
CONVITE À COMUNIDADE 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o prazer de 

convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação "ESTUDO 

COMPARATIVO DE TÉCNICAS DE CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA DE ENTRADA". 

MESTRANDO: Alencar Franco de Souza 

BANCA EXAMINADORA: 

Prof. Dr. Fernando Lessa Tofoli - UFSJ (Orientador) 

Profª. Drª Lane Maria Rabelo Baccarini  – UFSJ 

Prof. Dr. Demercil de Souza Oliveira Junior - UFC 

LOCAL: Sala 3.16 do Prédio do DEPEL, Campus Santo Antônio - UFSJ 

DATA: 27 de outubro de 2017 - sexta-feira 

HORÁRIO: 14h 

Resumo do trabalho: 

A necessidade cada vez mais recorrente de elementos para melhoria da qualidade da energia da rede 

elétrica com a redução do conteúdo harmônico drenado a partir da rede CA tem sido bastante abordada em alguns 

estudos e motivado a proposta de diversas topologias baseadas nos conversores clássicos como boost e buck-

boost. Além do mais, novas técnicas de controle também foram propostas em virtude da disponibilidade 

comercial de circuitos integrados dedicados a impor correntes senoidais aos estágios de entrada das fontes 

chaveadas. O conversor boost operando em modo de condução contínua tem sido uma boa escolha para essa 

finalidade devido a simplicidade do circuito e do reduzido nível de EMI (do inglês, electromagnetic interference – 

EMI). 

Neste cenário esse estudo aborda algumas das principais técnicas de controle utilizadas para esse 

conversor. Inicialmente, é feita uma revisão bibliográfica, que visa esclarecer alguns detalhes de funcionamento 

de técnicas de controle que serão aqui estudadas Após essa revisão e esclarecimentos preliminares então é 

elaborada a etapa de potência do conversor nos quais os seus principais componentes são dimensionados. Na 

sequência é desenvolvido o projeto para cada metodologia de controle abordada: corrente média, pico de corrente 

e controle ciclo a ciclo.  

Uma vez terminado os cálculos dos componentes é feito um teste para avaliar o comportamento de cada 

um desses métodos em simulação. Finalmente, então são demonstrados os resultados práticos obtidos nos ensaios 

de bancada e são comparados entre si e comparados com a os resultados obtidos na simulação computacional. 

Também é feita uma análise abrangente de aspectos como: forma de onda da corrente de entrada; tensão de saída; 

conteúdo harmônico da corrente CA e da resposta dinâmica do conversor. 
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