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Resumo 

A competitividade entre empresas metalúrgicas tem incentivado, cada vez mais, a 

produção de aços de melhor qualidade. Neste contexto, o uso do agitador 

eletromagnético para homogeneização do líquido e redistribuição dos solutos presentes 

nas ligas metálicas têm se tornado de fundamental importância. O fato é que, para o 

correto funcionamento e condições ideais de operação, esse agitador necessita ser 

alimentado por um inversor de frequência (conversor PWM), que tem a função de 

modular os sinais de tensão e corrente para controlar a velocidade de agitação. No 

entanto, inversores de frequência ligados a motores de indução podem gerar problemas 

no isolamento das bobinas destes e, como o agitador eletromagnético tem o mesmo 

principio de funcionamento de um motor de indução (suas bobinas são o indutor e o 

metal líquido funciona como rotor), ele fica sujeito aos mesmos problemas no sistema de 

isolação. 

Também existem os problemas relacionados à “falta de agitação” adequada para 

cada tipo liga, temperatura e velocidade de lingotamento, fluxo de água no sistema de 

refrigeração, posicionamento correto do molde, além de outros fatores que podem ser 

listados como as principais causas de defeitos internos e superficiais nas ligas metálicas. 

Alguns desses problemas são aceitáveis em determinadas proporções, entretanto, assim 

como os problemas relacionados ao uso dos agitadores eletromagnéticos acoplado ao 

inversor de frequência, precisam ser evitados, com o intuito de otimização do processo, 

redução de custos e produção de melhor qualidade.  

Este trabalho propõe um estudo dos problemas relacionados ao uso do agitador 

eletromagnético no processo de lingotamento contínuo de tarugos, com o intuito de 

identificar a causa raiz dos mesmos e, por meio de fundamentação teórica e simulações, 

apresentar as possíveis soluções para esses problemas.  
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Abstract 

The competitiveness of metallurgical companies has increasingly encouraged the 

production of better quality steels. In this context, the use of the electromagnetic stirrer 

for liquid homogenization and redistribution of the solutes present in the metal alloys 

has become of fundamental importance. The fact is that, for correct operation and 

optimum operating conditions, this agitator needs to be powered by a frequency 

inverter (PWM converter), which modulates the voltage and current signals to control 

the speed of agitation. However, frequency inverters connected to induction motors can 

generate problems in the insulation of the coils of these and, as an electromagnetic 

stirrer has the same principle of operation of an induction motor (its inductors are 

inductors and the liquid metal works as a rotor), it is subject to the same problems in the 

insulation system. 

There are also problems related to the "lack of agitation" suitable for each type 

alloy, temperature and casting speed, water flow in the cooling system, correct 

positioning of the mold, in addition to other factors that can be listed as the main causes 

of defects Internal and superficial alloys. Some of these problems are acceptable in 

certain proportions, however, as well as the problems related to the use of 

electromagnetic stirrers coupled to the frequency inverter, need to be avoided in order 

to optimize the process, reduce costs and produce better quality. 

This work proposes a study of the problems related to the use of the 

electromagnetic stirrer in the process of continuous casting of billets, in order to identify 

the root cause of the same and, through simulations and theoretical basis, to present the 

possible solutions to these problems. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema em investigação 

 

O uso de agitadores eletromagnéticos no processo de lingotamento contínuo de 

tarugos têm se tornado fundamental para garantir uma melhor qualidade do aço. Devido 

ao fato da grande competitividade entre as empresas, a busca por um produto de melhor 

qualidade tem sido um foco constante. A substituição do processo de lingotamento 

convencional pelo lingotamento contínuo possibilitou a melhoria na qualidade do aço 

produzido pelas diversas empresas metalúrgicas, através da inserção do distribuidor, da 

câmara de chuveiros e dos rolos endireitadores, que proporcionaram a homogeneidade 

esperada para a liga, tornando o processo mais produtivo e mais econômico. No entanto, 

ainda há possibilidades de defeitos no aço recorrentes desse processo, se este não for 

feito nas operações ideais, além de problemas relacionados ao uso do agitador 

eletromagnético alimentado por inversores de frequência, que se faz necessário para 

fornecer a velocidade de agitação correta para a produção das ligas metálicas.   

O objetivo de se agitar o aço dentro do molde é garantir uma estrutura equiaxial 

de solidificação. O movimento induzido no líquido criado pelo agitador eletromagnético 

aumenta as taxas de fluxo de calor, diminuindo os gradientes térmicos, ajudando na 

redistribuição dos solutos presentes na liga, homogeneizando a mesma e reduzindo 

problemas relacionados à segregação de solutos. O movimento rotacional induzido 

também evita possíveis inclusões de partículas nas camadas mais externas do tarugo, 

fato que se não for evitado, pode ocasionar grandes problemas na finalização do produto 

(Trindade, Modelo matemático de um agitador eletromagnético, 2002). 

Existem inúmeros defeitos que podem ocorrer no processo de lingotamento de 

tarugos e que podem ser evitados pela agitação provinda do agitador magnético. Podem-
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se classificar esses defeitos em três grandes grupos, que serão detalhados ao longo do 

trabalho. São eles (ALMEIDA & COSTA, 2013): 

 

1. Defeitos de forma 
2. Defeitos superficiais 
3. Defeitos internos  

 

As bobinas (indutor) do agitador eletromagnético são as responsáveis por criar 

campo magnético e força magnética que fará com que o aço gire dentro do molde. O 

indutor encontra-se fixo dentro de uma caixa estanque, com conectores de entrada e 

saída de água de seu próprio circuito de resfriamento e uma caixa para alimentação 

elétrica. Ele é constituído de um núcleo eletromagnético circular, que sustenta os 

enrolamentos alimentados por uma corrente alternada trifásica, modulada pelo 

conversor (inversor de frequência). Ele deve ser resfriado com água que circula ao longo 

de sua superfície externa isolada, para dissipar o calor proveniente das bobinas.  

Um dos maiores problemas relatados no processo de lingotamento contínuo são 

as paradas nos veios por falta de agitação, que ocorre devido às falhas no agitador 

eletromagnético. Para o seu correto funcionamento e, com o intuito de evitar a falta de 

agitação, algumas variáveis devem ser monitoradas e estarem dentro da faixa nominal 

de operação. As principais variáveis do agitador são: a tensão, a corrente, a frequência 

de alimentação de chaveamento, o fluxo e a temperatura da água do sistema de 

resfriamento.  

Para o controle das variáveis relacionadas ao agitador eletromagnético utiliza-se 

um inversor de frequência que controla a velocidade de agitação que o agitador irá 

impor ao metal líquido. Os inversores transformam a tensão da rede, de amplitude e 

frequência constantes, em uma tensão de amplitude e frequência variáveis. Variando-se 

a frequência da tensão de alimentação, varia-se também a velocidade do campo girante e 

consequentemente a velocidade de agitação.  

No entanto, o inversor tem uma grande influência no sistema de isolação do 

agitador. Alguns fatores relacionados à utilização do inversor de frequência na 

alimentação do agitador, como o baixo tempo de subida dos pulsos de tensão, a 

influência do cabo alimentador entre conversor e agitador e a frequência de pulsação, 

podem contribuir para diminuição da vida útil do sistema de isolamento do agitador. 

Além disso, ainda pode-se citar a necessidade de monitoramento do sistema de 
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resfriamento das bobinas, uma vez que as altas temperaturas podem causar um 

envelhecimento precoce.  

1.2. Objetivos do Trabalho 

O objetivo principal deste trabalho é compreender a importância de um agitador 

eletromagnético no processo de lingotamento continuo de tarugos e identificar as 

principais falhas relacionadas ao uso do inversor de frequência na alimentação das 

bobinas do agitador.   

Buscando atingir essa meta, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 

 Compreender o funcionamento do agitador eletromagnético para a produção de 

aços com melhor qualidade; 

 Compreender os mecanismos de falhas causadas pelo uso do inversor na 

alimentação do agitador eletromagnético; 

 Fazer um estudo de caso; 

 Propor soluções para a mitigação de falhas causadas pela alimentação via 

inversor. 

 

Justifica-se então o estudo deste trabalho pelo intuito de aumentar o tempo de 

vida útil do agitador eletromagnético, em função dos problemas que causam falhas no 

seu sistema de isolamento.  

1.3. Metodologia 

Inicialmente será feito um estudo teórico a respeito dos possíveis problemas 

relacionados ao agitador eletromagnético acoplado a um inversor de frequência em um 

sistema de acionamento. Dentro desse contexto, serão especificados todos os fenômenos 

recorrentes nessa associação que contribuem no aumento do sobretensão nos terminais 

do agitador, causando o envelhecimento precoce do seu sistema de isolamento. Além 

disso, problemas relacionados à estrutura final das ligas metálicas devido à operação 

não ideal do agitador também serão abordados.  
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Por fim, será feito um estudo de caso baseado no referencial teórico dos 

problemas apresentados quando se têm agitadores eletromagnéticos acoplados à 

inversores de frequência. Serão abordadas as possíveis soluções para cada um desses 

problemas e, por meio de simulações, serão analisados seus efeitos resultantes e qual o 

melhor método a ser implantado para resolução dos problemas.   

1.4. Organização do trabalho 

Além desse capítulo introdutório, o trabalho contém mais quatro capítulos que 

abordarão temas relacionados ao processo de lingotamento continuo de tarugos e o uso 

do agitador eletromagnético neste. 

O capítulo 2 ilustra como é feito o lingotamento contínuo e quais são os 

equipamentos envolvidos no processo. Mostra todas as etapas desde o pátio de sucatas 

até a zona de corte onde é feita a conformação final do produto para ser entregue ao 

cliente. Além disso, este capítulo mostra a importância do uso do agitador 

eletromagnético no processo de lingotamento contínuo para homogeneização e 

qualidade superior das ligas metálicas. Trata também do processo de solidificação do 

aço, ou seja, de como o metal líquido se transforma em tarugos e traz também os 

defeitos estruturais que as ligas podem sofrer caso o processo não ocorra com as 

condições ideais de operação. 

O capítulo 3 aborda os principais fenômenos e problemas decorrentes do 

acoplamento do agitador eletromagnético a um inversor de frequência no processo de 

lingotamento contínuo de tarugos, interferindo na vida útil das bobinas do 

motor/agitador. Além disso, traz um estudo sobre filtros passivos que minimizam o 

problema da sobretensão nos terminais do agitador. 

O capítulo 4 faz um estudo de caso abordando uma das possíveis soluções para os 

problemas citados no capítulo 3. Por meio de simulações, serão mostrados os efeitos 

resultantes das soluções propostas e como isso pode contribuir no aumento da vida útil 

do sistema de isolamento do agitador eletromagnético no processo de lingotamento. 

O capítulo 5 consiste na conclusão do trabalho. Ele contém o enredo para todo 

assunto que foi discutido ao longo do desenvolvimento do trabalho, apresentando as 

principais contribuições deste. 
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Capítulo 2 

Desenvolvimento da agitação eletromagnética no 
processo de lingotamento contínuo de tarugos 

Ao longo do século XX muitos cientistas estudaram a influência do agitador 

eletromagnético e sua importância no processo de lingotamento. Concluiu-se que a 

posição desse agitador no molde poderia interferir de diferentes maneiras na qualidade 

do aço e que para cada uma delas, o efeito resultante é diferente. Especulações a respeito 

do correto modo de operação, velocidade e temperatura de lingotamento, resfriamento 

do aço, grau de agitação, entre outros, geraram foco de discussões, pois essas variáveis 

interferem na qualidade e no tipo de aço que está sendo produzido. 

Defeitos referentes à qualidade interna e superficial da liga estão relacionados 

com o modo de operação do agitador ao longo do molde, ou seja, são problemas ligados 

à agitação insuficiente, velocidade e temperatura de lingotamento ideal para cada tipo 

de aço, eficiência na refrigeração, etc. A operação não ideal pode acarretar inúmeros 

defeitos ao produto final. 

Muitos estudos comprovaram o benefício da agitação eletromagnética na 

fabricação de aços de melhor qualidade, porém, as condições ideais de operação diferem 

para cada tipo de aço a ser produzido e, caso não opere em ótimas condições, a agitação 

pode acarretar inúmeros problemas ao produto final, como por exemplo, a segregação 

de solutos devida à agitação ineficiente. No entanto, com o advento da tecnologia as 

indústrias estão obtendo uma maior produtividade e qualidade, com melhor rendimento 

e economia de custos. 

2.1. Processo de lingotamento contínuo  

C om o advento da tecnologia, o processo de lingotamento foi evoluindo muito ao 

longo dos anos. Anteriormente ao processo de lingotamento contínuo, existia o processo 

de lingotamento convencional. Este último diferenciava-se do primeiro por vários 
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aspectos, como por exemplo, a não existência do distribuidor, da câmara de chuveiros 

que fazem a refrigeração secundária e dos rolos endireitadores. Devido a essas 

diferenças, os produtos não apresentavam a homogeneidade que era esperada, e, além 

disso, o processo de lingotamento contínuo apresentou-se muito mais produtivo e 

rentável. 

 Apesar de ter um custo de instalação mais elevado, o processo contínuo em si, 

apresentou economias em relação à energia elétrica, mão de obra e perdas de aço, 

apresentando dessa forma uma melhor relação de custo-benefício.   

2.1.1. Definição do processo 

Lingotamento Contínuo é o processo pelo qual o metal líquido é solidificado em 

um semi produto no formato de tarugo, bloco ou placa. 

O processo de lingotamento contínuo consiste dos seguintes passos (Araújo, 

2005): 

 Os moldes são preparados com barras falsas, que são posicionadas e vedadas na 

parte inferior desses. Isso impede que ocorra vazamento de aço líquido quando 

os moldes começarem a ser preenchidos. O Sistema de mecanismo de tampão 

libera o fluxo do metal para os moldes, com vazão controlada; 

 

 No interior do molde o aço sofre uma forte e constante transferência de calor 

quando se forma uma casca/pele, uma vez que as paredes dos moldes são de 

placas de cobre refrigeradas a água. À medida que a barra falsa começa a ser 

extraída do interior do molde, por ação da unidade de extração, o lingote é por ela 

guiado à câmara de spray forçando o seu resfriamento; 

 

 Na unidade de desempeno, o lingote recebe uma força na vertical modificando 

seu perfil de curvo para retilíneo. Após isto, ele segue sobre uma mesa de rolos e 

é cortado em tamanhos pré-definidos nas máquinas de corte;  

 

 Finalmente chegam ao leito de resfriamento de onde são retirados por pontes 

rolantes e são empilhados nas áreas de estocagem ou carregados diretamente em 
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vagões para transporte imediato para continuação de seu processamento em 

outra área, normalmente de laminação, ou enviados para o cliente final.  
 

 

O esquema apresentado na Figura 2.1 mostra o fluxograma básico de aciaria. 

 

Figura 2.1 - Fluxograma básico da aciaria. Fonte: (SILVA e SHIBATA, 2013) 

 

O esquema da Figura 2.2 mostra uma máquina de lingotes, apresentando todos os 

itens que fazem parte do processo de lingotamento continuo.  

 

Figura 2.2 - Máquina de lingotamento contínuo. Fonte: (SILVA e SHIBATA, 2013) 

Equipamentos e funções de uma máquina de lingotamento contínuo: 
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 Distribuidor: Manter a velocidade constante, controlar a velocidade e distribuir 
nos veios; 

 

 Molde: É onde acontece a primeira etapa de solidificação.  Tem o objetivo de criar 
uma casca que suporte a pressão e as tensões no processamento sem 
aparecimento de trincas ou fratura; 

 

 Câmara de chuveiros: É onde ocorre o resfriamento secundário, em que a água é 
lançada diretamente sobre a superfície do tarugo, através de bicos injetores. Sua 
função é promover a solidificação total do aço e resistir às tensões mecânicas 
provocadas pelo endireitamento; 

 

 Zona de Corte: Onde é feita a laminação do produto; 
 

 Leito de resfriamento: Proporcionar resfriamento homogêneo, evitando 
empenamentos. 

2.2. A importância do agitador eletromagnético no lingotamento 
contínuo 

A iteração entre o eletromagnetismo e metais líquidos envolve processos de 

solidificação, aquecimento e agitação eletromagnética, durante a fusão e solidificação 

dos metais.  

A primeira proposta de agitar o metal líquido, durante a solidificação, foi feita em 

1917 por Kurth. Contudo, resultados experimentais só foram obtidos em 1933 por 

Shtanko e Bruchanov. Shtanko colocou uma pequena amostra de aço fundido no interior 

de um estator de um motor assíncrono, e descobriu que o produto final exibia uma 

menor quantidade de gás, poucas inclusões não metálicas e uma estrutura granular mais 

fina (BIRAT & CHONÉ, 1982). 

A localização do agitador eletromagnético na altura do molde no processo de 

lingotamento continuo de tarugos foi tema de inúmeros estudos durante a década de 70. 

Junghans e Schaaber desenvolveram o primeiro agitador eletromagnético especifico 

para o lingotamento continuo. Este agitador foi introduzido experimentalmente no 

lingotamento continuo da Mannesmann em 1952 e, inicialmente, foi posicionado abaixo 

do molde. A laminadora Safe em Hagondange, França, foi a primeira indústria a utilizar 



 

19 
 

agitadores em todos os veios da máquina de lingotamento continuo para o uso 

industrial, no ano de 1973 (BIRAT & CHONÉ, 1982). 

Além da questão do posicionamento do agitador na altura do molde, existem 

também diferentes tecnologias para agitar o aço. Uma delas consiste em produzir um 

campo magnético rotativo através de imãs permanentes, que giram fisicamente em 

torno do molde, ao invés de produzir um campo magnético girante através de um campo 

variante no tempo. O processo de agitação, por meio do qual uma corrente é aplicada 

nas bobinas do agitador, cria um campo magnético, que combinado com a corrente, 

resulta em força induzida de agitação.  

Existem inúmeros estudos relacionados aos princípios básicos de funcionamento, 

a correta instalação e operação dos agitadores eletromagnéticos, pois há uma enorme 

dificuldade em dimensionar a agitação para saber se esta é suficiente ou não para gerar 

as melhorias desejadas no produto final. Algumas variáveis podem afetar as condições 

ideais de operação, como por exemplo: velocidade de lingotamento, seção do tarugo ou 

bloco, resfriamento do aço no molde, etc. 

A justificativa para o uso de agitadores eletromagnéticos no processo de 

lingotamento continuo de tarugos envolve alguns princípios físicos, como por exemplo: 

O alto gradiente de temperatura existente durante a solidificação do aço, que é o 

causador das fontes de segregação de soluto e da criação das indesejáveis estruturas 

colunares de solidificação. O movimento induzido gerado pelo agitador no aço tem a 

capacidade de diminuir esses gradientes térmicos, redistribuindo melhor a temperatura 

no interior do molde. Dessa forma, há um aumento da região equiaxial solidificada, bem 

como a redistribuição dos solutos. Sendo assim, podemos concluir que o movimento 

rotacional induzido faz com que as inclusões presentes no aço sejam removidas das 

regiões externas do tarugo para o centro, uma vez que estas possuem densidade inferior 

a do aço. Esse efeito traz um enorme beneficio para o processo, pois, uma vez que estas 

inclusões se encontram no centro do tarugo, não poderão prejudicar as operações de 

laminação na finalização do material. 

Como citado anteriormente, a correta operação no uso dos agitadores é um 

grande problema. Embora o princípio de funcionamento seja relativamente simples, 

implementar corretamente não é. Existe uma frequência e uma corrente ideal de 

agitação para cada tipo de aço fabricado.  
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Os agitadores eletromagnéticos tem o mesmo principio básico de funcionamento  

dos motores de indução e, neste caso, o aço faz o papel do rotor e o agitador é o estator.  

A Figura 2.3 apresenta um corte esquemático de um agitador eletromagnético 

com suas bobinas.   

 

Figura 2.3 - Estrutura interna esquemática de um agitador eletromagnético. Fonte: (TRINDADE, 2002) 

 

Este esquema pode variar de acordo com o fabricante, finalidade e principio de 

funcionamento do agitador, e como já mencionado, pode ser utilizado em diferentes 

posições ao longo do tarugo, conforme Figura 2.4. No molde, onde é conhecido como 

MEMS (Mould Eletromagnetic Stirring), no tarugo, como SEMS (Strand Eletromagnetic 

Stirring) e na região final de solidificação, como FEMS (Final Eletromagnetic Stirring).  

 

 

Figura 2.4 - Diferentes posições para o uso de agitadores eletromagnéticos. Fonte: (TRINDADE, 2002) 

 

De acordo com a posição em que o agitador é colocado, têm-se uma finalidade. O 

MEMS propicia melhorias na qualidade superficial do tarugo, o SEMS diminui a 

segregação central e o FEMS diminui a segregação em V. A localização dependerá então 
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do fator de maior relevância que se quer eliminar, podendo também ter vários 

agitadores ao longo do tarugo para um aço de melhor qualidade. A Figura 2.5 faz uma 

comparação entre as características dos três tipos de agitadores. 

 

 

Figura 2.5 - Quadro comparativo para as diferentes posições dos agitadores eletromagnético. Fonte: 
(UEMG, 2016)  

2.3. A solidificação do aço no processo de lingotamento contínuo   

Após o inicio do lingotamento, a “pele” de aço começa a solidificar-se e a pressão 

do ferro a mantém em contato com a parede do molde. Com o passar do tempo essa 

“pele” aumenta de espessura devido à troca de calor. O processo de solidificação gera 

uma contração volumétrica no aço, levando o material a perder contato com as paredes 

do molde. A transferência de calor do aço para a água de resfriamento do molde é a 

etapa conhecida como resfriamento primário. 

 

 Etapas da solidificação 

 

No início da solidificação forma-se uma “casca” de metal solidificado a partir da 

parede do molde, como pode ser visto na Figura 2.6. A adição de lubrificantes (graxas, 

óleos e etc.), a temperatura e a velocidade de vazamento do metal afetam a velocidade 

de solidificação. A diminuição da temperatura e da velocidade de vazamento acarreta 

aumento da espessura da camada solidificada, permitindo que a camada não se frature e 

não se oxide, o que dificultaria a possibilidade dessa camada se soldar. 
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Posteriormente ocorre o enrugamento da superfície: se a temperatura e a 

velocidade de vazamento forem baixas, a crosta formada se solidifica rapidamente, e se 

essa solidificação for muito rápida podem surgir defeitos no aço solidificado. Tensões 

podem gerar trincas. Outros defeitos que podem surgir são porosidade e inclusões não 

metálicas (INFOMET, 2016). 

 

 

Figura 2.6 - Inicio do processo de solidificação do lingote dentro do molde. Fonte: (UEMG, 2016) 

 

 Macro segregação 

 

Macro segregação é uma não uniformidade de composição química, ou uma 

espécie de inclusões não metálicas, que pode ser observada na seção longitudinal do 

tarugo. A macro segregação geralmente aparece como forma de V, em linhas ou bandas, 

e é influenciada pela convecção do líquido e estrutura de solidificação (LAIT & 

BRIMACOMBE, 1982). 

Como a maioria das ligas de aço apresenta uma grande diversidade de elementos 

na sua composição química, durante a solidificação, o líquido fica enriquecido de soluto, 

principalmente de carbono, fósforo e enxofre. Estes se difundem em direção ao líquido, 

mas devido ao processo de solidificação ficam restritos a uma camada de líquido 

próxima a fronteira sólido/líquido. Faz-se necessário então a atuação do movimento 

induzido no metal líquido para evitar a macro segregação. 
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2.4. Benefícios e problemas no uso da agitação eletromagnética  

O uso incorreto do agitador eletromagnético pode trazer mais problemas do que 

soluções aos fabricantes de aço. A qualidade superficial do tarugo é determinada no 

molde e, portanto, somente agitadores posicionados no molde podem influencia-la. 

Todos os tipos de inclusões presentes no aço na região do molde são afetados 

positivamente: silicatos, aluminatos, alumina, cálcio-aluminatos, etc. (BIRAT & CHONÉ, 

1982). Uma distribuição mais uniforme de inclusões não metálicas ao longo do centro do 

tarugo é obtida para agitadores rotatórios posicionados pouco abaixo do molde. Este 

efeito também se observa em relação aos pinholes e blowholes.  

(GLAWS, FRYAN, & KENNER, 1991) estudaram a influência da agitação 

eletromagnética na distribuição das inclusões com o uso da técnica de ultrassom. Eles 

analisaram a influência de dois agitadores, um no molde e outra cerca de 7m abaixo do 

menisco. Foi observada uma redução de 15% no número de inclusões com o uso do 

agitador. Outro trabalho, desenvolvido por (PAPAYA, 1993), mostrou que o uso do 

agitador eletromagnético no molde reduz a quantidade e o tamanho das inclusões de 

alumina na superfície da placa, bem como no numero de blowholes. Também foi 

observada uma redução do número de trincas longitudinais superficiais e na 

profundidade das marcas de oscilação.  

Outro problema é a não eliminação da estrutura colunar por agitação limitada ou 

de baixa intensidade. Se a velocidade do líquido não for suficientemente alta, o 

crescimento das dendritas colunares não para. Situação similar ocorre quando a 

agitação é aplicada em um curto espaço de tempo, ou em uma região pequena ao longo 

do veio. Neste caso, a zona colunar é temporariamente interrompida, mas volta a crescer 

quando a intensidade de campo diminui.  

(JAUCH, 1984) mostrou a influência na estrutura de solidificação e na segregação 

de tarugos e blocos, quando o agitador é posicionado na segunda zona de refrigeração. 

Os resultados mostram uma visível melhora da qualidade do núcleo de solidificação. 

(ADACHI, MIZUTANI, & KIMURA, 1983) estudaram os efeitos de um agitador 

localizado no molde e abaixo deste, na qualidade superficial e interna de um bloco de 

180 mm. Eles demonstraram uma clara relação entre a intensidade de agitação e o 

aumento da região equiaxial. Como consequência, o aumento da região equiaxial gera 

uma redução no índice de segregação do carbono. 
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(LIMOGES & BEITELMAN, 1997) mostraram que o uso de dois agitadores, os 

chamados Dual-Coil, produziu uma melhor qualidade nos aços de alto teor de carbono e 

nas ligas de aço. Os melhores resultados foram alcançados em relação à estrutura 

solidificada e à segregação.        

Os problemas decorrentes do uso incorreto do agitador estão na agitação 

excessiva ou insuficiente. Um deles é o surgimento de bandas de segregação negativa e 

positiva. Estas bandas são devidas às variações bruscas no movimento do fluido. De 

acordo com (BIRAT & CHONÉ, 1982), todas as técnicas de agitação eletromagnética que 

criam uma grande região equiaxial ao longo do centro do tarugo reduzem a segregação 

em aço-carbono e ligas de baixo carbono (<0,5%). Quanto mais alta é a posição do 

agitador no tarugo, melhor é o controle da segregação, ou seja, o agitador localizado no 

molde é a posição mais recomendada. Quando isto não for suficiente, dois ou mais 

agitadores são necessários, sendo um no molde e outro mais abaixo. (TZAVARAS & 

BRODY, 1984) falam em dois agitadores rotatórios, um no molde e outro na zona final de 

solidificação, e um agitador axial no meio do tarugo.  

(WELBURN, FARIES, & GRAHAM, 1983) mostraram que um segundo agitador na 

região intermediária do tarugo diminui o índice de segregação para ligas de alto teor de 

carbono.  

(SIVENSSON, HALLÉN, & WIDELL, 1998) obtiveram melhorias na qualidade 

interna de tarugos com a agitação eletromagnética simultaneamente ao uso do Thermal 

Soft Reduction (TSR). Foi observado que o uso do agitador influencia na posição ideal da 

zona de aplicação do TSR.   

2.5. Problemas estruturais em tarugos advindos do processo de 
lingotamento contínuo 

 Como já mencionado, os produtos advindos do processo de lingotamento 

contínuo tem qualidade muito superior àqueles produzidos através do processo de 

lingotamento convencional. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados para que, 

mesmo no processo contínuo, o tarugo apresente uma boa qualidade interna e 

superficial. 

A posição do agitador eletromagnético no molde, a composição da liga, o teor de 

carbono no aço, a velocidade de lingotamento, os gradientes térmicos, o processo de 
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resfriamento, entre outros, são fatores que podem alterar a qualidade do produto. 

Quando uma ou outra variável não se apresenta sob as condições ótimas de operação, o 

lingote pode apresentar um ou mais defeitos. 

Os defeitos possíveis durante o processo de lingotamento contínuo podem ser 

divididos em três categorias, são elas (Freitas, 2000): 

 

1. Defeitos de forma 

2. Defeitos superficiais 

3. Defeitos internos 

 

 Defeitos de forma 

 

Este tipo de defeito se dá de acordo com a qualidade de solidificação com que o 

tarugo é formado. Dentre os defeitos de forma, podemos encontrar três tipos, são eles: 

 

 Romboidade 

 Convexidade/Concavidade 

 Torção 

 

 Romboidade 

 

É o tipo de defeito mais comum na maioria das usinas, no qual o quadrado tem as 

dimensões de suas diagonais diferentes, apresentando um tarugo “achatado”. Ele tem 

origem no molde, porém tende a aumentar durante a refrigeração secundária, uma vez 

que no molde existe uma limitação física.  Para se evitar essa solidificação diferenciada 

entre os cantos e as faces do tarugo, deve-se ter um bom alinhamento entre o molde e o 

veio e jatos de água também alinhados, com vazões de água bem direcionadas, para que 

haja uma extração homogênea de calor, tanto no sentido longitudinal como no sentido 

transversal.  
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 Convexidade/Concavidade 

 

A convexidade é uma distorção que ocorre em duas fases opostas do tarugo. A 

concavidade é um defeito em direção oposta ao descrito acima.  

O primeiro defeito citado pode ter sua origem devido à alta velocidade de 

lingotamento, refrigeração secundária insuficiente, pressão de desempeno elevada ou 

alta temperatura de lingotamento. Já o segundo defeito citado, pode originar-se, 

principalmente, do intenso resfriamento secundário.  A Figura 2.7 ilustra esses dois 

defeitos de forma. 

 

 

Figura 2.7 - Defeitos de forma: convexidade e concavidade. Fonte: (ALMEIDA e COSTA, 2013) 

 

 Torção 

 

É a curvatura indesejada do tarugo ou bloco ao longo de seu eixo longitudinal, 

podendo apresentar-se por toda a peça ou ser localizada.  

O desalinhamento dos rolos de endireitamento e/ou a refrigeração secundária 

desigual podem ser as causas desse tipo de defeito. A Figura 2.8 mostra um exemplo de 

um lingote empenado.  

 

 

Figura 2.8 - Defeito de torção em lingote. Fonte: (ALMEIDA e COSTA, 2013) 
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 Defeitos superficiais 

 

Existem inúmeros defeitos superficiais que podem ocorrer aos tarugos ao longo 

do processo de lingotamento, sendo alguns deles mais comuns e outros menos. Entre os 

principais defeitos desse tipo, podemos citar: 

 

 Trincas: Ocorre devido ao resfriamento inadequado, variação na velocidade de 

lingotamento, problemas nos rolos endireitadores, etc; 

 

 Dobras: Acontecem quando o aço entra em atrito com as paredes do molde 

devida as sucessivas oscilações que este sofre durante o processo. Necessita de 

uma boa lubrificação e velocidade de lingotamento ideal para ser evitada; 

 

 Sangria: É o escapamento de metal líquido por alguma perfuração ocorrida na 

casca, originando “pele” superposta no tarugo. As causas mais prováveis são a 

falta de lubrificação adequada e alta velocidade de lingotamento. 

 

 Defeitos internos 

 

Assim como os defeitos superficiais, os defeitos internos são inúmeros possíveis 

de ocorrer durante o processo de lingotamento contínuo com agitação eletromagnética. 

Entre os principais defeitos desse tipo, podemos citar: 

 

 Pinholes e Blowholes 

 Trincas internas 

 Segregação 

 

 Pinholes (Bolhas) e Blowholes (Bolhas Tubulares) 

 

Os solutos dissolvidos no aço líquido que compõem a liga metálica contribuem 

para a formação de bolhas durante o processo de lingotamento. Quando há o 

desprendimento de gás pela superfície solidificada do aço, causando defeitos superficiais 

abertos, originam-se os chamados pinholes. Quando estes defeitos, causados também 
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pelo desprendimento de gás, são subsuperficiais (aprisionamento de gás de forma 

tubular), originam-se os chamados blowholes. Para se evitar esse tipo de defeito, é 

importante que haja uma agitação eletromagnética adequada no molde. 

 

 Trincas internas 

 

As trincas internas podem originar-se devido às tensões geradas no processo de 

solidificação, causando a separação das dendritas (grãos). É preciso que haja um bom 

funcionamento do agitador eletromagnético para homogeneização do produto, assim 

como resfriamento, temperatura e velocidade ideias de lingotamento.  

 

 Segregação  

 

Quando a liga está em seu estado líquido, a maioria das impurezas que se 

acrescenta ao aço (compostos químicos) se dissolve homogeneamente. Ao solidificar, 

algumas impurezas ficam insolúveis e tendem a separar-se. Ao acúmulo de impurezas 

nos lingotes dá-se o nome de segregação. As principais causas desse tipo de defeito são 

as altas temperatura e velocidade de lingotamento, além da precária agitação 

eletromagnética. 

2.6. Considerações finais do capítulo 

 O processo de lingotamento de tarugos passa por várias etapas até que seja 

possível a entrega do produto final. Ele se inicia no momento em que são recolhidas as 

sucatas para derretimento do metal que é transferido ao forno panela, onde ocorrem 

inúmeros processos ate que o lingote possa ser transferido a zona de corte, local onde 

poderão ocorrer diferentes formas de conformação do produto final de acordo com a 

necessidade do cliente. 

Os agitadores eletromagnéticos tem o mesmo principio básico de funcionamento 

dos motores de indução e, no caso específico do processo de lingotamento contínuo, o 

aço que deverá ser agitado faz o papel do rotor e o agitador faz o papel do estator. 
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Seu uso é essencial para gerar um movimento induzido no aço que fará a 

redistribuição dos gradientes de temperatura e, consequentemente, dos solutos que são 

adicionados ao aço para dar confecção às ligas metálicas, evitando possíveis inclusões 

indesejadas que poderiam prejudicar as futuras operações de laminação na finalização 

do material. Para isso, é fundamental que as condições de operação do agitador para 

determinado tipo de aço estejam dentro dos limites, tais como: a frequência de agitação, 

velocidade de lingotamento, corrente ideal, refrigeração suficiente, etc. 

É também muito importante saber a prioridade da qualidade que se deseja obter 

na liga, uma vez que cada posição em que o agitador é colocado têm-se diferentes 

finalidades. Por isso, é preciso saber o fator de maior relevância que se quer eliminar ou 

acrescentar na liga.   
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Capítulo 3 

Problemas relacionados com o uso de cabos longos em 
inversores de frequência 

Neste capítulo serão abordadas as principais falhas quer podem ocorrer em um 

agitador eletromagnético alimentado por inversor de frequência e cabos longos no 

processo de lingotamento contínuo.  

Como mostrado no capítulo anterior, o uso de agitador eletromagnético no 

processo de lingotamento contínuo de tarugos agrega qualidade ao produto, sendo 

essencial que o equipamento esteja operando adequadamente e sem falhas.   

Este equipamento tem uma particularidade que é a operação em altíssimas 

temperaturas, o que requer uma a refrigeração a base de água. Neste caso as bobinas do 

agitador devem estar imersas em água desmineralizada e um sistema de bombeamento 

e trocadores de calor devem ser empregados. Esta condição deixa o equipamento mais 

propício a falhas, principalmente no isolamento (interferindo diretamente no tempo de 

vida útil dos enrolamentos das bobinas do agitador).  

A situação é agravada pelo fato das bobinas serem alimentadas por inversores de 

frequência, que aplicam pulsos de tensão com elevados valores de dv/dt, causando um 

estresse no isolamento; e pelo fato destas bobinas serem alimentadas por inversores 

com cabos longos, que permitem a reflexão de onda ao longo de seu comprimento, 

devido aos harmônicos de alta frequência que viajam por eles. Os pulsos de tensão na 

saída do inversor possuem frequências na ordem de 1-10 kHz, de forma que, ao aplicá-

los em cabos com comprimentos de poucos metros passa-se a ter problemas de reflexão 

de ondas, podendo apresentar picos de tensão de mais de 2 pu em alguns casos.    

As bobinas são energizadas por alimentação trifásica provinda de inversores de 

frequência, que modulam a tensão para estabelecer uma corrente alternada de 

frequência constante e controlada e um valor de pico pré-estabelecido. O fato é que o 

isolamento das bobinas (agitador), quando alimentado por inversor de frequência, fica 

submetido a fatores que podem causar o rompimento do seu dielétrico isolante, levando 

a máquina à falha. A preocupação no uso de inversores de frequência para acionar 
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agitadores eletromagnéticos é devido ao fato de que o isolamento dos fios fica 

submetido a altos picos de tensão, provocados pela rapidez do crescimento dos pulsos 

gerados pelo inversor, bem como pela alta frequência com que estes picos são 

produzidos (frequência de chaveamento) e ainda podem ser acentuados devido ao 

“descasamento de impedâncias” que aumenta o coeficiente de reflexão e ao 

comprimento longo dos cabos que ligam o conversor ao motor/agitador, que por 

conduzirem sinais de alta frequência, tornam-se linhas de transmissão eletricamente 

longas, permitindo que a reflexão de ondas ocorra para essas altas frequências, 

contribuindo com a sobretensão nos terminais deste. Sendo assim, será feito um estudo 

para melhor entendimento dos fenômenos presentes no sistema de isolação do agitador 

quando este é acionado por um inversor de frequência. 

3.1. Problemas relacionados com o uso do agitador eletromagnético 
alimentado por inversor de frequência e cabos longos  

 A utilização do inversor de frequência para modulação de sinais 

 

O uso do inversor de frequência na alimentação do agitador eletromagnético faz-

se necessário devido à necessidade de controle da frequência (tipicamente em alguns 

poucos Hertz) do agitador eletromagnético para regulação da velocidade de agitação 

sobre o metal líquido.  

A Figura 3.1 ilustra as formas de ondas de tensão nos diferentes estágios de 

conversão no inversor de frequência:   
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Figura 3.1 - Esquema de funcionamento de um inversor de frequência. Fonte: (MOTORES, 2006) 

 

 Tensão alternada da rede elétrica de alimentação; 

 Tensão cc convertida pela ponte retificadora; 

  Filtragem da tensão por um banco de capacitores no barramento cc; 

 Tensão pulsante na saída do inversor, em que, por meio de uma modulação por 

largura de pulso (PWM) tem-se uma tensão modulada com amplitude e 

frequência controladas;  

 

Qualquer motor submetido a uma tensão PWM (modulada), proveniente de um 

inversor de frequência, estará sujeito a tensões harmônicas que podem ocasionar um 

estresse no sistema de isolamento e correntes pelos mancais que apoiam o agitador, que 

se devem também a alguns outros fatores que serão abordados a seguir. Como visto na 

Figura 3.1, o agitador (motor) “enxerga” uma tensão pulsada (PWM) e uma corrente 

praticamente senoidal, portanto, as harmônicas de maior amplitude são provenientes do 

sinal de tensão.  

As elevadas frequências de chaveamento dos inversores podem acarretar 

algumas consequências indesejáveis, tais como o aumento da emissão eletromagnética e 

a incidência de picos de tensão, bem como elevados valores de dv/dt (taxa de variação 
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da tensão no tempo), nos terminais do agitador. Os pulsos gerados no processo, em 

combinação com as impedâncias do cabo e do agitador, podem gerar sobretensões nos 

terminais desse agitador, levando a uma redução de sua vida útil pela degradação do 

sistema de isolamento.  Quando os valores da impedância dos cabos e do agitador são 

tais que a tensão de pico atinge valores superiores à da tensão da fonte (provinda do 

filtro), pode considerar-se que houve uma sobretensão, afetando o isolamento entre 

espiras. O pequeno tempo de subida do pulso de tensão, o comprimento longo do cabo, a 

frequência de chaveamento, entre outros fatores, vão determinar o valor dessa elevação 

de tensão. 

 

 Tempo de subida do pulso de tensão (CONTIN, ca. 2000) 

 

O tempo de subida do pulso de tensão é um termo designado para descrever o 

tempo necessário para que ele atinja seu valor máximo a partir de um valor mínimo. 

Devido à alta velocidade de crescimento do pulso de tensão (    ⁄ ) emitido pelo 

inversor de frequência ao agitador, as espiras da bobina ficam submetidas a um alto 

valor de tensão, o que pode gerar uma rápida degradação do sistema de isolamento do 

indutor (agitador), diminuindo o tempo de vida útil das bobinas. Quanto mais rápido for 

o crescimento do pulso de tensão, maior será o nível de tensão originado entre as 

espiras e, consequentemente, mais acentuado será esse efeito. Em função do baixo 

tempo de subida do pulso, o sistema de isolamento exigirá características dielétricas 

superiores para essas aplicações.   

A Sugestão para esse problema seria controlar a velocidade de chaveamento dos 

IGBT’s para estabelecer um nível seguro de dv/dt.  Porém, aumentar o tempo de 

ligamento dos IGBT’s, aumenta-se também as perdas de chaveamento, fato que pode 

comprometer muito a estrutura física do inversor.  

Outra forma  de minimizar o problema da sobretensão causada pelo dv/dt parte 

da configuração de filtros ligados aos terminais do inversor, que aumentam o tempo de 

subida do pulso, reduzindo as tensões de modo diferencial e de modo comum, que serão 

abordados mais a frente neste trabalho.  
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 O modelo de Linhas de Transmissão  

 

Linhas de transmissão são caracterizadas por quaisquer arranjos de dois ou mais 

condutores que estão próximos, formando dessa forma um tipo de circuito onde há 

circulação de corrente e transmissão de energia. Para definir o modelo de linhas de 

transmissão, devem-se conhecer os parâmetros primários associados a esta: 

 

 Indutância série por unidade de comprimento (  ) 

 Capacitância paralela por unidade de comprimento (  ) 

 Resistência série por unidade de comprimento (  ) 

 Condutância série por unidade de comprimento (  ) 

 

A simplificação deste modelo está baseada em duas considerações: 

 

1. A distância que separa os condutores da linha de transmissão é muito menor que 

o comprimento da onda que viaja por ela; 

 

2. Pode-se representar a distribuição dos campos eletromagnéticos de uma onda 

numa linha de transmissão através da teoria de circuitos se a linha for composta 

de elementos de circuito eletricamente curtos. 

 

Para definir o conceito de circuito eletricamente curto, é necessário conhecer 

alguns parâmetros associados à propagação da onda num condutor. Sabe-se que, para 

qualquer onda, existe a seguinte relação: 

 

      (1) 
Onde,  

 

   = velocidade de propagação da onda; 

   = comprimento de onda; 

   = frequência da onda. 
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Uma linha pode ser considerada eletricamente curta se o comprimento de onda 

que viaja por ela for igual ou maior que dez vezes o seu tamanho.  

A formulação matemática geral utilizada para a representação de linhas de 

transmissão é baseada nos parâmetros primários descritos anteriormente. Admitindo-se 

que os parâmetros em série (   e   ) compõem a impedância série (  ) e que os 

parâmetros em paralelo (   e   ) compõem a admitância paralela (  ), temos que a 

impedância característica da linha (  ), a constante de propagação da onda ( ) 

composta por duas parcelas (constante de atenuação ( ) e a constante de defasamento 

( )) e a velocidade de propagação ( ) são dadas por:  

 

    √
  

  
 

 
(2) 

 

   √      √          (       )        
 
(3) 

 

  
 

 
 

   

 
 

 
(4) 

 

Onde   é a frequência angular em [rad/s]. 

 

Existem dois motivos que causam a reflexão da onda na linha de transmissão: 

 

1. A mudança de meios em que a onda passa (descontinuidade), ou seja, ela passar a 

viajar num meio com características eletromagnéticas diferentes do meio 

anterior (“descasamento” de impedâncias); 

 

2. A linha é eletricamente longa e permite a repetição de um ou mais períodos em 

seu comprimento, fazendo com que a onda reflita no final da linha, tornando-se 

uma onda estacionária. 

 

Nesse contexto, pode-se definir o coeficiente de reflexão ( ) para ambos os casos, 

onde a impedância da carga alimentada (agitador eletromagnético) é definida por   , 

tem-se tal coeficiente: 
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(5) 

 

Pode acontecer, para determinados comprimentos de cabo, o fenômeno de “pulso 

dobrado”, que ocasionalmente pode elevar a tensão nos terminais do agitador até quatro 

vezes à tensão no barramento CC do inversor (Flávio, 2010). Tal fenômeno consiste na 

incidência de um ou mais pulsos nos terminais do agitador antes mesmo que o efeito de 

reflexão do último pulso tenha se extinguido, levando a uma elevação de tensão muito 

grande. 

Outro fator importante é o que relaciona o comprimento crítico do cabo (  ) ao 

tempo de subida do pulso de tensão (  ) da seguinte maneira (Flávio, 2010): 

 

    
    

 
 

 
(6) 

 

Onde   é a velocidade de propagação do pulso pelo cabo. 

Esta relação foi obtida igualando-se o tempo de subida do pulso a duas vezes o 

tempo de viagem deste pelo cabo, condição que se é possível observar uma reflexão 

plena. Dessa forma, o comprimento crítico do cabo pode ser considerado o comprimento 

mínimo para que uma reflexão ocorra. 

 

Como mencionado anteriormente, filtros ligados aos terminais do inversor 

aumentam o tempo de subida do pulso de tensão, atuando diretamente no comprimento 

crítico dos cabos. Para o problema do descasamento de impedâncias, podem-se utilizar 

filtros nos terminais do motor, cuja impedância característica se iguale a do cabo, 

tornando o coeficiente de reflexão igual a zero.   

 

 A influência do cabo alimentador entre o inversor e agitador  

 

Como já foi dito, o agitador eletromagnético utiliza um inversor com modulação 

PWM para controlar a velocidade de agitação do aço dentro do molde. O conteúdo 

harmônico da tensão de saída do inversor é muito grande, contendo frequências muito 

mais altas que a da onda fundamental que foi modulada.  
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Para a frequência fundamental normalmente utilizada (60 Hz), os cabos usados 

nos acionamentos industriais podem ser considerados linhas eletricamente curtas. 

Porém, para o resto do conteúdo harmônico em alta frequência, esses cabos tornam-se 

linhas de transmissão eletricamente longas, permitindo que a reflexão ocorra para essas 

frequências altas. Aliado a esse fato, ainda há o “descasamento” de impedâncias entre o 

cabo e o motor. Todos esses aspectos fazem com que, na maioria dos casos, o fator de 

reflexão torne-se 1 (um) e a tensão nos terminais do agitador dobre.  

O fenômeno descrito anteriormente contribui muito com a elevação de tensão 

nos terminais do motor e, consequentemente, no sistema de isolamento do agitador. As 

principais características dos pulsos de tensão de saída do inversor são:  

 

1. O tempo de subida do pulso, o qual dá uma medida da velocidade com que a 

chave (normalmente IGBT) liga ou desliga; 

 

2. O padrão de chaveamento programado no inversor que influencia na composição 

da onda viajante no cabo. 

Ambas as características irão definir os harmônicos da onda de tensão, sendo 

assim, fatores determinantes na sobretensão nos terminais do agitador. Conclui-se que 

vários fatores podem ser responsáveis pelo aparecimento dessa sobretensão:  

 

 A interação entre cabo e motor com o “descasamento” de impedâncias; 

 Cabos longos que funcionam como linhas de transmissão eletricamente longas; 

 Os pulsos de saída do inversor com alto dv/dt; 

 Alta frequência de chaveamento do inversor que compõe a forma de onda 

viajante. 

 

 Correntes de modo-comum e de modo-diferencial  

 

Para a configuração do sistema em estudo (inversor –cabo longo - agitador) o 

conteúdo harmônico proveniente da onda de tensão que viaja no cabo alimentador do 

agitador, além de provocar as já mencionadas sobretensões, ocasiona outros problemas 

relacionados aos acionamentos elétricos com cabos longos. Esses transitórios de tensão 
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(dv/dt) são associados aos curtos tempos de chaveamento dos semicondutores, sendo 

estes fontes de interferência eletromagnética conduzida. 

Ao se tratar do fenômeno de interferência conduzida, pode-se classifica-la em 

dois tipos: o diferencial e o comum. O diferencial encontra-se entre fases e o modo 

comum está presente entre as fases e a terra. O alto dv/dt produz correntes oscilatórias 

de alta frequência de modo diferencial e comum devido aos acoplamentos capacitivos 

presentes em um sistema de acionamento (Flávio, 2010). 

Acionamentos com técnicas de modulação por largura de pulso que utilizam 

dispositivos semicondutores geram naturalmente as correntes de modo-comum (CMC’s) 

e as de modo-diferencial (CMD’s), gerando danos ao sistema e problemas de 

interferência eletromagnética.  

As CMC’s circulam principalmente devido ao alto valor das taxas de variação da 

tensão (dv/dt) fluindo através das capacitâncias parasitas existentes por todo o circuito 

elétrico e a terra. Elas trazem um problema grave relacionado ao aquecimento excessivo 

dos cabos e dos motores. 

As CMD’s aparecem principalmente devido a diferenças nas impedâncias de 

cabos, fazendo com que uma diferença de potencial apareça, ocasionando a circulação 

dessas correntes entre as fases do circuito. Elas levam a um aquecimento desigual de 

partes do circuito, fazendo com que estas sofram uma deterioração mais rápida.  

Um dos fatores que contribuem para o aparecimento de ambas correntes é a 

forma de aterramento do inversor e/ou do motor. Por exemplo, se o ponto de terra for 

diferente para o motor e inversor, pode levar a características diferentes nas formas de 

onda da tensão de modo comum e dos valores de CMC’s e CMD’s que circulam pelo 

acionamento. O padrão de chaveamento utilizado também é determinante para o 

aparecimento dessas correntes, uma vez que ele influencia diretamente no conteúdo 

harmônico da onda de tensão. Dessa forma, algumas soluções podem ser propostas para 

minimizar esses problemas, tais como:  

 

 Utilização de filtros passivos; 

 Introdução de impedância especifica nos principais ramos de circulação dessas 

correntes; 

 Mudanças no padrão de chaveamento; 
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 Melhorar as conexões de aterramento de alta frequência entre agitador e 

inversor. 

 

Os métodos especificados são eficazes, porém de difícil implementação em 

sistemas já instalados na indústria, no entanto, podem ser bastante úteis, uma vez que 

ambas correntes podem levar a paradas inesperadas devido à atuação dos sistemas de 

proteção do motor e/ou inversor, característica extremamente indesejável em processos 

contínuos de produção.  

 

 Influência da frequência de pulsação  

 

As sobretensões provenientes dos chaveamentos dos inversores de frequência 

ocorrem intermitentemente durante o tempo de funcionamento do agitador 

eletromagnético. A cada pulso de tensão emitido pelo conversor, têm-se as sobretensões 

geradas no início e fim deste, que logo chegarão aos terminais do agitador. A Figura 3.2 

mostra claramente a sobretensão que ocorre durante o início e fim de cada pulso gerado 

e, dessa forma, conclui-se que o tempo de vida útil de um sistema de isolação está 

diretamente relacionado com o número de pulsos de tensão ao qual ele está submetido, 

considerando que esses pulsos trazem consigo os picos de sobretensão. Sendo assim, 

quanto maior a frequência de pulsação e, consequentemente maior número de pulsos de 

tensão num dado intervalo de tempo, mais rapidamente ocorrerá falha no sistema de 

isolação.  

 

Figura 3.2 - Exemplo de tensão fase-fase nos terminais de um motor. Fonte: (KARAVASILIS, 2008) 
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 Sobretensão e Descargas Parciais (CONTIN, ca. 2000) 

 

Como mencionado anteriormente, o comprimento longo do cabo, o descasamento 

de impedâncias, a alta frequência de chaveamento e o tempo de subida, são os principais 

causadores da sobretensão nos bornes de entrada do agitador. A deterioração do 

isolamento do agitador devido à elevação de tensão ocorre por meio de descargas 

parciais. Entre os condutores energizados existe uma diferença de potencial que resulta 

em um campo elétrico, tal que, sendo suficientemente alto, pode romper a rigidez 

dielétrica do ar e ionizar o oxigênio (  ) em ozônio (  ), que é altamente agressivo e 

ataca os componentes orgânicos do sistema isolante, deteriorando-os. Este fenômeno é 

conhecido como descarga parcial e, caso ocorra com muita frequência e por um 

determinado tempo, pode ser altamente agressivo ao sistema isolante do agitador, 

variando de acordo com cada material em particular. As tensões limiares, ou seja, a 

tensão limite necessária para romper a rigidez dielétrica do ar, será maior de acordo 

com a qualidade da impregnação das bobinas (preenchendo os espações entre os fios) e 

da qualidade dos fios condutores. Sendo assim, motores submetidos a esses fenômenos 

necessitam de um tipo especial de proteção no sistema de isolamento.  

 

 Influência da temperatura (CONTIN, ca. 2000) 

 

As espiras dos enrolamentos das bobinas ficam mais susceptíveis às falhas 

quando esta fica submetida às altas temperaturas. Como o agitador pode ficar sujeito a 

elevadas temperaturas, o sistema de resfriamento torna-se imprescindível para evitar 

um maior desgaste. Nessa ocasião, a permissividade elétrica dos materiais isolantes 

aumenta, permitindo maiores campos elétricos sobre os espaços de ar entre as partes 

isolantes. Com isso, o limite inferior de tensão para início de descargas parciais 

(resultantes do rompimento da rigidez dielétrica do ar que podem causar a deterioração 

nos materiais isolantes) diminui consideravelmente, quando se comparado ao seu valor 

em temperatura ambiente. Portanto, temperaturas mais altas podem causar um 

envelhecimento precoce do sistema de isolamento do agitador eletromagnético. Faz-se 

necessário então, neste caso, um sistema de refrigeração eficiente, evitando que os 

enrolamentos fiquem submetidos às altas temperaturas.  
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3.2. Ilustração dos problemas recorrentes no acionamento com 
cabos longos 

Como foi descrito na seção anterior, as possíveis falhas no acionamento do 

sistema inversor – cabo longo – motor estão associadas a vários fatores: rápido 

crescimento do pulso de tensão (alto dv/dt), o “descasamento” de impedâncias, o 

comprimento longo do cabo, a frequência de chaveamento, entre outros. Os problemas 

relacionados ao rápido crescimento do pulso de tensão e o “descasamento” de 

impedâncias podem ser tratados com filtros ligados localizados junto ao inversor e nos 

terminais do motor, respectivamente. Esses fatos serão discutidos no subcapitulo a 

seguir. As falhas relacionadas ao comprimento longo do cabo e a alta frequência de 

chaveamento serão ilustradas nessa sessão para melhor entendimento do problema.    

Sabe-se que quanto maior o comprimento do cabo de ligação, maior será a 

sobretensão nos terminais do agitador. Essa falha esta relacionada ao fato do cabo 

funcionar como linha de transmissão eletricamente longa devida as altas frequências, 

permitindo a repetição de um ou mais períodos de onda de tensão em seu comprimento. 

Além disso, as altas frequências de chaveamento ocasionam um maior número de pulsos 

de tensão em um mesmo intervalo de tempo, levando rapidamente a ocorrência de 

falhas no sistema de isolação, uma vez que a cada pulso de tensão emitido pelo 

conversor, têm-se as sobretensões geradas no início e fim deste, que logo chegaram aos 

terminais do agitador. 

As simulações dessas falhas foram feitas através da ferramenta computacional 

MatLab/Simulink, utilizando-se do sistema de acionamento que pode ser visto no 

Apêndice A. Para que possa ser feita uma análise detalhada da sobretensão que chega 

aos terminais do agitador, deve-se apresentar primeiramente a tensão no barramento 

CC do inversor, tensão essa que, idealmente, seria o valor esperado pelo motor para seu 

funcionamento perfeito. A Figura 3.3 mostra o sinal de tensão no barramento CC, antes 

deste viajar através do cabo que liga o inversor ao agitador.  
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Figura 3.3 - Sinal de tensão no barramento CC do inversor. Fonte: Autor 

 

Pela Figura 3.3 pode-se perceber que o valor de tensão no barramento CC do 

inversor é proximo a 619,5 V. Esse valor seria o idealmente esperado nos terminais do 

motor para o caso em questão, no entanto, os inúmeros fatores já citados não permitem 

que apenas esse valor chegue ao agitador.  

O que importa nesse sistema de acionamento não é a tensão na saída do inversor, 

mas sim a tensão que chega aos terminais do agitador. Sendo assim, realizou-se algumas 

simulações para verificar como esse sinal pode variar mudando-se alguns parâmetros 

do sistema.  

Mantendo-se todos os parâmetros do sistema fixos (frequência de chaveamento 

de 4kHz) e alterando-se o comprimento dos cabos que ligam o inversor ao agitador, 

obtiveram-se os seguintes resultados:  

 

Figura 3.4 - Sinal de tensão que chega aos terminais do agitador com cabo de 20m. Fonte: Autor 
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A Figura 3.4 mostra o sinal de tensão que chega aos terminais do agitador num 

sistema de acionamento com cabos com 20 metros de comprimento. A tensão em 

determinados momentos chega a aproximadamente 1239 V ou 2 pu, quando se 

comparado a tensão no barramento CC. O tempo de transitório até a estabilização do 

valor de tensão em 619,5 V (tensão no barramento cc) é de aproximadamente 22 µs. 

 

Figura 3.5 - Sinal de tensão que chega aos terminais do agitador com 60m de cabo. Fonte: Autor 

Na Figura 3.5 aumentou-se o comprimento do cabo (60m) e, como já era de se 

esperar, a tensão atingiu valores ainda maiores em determinados momentos, chegando a 

aproximadamente 1344 V ou 2,17 pu em alguns instantes. Como neste caso o 

comprimento do cabo é maior, pode ter ocorrido o fenômeno de “pulso dobrado”, fato 

que justifica os altos valores de tensão acima de 2 pu. Além disso, é bom observar que o 

tempo de transitório mudou muito em relação à simulação anterior, se estendendo por 

todo o pulso de tensão, por cerca de 124 µs.  

 

Figura 3.6 - Sinal de tensão que chega aos terminais do agitador com 100m de cabo. Fonte: Autor 
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Na Figura 3.6 aumentou-se ainda mais o comprimento do cabo (100m) e os 

valores de tensão atingiram cerca de 1879 V ou 3,03 pu em alguns momentos. Como 

neste caso o comprimento do cabo é ainda maior que nas simulações anteriores, o 

fenômeno de “pulso dobrado” teve uma maior influência na sobretensão. Percebe-se que 

aqui o tempo de transitório do pulso de tensão aumentou ainda mais e, neste caso, antes 

mesmo de estabilizar o valor, outro pulso de tensão já havia ocorrido, causando um 

elevado valor de tensão em alguns instantes.  

A Tabela 3.1 mostra detalhadamente todos os aspectos abordados nas figuras 

referentes às simulações que compreendem a variação do comprimento dos cabos de 

ligação do sistema de acionamento. 

Tabela 3.1 – Detalhamento dos aspectos relacionados a simulação envolvendo a variação do comprimento 
dos cabos de ligação no sistema de acionamento – frequência fixada em 4 kHz. Fonte: Autor 

Variação do comprimento dos cabos de ligação 
Comprimento [m] Tensão de pico [V] Sobretensão [V] Sobretensão [pu] 

20 1239 619,5 2 
60 1344 724,5 2,169 

100 1879 1259,5 3,033 

 

Nas simulações seguintes manteve-se o comprimento dos cabos (40m) e alterou-

se a frequência de chaveamento do inversor. É importante ressaltar que o tempo de 

transitório é bem próximo para todos os casos, mas ele aumenta à medida que 

aumentamos a frequência de chaveamento. A sobretensão também é próxima para todos 

os casos, porém, com o aumento da frequência, os cabos tornam-se “linhas eletricamente 

longas” e permitem, cada vez mais, a reflexão de ondas. Os resultados obtidos foram os 

seguintes: 

 

Figura 3.7 - Pulsos de tensão nos terminais do motor para frequência de chaveamento de 1 kHz. Fonte: 
Autor 
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Na Figura 3.7 tem-se um valor de sobretensão próximo a 1239 V ou 2 pu. É 

importante verificar a escala de tempo para comparação com as figuras seguintes. 

Considerou-se o intervalo de tempo de 1 ms para análise. Neste caso, houve 4 pulsos de 

tensão (considerando subida e descida) e, sendo assim, no intervalo considerado, o 

sistema de isolamento do agitador sofreu “estresse” causado pela sobretensão 4 vezes.    

 

Figura 3.8 - Pulsos de tensão nos terminais do motor para frequência de chaveamento de 2,5 kHz. Fonte: 
Autor 

Pode-se observar pela Figura 3.8 que a sobretensão aumentou um pouco (1252 V 

ou 2,02 pu) em relação ao primeiro caso, pois aumentou-se a frequência de 

chaveamento (2,5 kHz). Para o mesmo intervalo de tempo considerado, o sistema de 

isolamento sofreu mais vezes com a sobretensão, tendo cerca de 10 pulsos em 1 ms.   

 

Figura 3.9 - Pulsos de tensão nos terminais do motor para frequência de chaveamento de 4 kHz. Fonte: 
Autor 
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pouco (1305 V ou 2,1 pu) em relação aos outros casos, porém, dessa vez, o sistema de 

isolamento do agitador sofreu cerca de 16 pulsos de sobretensão para o mesmo 

intervalo de tempo de 1 ms.  

A Tabela 3.2 mostra detalhadamente todos os aspectos abordados nas figuras 

referentes às simulações que compreendem a variação da frequência de pulsação do 

inversor. 

Tabela 3.2 - Detalhamento dos aspectos relacionados a simulação envolvendo a variação da frequência de 
pulsação do inversor – Intervalo de tempo 1 ms. Fonte: Autor 

Variação do comprimento dos cabos de ligação 
Frequência [kHz] Tensão de pico [V] Sobretensão [V] Sobretensão [pu] 

1 1239 619,5 2 
2,5 1252 632,5 2,021 
4 1305 685,5 2,106 

3.3. Técnicas de filtragem para a mitigação dos problemas de 
sobretensão  

3.3.1. Introdução 

Após a identificação dos problemas que podem ocorrer nos acionamentos 

elétricos, conseguiu-se apresentar as inúmeras falhas que podem surgir devido ao 

acionamento de um sistema formado por inversor de frequência – cabo longo - agitador 

eletromagnético. Pretende-se assim, encontrar as possíveis soluções para resolver o 

problema da sobretensão nos terminais do agitador. Nesse contexto, será feito uma 

análise dos projetos de filtros que podem ser implementados no sistema para solução 

das falhas identificadas. Filtros passivos são a alternativa mais comumente utilizada, 

visto que possuem vantagens sobre as demais topologias em termos de custo/benefício 

para redução do dv/dt nos terminais do agitador (Flávio, 2010). 

Levando em consideração a analise das formas de projeto de filtros, têm-se duas 

filosofias principais: 

 

 Filtros localizados na extremidade do cabo, junto ao agitador eletromagnético. 

Esses filtros promovem o casamento de impedâncias do sistema cabo-motor, 

minimizando o coeficiente de reflexão; 
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 Filtros localizados junto ao inversor, que interferem nos pulsos que dele saem 

antes de viajarem pelo cabo. Esses filtros atrasam a subida dos pulsos vindos do 

inversor e filtram as componentes de alta-frequência responsáveis pelo 

aparecimento do efeito “linha de transmissão”. 

 

Ambas as configurações têm suas vantagens e desvantagens, no entanto, os filtros 

RLC (aqui citados como filtro dv/dt) na saída do inversor, promovem modificações tanto 

na redução das sobretensões quanto na minimização da circulação de correntes de 

modo comum. Sendo assim, eles são preferidos no ambiente industrial, seja pela 

simplicidade de seu projeto, pelas características como tamanho e custo de seus 

componentes, ou pelo maior conjunto de benefícios que podem proporcionar.  

3.3.2. Filtros nos terminais do motor 

Essa filosofia tem a desvantagem de não filtrar as componentes de alta frequência 

do espectro de tensão na saída do inversor. Uma vez que esses pulsos de tensão não são 

filtrados, todas as componentes de alta frequência são mantidas e viajam pelo cabo até 

chegar aos terminais do agitador. Sabe-se que essas altas frequências são responsáveis 

pelo aparecimento do efeito “linha de transmissão” e, sendo assim, deve-se promover 

um “casamento” muito bem feito de impedâncias para que não haja sobretensão nos 

terminais do agitador. Neste caso, ainda poderá haver um estresse no sistema de 

isolamento do agitador (Santos, 2004). 

Outra desvantagem desse tipo de filtro é o fato deste não limitar as correntes de 

modo comum. O nível de dv/dt praticamente não se altera e chega idêntico nos 

terminais do agitador, levando a circulação das correntes de modo comum, em valores 

bem próximos obtidos com o sistema sem o filtro (Santos, 2004). 

Outro ponto importante é que os filtros quando montados próximos ao motor 

estão expostos ao ambiente hostil da planta industrial, requerem um espaço, proteção e 

refrigeração ideais. Já o filtro montado na saída do inversor será abrigado na “sala 

elétrica”, onde o ambiente é naturalmente preparado para instalações de equipamentos 

elétricos, com as devidas proteções de intempéries, incêndios e etc. 
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3.3.3. Filtros na saída do inversor 

Como essa filosofia de projeto tem o objetivo de atrasar o tempo de subida dos 

pulsos de tensão que saem do inversor, eles atuam diretamente em uma das principais 

causas das correntes de modo comum. Espera-se que com esse tipo de filtro a circulação 

das correntes de modo comum seja bem menor do que com a presença de filtros nos 

terminais do agitador. Em conjunto com esse fato, têm-se uma melhoria na distribuição 

da tensão nos enrolamentos do agitador, já que o alto dv/dt é também a principal causa 

da sobretensão nos terminais deste (Santos, 2004). 

Em resumo, o filtro dv/dt terá a função de aumentar o tempo de subida do pulso 

de tensão na saída do inversor de modo a filtrar as componentes de alta frequência 

responsáveis pelo aparecimento do efeito “linha de transmissão” no cabo. Dessa forma, 

teremos uma redução significativa da sobretensão nos terminais do agitador e da 

circulação das correntes de modo comum.  

Um fato importante que deve ser considerado na implantação de um filtro dv/dt 

na saída do inversor de frequência é que seu comportamento deve ser de um sistema 

superamortecido. Essa consideração ajuda na definição dos parâmetros que constituirão 

o filtro. A topologia mais abordada neste caso é o filtro RLC, que pode ser visto na Figura 

3.10. Para que não ocorram reflexões das ondas de tensão, devem-se reduzir as 

dimensões elétricas do sistema, ou seja, o cabo deve ser eletricamente curto, de forma 

que seu comprimento físico seja menor que o comprimento da onda () que viaja pelo 

cabo. Portanto, a frequência de oscilação natural (  ) definida pela indutância e 

capacitância do filtro deve ser estabelecida sob esta característica.  

Em metodologias desenvolvidas em trabalhos anteriores foi adotado um valor de 

comprimento de onda 50 vezes maior que o comprimento do cabo, de forma que 

houvesse possibilidade de aplicação para uma maior variedade de comprimento de 

cabos. Neste trabalho também irá utilizar-se-á dessa consideração.  

 

 

Figura 3.10 - Esquema de ligação do filtro RLC na saída do inversor. Fonte: (Santos, 2004) 
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3.4. Projeto do filtro dv/dt  

Será feito aqui uma descrição das considerações aplicadas na metodologia para o 

projeto do filtro dv/dt posicionado na saída do inversor de frequência. Diante dos fatos 

apresentados anteriormente, entende-se que os benefícios dos filtros projetados nessa 

filosofia são mais relevantes que os do filtro nos terminais do agitador. O 

dimensionamento dos parâmetros do filtro é feito exclusivamente para cada sistema, 

pois mudando-se as características, como comprimento e tipo de cabo, frequência de 

chaveamento, entre outros, os cálculos devem ser refeitos. O circuito esquemático do 

filtro pode ser visto na Figura 3.11. 

 

Figura 3.11 - Circuito esquemático monofásico do filtro RLC na saída do inversor. Fonte: (Santos, 2004) 

 

De acordo com a Figura 3.11 acima, temos: 

 

                          ;  

                          ; 

                        . 

 

Considerando-se que o filtro atrasará o pulso de tensão corretamente, filtrando 

as componentes de alta frequência que ocasionam a sobretensão, a carga que será 

acoplada no final do sistema não terá mais influência negativa no funcionamento do 

mesmo, pois o efeito “linha de transmissão” será minimizado e o cabo, por maior que 

seja, comportar-se-á como uma linha eletricamente curta.  Isto é, o descasamento entre o 

agitador e o cabo não terá mais influência sobre o sistema se as altas frequências não 

estiverem mais presentes.  
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A função de transferência      desse filtro, definida a partir das tensões    e    

(Figura 3.11), é: 

 

       
     

     
   

  
  

  
   

 

    

      
  

  
   

 

    

 

 
(7) 

 

Onde,         (em regime permanente). 

Para a utilização da função de transferência do filtro são necessárias algumas 

condições (Santos, 2004): 

 

1. O modelo do cabo deve retratar bem a propagação da onda de tensão, uma vez 

que o cálculo correto do comprimento de onda associado depende de  , mais 

especificadamente de  . 

 

2. O fator de amortecimento do filtro ( ) deve ter um valor mínimo tal que o 

sistema seja superamortecido. Neste trabalho, utilizou-se o valor de     para 

simplificação do modelo. 

 

3. A frequência de oscilação natural (  ) definida pela indutância e capacitância do 

filtro deve ter um comprimento de onda associado tal que a linha seja 

eletricamente curta, ou seja, seu comprimento  físico é muito menor que o 

comprimento da onda que viaja pelo cabo.  

3.4.1. Fator de amortecimento e Frequência de oscilação natural   

A equação (7) pode ser reescrita da seguinte maneira:  

 

       
     

     
   

          
  

             
  

 
(8) 

 

Na equação (8) apresentada acima, aparecem dois parâmetros muito importantes 

para o projeto e análise do filtro: 
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 O fator de amortecimento (ξ): além de definir uma relação entre os parâmetros 

do filtro, traz também uma característica desejada pelo mesmo: o 

superamortecimento;  

 

 A frequência de oscilação natural do filtro (  ): relaciona o comportamento do 

filtro em alta frequência com os seus parâmetros, possibilitando o processo de 

cálculo.  

 

É necessário que o sistema seja superamortecido para que não haja oscilações 

inesperadas nos pulsos de tensão, evitando respostas indesejadas para a mesma.  

A partir das equações 7 e 8 pode-se estabelecer as expressões para o fator de 

amortecimento do filtro e para sua frequência de oscilação natural em função dos 

parâmetros do filtro:  

 

   
  

 
√

  

  
 

 
(9) 

 

    
 

√    

 
 
(10) 

3.4.2. Comprimento de onda associado ao sistema de acionamento  

Na subseção 3.1 definiu-se o critério para que uma linha fosse considerada 

eletricamente curta: esta deveria ter um comprimento 10 (dez) vezes menor que o 

comprimento de onda do pulso de tensão de tensão que viajasse pelo cabo. No entanto, 

no subcapítulo 3.2.3, mostrou-se que em trabalhos anteriores esse valor adotado foi de 

50 vezes, para garantir que houvesse a possibilidade de aplicação para uma maior 

variedade de comprimentos de cabo, ou seja, com esta relação há uma liberdade de 

projetar um filtro que atenda uma maior variedade de comprimentos de cabo sem perda 

da funcionalidade e com garantias de que a filtragem irá funcionar adequadamente. 

(Santos, 2004) 
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3.5. Cálculo dos parâmetros do filtro dv/dt  

Com todas as considerações a respeito das linhas de transmissão e do 

comportamento do filtro nesse contexto, podem-se calcular os parâmetros associados ao 

filtro que atendem as exigências estabelecidas anteriormente.  

3.5.1. Resistência 

A resistência do filtro será calculada através da seguinte expressão:  

 

      
   

   √
  
  

 
 
(11) 

 

De acordo com a equação (11), a resistência do filtro é igual ao valor da 

impedância característica da linha, quando a frequência tende ao infinito. Essa 

resistência visa um “casamento” de impedâncias com a impedância característica do 

cabo em altas frequências e, quando calculado dessa forma, a sobretensão nos terminais 

do agitador será a menor possível (Santos, 2004).  

3.5.2. Frequência de oscilação natural  

Considerando-se o comprimento do cabo ( ) do sistema de acionamento, o 

comprimento de onda mínimo usando a relação de 50 vezes é:  

 

        (12) 
 

Para chegar à frequência associada ao comprimento de onda, pode-se relacionar 

as equações 1 e 4, obtendo-se:  

 

   
  

   
 

(13) 
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Utilizando-se dos parâmetros do cabo encontra-se uma regressão para   em 

função da frequência, de forma que a Equação (13) possa ser utilizada para o cálculo da 

frequência de oscilação natural. A regressão de   mostrada pela Equação (14) é 

apropriada para frequências acima de 1 kHz e foi feita baseada no datasheet dos cabos, 

atendendo as especificações para o estudo de caso que será feito no capítulo seguinte.   

 

                                (14) 
 

Isolando-se a frequência de oscilação natural ( ) da Equação (14), obtêm-se a 

seguinte relação: 

 

                                  (15) 
  

Sabendo-se que a frequência de oscilação natural          , pode-se definir 

um produto      que relaciona os parâmetros do filtro com a frequência mencionada 

(Equação (10)). 

 

3.5.3. Cálculo da indutância e capacitância do filtro  

É interessante ressaltar a importância e a função desses parâmetros na 

construção do filtro, utilizando-se dos critérios estabelecidos anteriormente (Santos, 

2004): 

 

1. A indutância é a grande responsável pelo atraso na subida do pulso; 

2. A capacitância tem papel fundamental nas perdas do filtro; 

3. A indutância deve ter menor valor possível para atender ao primeiro item e para 

facilitar a construção do indutor, que é fator chave no tamanho e peso do filtro. 

 

Para determinar esses parâmetros do filtro, utiliza-se das Equações 9 e 10, 

fixando um valor mínimo de 1 para o fator de amortecimento (garantir o 

superamortecimento) e conhecendo previamente o valor da resistência do filtro 

(Equação (11)), têm-se um sistema de duas equações e duas incógnitas:         . 
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{
  

  
  

   

  
                  

 

   
 (16) 

  

3.6. Considerações finais do capítulo  

Conforme mostrado até aqui, as causas e influências que dão origem ao 

envelhecimento precoce do sistema isolante dos agitadores eletromagnéticos , quando 

alimentados por inversores de frequência, são muitos e dependem de diversos fatores.  

Envelhecimento, neste caso, significa uma mudança prejudicial à capacidade de 

isolar do sistema isolante. A natureza desta mudança pode ser muito variada. As 

propriedades de um sistema isolante, as quais são influenciadas pelo envelhecimento, 

dependem do tipo de esforço (estresse) e do tipo de material que está sendo usado. A 

falha efetiva do sistema isolante significa o rompimento da rigidez dielétrica dos 

isolantes, colocando em curto-circuito as partes energizadas. A vida útil efetiva pode ser 

determinada medindo o tempo necessário para o rompimento completo do dielétrico do 

sistema isolante.  

Há duas maneiras básicas para reduzir ou aliviar os efeitos estressantes sobre o 

sistema isolante: a primeira é aumentando a resistência dos fios aos efeitos dos altos 

gradientes de potencial, e a segunda é através do uso de filtros amortecedores que tem o 

objetivo de atrasar o tempo de subida dos pulsos de tensão que saem do inversor. 

Existem outras possíveis maneiras de amenizar esse efeito, porém estas podem ser mais 

complicadas ou menos eficientes. Podemos interferir no “descasamento” de impedâncias 

entre o cabo alimentador e o agitador eletromagnético para diminuir o efeito de reflexão 

de ondas (coeficiente de reflexão) ou também alterar as características dos IGBT’s, 

interferindo na frequência de chaveamento e no valor de dv\dt.   

De acordo com as possíveis soluções para as falhas no sistema de acionamento 

em questão, decidiu-se trabalhar com o filtro dv/dt na saída do inversor. Uma vez 

decidido a filosofia para a solução do problema, e apresentado a metodologia de projeto 

do filtro, pode-se agora partir para o estudo de caso, considerando-se valores reais de 

uma indústria metalúrgica, onde poderemos analisar a eficácia do filtro proposto para a 

solução das falhas no sistema de acionamento inversor – cabo longo – agitador 

eletromagnético.  
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Capítulo 4 

Estudo de caso 

Com a apresentação da teoria de linhas de transmissão e do funcionamento do 

inversor de frequência e suas associações feitas aos acionamentos elétricos, mostrou-se 

os vários problemas que surgem com cabos longos que são usados nos acionamentos de 

agitadores eletromagnéticos por inversores de frequência. Buscaram-se então as 

soluções propostas para resolver o problema da sobretensão nos terminais do agitador, 

que, como foi apresentado, é bem solucionada pelo filtro dv/dt ligado ao inversor.  

Neste capítulo será feito um estudo de caso baseado em um sistema de 

acionamento real de uma siderúrgica, onde se verificaram constantes falhas nos 

isolamentos dos agitadores. O modelo computacional foi desenvolvido através da 

ferramenta matemática MatLab/Simulink, representando todos os componentes do 

sistema inversor – cabo longo – agitador. As simulações que serão feitas têm o objetivo 

avaliar o problema e mostrar a influência do filtro devidamente projetado no sistema de 

acionamento e como ele pode minimizar a sobretensão nos terminais do agitador 

eletromagnético, aumentando assim o seu tempo de vida útil. 

Os esquemas feitos no simulador para ilustração do problema (sistema sem filtro 

dv/dt) e a sua solução (sistema com filtro dv/dt), podem ser vistos através das Figuras 

que se encontram nos Anexo A e B, respectivamente. Através desses, será possível 

observar a sobretensão nos terminais do agitador e a importância da inserção do filtro 

dv/dt para resolução dessa falha. 

4.1. Descrição do sistema real para o estudo de caso  

O sistema de acionamento para o estudo de caso foi baseado na planta de uma 

siderúrgica localizada na região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa em 

questão possui 4 (quatro) sistemas de agitação, localizados em 4 veios de lingotamento 

contínuo e cada agitador eletromagnético é composto por três bobinas enroladas em 
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delta no entorno do molde. Quando submetida a uma corrente em seus terminais, as 

bobinas geram um campo magnético que produz uma força induzida no aço líquido 

dentro do molde. Está força faz com que o aço se desloque em um sentido determinado 

produzindo uma agitação (giro), que garante a homogeneização do aço no molde. 

Estas bobinas do agitador eletromagnético ficam localizadas no interior de uma 

carcaça, a qual tem como objetivo criar um local onde possa ter circulação de água, tanto 

para resfriar as bobinas, quanto para iniciar o resfriamento do aço. A água que circula 

em contato com as bobinas é uma água desmineralizada e possui condutividade 

aproximadamente nula. 

As bobinas são energizadas por alimentação trifásica (440 V) provinda de 

inversores de frequência, que modulam a tensão para estabelecer uma corrente 

alternada de frequência constante e valor de pico pré-estabelecido. A bobina do agitador 

foi construída para trabalhar com uma corrente nominal máxima de 400 A.  

A frequência de alimentação da bobina esta limitada pelo inversor em 5 Hz, sendo 

que sua frequência de trabalho é geralmente ajustada em 3,5 Hz. Essa frequência de 

agitação é determinada de acordo com o tipo de liga que se deseja obter no final do 

processo. Para diferentes tipos de ligas, podem-se ter diferentes valores para a 

frequência de agitação.  

Devido aos constantes históricos de falhas com paradas nos veios por falta de 

agitação que o processo de lingotamento começou a apresentar, e de acordo com a 

revisão bibliográfica feita nos capítulos anteriores, inúmeras são as possibilidades de 

falhas que podem causar danos ao sistema de acionamento e que poderiam ser a causa 

real da “falta de agitação nos veios”.   

4.1.1. Descrições das falhas 

1. Danificação da resina de isolação da bobina: provoca curto-circuito entre as 

bobinas ou para a carcaça e consequente queima dos enrolamentos; 

  

2. Curto-circuito entre as fases de alimentação no borne de conexão. 
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4.1.2. Desenvolvimento das soluções 

A partir da identificação das causas foi possível estudar o que poderia ser feito 

para bloquear ou reduzir as falhas. Sendo assim, foram geradas as seguintes ações: 

 

 Alterou-se a resina da isolação das bobinas para a isolação dv/dt (possui 

características que suportam os altos picos de sobretensão sem permitir as 

descargas parciais); 

 

 Alteração e padronização do desenho do borne de conexão: criação de um novo 

desenho do borne de conexão para suportar os picos de tensão, evitando assim o 

curto circuito entre fases.  

4.1.3. Resultados das propostas de solução 

Como explicado anteriormente, as alterações feitas não resolvem os problemas 

da sobretensão nos terminais do agitador, uma vez que não houve nenhum tipo de 

filtragem das altas frequências e o tempo de crescimento dos pulsos de tensão 

continuaria muito baixo, porém, isolamentos desse tipo (dv/dt) suportam maiores picos 

de tensão, pois a tensão limiar necessária para romper a rigidez dielétrica do material e 

causar as descargas parciais depende da qualidade dos fios e do tipo de isolamento e, 

sendo assim, pode ter sido uma solução parcial considerada suficiente ou 

economicamente mais viável. As Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 apresentadas abaixo, são 

fotografias das bobinas, bornes e terminais, antes e depois das alterações feitas. 

 

 

Figura 4.1 - Novos terminais. Fonte: Autor 
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Figura 4.2 - Danificação nas bobinas do Agitador Eletromagnético. Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 4.3 - Nova placa de Bornes. Fonte: Autor 
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4.2. Descrição do sistema de acionamento para simulação 

O modelo de simulação foi construído no MatLab/Simulink baseado no sistema 

de acionamento de uma siderúrgica real. Os parâmetros e valores de set – point do 

inversor de frequências, do cabo longo e do agitador eletromagnético foram fornecidos e 

utilizados no modelo computacional para ilustração real do problema. A seguir, serão 

descritas as características e os detalhes de implementação do sistema de acionamento 

real no simulador matemático. 

4.2.1. Modelo do cabo de acionamento 

Os cabos de acionamento utilizados na indústria siderúrgica para o estudo de 

caso são cabos comuns (não blindados), fixados em eletrocalhas, com seção nominal de 

120 mm². O comprimento dos cabos de ligação é de aproximadamente 40 metros, saindo 

da sala elétrica onde se encontra o inversor até os terminais do agitador. Os parâmetros 

dos cabos utilizados (para baixas frequências) podem ser vistos através da Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Parâmetros dos cabos de acionamento para baixa tensão (até 1 kV). Fonte: Autor 

 
Seção Nominal 

(mm²) 
 

Distância = 1 diâmetro = 12,7 mm 
   (Ω/km)    (mH/km)    (nF/km) 

120 0,1959 0.4456 19.48 
 

Notas: 

1.   = resistência elétrica em corrente alternada a 90°C; 

2.   = indutância própria; 

3.   = capacitância própria;  

4. Frequência: 60 Hz. 

 

 Para modelagem dos cabos no Simulink/MatLab, utilizou-se o bloco de linha de 

parâmetros distribuídos trifásicos com perdas agrupadas. A escolha desse modelo para 

representação dos cabos deve-se ao fato que, em comparação ao modelo PI de linha, a 
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linha distribuída representa fenômenos de propagação de ondas e reflexões de linha 

com melhor precisão. Neste modelo também é possível editar o comprimento do cabo, 

fato que facilita a execução de simulações e possibilita análises variadas para o caso.  

4.2.2. Modelo do sistema modulador – Inversor de Frequência 

O inversor utilizado na indústria siderúrgica para o estudo de caso é o SINAMICS 

G120 e foi modelado pelo Simulink/MatLab, similar ao da Figura 3.1. A Figura 4.4 

mostra o esquema construído na simulação.  

 

 

Figura 4.4 - Inversor de Frequência para modulação PWM. Fonte: Autor 

 

Inicialmente temos o sinal de alimentação da rede com 440 V e, logo após, temos 

a ponte retificadora trifásica onde seis diodos retificam a tensão trifásica da rede, 

proporcionando uma saída contínua, porém, com certa ondulação que será minimizada 

pelo barramento DC que vem logo após a ponte.  No barramento DC (filtro), após a 

retificação da tensão da rede, o sinal resultante é filtrado para ser utilizado na seção 

inversora. Nesta etapa, o sinal de tensão é de aproximadamente 1,4 * tensão de 

alimentação, que neste caso é cerca de 620 V. Uma vez retificado e filtrado, a tensão 

deverá ser novamente convertida em alternada, função que é atribuída a um conjunto de 

IGBT’s que operam em corte (chave aberta) e saturação (chave fechada), obedecendo a 

uma lógica previamente estabelecida pela modulação PWM. A frequência de 
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chaveamento do PWM é de 4 kHz e a frequência de set-point para o agitador 

eletromagnético é de 3,5 Hz. 

4.2.3. Modelo do Agitador Eletromagnético  

O agitador eletromagnético utilizado na siderúrgica para o estudo de caso foi o da 

fabricante ABB, cujas características são dadas pela Tabela 4.2. Estes parâmetros são 

equivalentes a um motor de indução convencional, visto pelo inversor.  

Tabela 4.2 - Parâmetros do Agitador Eletromagnético. Fonte: Autor 

Agitador Eletromagnético 
Parâmetros Valor 

Potência aparente (kVA) 240 
Corrente nominal (A) 355 
Tensão nominal (V) 440 

Frequência nominal (Hz) 60 
Resistência estator (Ω) 0,23419 
Resistência rotor (Ω) 0,06738 

Indutância dispersão estator (mH) 118,75016 
Indutância dispersão rotor (mH) 124,61013 

Indutância magnetização do motor (mH) 25,375 
 

Na modelagem do motor/agitador para a simulação no Simulink, reduziu-se seu 

modelo equivalente (Figura 4.5) a uma impedância equivalente vista nos terminais do 

agitador, como pode ser visto através da Equação (17): 

 

 

Figura 4.5 - Circuito equivalente visto pelos terminais do agitador. Fonte: Autor 

 

    (    (   
  

 
))          (17) 
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Onde, 

 

    = Impedância equivalente vista pelos terminais do agitador; 

   = Reatância de magnetização do agitador; 

   = Reatância do rotor; 

   = Reatância do estator; 

    = Resistência do rotor; 

    = Resistência do estator; 

   = escorregamento; 

 

Pelo fato da impedância equivalente ser variável com a carga, considerou-se para 

o estudo o “pior” caso com s=0. Partindo dessa consideração, a impedância equivalente 

será a maior possível, fazendo com que o coeficiente de reflexão aumente ao máximo 

devido ao descasamento de impedâncias com os cabos de ligação. Sendo assim, teremos 

que    ≈        +    ≈ 0.2342 + j3. 1695 Ω.  

4.2.4. Modelo de Filtro utilizado na simulação 

A metodologia utilizada para implementação do projeto do filtro para resolução 

do problema da sobretensão neste estudo de caso foi o filtro dv/dt (RLC) posicionado na 

saída do inversor de frequência (Figura 4.6). Os critérios de dimensionamento dos 

parâmetros para esse filtro foram explicados no capítulo 3 deste trabalho, e os valores 

calculados são mostrados na Tabela 4.3.    

A seguir, será resumido o passo a passo para o cálculo dos parâmetros, 

utilizando-se da metodologia estudada anteriormente:  

 

1. Calcula-se    através da Equação (11); 

2. De acordo com a Equação (12), assume-se um comprimento de onda mínimo 

       ; 

3. Com o valor de    , pode-se determinar   através da Equação (13); 

4. Através da regressão linear dada pelas Equações (14) e (15), determina-se a 

frequência de oscilação natural (         ) pela Equação (15); 
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5. Tendo fixado o valor do fator de amortecimento ( ) em 1 para garantir o 

superamortecimento1, e tendo-se o valor da resistência do filtro (  ) encontrada 

no passo 1 e da frequência de oscilação natural (  ) encontrada no passo 4, 

chega-se ao sistema de Equações 16. Agora têm-se um sistema com duas 

equações e duas incógnitas (       ); 

6. Os valores de         poderão, finalmente, ser determinados pelo sistema de 

Equações 16.  

 

De acordo com o passo a passo anterior, construiu-se a Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 - Parâmetros do Filtro dv/dt projetado. Fonte: Autor 

Parâmetros do Filtro RLC (dv/dt) 

Parâmetro Valor 
   (Ω) 107,895 

   (m) 2000 
 (     ) 0.0031 
  (rad/s) 517880  

  1 
  (µH) 104,17  

  (nF) 35,793  

 

 

 

 

Figura 4.6 - Filtro dv/dt na saída do inversor. Fonte: (Flávio, 2010) 

 

 

                                                
1  Segundo (Santos, 2004) usa-se o amortecimento crítico para que não haja oscilações 

inesperadas nos pulsos de tensão, evitando respostas indesejadas para a mesma. 
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4.3. Resultados das Simulações 

A seguir serão apresentados os resultados da simulação do sistema de 

acionamento motor- cabo longo – inversor que foi descrito anteriormente e cujo modelo 

computacional foi implementado através do Simulink/MatLab. O sistema desenvolvido 

pela ferramenta matemática de simulação são aqueles apresentados pelas Figuras dos 

Anexos A e B. Os principais parâmetros do sistema são: 

 

 Tensão de alimentação 440 V; 

 Frequência de chaveamento do inversor ajustada em 4 kHz; 

 Cabo de ligação de 40 metros de comprimento; 

 Agitador modelado pela impedância de 0.2342 + j3. 1695 Ω; 

 Configurações do sistema com filtro dv/dt (Tabela 4.3) na saída do inversor e 

sem filtro. 

 

A Figura 4.7 ilustra a tensão no barramento cc, antes do sinal de tensão 

atravessar os cabos longos. Nela podemos ver que o sinal de tensão é de 

aproximadamente 619,5 V, resultado muito próximo do esperado, uma vez que a tensão 

de alimentação é de 440 V e, devido às características dos dispositivos semicondutores 

(IGBT’s), a tensão neste ponto deveria ser de aproximadamente 1,41 x tensão de 

alimentação.  

 

 

Figura 4.7 - Tensão no Barramento cc. Fonte: Autor 
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Para o sistema original sem filtro (Figura 4.8), a sobretensão chega a valores 

próximos a 1312 V, ou 2,12 pu (comparado à tensão no barramento cc – Figura 4.7), o 

que já pode levar a falhas no sistema de isolamento.  

 

Figura 4.8 - Tensão nos terminais do agitador para sistema sem filtro. Fonte: Autor 

 

Foi feita a implementação do filtro dv/dt de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na Tabela 4.3. A Figura 4.9 mostra como fica a tensão nos terminais do 

agitador após a ação. Neste caso, a tenso não ultrapassou os 706,6 V, ou 1,14 pu. Nota-se 

claramente a atuação do filtro, que age aumentando o tempo de subida dos pulsos de 

tensão (reduzindo o dv/dt) diminuindo fortemente as sobretensões transitórias.  A 

implantação do filtro tem como consequência/benefício um aumento no comprimento 

crítico do cabo. 

 

Figura 4.9 - Tensão nos terminais do agitador para sistema com Filtro. Fonte: Autor 
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As Figuras 4.10 e 4.11 fazem a comparação dos sinais de tensão no barramento cc 

do inversor e nos terminais do agitador sem o filtro e com o filtro dv/dt na saída do 

inversor, respectivamente. Através dessas figuras nota-se claramente a diminuição da 

sobretensão nos terminais do agitador com a inserção do filtro, que foi de 

aproximadamente 598 V para o caso em questão, valor que é muito considerável, 

levando-se em conta que a tensão no barramento cc é cerca de 619,5 V.   

 

 

Figura 4.10 - Comparação entre os sinais de tensão no barramento cc do inversor e na entrada do agitador 
para o sistema sem filtro. Fonte: Autor 

 

 

Figura 4.11 - Comparação entre os sinais de tensão no barramento cc do inversor e na entrada do agitador 
para o sistema com filtro. Fonte: Autor 

As Figuras 4.12 e 4.13 são um zoom das Figuras 4.10 e 4.11, respectivamente. 

Através delas, podemos perceber mais claramente como o filtro atuou no tempo de 

subida dos pulsos de tensão, diminuindo a sobretensão. No sistema sem filtro da Figura 
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4.12, a tensão atinge o valor do barramento cc em aproximadamente 1,376e-4 segundos, 

enquanto que no sistema com filtro da Figura 4.13, esse valor só é atingido em 1,394e-4. 

Para o sistema sem filtro, no tempo de 1,394e-4, o sinal de tensão já havia oscilado 

várias vezes, enquanto que no sistema com filtro o sinal de tensão era atingido pela 

primeira vez.   

 

 

Figura 4.12 - Comparação entre os sinais de tensão no barramento cc do inversor e na entrada do agitador 
para o sistema sem filtro (Zoom). Fonte: Autor 

 

 

Figura 4.13 - Comparação entre os sinais de tensão no barramento cc do inversor e na entrada do agitador 
para o sistema com filtro (Zoom). Fonte: Autor 
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4.4. Projeto físico do filtro 

Por meio de pesquisas por equipamentos disponíveis para a comercialização, o 

filtro indicado para solução do problema da sobretensão foi o SINAMICS G120/6SL300-

2CE34-1AA0 (Figura 4.14) acoplado na saída do inversor de frequência. Este filtro 

atende todas as especificações do sistema de acionamento em questão, e estão 

detalhados na Tabela 4.4. 

 

 

Figura 4.14 - Filtro SINAMICS G120/6SL300-2CE34-1AA0. Fonte: (Siemens, 2017) 

 

 

Tabela 4.4 - Parâmetros do filtro SINAMICS G120/6SL300-2CE34-1AA0. Fonte: (Siemens, 2017) 

Parâmetros do filtro SINAMICS G120 

Tensão 380 a 480 V 
Corrente máxima 410 A 

Potência 250 kW 
Frequência de pulsação Entre 4 e 8 kHz 

Frequência de saída Até 150 Hz 
Perdas aproximadas 340 W 

Comprimento do cabo de ligação Até 300 metros 
Peso 198 kg 

Altura 37 cm 
Largura 62 cm 

Profundidade 36 cm 
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4.5. Queda de tensão e perdas no filtro 

É importante ressaltar que o filtro dv/dt, apesar de diminuir consideravelmente a 

sobretensão nos terminais do agitador eletromagnético, também tem suas 

desvantagens. Dentre essas desvantagens têm-se: a queda de tensão no indutor e as 

perdas no ramo RC, que diminuem o rendimento do sistema de acionamento.  

 Foram feitos os cálculos para a frequência fundamental de funcionamento do 

sistema de acionamento (3,5 Hz) e simulados os valores para as altas frequências.  

Considerando a frequência de funcionamento em 3,5 Hz, calculou-se a queda de 

tensão no indutor e as perdas no resistor de amortecimento por fase. Foi considerado 

um capacitor ideal sem resistência, entretanto, o calculo é bem aproximado, pois a 

resistência do capacitor pode ser contabilizada no projeto e o resistor determinado 

como sendo a resistência do projeto menos a resistência do capacitor. A tensão nominal 

de fase é 254 V e a corrente nominal de 350 A. Os valores calculados podem ser vistos na 

Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Queda de tensão e perdas no filtro a 3,5 Hz - por fase. Fonte: Autor 

Frequência para a reatância de 3,5 Hz Valores 
Queda de tensão no indutor 0,0818 V 

Perdas no resistor de amortecimento 0,0507 W 
 

 

Para a frequência de funcionamento de 3,5 Hz a queda de tensão e as perdas são 

muito pequenas. No entanto, para as componentes de alta frequência presentes no 

sistema de acionamento, esses valores são mais consideráveis.  

A Figura 4.15 mostra a queda de tensão no indutor do filtro em comparação com 

os transitórios de pulso de tensão de saída do inversor (considerando um filtro ideal, 

sem resistência de enrolamento). Os valores de queda de tensão aproximam-se de 600 V 

em alguns momentos, o que já era esperado, pois a diminuição da sobretensão, de 

acordo com o a comparação das simulações feitas nas Figuras 4.10 e 4.11, também foi 

próxima de 600 V. Portanto, o indutor age como um regulador série que reduz a tensão 

nos terminais do agitador eletromagnético.  
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As perdas no resistor de amortecimento atingem valores próximos a 680 W 

(Figura 4.16) em alguns momentos, valor este ainda pequeno levando-se em 

consideração a grandeza do sistema (250 kW – Tabela 4.4). 

 Considerando-se os valores eficazes de corrente e tensão da Figura 4.16, tem-se 

que a potência média (perdas) no filtro é de aproximadamente 339,15 W, valor este 

muito aproximado daquele dado pela Tabela 4.4 no projeto físico do filtro. Em termos de 

comparação, temos que as perdas atingem apenas 0,00136 pu em relação a potencia 

nominal do filtro.  

 

 

Figura 4.15 - Queda de tensão no filtro - por fase. Fonte: Autor 

 

 

Figura 4.16 - Perdas no filtro - por fase. Fonte: Autor 
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4.6. Considerações finais do capítulo  

Neste capítulo apresentou-se a modelagem de um sistema de acionamento real 

de uma indústria siderúrgica, constituído pelo inversor – cabo longo – motor, através da 

ferramenta matemática Simulink/MatLab. O modelo possibilitou analisar a influência do 

filtro dv/dt na saída do inversor para a mitigação do fenômeno da sobretensão nos 

terminais do agitador durante o acionamento do sistema. Os resultados da simulação 

compararam os valores de tensão para o sistema com filtro e sem filtro, mostrando que 

o embasamento teórico foi satisfatório e produziu os resultados esperados. 

É importante ressaltar que mesmo com o filtro ainda houve sobretensão nos 

terminais do agitador, porém, os valores diminuíram radicalmente e o objetivo de 

aumentar o tempo de vida útil do isolamento pode ser solucionado com a 

implementação do filtro dv/dt na saída do inversor de frequência.   

Pode-se dizer então, pelos resultados obtidos, que o filtro aumentou o tempo de 

subida dos pulsos de tensão vindos do inversor, ou seja, diminuiu o valor de dv/dt, 

filtrando as componentes de alta-frequência responsáveis pelo aparecimento do efeito 

“linha de transmissão” e diminuiu o estresse causado nos terminais do motor devido à 

alta diferença de potencial que geravam as descargas parciais e danificavam o 

isolamento das bobinas do agitador.  

Uma forma de tornar mais “eficiente” o sistema de acionamento e aumentar ainda 

mais o tempo de vida útil do isolamento do agitador eletromagnético é alterar esse 

isolamento para aquele chamado dv/dt. Esse tipo de modificação não altera o valor da 

sobretensão que chega aos terminais do agitador, porém, isolamentos desse tipo 

suportam maiores picos de tensão, pois a tensão limiar necessária para romper a rigidez 

dielétrica do material e causar as descargas parciais depende da qualidade dos fios e do 

tipo de isolamento.  Por esse motivo, essa pode ser uma solução complementar ao uso 

do filtro, possibilitando um aumento ainda maior do tempo de vida útil das bobinas do 

agitador.  

 

 

 

 

 



 

72 
 

Capítulo 5 

Conclusão 

A utilização de inversores de frequência para a técnica de modulação de largura 

de pulso (PWM) para acionamentos de motores/agitadores com o intuito de controle da 

velocidade agitação no processo de lingotamento contínuo em indústrias siderúrgicas é 

controlada por altas frequências de chaveamento - ordem de kHz – e resulta em falhas 

no sistema de acionamento, tais como os elevados tempos de subida dos pulsos de 

tensão na saída do inversor. A presença dos longos cabos de ligação entre o inversor e o 

agitador também contribuem com os fenômenos de interferência eletromagnética, uma 

vez que estes se comportam como linhas de transmissão para os pulsos de tensão na 

saída do inversor, agravando o problema da sobretensão nos terminais do agitador.  

Inúmeras propostas de mitigação das falhas foram analisadas: 

 

1.  Projeto de filtro nos terminais do agitador para promover o casamento de 

impedâncias na descontinuidade cabo longo – motor, minimizando ao máximo o 

coeficiente de reflexão; 

 

2. Projeto de filtro na saída do inversor para aumentar o tempo de subida dos 

pulsos de tensão vindos do inversor, ou seja, diminuir o valor de dv/dt, no intuito 

de filtrar as componentes de alta-frequência responsáveis pelo aparecimento do 

efeito “linha de transmissão”, diminuindo assim o estresse causado nos terminais 

do motor devido à alta diferença de potencial que surge devido a esse fenômeno; 

 

3. Modificar a largura do pulso de tensão na saída do inversor com o objetivo de 

submeter os terminais do motor a uma menor quantidade de sobretensão num 

mesmo período de tempo, alterando-se a frequência da portadora. É importante 

salientar que esse método não resolve o problema da sobretensão, apenas 

diminui a frequência com que eles acontecem; 
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4. Alterar o sistema de isolamento do agitador eletromagnético para isolamento 

dv/dt. Esse tipo de modificação não altera o valor da sobretensão que chega aos 

terminais do agitador, porém, isolamentos desse tipo suportam maiores picos de 

tensão sem comprometer tanto sua vida útil, uma vez que a tensão limiar para as 

descargas parciais é aumentada.  

 

Dentre as várias soluções propostas, buscou-se aquela que se apresentou mais viável 

para implementação em sistemas reais, com simplicidade de projeto e eficiência na 

atenuação de sobretensões e correntes de modo comum. Dessa forma, o filtro dv/dt foi 

escolhido para a mitigação das falhas recorrentes no sistema de acionamento. Através da 

revisão bibliográfica feita para estudo dos problemas, desenvolveu-se uma simulação no 

Simulink/MatLab para análise do caso.  

Para o desenvolvimento da simulação e validação do modelo e desempenho do filtro, 

buscou-se representar todos os parâmetros do sistema real de forma precisa, para que os 

fenômenos de interferência eletromagnética e das sobretensões pudessem ser analisados. 

Os resultados simulados foram apresentados, validando a metodologia do projeto 

desenvolvido. 

 

Em resumo, pode-se citar que as principais contribuições deste trabalho foram: 

 

 Associação real entre fenômenos de interferência eletromagnética e acionamentos 

elétricos;   

 

 Propostas de mitigação para as falhas resultantes nos sistemas de acionamentos 

compostos por inversor de frequência – cabos longos – agitador eletromagnético; 

 

 Desenvolvimento de uma metodologia simples de projeto de filtro passivo dv/dt na 

saída do inversor para diminuição da sobretensão presente nos acionamentos 

elétricos com cabos longos. 
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5.1. Sugestões de continuidade 

 Análise da viabilidade econômica do uso do filtro, avaliando-se os aspectos de: 

 

1. Custos com a construção; 

2. Custos com a operação sob diversas condições de tensão e corrente; 

3. Custos com paradas de plantas industriais;  

4. Custos com manutenção; 

5. Custos de implementação; 

 

 Análise mais aprofundada dos custos devidos às perdas associadas ao filtro e a 

diminuição do rendimento do sistema; 

 

 Verificação prática da influência do filtro na circulação das correntes de modo-

comum: quantificação e qualificação. 

 

 Busca por um modelo de simulação mais completo de forma a abranger outras 

topologias de filtros; 

 

 Realização de experimentos em laboratórios e/ou campo, buscando a comparação 

entre estes e resultados simulados;  

 

 Analisar diferentes valores para o fator de amortecimento na influência da resposta 

do filtro de acordo com o tipo de variável que se deseja controlar. 
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Apêndice A  

Sistema de acionamento 

O sistema de acionamento abaixo foi desenvolvido na ferramenta matemática 

Simulink/MatLab, com o intuito de ilustrar as falhas recorrentes no sistema de 

acionamento inversor – ca bo longo – agitador.  

A-1 Sistema de acionamento para estudo dos problemas 
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Apêndice B  

Sistema de acionamento superamortecido 

O sistema de acionamento abaixo foi desenvolvido na ferramenta matemática 

Simulink/MatLab, com o intuito de solucionar o problema da sobretensão nos terminais 

do agitador eletromagnético, decorrentes dos altos valores de dv/dt gerados pelo 

inversor de frequência 

B-1 Sistema de acionamento com filtro dv/dt  
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