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O projeto surgiu a partir do interesse dos alunos a aprofundar os estudos em domótica e da 
necessidade de uma nova instalação elétrica na sala da secretaria da Faculdade de Engenharia de 
Presidente Prudente da Unoeste, a fim de economizar energia e facilitar os acionamentos dos 
dispositivos elétricos. Assume-se como hipótese que o mercado da automação predial e 
residencial é um mercado em forte expansão e consolidado há vários anos, desenvolvendo uma 
oferta articulada e bem recebida pelos clientes. Essa ação, acarretará numa economia financeira 
reduzindo os custos com a conta de energia elétrica e uso consciente do ambiente. Além do 
conforto proporcionado aos usuários do ambiente automatizado, esse procedimento visa a 
redução dos custos com energia elétrica. Desenvolvimento de circuitos de automação para 
aplicação correta para funcionamento estável no projeto. Analisar possibilidades de combinações 
para melhor atender as necessidades e assim fazer a programação que atenda o 
pedido. Primeiramente realizou-se levantamento bibliográfico auxiliando na elaboração do 
projeto. Juntamente o método Pesquisa-ação também foi escolhido como estratégia de pesquisa 
para realização deste projeto, visto que o projeto será aplicado. Assim, foram escolhidos os 
princípios metodológicos que pautam esta pesquisa, os quais baseiam-se nos estudos de Thiollent 
(1997), em particular quando o autor estabelece os princípios metodológicos gerais para pesquisa-
ação inserida no contexto das organizações. Foi elaborada a planta elétrica (Figura1) da sala 235, 
bloco B3 da universidade, para determinação dos pontos onde serão instaladas as 
controladoras. Utilizaremos do SMC-III, que é um dispositivo de automação microcontrolado 
destinado a aplicações prediais e industriais de pequeno e médio porte, no acionamento de cargas 
e controle de processos. Seu sistema integrado de acionamento de potência prove ao SMC-III a 
capacidade de controlar diretamente cargas AC de até 10A, sendo indicado para controlar 
circuitos de iluminação, motores de pequeno porte, entre outros, podendo variar a tensão média 
aplicada. A alimentação requer fonte externa de 5VDC/200mA. O sistema precisará de 2, pelo fato 
de que totalizaram-se 16 circuitos incluindo iluminação e ar-condicionado. Ela tem conexão com 
uma unidade de recebimento de dados por meio de IR, onde ela faz o recebimento da instrução e 
manda para unidade lógica que processará e executará a mesma. Houve um problema na 
iluminação em relação ao acionamento das portas. A iluminação no local é feita com lâmpadas 
fluorescentes ligadas por reatores, cuja saída da controladora não é capaz de acionar, mas com o 
auxílio de relés conseguiremos executar. Relés serão usados para os circuitos de iluminação, como 
temos um número grande de relés será feito análise de seus parâmetros para verificar se suas 
condições nos favorecem. Com todos esses dados conseguiremos fazer a aplicação correta e obter 
a economia de energia esperada conforme ilustra o gráfico 1.         
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DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS ELÉTRICOS DE MÁQUINAS SÍNCRONAS DE POLOS SALIENTES  
 

FERNANDO CARDOSO FAJONI  
 

A máquina síncrona de rotor de polos salientes é considerada a mais utilizada para geração de 
energia elétrica em fontes com aproveitamento elétrico de baixa velocidade, sendo amplamente 
utilizadas em usinas hidroelétricas, parques eólicos e geração distribuída. Muitas vezes, se faz 
necessária a realização de simulações digitais de sistemas elétricos onde a máquina síncrona está 
inserida, e para isto é preciso ter conhecimento sobre os valores dos seus parâmetros elétricos, 
que nem sempre estão disponíveis, dificultando sua execução. O objetivo deste trabalho foi 
identificar os parâmetros padronizados de uma máquina síncrona de polos salientes, por meio de 
ensaios dinâmicos (ensaios de curto-circuito brusco, rejeição de carga, escorregamento, máxima 
corrente indutiva e reatância de Potier) e ensaios estáticos (ensaios de resposta em frequência) a 
fim de realizar uma comparação entre os resultados obtidos. Os ensaios dinâmicos foram 
realizados com a máquina em funcionamento, onde inicialmente houve a necessidade de 
condicionar a máquina em uma temperatura de funcionamento, pois os valores resistivos de seus 
enrolamentos podem variar de acordo com a temperatura. Durante os diversos ensaios dinâmicos, 
são realizadas aferições de tensões e correntes, utilizando-se de voltímetros, amperímetros e 
sistema de aquisição de dados. Os resultados das impedâncias e das constantes de tempo da 
máquina, dependendo do ensaio realizado, podem ser determinadas por meio de cálculos 
aritméticos ou análise de curvas das grandezas de corrente e tensão obtidas durante os ensaios. 
Nos ensaios estáticos, a máquina em estudo encontrou-se desligada e seu rotor foi posicionado de 
acordo com o eixo direto ou eixo em quadratura da máquina, sendo então aplicados sinais de 
tensão e corrente de várias frequências em seus terminais para cada posicionamento. Os 
resultados dos parâmetros foram obtidos por meio da análise do diagrama de "Bode", das tensões 
e correntes medidas nas diversas frequências do ensaio. Para os ensaios realizados, foram obtidos 
os valores das impedâncias internas da máquina síncrona de polos salientes, assim como suas 
constantes de tempo de regimes sub-transitório, transitório e permanente. Mediante a 
comparação dos resultados obtidos, verificou-se que os resultados dos parâmetros de eixo direto 
encontram respaldo tanto nos ensaios dinâmicos como nos ensaios estáticos. Por outro lado, nos 
ensaios de eixo em quadratura, alguns resultados dos parâmetros se diferem quando se utilizam 
ensaios diferentes. Os parâmetros de eixo direto da máquina em estudo podem ser determinados 
tanto com ensaios dinâmicos ou estáticos com resultados satisfatórios. Não há muitos relatos na 
literatura sobre a determinação de parâmetros de eixo em quadratura de máquinas síncronas de 
polos salientes, sendo que em algumas referências, parâmetros importantes do eixo em 
quadratura da máquina, são tratados como se fossem do eixo direto multiplicados por diferentes 
constantes.    CAPES e CPFL     
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A análise do mercado de ações é comumente dividida em duas vertentes, a análise técnica e a 
fundamentalista (LAMEIRA, 1990). O modelo fundamentalista baseia-se na análise tanto dos dados 
econômicos públicos das empresas quanto na observação de seu desempenho e na visão do 
mercado. A análise técnica, no entanto, baseia-se principalmente na máxima: "The averages 
discount everything"', ou seja, o mercado desconta tudo (ELDER, 1993; KIRKPATRICK; DAHLQUIST, 
2006). Essa máxima foi introduzida no início do século passado por William Hamilton, editor do 
Wall Street Journal. Com isto, este trabalho justifica-se na ideia de propor uma alternativa aos 
modelos de análises existentes. O objetivo deste estudo é demonstrar um padrão alternativo de 
análise para investimento em ações, como um modelo complementar aos já empregos no 
mercado. Utilizou-se a abordagem quantitativa, caracterizando o modelo em um estudo de caso, 
após realização de pesquisa bibliográfica. Empregou-se, ainda, uma série temporal composta pelo 
preço de fechamento do papel CMIG4, negociado no BOVESPA, considerando os pregões diários 
ocorridos entre 16/03/2015 e 15/03/2017, totalizando 497 amostras das quais 50 serão 
reservadas para validação dos modelos. Entre os dias 153 e 158 os preços mantêm-se baixos, com 
inclinação de recuperação, o que denota potencial de compra, que se concretiza no dia 159. No 
dia 202, apesar da ação estar clara tendência de baixa, o indicador aponta uma tendência de alta, 
realizada no dia seguinte. Já para o conjunto de validação, indicador aponta uma tendência altista 
durante os dias 446 e 474, período no qual o papel apresentou uma grande valorização. 
Posteriormente, a cotação continuou subindo, porém, o indicador perdeu força, indicando 
movimento do mercado contrário a dinâmica do sistema, gerando uma instabilidade na cotação. 
Essa instabilidade se confirmou nos próximos pregões com a sucessiva desvalorização do papel 
que retornou a patamar de R$ 7,10 no dia 22/05/2017. Diferentemente da análise de tendência, a 
análise de investimento visa a encontrar os pontos ótimos de entrada e saída de uma ação, ou 
seja, quando comprar ou vender um determinado papel visando lucro com a sua valorização 
(LAMEIRA, 1990). O modelo proposto está em fase de testes, mas já proporcionou, 
concretamente, resultados satisfatórios, porque, em um experimento de 61 dias, houve 
rentabilidade média ponderada de 22, %, oscilando entre 3% e 30,2%. Nesse trabalho foi utilizado 
um modelo dinâmico linear com o qual foram obtidos resultados consistentes na análise da série 
temporal (AOKI, 1987; LJUNG, 1999). Sabe-se, porém, que os comportamentos não lineares, 
estocásticos e caóticos dos sistemas financeiros possuem componentes significativos que ainda 
não foram modelados. Assim, um possível desdobramento deste estudo será a utilização de 
outros modelos dinâmicos que incorporem outras características, ainda que tenha, efetivamente, 
em 61 dias, proporcionado resultado financeiro de 85,6%.         
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Em um cenário econômico e político instável, tal como vive o Brasil, em que a relação entre o 
número de empresas que fecharam e o total atingiu 20,7%, em 2017, o maior da história, (IBGE, 
2016), existe, um amplo interesse econômico-social na adoção de estratégias de redução de 
custos nas organizações, para a preservação dos negócios e empregos, bem assim criação de 
vantagem competitiva (MARTINS, 2010). Dentre os custos existentes em uma organização, há os 
de energia elétrica. No Brasil, este mercado é dividido em dois grandes ambientes, o Ambiente de 
Contratação Regulada - ACR e o Ambiente de Contratação Livre - ACL (SILVA, 2014). Dessa forma, 
justifica-se o presente exame na necessidade de demonstrar, que a prática da gestão energética é 
um item gerenciável (MARTINS, 2010), que contribui com a perenidade do business. O objetivo 
geral deste estudo é demonstrar, com resultados parciais, como a aquisição de energia elétrica no 
ACL pode auxiliar na redução dos custos organizacionais. Utilizou-se as abordagens qualitativa e 
quantitativa, caracterizadas em um estudo de caso. Após análise do estado da arte regulatória da 
matéria, avaliou-se os custos de operação "do estudo de caso" nos dois mercados. O nome da 
empresa é preservado a pedido. Desde outubro de 2011, até junho de 2017, o consumo de 
energia elétrica da unidade consumidora elevou-se em 37%. Em não havendo a migração, custo 
médio mensal da fatura seria da ordem de R$ 561.000,00. No entanto, é de 455.000,00. Assim, 
consegue uma economia média mensal de R$ 106.000,00 e anual de R$ 1.272.000,00. Em outros 
termos, o empreendimento consegue economizar, com a migração para o ambiente livre, duas 
contas mensais, durante o ano civil. O ACL é um mercado dinâmico e volátil, mas que possibilita a 
contratação de energia por um preço livremente negociado entre comprador e fornecedor, desde 
que o consumidor atenda aos pré-requisitos estabelecidos na legislação do setor elétrico (ANEEL, 
2015). Este mercado é operado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE. Este 
mercado é formado por geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores finais de 
energia elétrica. Ainda que seja complexo e relativamente recente, é um ambiente de 
oportunidades, com mais de 6.000 agentes cadastrados (SILVA, 2014; CCEE, 2017). É partir deste 
mercado que consumidores, como o que aqui pesquisado, conseguem reduções de custos e 
perenidade nas suas operações, com investimento recuperado em média de três meses. Verifica-
se que a adesão ao mercado livre de energia elétrica pode proporcionar às organizações negociar 
quanto pagarão pela energia consumida, por um determinado período, aumentando a 
previsibilidade da conta, a gestão de fluxo de caixa e auxiliando no planejamento financeiro 
corporativo, concentrando seus esforços e capital no core business da empresa, o que vai ao 
encontro do que preconizam os ensinamentos de (SILVA, 2008; MARTINS, 2010; CLEMENTE; 
SOUZA, 2011).         
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As questões energéticas sempre foram e serão motivos de ampla discussão entre os diversos 
segmentos da sociedade. De um lado, figura a necessidade da prosperidade econômica e bem-
estar humano, e no outro, as questões econômicas e ambientais. Há a imperiosa a necessidade 
buscar fontes energéticas menos impactantes social e ambientalmente, mas economicamente 
viáveis, atendendo, assim, aos pilares do que se denomina desenvolvimento sustentável (OLIVEIRA 
FILHO, 2004). O Brasil é, por essência, um país privilegiado em sua matriz eletroenergética, visto 
que 75,5% da sua matriz é renovável, sendo que a oferta hidráulica de energia representa 64,0% 
de toda a matriz (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2016). Para o professor Udaeta (1997), os 
aspectos que precisam ser identificados numa política energética baseada no desenvolvimento 
sustentável são: garantia de suprimento, mediante a diversificação das fontes; novas tecnologias e 
descentralização da produção de energia [...]. A geração distribuída tem como vantagens a 
redução dos custos de implantação, porque há uma significativa redução dos investimentos em 
reforços e construção dos sistemas de geração e transmissão (REIS, 2011). Desta forma, esta 
pesquisa justifica-se pela necessidade de fortalecimento da geração distribuída, a qual revela-se, 
menos impactante ambientalmente; contribui para a diversificação das fontes de suprimento 
energético renovável; na possibilidade de aproveitamentos hídricos e na da redução dos custos 
com energia elétrica para os consumidores finais. Este projeto tem como objetivo avaliar, por 
meio de um estudo de caso, a melhor solução técnica e econômica, bem como os impactos 
regulatórios para a implantação de um sistema de geração de energia elétrica de 4 (quatro) kW 
(quilowatts) de potência em um aproveitamento hídrico. Para a realização deste projeto, serão 
utilizados procedimentos metodológicos próprios das pesquisas bibliográficas, que, segundo 
Köche (2009, p. 122), "desenvolve-se tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento 
disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres". Na sequência, utilizar-
se-á, um estudo de caso, que é entendido como "[...] uma modalidade de estudo que se volta à 
coleta e ao registro de informações sobre um ou vários casos particularizados, elaborando 
relatórios críticos organizados e avaliados [...]" (CHIZOTTI, apud BARROS e LEHFELD, 2007, p. 112), 
sendo que estes relatórios servirão de base projetiva e comparativa para casos similares. A análise 
dos dados será efetivada valendo-se de relatórios que demonstrarão a melhor solução técnica 
possível para geração de energia, um check-list das ações regulatórias a serem adotadas para a 
implementação do sistema aqui proposto, bem assim, os resultados econômicos da adoção da 
solução proposta, especialmente, por intermédio da apresentação dos seguintes indicadores: 
Internal Rate of Return (TIR); valor presente líquido (VPL); Payback (GITMAN, 2012).            
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A tecnologia de webservice permite a integração e troca de dados entre diferentes aplicações 
independentes da linguagem de programação, da plataforma ou dos protocolos utilizados. 
Segundo a Lee e Jaffe (2016), os webservices são aplicações autocontidas, que possuem interface 
baseada em eXtensible Markup Language (XML) e que descrevem uma coleção de operações 
acessíveis por meio da rede, independentemente da tecnologia usada. Em geral, um webservice 
pode estar disponível gratuitamente na Internet tendo diversos clientes, como por exemplo, lojas 
virtuais que utilizam as informações necessárias para a finalização das compras. Por tratar-se de 
um webservice geralmente disponível para consulta pública, os servidores recebem constantes 
ataques. A indisponibilidade ou lentidão do sistema prejudica o desempenho dos serviços 
prestados, prejudicando o negócio e a credibilidade das empresas. Diversos autores abordam 
métodos para a detecção rápida de ataques em redes. A proposta do trabalho de Celenk et al. 
(2008) é a criação de um método de detecção de anomalias, analisando estatisticamente os dados 
do fluxo de rede. Os autores aplicam a filtragem adaptativa de Wiener para reduzir o tráfego 
normal e identificar sinais anômalos por meio de um modelo do tipo Auto Regressive Moving 
Average (ARMA). Segundo Celenk et al. (2008), a aplicação desses métodos possibilita a prevenção 
de anomalias de rede antes que sejam identificadas pelos métodos existentes. Na teoria de 
reconhecimento de padrões nos tráfegos de rede para auxiliar na previsão de ataques, Chiou 
(2014) apresenta um sistema de alarmes de rede que é capaz de detectar um grupo de vítimas em 
potencial e monitorar a atividade desse grupo quando uma botnet lança um ataque maciço. 
Segundo Jarrah et al. (2014), aprendizado de máquina faz parte de uma classe de algoritmos 
computacionais que têm a capacidade de aprender com o histórico ou os exemplos anteriores. O 
trabalho de Hock e Kappes (2014) utiliza um sistema de aprendizado de máquina baseado em um 
esquema de votação para futuramente desenvolver um sistema de detecção de anomalias. 
Bierma, Doak e Hudson (2016) utilizam aprendizado de máquina para criar um esquema de 
ranking e classificar alertas de segurança. Portanto, o objetivo deste projeto de pesquisa é propor 
um método de detecção de ataques de indisponibilidade baseado em aprendizado de máquinas e 
em um esquema de rankings que melhore a precisão e o tempo de resposta da detecção de 
conexões suspeitas em um componente do tipo webservice. Esse trabalho corresponde a uma 
pesquisa quantitativa, a ser realizada por meio de um experimento, na qual serão comparados 
resultados práticos que servirão como base para a criação de um método de treinamento de 
máquina. Na realização do experimento, como fonte de dados serão utilizados logs capturados em 
um ambiente real e também serão utilizadas ferramentas de Big Data Analytics (BDA) para 
tratamento e consolidação dos dados.            
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       A energia da luz solar influencia os movimentos dos ventos, os ciclos da água, a fotossíntese 
das plantas, a existência dos combustíveis fósseis e a existência e a manutenção da vida na Terra. 
A luz solar é a fonte primária de toda a energia do planeta. É abundante, disponível, inesgotável, 
não poluente e distribuída por toda a superfície terrestre. Uma das infinitas formas de utilização é 
a geração de energia elétrica. A pesquisa tem como objetivo estudar a aplicabilidade de uma 
micro usina fotovoltaica conectada à rede elétrica e as vantagens da geração distribuída. A 
metodologia recaiu na pesquisa básica e documental que constou em compilar os dados de 
geração e de consumo de uma unidade consumidora. Os resultados foram apresentados em 
planilhas e gráficos e mostraram a integração da micro usina ao sistema de fornecimento de 
energia elétrica. Conclui-se que o modelo é tecnicamente viável.  
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CONTROLADORES PARA MOTORES DC E BRUSHLESS  
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       O mercado de veículos com tração elétrica está sofrendo um grande impulso através de 
políticas nacionais e principalmente internacionais. Esse quadro poderá criar diversas demandas 
que hoje não existem, sendo uma delas o de acionamentos elétricos para motores automotivos. 
Nesse contexto, pretende-se desenvolver tecnologias de sistemas eletrônicos de acionamento e 
controle de motores, com capacidade para maximizar o aproveitamento em veículos elétricos, 
utilizando as propriedades dos semicondutores disponíveis atualmente no mercado. Este trabalho, 
tem ainda o intuito de informar o leitor, sobre funcionamento de um motor brushless DC, afim de 
esclarecer dúvidas sobre este tema. Os controladores desenvolvidos, serão então empregados no 
controle de motores para veículos elétricos, incluindo mecanismos de superação visando extrair 
potência acima da nominal em situações nas quais seja necessária a resposta rápida do 
motor.  Universidade Do Oeste Paulista (Unoeste). 
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UTILIZAÇÃO DO SENSOR ULTRASSÔNICO NO PLANTIO DE ALGODÃO  
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       Levando em conta toda a complexidade do plantio do algodão, este artigo irá apresentar o 
processo de construção de um sistema eletrônico capaz de auxiliar os produtores com relação ao 
desenvolvimento vegetativo e reprodutivo desta planta, considerando também seu 
comportamento em diferentes tipos de condições climáticas. Esse sistema ou mecanismo é 
responsável por calcular a quantidade de produtos ou substâncias controladoras do crescimento 
do algodoeiro com base na sua altura e, também, controlar o tempo de abertura dos bicos 
injetores destas substâncias. 

 


