 

Na Figura 5.7 foi constatado uma potência dissipada de 1.20e7W/m³ na região 

identificada pela cor vermelha e a partir das equações 5.1 a 5.3 é possível calcular 

que o aquecimento é de 8.57ºC/s. Enquanto na cor laranja as perdas de 1.10e7W/m³ 

produzem uma elevação da temperatura de 7.86ºC/s. Por sua vez na cor amarela as 

perdas de 9.53e6W/m³ geram um aquecimento de 6.81ºC/s. 

 

Figura 5.7 Simulação das perdas V=1500V, F=13MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - CST  
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Além da simulação com a fonte de 1500V também foi utilizada uma fonte 

alternada de 3000V nas frequências de 1MHz e 13MHz, o que gerou os resultados 

das Figuras 5.8, 5.9 e 5.10 a seguir. A Figura 5.8 apresenta a distribuição de campo 

elétrico e a sua amplitude geradas pela fonte de tensão inserida. 

 

Figura 5.8 Simulação do campo elétrico V=3000V, F=1 MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino – CST 

 

Na Figura 5.9 foi constatado uma potência dissipada de 2.72e7W/m³ na região 

identificada pela cor vermelha e a partir das equações 5.1 a 5.3 é possível calcular 

que o aquecimento é de 19.43ºC/s. Enquanto na cor laranja as perdas de 2.51e7W/m³ 

produzem uma elevação da temperatura de 17.93ºC/s. Por sua vez na cor amarela as 

perdas de 2.17e7W/m³ geram um aquecimento de 15.5ºC/s. 
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Figura 5.9 Simulação das perdas V=3000V, F=1MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - CST  

 

Na Figura 5.10 foi constatado uma potência dissipada de 4.78e7W/m³ na região 

identificada pela cor vermelha e a partir das equações 5.1 a 5.3 é possível calcular 

que o aquecimento é de 34.14ºC/s. Enquanto na cor laranja as perdas de 4.41e7W/m³ 

produzem uma elevação da temperatura de 31.5ºC/s. Por sua vez na cor amarela as 

perdas de 3.81e7W/m³ geram um aquecimento de 27.21ºC/s. 

 

Figura 5.10 Simulação das perdas V=3000V, F=13MHz 

 
Fonte: DE PAULA, Adriano Leopoldino - CST  
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Os valores obtidos por essas simulações são aproximações. Por exemplo as 

simulações não consideram perdas térmicas do plástico para os eletrodos metálicos 

mas como o calor é gerado no interior dos plásticos e esses são maus condutores 

térmicos as dissipações são pequenas. Tem-se ainda por exemplo, o fato da 

simulação considerar a influência de apenas uma frequência, mas além da onda de 

frequência fundamental, também existe o aquecimento a partir das frequências 

harmônicas dessa fundamental que não é considerado. Entretanto, as simulações são 

importantes pois permitem a visualização direta das regiões de aquecimento e 

também dos valores aproximados de aquecimento.  

5.5. Conclusão 

O aquecimento dielétrico é um processo extremamente eficiente, o que permite 

um aquecimento rápido e uniforme quando utilizado com mais pontos de ligação. O 

plástico se torna moldável a partir de 90ºC, portanto na última simulação pode-se 

observar que é possível atingir essa temperatura com apenas 3 segundos, e esse 

tempo ainda pode ser reduzido para tensões mais elevadas, o que consequentemente 

aumentará a produtividade. Na simulação é possível verificar que o aquecimento 

aumenta com o quadrado da tensão, então, para tensões de 6000V é possível o 

aquecimento do plástico até 100ºC em menos de 1 segundo. A frequência também 

influência diretamente no aquecimento, principalmente variando o módulo da tangente 

de perdas do material, portanto os parâmetros de maiores aquecimentos devem ser 

ajustados de acordo com o material a fim de se obter a maior eficiência do processo.  

 No primeiro teste realizado no CST foi utilizado uma tensão de 1500V para 

verificar as influências do conversor estudado no Capítulo 4. Além desse, foi realizado 

outro teste com 3000V, porque é possível utilizar um maior número de pontes H nos 

conversores, e assim obter tensões mais elevadas como 3000V, 6000V ou mais, para 

gerar um maior aquecimento. Desse modo observou-se que é possível utilizar 

conversores estáticos para se obter equipamentos de aquecimento dielétrico. 
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Capítulo 6 - Conclusão 
 

6.1. Conclusões Gerais 

O plástico é um material utilizado em larga escala na indústria devido as suas 

características, essa grande utilização gera uma busca por equipamentos com maior 

produtividade e eficiência. As máquinas de aquecimento dielétrico possuem 

características que atendem a essa necessidade industrial de maior velocidade de 

processo e eficiência. No tocante a eficiência, os dispositivos de aquecimento que 

utilizam conversores estáticos apresentam resultado superior aos valvulados. Pois os 

conversores que utilizam os MOSFETs, além de serem capazes de gerar o sinal de 

altas frequência e tensão, possuem perdas em estado desligado quase nula. 

Diferentemente das válvulas que possuem filamentos que são mantidos aquecidos, 

gerando assim uma perda por aquecimento e, ainda, necessitam de ventiladores, 

mesmo quando estão em estado de espera. 

Para a melhoria desse processo nos plásticos, fez-se necessário o estudo da 

propagação de campos eletromagnéticos em dielétricos para a exploração das perdas 

dielétricas. A partir da equação de perdas obtida no Capítulo 3 foi possível perceber a 

influência dos parâmetros do gerador de alta frequência, e assim verificar a 

necessidade de uma fonte de tensão e frequência elevadas, uma vez que o 

aquecimento é diretamente proporcional a esses parâmetros. Então, para se obter 

essa fonte pode ser utilizada a topologia multinível em cascata de pontes H estudada 

no Capítulo 4, pois esse recurso pode superar as limitações de tensão e frequência 

dos MOSFETs, o que possibilita sua utilização nos equipamentos de aquecimento 

dielétrico. 

Nesse sentido, propõe se a substituição dos equipamentos de aquecimento 

dielétricos atuais que são baseados em válvulas e apresentam um elevado custo 

inicial comparado com a termofusão. Assim a utilização de MOSFETs pode permitir 

uma redução nos custos do equipamento e da manutenção, pois as chaves estáticas 

além de apresentarem os mesmos resultados elétricos, possuem maior resistência 
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mecânica, o que favorece a sua utilização inclusive em ambientes industriais nos 

quais o equipamento está exposto a condições mais severas.  

Assim, se os conversores adotarem a topologia multinível em cascata, além da 

robustez mecânica, a facilidade de manutenção se dará na reposição de peças, uma 

vez que máquinas com diferentes potências de gerador contariam apenas com a 

quantidade de pontes H variável, o que permitiria manter em estoque conjuntos de 

pontes H a fim de atender a necessidade de uma extensa faixa de máquinas, o que 

não ocorre com os equipamentos valvulados, os quais com diferentes modelos 

utilizam diferentes tipos de válvulas. A utilização do mesmo componente por diversas 

máquinas reduz o custo de produção desses dispositivos, o que viabiliza a utilização 

de conversores nas máquinas de aquecimento dielétrico. 

6.2. Contribuições do trabalho 

O presente estudo se propõe a apresentar algumas contribuições. Nesse 

sentido, com a utilização de conversores estáticos nos equipamentos de aquecimento 

dielétrico é possível um melhor ajuste de parâmetros, o que permite a melhor 

adaptação do conversor para as diferentes situações e materiais. Então, uma melhoria 

das características do gerador permite um aumento na sua utilização industrial, o que 

favorece a redução de processos de colagem e fixações mecânicas, como parafusos, 

facilitando inclusive a reciclagem do produto ao fim da vida útil.  

Outra contribuição é a redução do custo do equipamento e na sua manutenção 

facilitada, uma vez que a utilização do mesmo conversor em diversas máquinas reduz 

o custo da manutenção e da fabricação. Com isso, a dificuldade encontrada para 

implementação dos equipamentos de aquecimento dielétrico atuais deve ser 

minimizada.  

Por fim, existe a melhoria nos processos de transformação de plásticos em 

relação aos processos convencionais de termofusão, em especial, quanto a redução 

no tempo de aquecimento. Em geral, os materiais dielétricos não são bons condutores 

térmicos e os dispositivos de termofusão necessitam esperar o calor se propagar por 

condução no material, o que gera atraso no aquecimento. Diferente do processo 

dielétrico que gera o calor nos pontos de interesse diretamente. 
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6.3. Propostas de Continuidade 

A partir dos resultados obtidos nesse trabalho é possível a continuidade desses 

estudos a fim de viabilizar a produção dos equipamentos de aquecimento dielétricos 

utilizando conversores estáticos. Nesse sentido, são necessários trabalhos futuros a 

fim de se obter drivers isolados capazes de realizar o controle das chaves. Ou ainda 

pesquisas em outras topologias de conversores também capazes de atingir os 

parâmetros necessários para que haja o aquecimento dielétrico.  

Também é possível um estudo para melhoria do dispositivo de aquecimento, 

esse se daria com a verificação da influência do formato dos eletrodos, o que geraria 

maiores vantagens quanto ao custo da produção, reduzindo o tempo e energia 

necessários. Esse estudo também poderia representar uma redução no requerimento 

de tensão e frequência dos conversores. 
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