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RESUMO 
 
 
 

Esta pesquisa mostra os efeitos práticos de se adicionar um conversor boost como 
pré-regulador de entrada em uma fonte chaveada para elevar o fator de potência. 
Inicialmente é feito um estudo sobre os temas pertinentes ao desenvolvimento do 
trabalho, sendo alguns deles o funcionamento do conversor boost e a correção do 
fator de potência. Em seguida é feito o desenvolvimento de um protótipo funcional 
sendo este testado em bancada e adicionado à entrada de um conversor chaveado. 
Por último são realizados testes de validação referentes ao fator de potência e os 
resultados são apresentados, comprovando assim a eficiência do método escolhido.  
 
Palavras-chave: Fonte chaveada. Conversor boost. Fator de potência. Distorção 
harmônica total.  

 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
This research shows the practical effects of adding a boost converter as an input pre-
regulator in a switched source to increase the power factor. Initially, a study is made 
on the themes relevant to the development of the work, some of which are the 
operation of the boost converter and a correction of the power factor. Then a 
functional prototype is developed and tested on a bench and added to the input of a 
switched converter. Finally, validation tests are performed for the power factor and 
the results are presented, thus proving the efficiency of the chosen method. 
 
Keywords: Switched mode power supply. Converter boost. Power factor. Total 
harmonic distortion. 
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1   INTRODUÇÃO  

Hoje em dia, o uso de fontes de alimentação chaveadas de várias faixas 

de potência se faz presente em muitos equipamentos residenciais e industriais. São 

exemplos desses equipamentos computadores, aparelhos médicos, televisores, 

carregadores de baterias, equipamentos de telecomunicações dentre outros.  

Porém, estes equipamentos geralmente possuem um retificador no seu 

estágio de entrada sendo esse responsável pela conversão da corrente alternada 

(CA) em corrente contínua (CC). Essa conversão gera distorção harmônica na rede 

elétrica diminuindo a eficiência, causando distorções na tensão e prejudicando o 

fator de potência dos equipamentos. Para evitar estes problemas foram criadas 

normas como a IEC61300-3-2 da Comunidade Europeia e a Resolução Normativa 

Nº 569 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), de 23 de julho de 2013, 

que dentre outras exigências, requerem que equipamentos eletrônicos possuam um 

elevado fator de potência. 

Para corrigir o problema dos modelos de fontes chaveadas que 

apresentam um baixo fator de potência, faz-se necessário a inclusão de um circuito 

de correção de fator de potência (Power Factor Correction - PFC). Uma forma de se 

implementar tal circuito é com um conversor boost como pré-regulador da tensão de 

entrada. Esse circuito é inserido como um estágio de controle de tensão entre o 

retificador e o capacitor de entrada do conversor fazendo com que a corrente de 

entrada tenha a mesma forma de onda da tensão e o fator de potência seja 

elevado. 

Durante a implementação deste trabalho foi desenvolvida uma alternativa 

ao conversor boost já utilizado em uma fonte chaveada comercial da empresa 

CEBRA. A análise do comportamento do conversor é feita comparando-se os 

resultados de testes da fonte comercial sem o boost de entrada com os resultados 

adicionando-se o protótipo desenvolvido nesse trabalho à entrada do conversor. 

Durante os testes foram utilizados equipamentos de medição para verificar o 

comportamento do circuito proposto. Tais testes foram feitos com o auxílio de um 

variador de tensão para a alimentação dos circuitos e cargas resistivas de modo a 

utilizar a potência máxima dos conversores. 
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Este trabalho está estruturado da seguinte maneira: após o capítulo da 

introdução, será apresentada a fundamentação teórica, contendo os tópicos de fator 

de potência, harmônicas, distorção harmônica total, fonte chaveada, retificadores, 

correção do fator de potência e conversor boost; em seguida, apresenta-se a 

metodologia que está separada em escolha do CI, circuito proposto, fabricação do 

protótipo e equipamento de teste; após é mostrado o capítulo de análise e 

discussão dos resultados contendo os tópicos de teste do protótipo, análise 

harmônica do retificador sem correção do fator de potência, análise harmônica do 

retificador com boost PFC e conversor CC-CC como carga e comparação de 

resultados; por último, são mostrados os capítulos de conclusão e referências. 

1.1 Justificativa 

Com o desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais o uso de 

equipamentos eletrônicos faz parte do cotidiano da população em geral. Como 

consequência, a utilização de conversores chaveados têm aumentado 

consideravelmente, o que acaba por acarretar em problemas na qualidade da 

energia devido ao fato de muitas vezes estes conversores possuírem um baixo fator 

de potência. 

Segundo Pomilio (2007) o conversor boost tem sido a estrutura mais 

utilizada para a correção do fator de potência em fontes chaveadas, este fato se 

deve a algumas características como por exemplo sua estrutura simples, o controle 

na forma de onda de entrada e a absorção de picos da rede elétrica pelo indutor do 

conversor. Assim, este trabalho se justifica pelo efeito prático de se implementar um 

circuito relativamente simples, como o conversor boost para a correção de um 

grande problema em equipamentos eletrônicos que é o baixo fator de potência. Esse 

conversor, que é composto por basicamente um indutor, um diodo, um interruptor e 

um capacitor de filtro tem como função mudar a forma de onda da corrente de 

entrada para que esta se assemelhe à forma senoidal da tensão, fazendo com que o 

conversor visto pela rede elétrica se assemelhe com uma resistência. Essa mudança 

na forma de onda da corrente de entrada do conversor tem por resultado um 

elevado fator de potência. 
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1.2 Definição do problema 

Sabendo-se que o conversor boost é um dos circuitos eletrônicos mais 

utilizados para a correção do fator de potência em fontes chaveadas e que isso está 

diretamente ligado à eficiência do equipamento. Assim esta pesquisa questiona: O 

quanto a utilização deste circuito pode proporcionar uma melhora no fator de 

potência em um conversor chaveado? 

1.3 Objetivo geral 

Este trabalho tem como objetivo analisar os efeitos da utilização de um 

conversor boost como pré-regulador de entrada de uma fonte chaveada para a 

correção do fator de potência. 

1.4 Objetivo específico 

Para atingir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

a) estudar o funcionamento do conversor boost; 

b) pesquisar sobre fator de potência e PFC; 

c) escolher o CI a ser utilizado; 

d) desenvolver um protótipo funcional; 

e)testar o funcionamento do circuito; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo apresenta a fundamentação teórica dos assuntos que são 

pertinentes à realização deste trabalho. 

2.1 Fator de potência 

O fator de potência é a medida utilizada para verificar o quanto de 

potência elétrica utilizada por um determinado equipamento está de fato sendo 

transformada em trabalho. Tal medida pode ser feita separando-se a potência 

consumida em três tipos distintos de potência: potência ativa (P), potência reativa 

(Q) e potência aparente (S). A potência ativa, medida em W (watt), é aquela que é 

consumida pelo equipamento e efetivamente realiza trabalho, transformando-se em 

calor, ou movimento, por exemplo. Em uma situação ideal, ela seria toda a potência 

consumida pelo equipamento. A potência reativa, medida em VAr (Volt-Ampere 

reativo), é aquela que é consumida sem realizar trabalho e que circula entre a carga 

e a fonte de alimentação. É usada para criar e manter os campos eletromagnéticos. 

A potência aparente, por fim, medida em VA (Volt-Ampere), é a potência 

instantânea; sua medida é feita multiplicando-se a tensão pela corrente. (MUSSOI, 

2016) 

Em equipamentos com corrente senoidal, pode-se obter o valor do fator 

de potência ao verificar o ângulo de defasagem entre a corrente e a tensão 

utilizadas pelo circuito, chamamos esta defasagem de cosφ.  (POMILIO, 2007) 

O fator de potência é definido como a razão entre a potência ativa e a 

potência aparente, tal medida é utilizada para indicar a eficiência do uso energético 

de um determinado equipamento. Um fator de potência elevado indica uma alta 

eficiência, seu valor máximo teórico é 1, o que indica que 100% da potência 

consumida é ativa, ou seja, transformada em trabalho pelo equipamento. Um 

triângulo retângulo é utilizado para representar a relação entre os diferentes tipos de 

potência como mostrado na Figura 1. (MUSSOI, 2016) 
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Figura 1 – Triângulo de potência  

 

Fonte: MUSSOI (2016). 

O fator de potência é calculado de acordo com a Equação 1: 

                            (1) 

A Equação 1 é válida somente para correntes senoidais, a questão das 

cargas com corrente não senoidal será mostrada adiante no item 2.3. 

2.2 Harmônicas 

Harmônicas são sinais de tensão ou corrente, cuja frequência do sinal é 

um múltiplo inteiro da frequência fundamental. Seus principais causadores são 

cargas não lineares, em que a forma de onda da corrente utilizada não é a mesma 

da tensão de alimentação. São exemplos de causadores de harmônicas: fontes 

chaveadas, inversores de frequência e de modo geral circuitos compostos por 

semicondutores como diodo e transistor  (GARCIA, 2020). Na Figura 2 é mostrado 

um exemplo de distorção causada por harmônicas. 
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Figura 2 – Distorção causada por harmônicas  

  

Fonte: Garcia (2020). 

Segundo Pomilio (2007) na prática, tal deformidade gerada pelas cargas 

não lineares tendem a gerar uma série de problemas para a rede elétrica sendo 

alguns deles eles: 

a) diminuição na qualidade da energia; 

b) sobrecarga na rede elétrica; 

c) queda de tensão; 

d) redução no fator de potência; 

2.3 Distorção harmônica total (DHT) 

A distorção harmônica ocorre quando existe uma deformação na forma de 

onda da corrente causando uma diminuição no fator de potência, esta distorção 

aparece em frequências múltiplas da frequência fundamental. Tal deformação é 

geralmente causada por equipamentos que não possuem linearidade entre tensão e 

corrente como, por exemplo, transformadores e indutores cujos núcleos estão 

sujeitos à saturação ou por cargas eletrônicas que possuem chaveamento causando 

deformação na forma de onda da corrente. (POMILIO, 2007). Dentre os principais 

problemas causados por uma DHT alta estão: 

a) Aumento das perdas nos transformadores; 

b) Ruídos que interferem em equipamentos eletrônicos; 

c) Aquecimento nos condutores de energia. 
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 A definição da distorção harmônica total (DHT) é dada como a relação 

entre o valor RMS das componentes harmônicas da corrente e a fundamental como 

mostrado na Equação 2.  (POMILIO, 2007). 

                                                                         (2)                                        

 

Onde: 

𝐼1 = Corrente RMS da frequência fundamental; 

In = Corrente RMS das harmônicas;
 

A relação entre fator de potência e distorção harmônica total 

(DHT) pode ser escrita como a Equação 3. 

                                                              (3) 

Onde: 

 = Valor em graus (º) de defasagem entre a tensão senoidal e a primeira 

harmônica da corrente; 

 

Assim, pode-se observar que para obter um alto fator de potência deve-se 

ter tensão e corrente fundamental em fase e apresentar poucas harmônicas de 

corrente. 

2.4 Fonte chaveada 

As fontes chaveadas são circuitos eletrônicos que funcionam através do 

chaveamento em componentes semicondutores. Tais circuitos são responsáveis por 

fornecer energia aos equipamentos que estão ligados a sua saída. Esses circuitos 

possuem várias topologias diferentes e são basicamente separados em dois tipos: 

os isolados e os não isolados. Os circuitos isolados são aqueles em que sua saída 
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não possui contato elétrico com a entrada, sendo esta isolação feitas através de 

transformadores e opto acopladores. Já os circuitos não isolados têm por 

característica a ligação entre a entrada e a saída, tais circuitos não utilizam 

transformadores (BARBI, 2020). Seu diagrama de blocos é mostrado a seguir na 

Figura 3. 

 

Figura 3 – Diagrama de blocos de uma fonte chaveada  

 

Fonte: Barbi (2020). 

O primeiro bloco de uma fonte chaveada é o filtro de rádio frequência; 

este circuito é composto por capacitores e indutores e sua principal função é impedir 

que o ruído causado pelo funcionamento do circuito seja injetado na rede elétrica. 

Essa etapa é importante para que o equipamento atenda às normas de 

compatibilidade eletromagnética.   

O segundo bloco é a etapa de retificação e proteção. Sendo a retificação 

responsável por transformar o sinal de entrada alternado da rede elétrica em 

contínuo. Seu circuito, normalmente composto por uma ponte retificadora e 

capacitores de filtro. A proteção é responsável por proteger o circuito caso algo 

ocorra com a entrada da fonte, como por exemplo uma sobrecorrente que pode 

atuar o fusível. 

O bloco seguinte é composto por comando, proteção e fonte auxiliar; o 

comando é o responsável por ativar os interruptores de tal forma que a tensão de 

saída seja mantida em um valor fixo. A proteção desse bloco é feita através de 

circuitos que possuem a capacidade de detectar anomalias como sobrecorrente e 

sobretensão atuando para desligar o circuito caso tais problemas ocorram. A fonte 
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auxiliar é um circuito utilizado para a alimentação dos circuitos de comando e das 

proteções do equipamento. 

O próximo bloco são os interruptores, geralmente MOSFETS. Para esta 

aplicação o interruptor sempre funciona em corte ou saturação, esta condição ajuda 

para que a potência dissipada em calor no interruptor seja baixa. Quando o 

interruptor está em corte, sua corrente é nula; portanto, não existe dissipação de 

calor. Quando o interruptor está em saturação, devido à sua resistência baixa, ela 

não aquece muito; caso esse interruptor fosse ideal e apresentasse resistência nula, 

quando em saturação, a dissipação de calor seria nula. Esses interruptores 

controlam a tensão aplicada à carga através da modulação de largura de pulso 

(Pulse Width Modulation - PWM). Caso a tensão comece a diminuir, a largura do 

PWM é aumentada para compensar essa perda. Tal bloco depende diretamente do 

bloco de comando para seu bom funcionamento. 

A seguir temos o bloco do circuito de controle; tal circuito funciona como o 

“cérebro” de toda fonte chaveada. Sua função é controlar os interruptores do circuito 

para que a tensão de saída seja a desejada, isto é feito controlando-se o PWM ou a 

frequência de chaveamento dependendo da topologia utilizada. Tal mudança é feita 

com base nas informações recebidas do circuito de realimentação. 

Em seguida o bloco do transformador de isolamento; esse bloco pode ou 

não existir em uma fonte, isto depende da topologia adotada. Para as fontes 

isoladas, ele é responsável por enviar a energia transmitida pelo bloco 4 para a 

saída da fonte e isolar os dois circuitos. 

Por último existe o bloco do retificador de saída e filtro. Esse circuito é 

composto por um ou mais diodos e filtros de saída que podem ser apenas 

capacitivos ou capacitivos e indutivos. É responsável por retificar a tensão vinda do 

transformador e filtrar para que a carga receba uma tensão contínua e sem ruídos. 

2.5 Retificadores 

Os retificadores são circuitos utilizados para a conversão de corrente 

alternada (CA) para corrente contínua (CC), são compostos por componentes 

semicondutores para realizar tal conversão (BARBI, 2020). Esses circuitos podem 
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ser encontrados em praticamente todos os equipamentos eletrônicos ligados à rede 

elétrica convencional, pois tais equipamentos geralmente necessitam de corrente 

contínua para seu correto funcionamento. 

O tipo de retificador mais utilizado é o retificador não isolado de onda 

completa, com filtro capacitivo; sua estrutura básica é demonstrada na Figura 4. Tal 

circuito tem como principal função o fornecimento de uma tensão unipolar em sua 

saída. É devido a sua construção simples e fácil dimensionamento que tal circuito é 

utilizado na entrada da maioria das fontes chaveadas. Seu funcionamento é 

abordado a seguir. 

 

Figura 4 – Retificador com filtro capacitivo 

 

Fonte: Pomilio (2007) 

Considerando-se a tensão de entrada como sendo a tensão senoidal da 

rede elétrica, pode-se dividir a operação em duas etapas distintas: a primeira etapa 

ocorre com o semiciclo positivo da senoide; a segunda, no semiciclo negativo, onde, 

em cada etapa apenas dois diodos da ponte retificadora estão conduzindo por vez 

obtendo-se um sinal pulsado (PETRY, 2007). O seu funcionamento pode ser visto na 

Figura 5. 

Figura 5 – Sinal de saída do retificador 

  

Fonte: Barbi (2020). 
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Para transformar este sinal em um sinal contínuo, utiliza-se um capacitor 

de filtro. A principal desvantagem de se utilizar essa estrutura para obter um sinal 

contínuo é o fato de que o filtro passivo drena uma corrente pulsada não senoidal 

da entrada (POMILIO, 2007). Essa corrente possui um elevado conteúdo 

harmônico, o que acarreta em uma alta THD e um baixo fator de potência. A forma 

de onda típica da corrente para o retificador com filtro capacitivo é mostrada na 

Figura 6 a seguir. 

 

Figura 6 – Forma de onda da corrente 

 

Fonte: Pomilio (2007). 

2.6 Correção do fator de potência 

A correção do fator de potência consiste em se adicionar elementos ao 

equipamento com baixo fator de potência a fim de fazer com que este seja “visto” 

como uma resistência pela rede elétrica, tornando seu fator de potência o mais 

próximo possível do valor unitário ideal. 

Tal correção pode ser feita de forma ativa ou passiva. A correção passiva 

é feita ao adicionar elementos passivos, tais como resistores, capacitores e 

indutores, de forma a construir um filtro passa baixa para reduzir as harmônicas que 

causam o baixo fator de potência. Tais filtros são simples e robustos, porém, a 

utilização de circuitos passivos para a correção do fator de potência leva a algumas 

consequências ruins sendo as principais a dificuldade no correto dimensionamento 

dos filtros e o fato de que geralmente tais filtros são pesados e volumosos 
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(POMILIO, 2007). A forma de onda de entrada de um conversor com filtro passivo na 

entrada é mostrada na figura 7. 

 

Figura 7 – Forma de onda de entrada filtro passivo 

 

Fonte: Pomilio (2007). 

 Já a correção ativa é feita com circuitos mais complexos compostos por 

semicondutores e componentes passivos. A correção ativa possui uma grande 

variação de circuitos e formas de se fazer o controle. Tal correção geralmente é feita 

utilizando-se chaveamento em alta frequência, o que tem por consequência a 

diminuição no tamanho e peso dos elementos passivos utilizados. Um exemplo de 

circuito ativo para a correção do fator de potência é a utilização de um conversor tipo 

boost como pré-regulador de entrada, podendo atingir um FP com valor muito 

próximo ao unitário. (POMILIO, 2007).  A forma de onda de entrada para um 

conversor com este circuito é mostrada na Figura 8.  

 

Figura 8 – Forma de onda de entrada filtro ativo 

 

Fonte: Pomilio (2007). 

2.7 Conversor boost 

O conversor boost, também conhecido como step-up, é uma das 

topologias básicas dos conversores chaveados não isolados. Esse conversor tem a 
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característica de fornecer para sua carga uma tensão de saída sempre superior à 

sua tensão de entrada. Sua estrutura, já aplicada ao retificador é mostrada na Figura 

9. Seu circuito é composto, basicamente, por um indutor, um interruptor, um diodo e 

um capacitor de filtro. 

 

Figura 9 – Estrutura do conversor boost 

  

Fonte:  ADAPTADO DE LAZZARIN: BARCELOS (2019). 

Sua operação é dividida em duas etapas distintas: a primeira, ocorre 

quando o interruptor está em saturação; nessa etapa, a fonte de energia da entrada 

está fornecendo energia para a magnetização do indutor, o capacitor de saída é 

quem fornece energia para a carga e o diodo está bloqueado (LAZZARIN: 

BARCELOS, 2019). A configuração do conversor para esta etapa de operação é 

mostrada na Figura 10. 

 

Figura 10 – Primeira etapa de operação 

  

Fonte:  ADAPTADO DE LAZZARIN: BARCELOS (2019). 
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A segunda etapa ocorre quando o mosfet está em corte; nessa etapa, o 

diodo começa a conduzir, e o indutor já magnetizado tem sua tensão somada à 

tensão da entrada, fornecendo energia para o capacitor de saída e para a carga 

(LAZZARIN: BARCELOS, 2019). A configuração do conversor para esta etapa de 

operação é mostrada na Figura 11. 

 

Figura 11 – Segunda etapa de operação 

 

Fonte:  ADAPTADO DE LAZZARIN: BARCELOS (2019). 

As formas de onda, características do conversor boost, são definidas na 

segunda etapa de operação, cujo indutor transfere a energia acumulada durante a 

primeira etapa para a carga. Caso a energia acumulada no indutor seja totalmente 

entregue à carga, diz-se que o conversor está operando em modo de condução 

descontínua, e o mesmo apresentará uma terceira etapa de operação, etapa esta 

chamada de descontinuidade. Caso a energia do indutor não seja totalmente 

entregue à carga, diz-se que está em modo de condução contínua. Tais modos de 

condução, bem como suas respectivas formas de onda, são demonstrados a seguir 

(LAZZARIN: BARCELOS, 2019). 

2.7.1 Modo de condução descontínuo (MCD) 

A principal característica para o modo de condução descontínua (MCD) é 

a existência de três etapas de operação, sendo elas a de armazenamento, em que o 

indutor é carregado; a de transferência, cuja energia armazenada no indutor é 

transferida para a carga; e a de descontinuidade, cuja corrente armazenada no 
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indutor chega a zero (LAZZARIN: BARCELOS, 2019). As etapas de operação do 

conversor boost operando em MCD são apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12 – Etapas de operação do conversor boost em MCD 

 

Fonte: Pomilio (2007) 

Na Figura 12, o intervalo T representa a primeira etapa de operação, 

cujo interruptor está fechado; a corrente no indutor parte de zero até estar 

completamente carregado. Para a segunda etapa de operação, em que o interruptor 

está aberto e o diodo conduzindo, existem dois intervalos distintos, sendo eles, t2 e 

tx. O intervalo t2 representa o momento em que o indutor começa a transferir sua 

energia para a carga através do diodo até que sua corrente chegue a 0. Já o 

intervalo tx, ainda com o interruptor aberta, representa o momento de 

descontinuidade onde a energia armazenada no indutor já chegou a 0 (LAZZARIN: 

BARCELOS, 2019). . 

A Figura 13 mostra a forma de onda de tensão e corrente para o 

conversor operando em MCD. 
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Figura 13 – Formas de onda da tensão e corrente de entrada em 

MCD 

 

Fonte: Pomilio (2007). 

Analisando a Figura 13, observa-se que a corrente no indutor chega a 

zero, após cada ciclo de operação, caracterizando a etapa de descontinuidade. Ao 

aplicar um filtro ao circuito, tem-se a forma de onda de corrente de entrada mostrada 

na Figura 14 a seguir. 

 

Figura 14 – Formas de onda da tensão e corrente de entrada em 

MCD com filtro 

 

Fonte: Pomilio (2007). 

Como se pode observar na Figura 14, a forma de onda da corrente de 

entrada se aproxima de uma senoide, o que indica um FP próximo ao unitário, 

comprovando, assim, a eficácia deste modo de operação para agregar um elevado 

FP ao circuito. 
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2.7.2 Modo de condução contínuo (MCC) 

O modo de condução contínuo tem por característica a existência de 

apenas duas etapas de operação, sendo elas a etapa de armazenamento e a de 

transferência de energia; sua outra característica é que não necessita de filtro de 

entrada (LAZZARIN: BARCELOS, 2019). As etapas de operação do conversor 

boost operando em MCC são apresentadas na Figura 15. 

 

Figura 15 – Etapas de operação do conversor boost em MCC 

 

Fonte: Pomilio (2007) 

O intervalo T representa a etapa de armazenamento, cujo interruptor 

está fechado, e o indutor armazena energia da entrada. O segundo intervalo 

representa a etapa de transferência, quando o interruptor está aberto, o diodo 

conduzindo e o indutor transferindo energia para a carga (LAZZARIN: BARCELOS, 

2019).  A forma de onda da corrente no interruptor e no indutor são mostrados na 

Figura 16 a seguir. 



30 

 

 

 

Figura 16 – Formas de onda da tensão e corrente de entrada em 

MCC 

 

Fonte: Pomilio (2007) 

Analisando a Figura 16, pode-se observar que quando o interruptor está 

conduzindo, a corrente no indutor aumenta e, quando o interruptor está aberto, ela 

diminui; porém, ao contrário do modo de condução descontínua, sua corrente nunca 

chega a zero. Sendo assim, não apresenta a etapa de descontinuidade. 
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3 METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foram feitas pesquisas bibliográfica, qualitativa e 

descritiva. Primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica referente aos assuntos 

pertinentes ao entendimento dos fenômenos envolvidos no projeto e formular uma 

hipótese para a solução do problema apresentado.  

A pesquisa qualitativa se deu na procura por circuitos integrados comerciais  

dedicados a correção do fator de potência utilizando o site de um grande distribuidor 

mundial de componentes. Após a seleção de opções foram comparados os 

beneficios da utilização dos circuitos e escolhido 1 para a fabricação do protótipo.  

Com o circuito escolhido partiu-se para a fabricação de um protótipo funcional para 

então validar seu funcionamento em bancada.  

Por último foi feita a pesquisa descritiva, onde o protótipo já se encontra em 

funcionamento e feitas medições utilizando equipamento específico para este fim, 

partindo de tais resultados inicia-se uma análise para confrontar os resultados 

obtidos com o que se esperava tendo como base a pesquisa anteriormente 

realizada. 

3.1 Métodos aplicados 

 Esta parte do trabalho tem por objetivo demonstrar os passos e a 

metodologia utilizados para se desenvolver o protótipo. 

3.1.1 Escolha do Circuito Integrado (CI) 

Para a escolha do CI foi utilizado o site da Mouser que é um grande 

distribuidor mundial de componentes eletrônicos, o qual possui em seu estoque uma 

grande variedade de componentes para diferentes tipos de projeto sendo muito 

utilizado para o desenvolvimento de protótipos. Para a definição do CI a ser 

utilizado, foi feita, primeiramente, uma seleção, utilizando como filtro principal a 

seleção de produtos, com lançamento mais recente, e o formato do componente, 

que será em formato de surface mount device (SMD) devido a sua fácil montagem 
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em máquinas pick and place, dispensando a colocação humana. Com esse filtro, 

foram pré-selecionados componentes de marcas diferentes. A Tabela 1 mostra os 

componentes, seu encapsulamento, modo de condução, fabricante e valor.  

 

Tabela 1 – Opções de CI 

COMPONENTE ENCAPSULAMENTO MODO DE 

CONDUÇÃO 

FABRICANTE VALOR 

1000 UNIDADES ($) 

IR1155STRPBF SOIC-8 CONTÍNUO INFINEON 0,755 

UCC28056ADBVR SOT-23-6 DESCONTÍNUO TEXAS 

INSTRUMENTS 

0,319 

BD7692FJ-E2 SOP-J-8 CRÍTICO ROHM 

SEMICONDUCTOR 

0,322 

NCP1616A1DR2G SOIC-8 CRÍTICO ON 

SEMICONDUCTOR 

0,672 

Fonte: Autoria própria 

As principais características e seus circuitos típicos são mostrados a 

seguir. 

3.1.1.1 CI IR1155STRPBF 

Este CI é um controlador para circuito PFC que opera em modo de 

condução contínua. Sua tensão de alimentação varia de 12 V até 19 V, e sua 

frequência de operação ocorre entre 48 kHz e 200kHz.  

Suas principais características são: 

a) modo de condução contínua; 

b) frequência programável; 

c) proteção contra sobretensão de saída; 

d) proteção de malha aberta; 

e) soft start programável; 

f) imunidade contra ESD; 

Sua configuração de terminais é mostrada na Figura 17. 
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Figura 17 – Pinagem do CI IR1155STRPBF 

 

Fonte: Infineon (2011). 

O circuito de aplicação típica para este componente é mostrado na Figura 

18. 

 

Figura 18 – Aplicação típica CI IR1155STRPBF 

 

Fonte: Infineon (2011). 
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3.1.1.2 CI BD7692FJ-E2 

O componente CI BD7692FJ-E2 é um controlador para correção do fator 

de potência ativo. Suas principais aplicações são fontes de TV, driver de LED e 

refrigeradores. 

Suas principais características são: 

a) baixo consumo de energia; 

b) redução de sobretensão por soft start; 

c) frequência máxima de operação de 470 kHz; 

d) proteção de sobretensão. 

A configuração dos pinos deste componente é mostrada na Figura 19. 

 

Figura 19 – Pinagem do CI BD7692FJ-E2  

 

Fonte: ROHM (2018). 
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O circuito de aplicação típica para este componente é mostrado na 

Figura 20. 

 

Figura 20 – Circuito de aplicação típica do CI BD7692FJ-E2 

 

Fonte: ROHM (2018). 

3.1.1.3 CI NCP1616A1DR2G 

O CI NCP1616 é um controlador de alta tensão para circuito PFC que 

opera em modo de condução crítica, frequência variável e possui baixo consumo em 

standby. Suas principais aplicações são em circuitos de fontes de computador, driver 

de LED e fontes de TV. 

Suas principais características são: 

a) circuito de partida de alta tensão; 

b) detecção de queda de energia; 

c) faixa de funcionamento entre 9,5 V e 28 V; 

d) compensação rápida de transientes de carga; 

e) proteção contra sobretensão na entrada; 

f) proteção contra sobrecorrente; 

g) proteção contra curto-circuito. 

A configuração dos pinos é mostrada na Figura 21. 
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Figura 21 – Pinagem do CI NCP1616A1DR2G 

 

Fonte: ON (2018). 

Seu circuito de aplicação típipa é mostrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Aplicação típica CI  NCP1616A1DR2G 

 

Fonte: ON (2018). 

3.1.1.4 CI UCC28056ADBVR 

O componente UCC28056 é um CI dedicado à correção do fator de 

potência; sua principal função é atuar como pré-regulador inicial de entrada para 

garantir uma forma de corrente senoidal e um fator de potência próximo do unitário 

na entrada. Seu uso, segundo o datasheet, é recomendado para conversores de até 

300 W. Entre suas principais utilizações estão driver de iluminação de LED, fonte de 

alimentação da área médica, carregadores, fonte de computador e TV digital. 
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Suas principais características são: 

a) potência de entrada sem carga menor que 80mW; 

b) alta eficiência em toda a faixa de carga; 

c) corrente de partida menor que 46uA; 

d) tensão de alimentação de 8,5V até 34V; 

e) proteção de sobre temperatura; 

f) proteção de sobretensão; 

g) possibilidade de criação de circuito através da ferramenta 

WEBENCH designer; 

A configuração dos seus terminais é mostrada na Figura 23, e suas 

respectivas funções são descritas logo abaixo. 

Figura 23 – Pinagem do CI UCC28056 

 

Fonte: Texas (2017). 

O pino 1, chamado de VOSNS, é responsável por definir a tensão de 

saída do conversor através de um divisor resistivo. O pino 2, chamado de ZCD/CS, é 

responsável pelo monitoramento de corrente do circuito e pela proteção de 

sobrecorrente. Já o pino 3, chamado de VCC, é o pino de alimentação do CI. O pino 
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4 é o GND, pino de 0 V do circuito; o pino 5, DRV, pino de comando, responsável 

por comandar o interruptor e, por fim, o pino 6, COMP, é o pino de compensação. 

Seu circuito de aplicação simplificado está na Figura 24. 

Figura 24 – Circuito de aplicação simplificada 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Texas (2017). 

3.1.2 Circuito proposto 

Para implementar o protótipo do boost PFC foi escolhido o CI 

UCC28056ADBVR da Texas Instruments. Tal escolha se deu em virtude da sua 

grande faixa de operação, preço, proteções internas, possibilidade de utilização, 

juntamente com a ferramenta WEBENCH designer, que facilita o desenvolvimento 

de novos projetos, e seu encapsulamento pequeno, que possibilita um melhor 

aproveitamento de espaço em placa. 

 Tendo como base o circuito de aplicação simplificado apresentado na 

Figura 24 e observando as informações constantes no datasheet do componente em 

Texas (2017) foi desenvolvido o esquemático do protótipo.  

Para as principais partes do conversor boost, como indutor, mosfet, diodo 

e capacitor de saída, foram utilizados os componentes da fonte modelo SCA1201E-

PFC da Cebra, que será utilizada durante os testes em bancada para a comparação 

de resultados. 

O circuito recebe energia da entrada através de um conector, possuindo 

fusível para proteção do equipamento, em caso de algum componente, como o 

interruptor ou o diodo por exemplo, queime deixando a fonte em curto-circuito. Ainda 
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na parte de entrada do circuito, foram adicionados capacitores e indutores de filtro 

para evitar que o circuito insira componentes harmônicas na rede elétrica.   

O esquemático do circuito proposto é mostrado na Figura 25. 

 

Figura 25 – Esquemático do circuito proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

Para a ponte retificadora B1, optou-se por adicioná-la em SMD, pela 

facilidade de montagem; a ponte escolhida foi a DF01S, a qual possui tensão 

reversa de 1000 V e capacidade de corrente de 1 A.  

O interruptor, devido ao fato de ser um dos componentes que mais 

aquecem no circuito, foi escolhida em formato pin through hole (PTH) para que fosse 

inserida no circuito junto com um dissipador de calor. Para isso, foi utilizado o mosfet 

IPP60R125CP, que possui as características de tensão 600 V, corrente de 24A e 

resistência de 0,099Ω.  

Como proteção para o mosfet foram adicionadas as posições D15 e R46, 

sendo que ambas estão ligadas entre o gate e o 0 V do circuito. O diodo D15, um 

zener de 18V e 1 W é colocado nesta posição como proteção para que a tensão no 
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gate nunca ultrapasse o nível de tensão determinado evitando que, caso algum 

problema ocorra no comando o mosfet seja protegido. O resistor R46 funciona como 

um pull-down, desligando o mosfet caso o mesmo não receba comando. Ainda 

referente ao gate, foram adicionados os resistores R48 e R49 entre o CI e o mosfet. 

Estes resistores possuem a finalidade de limitar a corrente entre o CI e o mosfet e 

mudar a inclinação do comando o que afeta a fonte no ponto de vista de 

compatibilidade eletromagnética e aquecimento. 

O indutor utilizado é de fabricação da Cebra e possui indutância de 750 

µH. 

Os diodos D1 e D16, os diodos principais da fonte, também foram 

adicionados como SMD. Seu código é o MURS360T3G; esse diodo é de 

chaveamento rápido, possui tensão reversa de 600 V e corrente suportada de 3A. 

Para essa aplicação, foram colocados dois diodos em paralelo, fazendo com que a 

potência dissipada sobre eles fosse dividida, como consequência os componentes 

não sobreaquecem.  

Os resistores dos pinos 1 e 2 do CI UCC28056 têm como função levar 

uma amostra de tensão alta para o circuito, sendo o pino 1 responsável pelo ajuste 

de tensão e o pino 2 pela proteção e controle do conversor, foram colocados 

resistores em série, para que essa tensão fosse dividida entre eles. 

Consequentemente, nenhum dos resistores ficou exposto a tensões acima do seu 

máximo suportado, diminuindo, assim, a potência necessária do componente.  

O diodo D14 é utilizado apenas na partida do conversor. Sua função, é 

carregar o capacitor de saída para começar o funcionamento da fonte. Como, 

durante a partida, o capacitor de filtro encontra-se descarregado, o potencial da 

entrada do conversor é maior que o do capacitor. Isso faz com que o diodo D14 

comece a conduzir para carregar o capacitor de filtro. Passado esse primeiro 

momento, quando o conversor começa a operar e a tensão de saída aumenta, o 

potencial do capacitor passa a ser maior que o da entrada. Como consequência, o 

diodo fica inversamente polarizado e deixa de conduzir, deixando, assim, de ser 

necessário para o circuito. Assim como os diodos principais do conversor, esse 

diodo é o MURS360T3G.  
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Sabendo que o circuito não possui uma fonte auxiliar própria para a sua 

alimentação e será alimentado por uma fonte externa de 16 V, foram adicionados ao 

pino de alimentação os componentes C6 e D2. O capacitor de 1 uF e tensão de 50 V 

é utilizado como filtro para evitar ruído na alimentação do circuito. O diodo é um 

zener de tensão 18 V, utilizado como proteção para que a tensão de alimentação do 

CI não suba e danifique o circuito.  

Para o capacitor de filtro C10 foi utilizado um capacitor eletrolítico de 100 

uF e 400 V. A escolha desse componente ocorreu devido à tensão de saída do 

conversor, que era de 380 V. É importante ressaltar que os capacitores para esta 

tensão possuem um tamanho considerável, por isso, geralmente se utiliza uma 

capacitância mais baixa do que as fontes de menor tensão. 

As posições R4, R5 e R6 são os sensores de corrente, tais resistores são 

responsáveis pela proteção de sobrecorrente do circuito. Para esta aplicação foi 

utilizado apenas um resistor com valor de 0,1 Ω e 2 W. 

3.1.3 Fabricação do protótipo 

Tendo o esquemático pronto e os componentes bem definidos, o próximo 

passo foi a fabricação da PCI, tarefa que foi dividida em 3 etapas distintas, sendo 

elas, desenho da PCI, usinagem e montagem do protótipo. Todo o processo é 

descrito a seguir. 

3.1.3.1 Desenho da PCI 

A primeira etapa foi feita utilizando o programa Traxmaker. Tal programa 

é a ferramenta de desenho que acompanha o simulador circuitmaker. O programa foi 

escolhido devido à experiência pessoal e profissional de utilização dessa ferramenta. 

Sua principal desvantagem é que, caso seja feito um curto circuito entre dois 

componentes que não deveriam ser ligados no desenho, o mesmo não sinaliza tal 

situação como erro, permitindo que a placa seja finalizada com o defeito. A principal 

vantagem é a praticidade, pois, por não depender que regras sejam definidas ao 

iniciar o projeto, acaba sendo de rápida utilização. A tela de trabalho do Traxmaker 

pode ser vista na Figura 26. 
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Figura 26 – Tela de trabalho Traxmaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

As Figuras 27 e 28 mostram, respectivamente, o Top e o Botton Layer da 

placa desenvolvida para esse projeto. Por ter sido desenhada em placa face 

simples, a Figura 27, onde está mostrado o Top Layer apresenta apenas a 

serigrafia dos componentes utilizados. 

 

Figura 27 – PCI Top Layer 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Figura 28 – PCI Botton Layer 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

3.1.3.2 Fabricação da PCI 

Para a segunda etapa da fabricação do protótipo, foram utilizados dois 

programas e uma máquina de usinagem. Os programas são o CopperCAM e o 

NCstudio. Tais programas foram escolhidos devido à sua disponibilidade na Cebra e 

ao domínio das mesmas. 

O primeiro programa, o CopperCAM, é um aplicativo para gerenciamento 

de gravação de isolação, perfuração e corte de protótipos de placas de circuito 

impresso. Ele é responsável por transformar o arquivo gerber gerado pelo 

Traxmaker em um arquivo que seja aceito pelo programa de acionamento da 

máquina CNC. Para isso, são gerados 3 arquivos, um de contorno, utilizado para 

cortar a placa, um de usinagem, sendo o arquivo que possui o desenho das trilhas 

da PCI, e um arquivo de furação. Tais arquivos podem ser vistos na Figura 29. 
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Figura 29 – CopperCAM 

Fonte: Autoria própria (2020) 

O segundo programa é o NCstudio, utilizado para controle da máquina de 

usinagem. Tal ferramenta utiliza os arquivos gerados pelo CopperCam para usinar a 

placa. O programa possui uma opção de simulação, onde é possível ver o que será 

usinado e, assim, verificar se o arquivo carregado está correto. As telas com as 

simulações dos arquivos gerados para o protótipo são mostradas na Figura 30. 

Figura 30 – NCstudio 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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A máquina utilizada para a usinagem da placa é a JCUT 3030. Ela possui 

uma área de trabalho de 30 cm X 30 cm e é controlada pelo NCstudio. Sua 

movimentação é feita por 3 motores que garantem a movimentação nos eixos X, Y e 

Z; esses motores são utilizados para definir a posição de um quarto motor que 

possui uma fresa em seu eixo. Para que o motor não aqueça e acabe queimando o 

equipamento, ele possui um sistema de resfriamento utilizando água. A Figura 31 

mostra a máquina JCUT 3030.  

A usinagem foi feita em uma placa face simples, com espessura de 

1,6mm sendo o material escolhido a fibra de vidro (FR-4); tal escolha se deve a sua 

resistência mecânica e térmica. As outras opções de material são o fenolite (FR-1) e 

o composite (CEM-1), ambos os materiais possuem características inferiores ao FR-

4. 

 

Figura 31 – Fresa JCUT 3030 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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3.1.3.3 Montagem do protótipo 

A terceira e última etapa da fabricação do protótipo foi feita em bancada, 

utilizando a lista de componentes retirada do esquemático; tal lista é mostrada na 

Tabela 2. 
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Tabela 2 – Lista de componentes 

POSIÇÃO COMPONENTE 

C24 CAPACITOR  220 nF 400 V 

C6 CAPACITOR 1 µF 25 V 

C9 CAPACITOR 3,3 µF 25 V 

C8 CAPACITOR  470 nF 50 V 

C1 CAPACITOR 100 µF 450 V 

C7 CAPACITOR  2,2 nF 50 V 

D1, D14, D16 DIODO MURS360T3G 

D2, D15 DIODO ZENER 18 V 1 W 

B1 PONTE RETIFICADOR DF10S 

R57, R58, R59, R61 RESISTOR 150K Ω 

R29 RESISTOR 220K Ω 

R10, R52, R53, R54, R55, R60 RESISTOR 120K Ω 

R46 RESISTOR 3K3 Ω 

R6 RESISTOR 0,10 Ω 

R48 RESISTOR 47 Ω 

R44 RESISTOR 5K6 Ω 

R2 RESISTOR 4K7 Ω 

R1 RESISTOR 1K Ω 

Q6 MOSFET IPP60R125CP 

L3 INDUTOR 300 µH 

U1 CI UCC28056 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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A Figura 32 mostra os componentes PTH montados no Top Layer da 

placa.  

 

Figura 32 – Protótipo Top Layer 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 

A Figura 33 mostra os componentes SMD montados no Botton Layer da 

placa.  

 

Figura 33 – Protótipo Botton Layer 

 

Fonte: Autoria própria (2020) 
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3.1.4 Equipamento de teste 

O principal equipamento utilizado para a validação do projeto, no tocante 

ao fator de potência e análise de harmônicas foi o PA 1000 da marca Tektronix, 

exposto na Figura 34. Tal equipamento é otimizado para uma análise fácil e precisa 

de energia, medição de consumo e harmônicos compatíveis com padrões 

internacionais IEC62301 e IEC61000. Seus recursos permitem analisar e 

documentar os parâmetros de energia.  

 

Figura 34 – PA 1000 Tektronix 

 

Fonte: Tektronix (2016). 

Suas principais aplicações incluem medição de potência, consumo de 

energia e harmônicos para uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos, 

tais como, fontes de alimentação, drivers de LED, inversores e eletrodomésticos. As 

medições disponíveis podem ser vistas na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Medições disponíveis 

 

Fonte: Tektronix (2016). 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo do trabalho apresenta os resultados obtidos com o protótipo 

em funcionamento. 

4.1 Testes do protótipo 

Durante o teste do protótipo, foi utilizado um Variador de tensão para a 

alimentação do circuito, permitindo a variação da entrada desde 110 V até 220 V, 

que são os limites operacionais do circuito implementado. A tensão de saída de 

aproximadamente 380 V é verificada com o auxílio de um osciloscópio. Para 

consumir uma potência de 140 W, utiliza-se como carga um resistor de 1 KΩ. 

Durante os testes em bancada o protótipo apresentou problema na partida com 

tensão acima de 140 V, sendo assim o mesmo não parte em 220 V, porém, após a 

partida o protótipo apresenta uma operação dentro do esperado para toda a faixa de 

tensão. Sendo assim para todos os testes realizados com tensão de entrada em 220 

V a partida do circuito foi feita em 110 V e posteriormente aumentada. 

 A tensão de saída da fonte é mostrada na Figura 35. 

Figura 35 – Tensão de saída do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Observa-se que a tensão de saída do protótipo foi fixada em 384 V. Como 

a saída do conversor boost, como pré-regulador PFC, deve ser superior à tensão da 

rede elétrica retificada, o valor encontrado se mostrou satisfatório, já que o projetado 

foi 380 V, permitindo seu uso nas redes elétricas de 110 V e 220 V. 

A forma de onda da corrente e tensão de entrada para uma tensão de 

entrada em 110 V retirada do osciloscópio é mostrada na Figura 36. 

 

Figura 36 – Forma de onda de entrada em 110 V no osciloscópio 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como se pode notar a corrente de entrada em azul, embora apresente 

ruído, possui o formato parecido com uma senoide, indicando um elevado fator de 

potência.  

A forma de onda da corrente e tensão de entrada para uma tensão de 

entrada em 220 V retirada do osciloscópio, é mostrada na Figura 37. 



53 

 

 

Figura 37 – Forma de onda de entrada em 220 V no osciloscópio 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Para a tensão de entrada em 200 V, a forma de onda da corrente de 

entrada apresenta uma distorção indicando um fator de potência levemente inferior 

em relação à forma mostrada anteriormente na Figura 36. O resultado do fator de 

potência é mostrado no item 4.3. 

O comando do mosfet é mostrado na Figura 38. 

Figura 38 – Comando do mosfet 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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O sinal mostrado é válido para um determinado ponto de operação, 

sendo que o mesmo possui uma forma variante em função da tensão de entrada. 

 A tensão do interruptor é mostrada na Figura 39. 

 

Figura 39 – Tensão Vds 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A tensão no interruptor mostrada é válida quando o circuito opera com 

140 W de carga. A tensão mostrada é medida entre dreno e source, com valor de 

aproximadamente 366 Vpp. O mosfet escolhido foi o IPP60R125, que possui tensão 

Vds de 650 V, portanto, sua utilização se mostra adequada. Um ponto importante a 

se notar é a descontinuidade mostrada na forma de onda, indicando que em 

determinado momento de operação a corrente no indutor chega a zero. 

A seguir, na Figura 40, será mostrada a tensão no diodo de saída do 

conversor. 
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Figura 40 – Tensão reversa do diodo 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como pode-se verificar na Figura 40 é mostrada a tensão reversa do 

diodo; seu pico se dá quando o mosfet está conduzindo, sendo este o momento em 

que o diodo está bloqueado. O diodo escolhido possui tensão reversa de 600 V, 

uma tensão superior à medida; portanto, seu uso, assim como o mosfet foi validado.  

4.2 Análise harmônica do retificador sem correção do fator de potência 

Para iniciar a análise, foi feita a medição das formas de onda de entrada e 

análise harmônica do conversor CC-CC isolado sem PFC. O conversor CC-CC 

escolhido possui potência de saída de 120 W, tensão de saída de 33 V. Para este 

teste foi utilizada uma carga resistiva de 9 Ω. Com este teste espera-se verificar a 

forma de onda da corrente e da tensão de entrada típicas de um retificador sem 

correção do fator de potência.   

O diagrama com o setup de teste é mostrado na Figura 41. 
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Figura 41 – Diagrama de blocos para o teste do conversor CC-CC 

isolado  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A forma de onda para a entrada em 110 V é mostrada na Figura 42. 

 

Figura 42 – Forma de onda da tensão e corrente do conversor CC-

CC isolado em 110 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A forma de onda da corrente em verde é a forma característica de um 

conversor utilizando um retificador com filtro capacitivo, apresentando uma forma de 

onda que indica um baixo fator de potência.  

A análise harmônica pode ser vista na Figura 43 a seguir. 
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Figura 43 – Análise harmônica do conversor CC-CC isolado em 110 

V 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando o gráfico nota-se que o conversor sem PFC apresenta uma 

elevada distorção nas harmônicas ímpares, causada pelo baixo fator de potência do 

retificador com filtro passivo.  

Os resultados obtidos experimentalmente com o uso do analisador de 

energia são mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Resultado obtido com o conversor CC-CC isolado em 110 

V  

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como mostrado o conversor CC-CC operando sem uma etapa de PFC 

na entrada apresenta um baixo fator de potência, causado pelo retificador de 

entrada. 

A forma de onda para a entrada em 220 V é mostrada na Figura 44. 
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Figura 44 – Forma de onda da tensão e corrente do conversor CC-

CC isolado em 220 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 

Como pode-se notar a forma de onda em 220 V se assemelha a 

encontrada em 110 V indicando que em ambas o fator de potência encontrado será 

baixo. 

A análise harmônica para a entrada em 220 V pode ser vista na Figura 

45. 

Figura 45 – Análise harmônica do conversor CC-CC isolado em 220 

V 

 

Fonte: Autoria própria 

Nota-se que as harmônicas apresentadas em 220 V são maiores que as 

da Figura 42, o que indica um fator de potência mais baixo. 

Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Resultado obtido com o conversor CC-CC isolado em 220 

V 

  

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como esperado o conversor CC-CC operando em 220 V apresenta um 

baixo fator de potência, sendo que seu valor é ainda inferior ao apresentado na 

Tabela 4. 

4.3 Análise harmônica do retificador com boost PFC 

A análise do retificador com boost PFC foi feita com tensão de entrada em 

110 V e 220 V, com tensão de saída em 380 V e potência de saída em 114 W. Para 

o teste foi utilizada uma carga resistiva de 1,2 KΩ. 

O diagrama com o setup de teste do retificador com boost PFC é 

mostrado na Figura 46. 

 

Figura 46 – Diagrama de blocos para o teste do retificador com 

boost PFC  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

As formas de onda da entrada para a tensão de 110 V são mostradas na 

Figura 47. 
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Figura 47 – Formas de onda da entrada do retificador com boost 

PFC em 110 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Na imagem a tensão de entrada em vermelho representa a tensão de 

saída do Variador de tensão, utilizada para a alimentação do retificador com boost 

PFC. A corrente, representada em verde, mostra uma forma de onda que se 

assemelha a uma senoide, o que indica um elevado fator de potência.  

A análise harmônica do retificador com boost PFC em 110 V feita com é 

mostrada na Figura 48. 

 

Figura 48 – Análise harmônica do retificador com boost PFC em 110 

V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
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Utilizando o relatório do equipamento de medição, foram obtidas as 

informações mostradas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Resultado obtido no retificador com boost PFC em 110 V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Observa-se que o protótipo com tensão de alimentação em 110 V 

apresenta um fator de potência de 0,986 muito próximo do valor unitário.  

A seguir, na Figura 49, são apresentadas as formas de onda para a 

tensão de entrada em 220 V. 

 

Figura 49 – Formas de onda da entrada do retificador com boost 

PFC em 220 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Conforme apresentado a forma de onda da corrente está distorcida, 

indicando que o fator de potência do conversor trabalhando em 220 V não será o 

mesmo que em 110 V.  

A análise harmônica do retificador com boost PFC em 220 V trabalhando 

nestas condições é mostrado na Figura 50. 
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Figura 50 – Análise harmônica do retificador com boost PFC em 220 

V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Para demonstrar os resultados do protótipo trabalhando com 220 V na 

entrada, foram extraídos os seguintes resultados apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultado obtido no protótipo em 220 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como o esperado, devido à deformação na forma de onda apresentada 

anteriormente, o fator de potência obtido foi inferior ao teste realizado com entrada 

em 110 V; porém, um resultado de 0,907 ainda é elevado se comparado ao 

resultado do conversor sem PFC apresentado na Tabela 5. 

4.4 Análise harmônica do retificador com boost PFC e conversor CC-CC 
como carga 

Para esta etapa, foi feito um ensaio do boost PFC tendo como carga o 

conversor CC-CC isolado da fonte modelo SCC1201E-PFC da Cebra. Todos os 

testes foram realizados com um Variador de tensão na entrada para a seleção de 
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tensão em 110 V e 220 V. Como carga foi utilizado o conversor CC-CC isolado nas 

mesmas condições citadas no capítulo 4.2.  

O diagrama com o setup de teste do retificador com boost PFC e 

conversor CC-CC como carga é mostrado na Figura 51. 

 

Figura 51 – Diagrama de blocos para o teste do retificador com 

boost PFC e conversor CC-CC como carga  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A Figura 52 demonstra as formas de onda de entrada. 

 

Figura 52 – Formas de onda da entrada do retificador com boost 

PFC e conversor CC-CC como carga em 110 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Observando o resultado obtido ao adicionar o retificador com boost PFC 

na entrada do conversor CC-CC nota-se que diferente da forma de onda da corrente 

de entrada apresentada na Figura 42 agora é mostrada uma forma quase senoidal, 

indicando um ganho no fator de potência em relação ao retificador com filtro passivo, 

que possuía uma forma de onda da corrente distorcida. Isto se deve à não influência 

do conversor CC-CC isolado na forma de onda da entrada, o que valida a técnica 

escolhida para a correção do fator de potência.  
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Para comprovar tal melhora, é mostrada a análise harmônica na Figura 

53. 

Figura 53 – Análise harmônica do retificador com boost PFC e 

conversor CC-CC como carga em 110 V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Aqui se apresenta uma grande redução nas harmônicas em relação ao 

teste anterior do conversor, o que novamente nos indica um elevado fator de 

potência, tendo em vista o valor reduzido das harmônicas que não representam 

trabalho.  

A prova da eficiência deste método é mostrada na Tabela 8. 

Tabela 8 – Resultado obtido do retificador com boost PFC e 

conversor CC-CC como carga em 110 V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

A tabela mostra a medição final do fator de potência feita com o 

equipamento de teste. O resultado representa uma melhora considerável no fator de 

potência, que ficou praticamente unitário. Tal melhora é obtida adicionando-se um 

pré-regulador boost na entrada do conversor, essa mudança na entrada possibilitou 

uma melhora no fator de potência de 0,678, com o retificador passivo, para 0,993, 

com o retificador boost PFC na entrada da fonte chaveada. 
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De forma análoga ao que foi demonstrado acima, agora serão mostrados 

os resultados obtidos para o conversor trabalhado em 220 V na entrada, com o 

protótipo como pré-regulador de entrada.   

As formas de onda da entrada do conversor em 220 V são apresentadas 

na Figura 54. 

 

Figura 54 – Formas de onda da entrada do retificador com boost 

PFC e conversor CC-CC como carga em 220 V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Como visto anteriormente, durante os testes do protótipo, seu resultado 

com entrada em 220 V foi diferente do obtido em 110 V. Tal fato está caracterizado 

pela forma de onda da corrente de entrada que não apresenta uma forma próxima 

de uma senoide.  

Sua análise harmônica é mostrada na Figura 55. 
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Figura 55 – Análise harmônica do do retificador com boost PFC e 

conversor CC-CC como carga em 220 V   

 

Fonte: Autoria própria 

Quanto à analise harmônica, o conversor apresenta uma grande 

diminuição em relação ao conversor trabalhando sem o boost na entrada, embora o 

resultado seja inferior ao apresentado com tensão de entrada em 110 V. Na Tabela 

9 será mostrado o resultado obtido através do relatório do equipamento de medição 

PA1000.  

 

Tabela 9 – Resultado obtido do retificador com boost PFC e 

conversor CC-CC como carga em 220 V  

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Observando o resultado apresentado nota-se que com o resultado obtido 

de 0,89 houve uma melhora significativa em relação ao resultado apresentado no 

item 4.2, onde o retificador operando em 220 V sem o circuito de PFC apresentou 

um fator de potência de apenas 0,61. 
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4.5 Comparação de resultados 

Para comparar os resultados obtidos foram feitos dois gráficos onde é 

mostrado um comparativo das análises harmônicas feitas no conversor CC-CC 

isolado sem correção do fator de potência apresentado no capítulo 4.2 e o retificador 

boost PFC e conversor CC-CC como carga apresentado no capítulo 4.4 operando 

tanto em 110 V e 220 V. 

O gráfico do comparativo em 110 V é mostrado na Figura 56. 

 

Figura 56 – Comparativo da análise Harmônica em 110 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

Observa-se que ao adicionarmos o retificador boost PFC na entrada do 

conversor obtêm-se uma melhora nas harmônicas, o que representa uma baixa 

THD, consequentemente um alto fator de potência. 

O gráfico comparativo para a tensão de 220 V é apresentado na Figura 

57. 
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Figura 57 – Comparativo da análise Harmônica em 220 V 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 Para a tensão de entrada em 220 V novamente apresenta-se uma diminuição 

das harmônicas. 

Como resultado temos a Tabela 10 onde são apresentados os resultados 

finais do trabalho. 

 

Tabela 10 – Comparativo do FP para tensão de entrada em 110 V e 

220 V 

 FATOR DE POTÊNCIA 

RETIFICADOR  COM FILTRO CAPACITIVO 220 V 0,61 

RETIFICADOR COM BOOST PFC 220 V 0,89 

RETIFICADOR  COM FILTRO CAPACITIVO 110 V 0,709 

RETIFICADOR COM BOOST PFC 110 V 0,993 

Fonte: Autoria própria (2020). 

 



69 

 

 

Como demonstrado para ambas as tensões de entrada o método escolhido 

para a correção do fator de potência se provou eficiente apresentando um FP 

próximo do unitário e muito superior ao obtido apenas com o retificador com filtro 

capacitivo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo proposto neste trabalho teve como seu principal objetivo a 

validação de se adicionar um conversor boost na entrada de um conversor chaveado 

como técnica para a correção do fator de potência do mesmo. Para tanto foi feito um 

estudo referente ao funcionamento do conversor boost e também uma pesquisa 

sobre fator de potência, PFC e os assuntos relacionados a este tema.  

Para a escolha do CI a ser utilizado foi feita uma pesquisa de opções 

disponíveis no mercado e foi selecionado um para o desenvolvimento de protótipo 

funcional. O desenvolvimento do protótipo se deu a partir do datasheet do CI 

escolhido, sendo que o circuito foi projetado com base em componentes 

predefinidos e montada uma placa com o protótipo funcional. Os testes de 

funcionamento foram feitos em bancada e a análise dos resultados obtidos ocorreu 

utilizando o equipamento de medição PA 1000 da Tektronix como parâmetro de 

validação. 

Para validar o trabalho primeiramente foram realizados testes de 

funcionamento e análise harmônica do retificador boost PFC utilizando carga 

resistiva. Posteriormente foi feita a análise harmônica de um conversor CC-CC 

isolado com retificador sem PFC para verificar seu fator de potência. Por último foi 

feita a análise harmônica do conversor CC-CC isolado tendo como retificador de 

entrada o boost PFC para então comparar os resultados dos testes e validar o 

método escolhido. 

No decorrer dos testes, foi constatada a eficiência da técnica escolhida, 

visto que o fator de potência foi consideravelmente elevado para um valor próximo 

do unitário validando assim o trabalho.  

Como resultado o trabalho apresenta a implementação de um protótipo 

funcional de um conversor boost PFC como pré-regulador de entrada de uma fonte 

chaveada, mostrando os resultados práticos desta técnica para a correção do fator 

de potência e cumprindo todos os objetivos desta obra. 

Para trabalhos futuros, podem ser feitas análises para as correções na 

estrutura escolhida, visto que seu funcionamento com entrada em 220 V não 

apresenta um resultado tão bom quanto o obtido em 110 V. Outra sugestão é a 

análise do conversor do ponto de vista da compatibilidade eletromagnética, que 
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pode ser bastante afetada devido à estrutura formada pelo conversor boost PFC e a 

fonte chaveada possuírem dois interruptores, o que pode acarretar em um elevado 

nível de ruído gerado pelo equipamento. 
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