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RESUMO

Transformador é um dispositivo que tem a função de transmitir energia elétrica de um circuito a outro, transformando tensões, correntes e/ou de modificar os valores da

Impedância elétrica de um circuito elétrico. Trata-se de um equipamento de corrente alternada que opera baseado nos princípios eletromagnéticos da Lei de Faraday e da Lei de

Lenz. O transformador consiste de duas ou mais bobinas ou enrolamentos, criando um caminho magnético, o qual fará o acoplamento dessas bobinas. O propósito deste projeto

é calcular o consumo dos equipamentos eletroeletrônicos, que possuem transformadores, quando estes não estão em funcionamento, isto é, quando estão desligados. Estes

equipamentos apenas por estarem ligados nas tomadas sem serem utilizados continuam consumindo energia elétrica. Foi feita uma seleção dos equipamentos eletroeletrônicos

comuns em residências, por exemplo: DVD, Aparelho de Som, Rádio Relógio, Televisão, Computador com estabilizador, Micro-ondas. As residências foram selecionadas

aleatoriamente, independente do bairro e condição social. Com as informações fornecidas pelos moradores, pode-se determinar o tempo médio que cada equipamento fica

ligado. O momento atual deste projeto se encontra na fase final dos testes em laboratório. Na Engenharia elétrica este teste se chama Ensaio a vazio, é ele que determina o

consumo de energia elétrica do transformador quando o mesmo não está em funcionamento. Em seguida, o trabalho entra na fase final que é de realizar os cálculos  do custo

adicional na conta de energia causado pelos equipamentos que ficam conectados nas tomadas quando não estão em funcionamento, comparados com os que ficam ligados

somente quando estão em uso. Grande parte dos equipamentos foi ensaiada e a conclusão é que há uma redução considerável do consumo de energia se os mesmos quando

não estão em uso estiverem desligados da tomada. Por fim, o cálculo do impacto na conta de energia elétrica será divulgado à sociedade acadêmica e à comunidade..
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