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 O presente trabalho tem como objetivo avaliar a economia de energia com a 
utilização de inversores de freqüência para acionar motores elétricos de indução 
trifásicos. No estudo de caso, foram coletados dados de consumo de energia durante 
três dias, com o auxilio de dois analisadores de energia modelo RE 2000, instalados 
simultaneamente em dois compressores de ar do tipo parafuso da marca SULLAIR
modelo VDS 20 com capacidade de 8 kg/cm², instalados na mesma linha, acionados 
por motores elétricos de indução trifásicos com potência de 125 CV (IV pólos), sendo 
um deles acionado por uma chave de partida soft-starter SSW03 e controle de carga 
mecânico e, outro acionado por um inversor de freqüência CFW09 com um controle 
da carga eletrônico. Cada compressor possui uma interface micro controlada que 
monitora os sinais de pressão e temperatura, no caso do compressor com inversor 
de freqüência, é esta interface que envia o sinal analógico como referência de 
velocidade sem haver a necessidade de usar um CLP para tal controle. Com base 
nos possíveis resultados obtidos na economia de energia gerada pelo uso inversor 
de freqüência, analisar uma viabilidade de troca das chaves de partida convencionais 
em outros compressores e se possível em outras aplicações da empresa. 
  

Palavras Chave: Inversores de freqüência, economia de energia, motor elétrico de 
indução trifásico.
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 This study aims to evaluate the energy savings with the use of inverters to 
drive three-phase induction motors. In the case study, data were collected on energy 
consumption during three days with the help of two energy analyzers model RE 2000 
installed simultaneously in two air compressors screw brand SULLAIR VDS20 model 
capable of 8kg/cm ², installed in same line, driven by three-phase induction motors 
rated at 125 hp (IV poles), one being driven by a soft-starter starter SSW03 with 
mechanical load control and the other driven by a frequency inverter with a CFW09 
with a electronic charge control. Each compressor has a computer controlled 
interface that monitors the signals of pressure and temperature, in the case of the 
compressor with frequency converter; it is this interface that sends the analog signal 
as the reference speed without the need to use a PLC to control it. Based on the 
possible results in energy savings generated by using variable frequency drive, 
analyzing the feasibility of an exchange the conventional starters in other 
compressors and possibly in other enterprise applications. 

Key Words: Frequency inverters, energy saving, three-phase induction electric 
motor. 
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A - Ampère. 

V - Volt. 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. 

CV - Cavalo Vapor. 

CA - Corrente Alternada. 

CC - Corrente Contínua. 

NEMA - National Electrical Manufactures Association; (Associação Nacional de 

Fabricantes Elétricos). 

PAM - Pulse Amplitude Modulation; (Modulação por amplitude de pulso). 

PPM - Pulse Position Modulation; (Modulação por posição de pulso). 

PWM - Pulse Width Modulation; (Modulação por largura de pulso). 

THD - Total Harmonic Distortion; (Distorção Hamônica Total). 

FEM - Força Eletro-Motriz. 

CLP - Controlador Lógico Programável. 

CPU - Unidade Central de Processamento. 
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IGBT - Insulated Gate Bipolar Transistor; (Transistor Bipolar de Porta Isolada). 

MOSFET - Acrônimo de Metal Oxide Semiconductor Field Effect; (Transistor de 

Efeito de Campo de Semicondutor de Óxido Metálico).

RPM - Rotações por Minuto. 

RMS - Root Mean Square; (Raiz Média Quadrada). 

kVAr - Kilo Volt Ampère  Reativo. 

kW - Kilo Watt. 

kWh - Kilo Watt Hora. 

CELESC - Centrais Elétricas de Santa Catarina. 

SSW - Soft-Starter Weg. 

CFW - Conversor de Freqüência Weg. 

AI - Analog Input; (Entrada Analógica). 

SCR - Silicon Controlled Rectifier; (Retificador Controlado de Silício). 

VPL - Valor Presente Líquido.  

TMA - Taxa Mínima de Atratividade. 
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1. INTRODUÇÃO. 

A utilização racional de energia pode apresentar diferentes modalidades de 

abordagens, ela pode variar desde a instalação de novas tecnologias, remodelação 

da utilização de máquinas e equipamentos ou uma simples atuação sobre a 

manutenção no transcorrer das atividades operacionais. 

 Esta utilização eficiente também pode implicar na substituição das fontes de 

energia existentes por outras mais econômicas, em determinadas aplicações. É 

importante aprender como a energia pode ser utilizada de maneira mais eficiente e 

como as novas tecnologias que usam a energia racionalmente podem beneficiar 

suas operações. As buscas pela eficiência energética nas indústrias através da 

adoção de métodos de diagnóstico e análise de conservação de energia poderão 

contribuir para a economia do mercado e preservação do meio ambiente. 

 Segundo dados da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), os motores 

elétricos são responsáveis por 55% do consumo industrial no Brasil, isto não significa 

dizer que são equipamentos de baixa eficiência, ao contrário, são muito mais 

eficientes duráveis e têm menor custo de manutenção do que outras alternativas 

motrizes. Seu maior percentual de consumo resulta justamente por esse uso 

intensivo na indústria. Esta alta demanda por energia concentrada nos motores 

elétricos, aliada à sua constante evolução tecnológica, torna-os o grande foco de 

programas de eficiência energética pelo mundo. 

 Os ganhos de projetos em motores elétricos não param por aí, se a análise da 

aplicação também envolver o processo e características de operação do 

equipamento acionado, podem ser introduzidas melhorias com ganhos adicionais 

nos acionamentos através de drives. Onde houver necessidade de controle do 

processo em termos de vazão, pressão, nível, temperatura ou o controle de 

velocidade dos motores, a utilização de inversores de freqüência se apresenta como 

uma solução em destaque, pois se trata de um equipamento de baixo custo para o 

controle da velocidade de motores de indução trifásicos e, que gera uma economia 

de energia sem prejudicar a qualidade final do sistema. 

  Com o controle de velocidade, o conjunto de acionamento consome energia 

proporcional à potência necessária para realização do trabalho solicitado, sem 

prejuízos ao rendimento e fator de potência. A aplicação de inversores de freqüência, 
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nos casos onde existe controle do processo, permite retornos de investimento em 

prazos reduzidos, pois a economia média de energia é de 30% nestas aplicações. 

É comum encontrar motores operando muito distantes de sua potência 

nominal; existem casos de motores operando na faixa de 30% a 50% de carga, 

quanto mais distante de sua potência nominal, pior é seu rendimento e menor será o 

seu fator de potência e, com isso, há desperdício de energiaG

H�: 3���<I� J 29���K�<I� ;� ��M�38�3�8 ;� N3�OPQ�?ia em compressores, 

temos benefícios de economia de energia, pois o consumo de energia é linear em 

relação ao consumo de ar no compressor. 
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 Aplicação de inversores de freqüência nas indústrias, não apenas para 

melhorias no processo e aumento de produção, mas também visando a economia no 

consumo de energia elétrica. 

RTV ��
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 Os apagões que ocorreram há alguns anos, serviram de alerta de que o país 

estava em fase de desenvolvimento e que as fontes de energia já não estavam mais 

suprindo as necessidades de abastecimento devido ao aumento no consumo de 

energia elétrica, desperdício e déficit de geração com poucas fontes de energias 

renováveis, lembrando que a maior parte da energia gerada no Brasil, é proveniente 

das usinas hidroelétricas que dependem de níveis adequados nos seus reservatórios 

e, geram uma grande devastação no meio-ambiente. 
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 As indústrias consomem em torno de 50% da energia gerada no Brasil; este 

número vem crescendo constantemente, bem como o consumo de energia elétrica 

de modo geral, ocasionando uma insuficiência na geração de energia frente ao 

crescimento da demanda. As usinas hidroelétricas produzem mais de 90% da 

energia elétrica consumida no Brasil, a construção de novas hidrelétricas significa 

impactos ambientais, pois tendem a alagar áreas extensas, alterando o ecossistema 

e demandam de alguns anos para entrar em funcionamento. 

 Reduzindo o consumo de energia, reduzimos também os impactos 

ambientais, os custos de produção e geração, buscando um melhor aproveitamento 

da energia elétrica gerada; é com base nesse pensamento, que as indústrias estão 

buscando novas alternativas em equipamentos que possam auxiliar nesta tarefa. 

Como os motores elétricos representam em torno 55% do consumo de energia das 

indústrias, a utilização de inversores de freqüência para o controle dos mesmos, é 

uma das possibilidades a serem analisadas em determinadas aplicações.  

RTZ 
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1.4.1   Objetivo Geral. 

 Analisar e comparar o consumo de energia elétrica, de dois compressores de 

ar do tipo parafuso de mesma capacidade, instalados na mesma linha, acionados por 

motores elétricos de indução trifásica com potência de 125 CV (IV pólos), sendo que 

um deles é acionado por uma chave de partida soft-starter com controle de carga 

mecânico; e o outro, é acionado por um inversor de freqüência que possui um 

controle da carga eletrônico. Com base nos dados coletados, calcular a economia de 

energia gerada pelo uso inversor de freqüência, bem como, analisar uma viabilidade 

de troca das chaves de partida convencionais por inversores de freqüência. 
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1.4.2   Objetivos Específicos. 

 Realizar medições do consumo de energia do equipamento com a chave de 

partida soft-starter e controle de carga mecânico, bem como do equipamento com o 

inversor de freqüência e controle de carga eletrônico, instalados na mesma rede. 

 Fazer uma projeção da economia de energia mensal e anual, baseado nos 

valores pagos pela empresa. 

 Fazer um estudo de viabilidade de troca dos acionamentos convencionais, 

para os casos de simples substituição e substituição após uma queima. Calcular os 

tempos de payback para os dois casos citados. 
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2. DESENVOLVIMENTO.  

 Durante muitos anos, as aplicações industriais para variação de velocidade 

foram ditadas pelos requisitos dos processos limitadas pela tecnologia e eficiência 

dos componentes empregados. Os sistemas mais utilizados para variação de 

velocidade, foram por muito tempo, implementados por motores de indução de 

velocidade fixa, que convertiam a energia elétrica em mecânica. Para a obtenção da 

variação de velocidade, o sistema necessitava de um segundo dispositivo de 

conversão de energia que utilizava componentes mecânicos, hidráulicos ou elétricos.  

 Porém, foi na década de 80, com a evolução da eletrônica que surgiram os 

semicondutores de potência com excelentes características de desempenho e 

confiabilidade e, que passaram a ser empregados nos dispositivos eletrônicos de 

variação de velocidade, como por exemplo, nos inversores de freqüência, que 

atualmente ocupam cada vez mais um espaço no ambiente industrial para controle 

de velocidade, torque, economia de energia, entre outras aplicações.  

 No item a seguir, estão descritas informação sobre os motores CC, que 

possuem amplas aplicações em variação de velocidade. 

VTR �
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 As máquinas de corrente contínua podem ser utilizadas tanto como motor 

quanto como gerador; entretanto, uma vez que as fontes retificadoras de potência 

podem gerar tensão contínua de maneira controlada a partir da rede alternada, pode-

se considerar que atualmente, a operação como gerador fica limitada aos instantes 

de frenagem e reversão de um motor. Para funcionamento como motor, necessita-se 

de um dispositivo de controle eletrônico conhecido como conversor CA/CC, que 

forneça na saída uma tensão contínua para o acionamento do motor. 
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A principal aplicação do motor de corrente contínua está ligada ao controle 

de velocidade com necessidade crítica de torque, isto é, motores de 

corrente contínua são excelentes escolhas quando necessitamos manter um 

torque considerável mesmo variando a velocidade. (CARVALHO, 2011, 

p.85). 

2.1.2   Aspectos Construtivos. 

 O motor de corrente contínua é composto de duas estruturas magnéticas: 

  · Estator (enrolamento de campo ou ímã permanente); 

  · Rotor (enrolamento de armadura). 

 O estator é composto de uma estrutura ferromagnética com pólos salientes 

que é excitado por uma ou mais bobinas de campo, a distribuição do fluxo criado 

pelos enrolamentos de campo no entreferro é simétrico em relação à linha central 

dos pólos de campo, este eixo é chamado de eixo de campo ou eixo direto, a (Figura 

01) mostra as características essenciais de um motor CC. 

^_`abc de f ghibhjhklcmno hjpahqrl_sc th aq qolob uC. 
Fonte: (Eletrônica Industrial, 1996, p.445). 

 O rotor é um eletroímã constituído de um núcleo de ferro com enrolamentos 

em sua superfície que são alimentados por um sistema mecânico de comutação 

mostrado na (Figura 02). Esse sistema é formado por um comutador solidário ao eixo 

do rotor, que possui uma superfície cilíndrica com diversas lâminas às quais são 

conectados os enrolamentos do rotor, possui também escovas fixas, que exercem 

pressão sobre o comutador e que são ligadas aos terminais de alimentação. O 
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propósito do comutador é o de inverter a corrente na fase de rotação apropriada de 

forma que o conjugado desenvolvido seja sempre na mesma direção. 

 Os enrolamentos do rotor compreendem bobinas de n espiras. Os dois lados 

de cada enrolamento são inseridos em sulcos com espaçamento igual ao da 

distância entre dois pólos do estator, de modo que quando os condutores de um lado 

estão sob o pólo norte, os condutores do outro lado devem estar sob o pólo sul. As 

bobinas são conectadas em série através das lâminas do comutador, com o final da 

última conectada ao início da primeira, de modo que o enrolamento não tenha um 

ponto específico. 

Figura 02 - Sistema de comutação. 
Fonte: (Manual Siemens, 2006).

2.1.3 Controle de Velocidade nos Motores de Corrente Contínua. 

 O modelo do circuito elétrico do motor CC é ilustrado na (Figura 03). 

^_`abc dx f yothzo to s_bsa_lo hz{lb_so to qolob uu. 
Fonte: (Manual Siemens, 2006). 

 A Lei de Kirchhoff aplicada ao circuito de armadura resulta em: 
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EIaRaUa += .                                                                                     (1) 

                                               

Onde:             

 Ua = Tensão de armadura 

 Ra = Resistência da armadura 

 Ia = Corrente de armadura 

 E = Força Eletromotriz induzida ou Força Contra-Eletromotriz da armadura 

 Pela Lei da Indução de Faraday, a força eletromotriz induzida é proporcional 

ao fluxo e à rotação, ou seja: 

nkE ..1 φ=                                                                                                 (2) 

                                                                                

 Combinando as eq. (1) e (2), a expressão para a velocidade do motor de 

corrente contínua é dada por: 

φ.1

.

K

IaRaUa
n

−
=                                                                                                (3)    

                                                                             

Onde: 

 n= velocidade de rotação 

 k1= constante que depende do tamanho do rotor, do número de pólos do     

rotor, e como esses pólos são interconectados. 

 f= fluxo no entreferro 

 Admitindo-se que a queda de tensão na armadura é pequena, ou seja, 

0. ≅IaRa , a expressão 3 se reduz a: 

φ.1K

Ua
n =                                                                                                      (4)                                                
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 Portanto, a velocidade é diretamente proporcional à tensão de armadura, e 

inversamente proporcional ao fluxo no entreferro.  O controle da velocidade, até a 

velocidade nominal, é feito através da variação da tensão de armadura do motor, 

mantendo-se o fluxo constante. Dessa forma, a corrente de armadura se eleva 

transitoriamente, de forma apreciável, de modo a produzir o conjugado total 

requerido pela carga, mais o conjugado necessário para a aceleração. O conjugado 

acelerador incrementa a velocidade da máquina e, de acordo com a eq. (2), a força 

eletromotriz induzida no motor também aumenta. Assim, segundo a eq. (1), a 

corrente transitória cai até um ponto de equilíbrio, que corresponde à manutenção do 

torque exigido pela carga. Esse ponto de equilíbrio é definido pelo valor da tensão de 

armadura aplicado e pela queda de tensão na resistência de armadura, como mostra 

a eq. (1). Se o conjugado requerido pela carga for constante, o motor tenderá a supri-

lo, sempre absorvendo uma corrente de armadura também praticamente constante. 

Somente durante as acelerações provocadas pelo aumento da tensão, que 

transitoriamente a corrente se eleva para provocar a aceleração da máquina, 

retornando após isso, ao seu valor original. Portanto, em regime, o motor de corrente 

contínua opera com a corrente de armadura essencialmente constante também. O 

nível dessa corrente é determinado pela carga no eixo. Assim, no modo de variação 

pela tensão de armadura, até a rotação nominal, o motor tem a disponibilidade de 

acionar a carga exercendo um torque constante em qualquer rotação de regime 

estabelecido, que representa as curvas características dos motores de corrente 

contínua. Esse torque pode ser qualquer, até o limite do valor nominal, que 

corresponde a uma corrente de armadura nominal, definida por aspectos térmicos de 

dimensionamento do motor.  

 O controle da velocidade após a rotação nominal é feito variando-se o fluxo e 

mantendo a tensão de armadura constante e, por isso, chama-se zona de 

enfraquecimento de campo.  

 Além dos motores CC, existem os motores de indução, que são equipamentos 

largamente utilizados nas indústrias devido a sua simplicidade de acionamento, baixo 

custo e robustez, que será tema do próximo item. 
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 O principio de funcionamento de um motor de indução trifásico é baseado na 

Lei de Faraday da indução eletromagnética, que afirma que, se um condutor é 

movimentado através de um campo magnético (B), uma tensão nele é induzida. Se o 

condutor é um circuito fechado, uma corrente (I) vai circular. Quando o condutor é 

movimentado, uma força (F), perpendicular ao campo magnético, vai agir sobre o 

condutor. Este é o principio do gerador elétrico. 

A aplicação de uma tensão trifásica ao enrolamento do estator do 

motor de indução cria um campo magnético girante que, por efeito de 

transformador, induz uma fem de trabalho no enrolamento do motor. A fem

induzida no rotor é chamada de fem de trabalho porque faz uma corrente 

circular através dos condutores, criando assim um fluxo girante para 

produzir torque (DEL TORO, 1999, p.136). 

 No motor, o principio da indução atua de forma invertida, ou seja, o condutor 

conduzindo uma corrente é posicionado dentro de um campo magnético. O condutor 

é então influenciado por uma força (F) que o movimenta para fora do campo 

magnético, a (Figura 04) ilustra este princípio. 

(a)                                                 (b) 
Figura 04 - Principio de funcionamento do gerador (a); e do motor (b). 

Fonte: (Inversores de freqüência – Teoria e Aplicações, 2010, p.27). 

 O sentido da corrente pode ser determinado pela regra da mão esquerda para 

o caso do gerador e da mão direita para o caso do motor, como indica a (Figura 05).   
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������ �� � ������ �� ��  ��¡����� � �� ��  �����¢�.
Fonte: (Inversores de freqüência – Teoria e Aplicações, 2010, p.27). 

 O campo magnético é gerado na parte estacionária (o estator) e os 

condutores, que são influenciados pelas forças eletromagnéticas, estão na parte 

girante (o rotor). O campo girante produzido pelo enrolamento do estator corta os 

condutores do rotor, desta forma induzindo tensões. Visto que o enrolamento do rotor 

está curto-circuitado pelos anéis, as tensões induzidas fazem com que circule 

correntes, as quais, por sua vez reagem com o campo para produzir um torque 

eletromagnético, resultando em uma ação motora.  

 A (Figura 06) apresenta um enrolamento trifásico feito com três enrolamentos 

monofásicos defasados entre si 120º. Se esse enrolamento for alimentado por um 

sistema trifásico, as correntes I1, I2, I3, criarão do mesmo modo os seus próprios 

campos magnéticos H1, H2, H3, sendo esses campos também espaçados de 120º.  

������ �£ � ¤¥� ¦���¥¢  �� �� motor de indução trifásico.
Fonte: (Acionamentos Elétricos, 2008, p.53). 

 Além disso, como são proporcionais as respectivas correntes ficam defasadas 

no tempo 120º entre si e podem ser representadas por um gráfico igual ao da (Figura 

07).   
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Figura 07 - Gráfico da corrente e da tensão alternada de um circuito trifásico.
Fonte: (Acionamentos Elétricos, 2008, p.54). 

O campo total resultante a cada instante é igual à soma gráfica dos três 

campos H1, H2, H3 num dado instante. A (Figura 08), mostra os três campos levando 

em conta que o campo negativo é representado por uma seta de sentido oposto ao 

normal. Repetindo a construção nas próximas figuras, observamos que o campo 

resultante H tem intensidade constante, porem sua direção gira, completando uma 

volta ao fim do ciclo. Assim, quando um enrolamento trifásico é alimentado por 

correntes trifásicas, cria-se um campo girante como se houvesse um único par de 

pólos girantes com intensidade constante. Esse campo girante, criado pelo 

enrolamento trifásico do estator, induz tensões nas barras do rotor (linhas de fluxo 

que cortam as barras do rotor) as quais geram correntes e, conseqüentemente, 

campo no rotor de polaridade oposta à do campo girante. Como campos opostos se 

atraem e o campo girante do estator é rotativo, o rotor tende a acompanhar a rotação 

deste campo, desenvolvendo um conjugado motor que faz com que o motor gire.  

������ �¨ � © �� ��ª«�¬� � � ¬�� � ���¥®¢�¬ � �� �m circuito trifásico. 
Fonte: (Acionamentos Elétricos, 2008, p.55). 

 A velocidade do campo girante, chamada de velocidade síncrona, é 

proporcional a freqüência do sistema de tensões e ao número de pólos do bobinado, 

representadas pela equação abaixo: 
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p

sf
n

)1(..120 −
=                                                                             (5) 

Onde: 

 n= Velocidade síncrona em RPM. 

 f= Freqüência da rede em Hz. 

 s= Escorregamento 

 p= Número de pólos. 

 No motor de indução trifásico o estator e o rotor são constituídos de lâminas 

de ferro de silício espaçadas. Existem dois tipos principais de motores: com o rotor 

bobinado e o com rotor curto-circuitado. 

 Os motores com rotor em curto-circuito, também chamados de gaiola de 

esquilo, são mais utilizados na indústria; este tipo de rotor possui barras de alumínio 

que passam através de ranhuras com um anel de alumínio colocado em cada 

extremidade a fim de curto-circuita-las. Desta forma, quando uma barra do rotor é 

colocada num campo girante, um pólo magnético passa através da barra, o campo 

magnético do pólo induz uma corrente (Iw) no rotor que é afetada apenas pela força 

(F), como ilustrado na (Figura 09). 

������ �° � ±��  ����¥¢� �   � ¢ � ¬��¢ �¬��¬��¢��o.
Fonte: (Inversores de freqüência - Teoria e Aplicações, 2010, p.30). 

Em seguida, estão descritas algumas informações sobre um dos 

equipamentos mais consolidados utilizados para partida e parada de motores de 

indução trifásicos, conhecidos como chave de partidas estáticas ou simplesmente 

soft-starter. 
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 O principio de funcionamento de uma soft-starter está baseado na utilização 

de SCR’s (tiristores) formando uma ponte tiristorizada na configuração antiparalelo 

em cada fase, como mostra a (Figura 10). A parte de potência é controlada por uma 

placa eletrônica micro processada, onde, variando o ângulo de disparo, variamos o 

valor eficaz de tensão aplicada aos terminais do motor, a fim de ajustar um aumento 

progressivo de tensão, conforme programação feita pelo usuário, controlando no 

momento da partida do motor a corrente nos valores desejados, em função da 

exigência da carga. 

  

������ ¶� � ·������� �� ¸¦ ¬ � ���¦�«�¬�� ¹
Fonte: (Acionamentos Elétricos, 2008, p.182). 

 Ao se ajustar a tensão de partida em um valor Vp e um tempo de partida Tp, a 

tensão cresce do valor Vn até atingir a tensão de linha do sistema no intervalo de 

tempo Tp, como podemos ver na (Figura 11).  
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Figura 11 - Elevação de tensão aplicada. 
Fonte: (Instalações Elétricas Industriais, 2002, p.272). 

 Já a (Figura 12), mostra a curva de corrente resultante durante o processo de 

aceleração do motor, as soft-starters permitem também que a corrente seja mantida 

em um valor ajustável por um determinado intervalo de tempo, desejando que cargas 

de inércia elevada sejam aceleradas a custa de menores correntes de partida. A 

função da corrente limitada é desligada quando o motor entra em regime de 

operação, no entanto se a partida do motor for bloqueada por insuficiência de 

conjugado, a proteção da chave entra em operação desligando o motor do sistema, o 

tempo de partida durante a limitação de corrente deve ser suficiente para que o 

motor alcance a sua rotação nominal.   

Figura 12 - Redução da corrente de partida.
Fonte: (Instalações Elétricas Industriais, 2002, p.273). 

Considerando-se que o conjugado do motor varia de forma quadrática com 

a tensão e que a corrente cresce de forma linear, pode-se limitar o 

conjugado de partida do motor, bem como a sua corrente de partida, 

mediante o controle de tensão eficaz que é aplicada aos terminais do motor 

(FILHO, 2002, p. 271). 
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 O item a seguir, contém informações sobre ciclo conversores, equipamentos 

que antecederam de certa forma, os atuais inversores de freqüência. Eles eram 

utilizados para converter a freqüência de entrada em outra freqüência mais baixa. 

Essa conversão é feita diretamente sem a existência de um estágio CC e por isso, o 

ciclo conversor é um conversor CA/CA. 

}~¼ ���½� ���¾�������~

        

 O principio de funcionamento do ciclo conversor pode ser demonstrado 

usando simplesmente uma entrada monofásica com uma saída monofásica 

acionando uma carga puramente resistiva, como mostra na (Figura 13a). Cada 

conversor é um circuito básico de meia onda, com o grupo positivo denominado P e 

o grupo negativo, para correntes reversas, denominado N.  

A limitação mais importante do ciclo conversor é que sua freqüência de 

saída é limitada a um terço da freqüência de entrada. Se a entrada for 50 ou 

60 Hz, a freqüência de saída estará em torno de 20 Hz, aplicando uma 

freqüência, por exemplo, de, 400 Hz, então velocidades maiores serão 

possíveis (LANDER, 1999, p. 538-539). 

 As formas de onda de tensão na carga, (Figura 13b), são constituídas com 

base em que o grupo P somente está conduzindo por cinco semi-ciclos, com o tiristor 

sendo disparado sem atraso, ou seja, P está atuando como se fosse um retificador 

com diodo. Para os próximos cinco semi-ciclos, o grupo N só conduz para sintetizar o 

semi-ciclo negativo para a carga. A análise da forma de onda de tensão da (Figura 

13b) mostra uma freqüência de saída de um quinto da entrada, formando uma onda 

quadrada com grande conteúdo harmônico de baixa ordem. Os períodos de 

condução individual do tiristor são mostrados na (Figura 13c), a corrente de 

alimentação é uma senóide contínua. 
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������ ¶Á � ± ¥Â��� ��� ¬ � ¬���� �����¢�Â�¹ Ã�Ä ±�rcuito. (b) Tensão na carga com condução 
de cada tiristor. (c) Forma de onda de correntes associadas a (b). (d) Tensão na carga com 

controle de fase de cada tiristor. (e) Formas de onda de correntes associadas a (d). 
Fonte: (Eletrônica Industrial, 1996, p.243). 

 Para melhor aproximação de uma senóide, pode-se atrasar a fase por meio do 

disparo dos tiristores, como mostrado na (Figura 13d). A carga recebe um semi-ciclo 

completo da fonte em seu período de pico, com o aumento em graus no ângulo de 

disparo quando se aproxima da tensão zero na carga, essa operação controlada pela 

fase reduz o conteúdo harmônico se comparado com a forma de onda anterior. A 

forma de onda de corrente desenhada na (Figura 13e), mostra que a corrente de 

alimentação é muito distorcida.  

 O foco principal deste trabalho está relacionado ao item a seguir, pois se trata 

dos inversores de freqüência, dispositivos eletrônicos para variação de velocidade de 

motores de indução sendo de fundamental importância nas indústrias.   
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 A Fórmula (5) descrita anteriormente indica que podemos atuar em dois 

parâmetros no intuito de variar a velocidade, porém a utilização de inversores de 

freqüência atualmente compreende o método mais eficiente para controlar a 

velocidade dos motores de indução. Os inversores transformam a tensão da rede, de 

amplitude e freqüência constantes, em uma tensão de amplitude e freqüência 

variáveis. Variando-se a freqüência da tensão de alimentação do motor, varia-se 

também a velocidade do campo girante e conseqüentemente a velocidade mecânica 

de rotação da máquina. Inversores estáticos indiretos de freqüência com tensão 

imposta PWM são atualmente os equipamentos mais empregados para a 

alimentação de motores de baixa tensão nas aplicações industriais que requerem 

variação de velocidade. 

2.5.1 Blocos componentes no inversor de freqüência.

Na (Figura 14), temos uma representação dos quatro blocos que compõe os 

inversores de freqüência. 

������ ¶Ê � Ë¦ ¬ � ¬ � ¥�¥¢��¹
Fonte: (Inversores de freqüência- Teoria e Aplicações, 2010, p.56). 
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2.5.2 Unidade Central de Processamento (CPU). 

A CPU de um inversor de freqüência pode ser formada por um 

microprocessador ou por um micro controlador, dependendo apenas do fabricante. É 

neste bloco que todas as informações (parâmetros e dados do sistema) estão 

armazenadas, visto que também uma memória está integrada a este conjunto. A 

CPU não apenas armazena os dados e parâmetros relativos ao equipamento, como 

também executa a função mais vital para o funcionamento do inversor que é a 

geração dos pulsos de disparo para os IGBT's, por meio de uma lógica. 

2.5.3 Interface Homem/Máquina (IHM). 

 É o bloco de interação entre o usuário e a máquina, com este dispositivo 

podemos visualizar diferentes grandezas do motor e os parâmetros existentes no 

inversor através do (display), bem como parametrizar o inversor de acordo com a 

aplicação usando as (teclas). 

2.5.4 Interface Eletrônica. 

 Permite a comunicação e conexão com dispositivos externos. Neste bloco 

poderão existir módulos de rede de comunicação, entradas e saídas de sinais 

analógicos como 0 a 10 V ou 4 à 20mA, entradas digitais, saídas programáveis, entre 

outras.  
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2.5.5 Etapa de Potência. 

 Esta etapa é constituída por um circuito retificador de potência, que através do 

barramento DC, alimenta um módulo com seis IGBT’s 

 A arquitetura de um inversor de freqüência mostrada na (Figura 15) é 

composta por três seções. 

������ ¶� � Ì�¡��¢�¢��� �� �¢�� ��  ¢Í¥¬��¹
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 

Etapa retificadora: Consiste em uma ponte retificadora trifásica como mostrado na 

(Figura 16), onde seis diodos ou tiristores, que permitem a passagem da corrente em 

apenas uma direção; do anodo (A) para o catodo (k), não sendo possível controlar a 

intensidade da corrente. A tensão de entrada é retificada proporcionando uma saída 

com tensão contínua porem com certa ondulação ou “ripple” que será minimizado no 

link DC.  

������ ¶£� ©�Î�  ��¢�«�¬�� ��¹
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 
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Barramento ou Link DC: Ocorre a regulação da tensão retificada com 

armazenamento de energia por meio de um banco de capacitores que minimizam as 

ondulações de tensão, a fim de ser utilizada pela etapa inversora conforme visto na 

(Figura 17). Teremos uma tensão contínua +V/2 (positiva) e uma –V/2 (negativa) em 

relação à terra, esta etapa alimenta a etapa inversora constituída por seis 

transistores de potência denominados IGBT’s, que com uma lógica fornecida pelo 

circuito de controle, atuam de modo a alterar o sentido da corrente que atua sobre o 

motor. 

������ ¶Ï � Forma de onda com e sem filtro.
Fonte: (Mecatrônica Atual- N°41, 2009).

 Quando o motor está a vazio ou com cargas leves, a tensão no link DC tende 

a estabilizar no valor igual a 2 rederede VV 41,1≅ . Porem quando o motor está em plena 

carga, à tensão tende ao valor
rederede VV 35,12)/3( ≅π . Nesta etapa, adicionaremos 

alguns módulos extras essenciais para um correto funcionamento do inversor de 

freqüência, vistos na (Figura 18). 

������ ¶¨ � Link DC, circuitos de pré-carga e módulo de frenagem.
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 
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Módulo de Pré-Carga: Ao energizar o inversor de freqüência, uma tensão 

relativamente alta será entregue aos capacitores do Link DC, que estarão 

inicialmente descarregados, por se tratar de uma capacitância elevada submetida a 

uma tensão também elevada, teremos um alto pico de corrente, podendo causar 

danos ao inversor. Uma maneira simples de controlar esta corrente, é utilizar um 

circuito de pré-carga, conforme mostrado na (Figura 19); ele possibilita a pré-carga 

suave do capacitor utilizando um resistor em série; o mesmo é curto-circuitado 

quando a tensão do barramento DC estiver próxima de sua tensão nominal. 

������ ¶° � ±��¬��¢  �� �®�¬����¹
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 

Módulo de Frenagem: Tem como objetivo remover a energia devolvida ao link DC, 

por cargas regenerativas quando estas são desaceleradas, a fim de evitar uma sobre 

tensão. Um comparador compara a tensão de referência pré-ajustada com a tensão 

do link DC, se esta for maior, o comparador envia um sinal a um circuito eletrônico, 

que através de resistores dissiparão a energia em forma de calor como mostrado na 

(Figura 20). 

������ Ð� � ÑÒ��¦  �� «��¥����¹
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 
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Etapa Inversora: Uma vez retificado e filtrado, o sinal deverá novamente ser 

convertido em alternado, está função é atribuída a um conjunto de IGBT’s que 

operam em corte (chave aberta) e saturação (chave fechada) obedecendo a uma 

lógica previamente estabelecida. Em aplicações com cargas indutivas, como é o 

caso do inversor de freqüência, pode aparecer tensões inversas contra as quais os 

IGBT’s devem ser protegidos, esta proteção é feita com o uso de diodos ligados em 

antiparalelo com o coletor e o emissor para evitar que uma elevada tensão reversa 

seja aplicada a eles como mostrado na (Figura 21). 

������ Ð¶ Ó ÔÕËÖ×� ¬ � � ¢�Î�  �� ¢�¥�Ø�� �¥Â�����.
Fonte: (Mecatrônica Atual- N°41, 2009). 

2.5.6 Controle de Chaveamento. 

 Como a maioria dos inversores utilizados são trifásicos, a (Figura 22), exibe 

um inversor trifásico com uma lógica de controle para os passos de disparo dos 

IGBT’s, de maneira a gerar uma tensão de saída alternada e defasada 120º tudo 

para que o sinal seja fiel ao original e mais próximo possível a uma onda senoidal. 

������ ÐÐ � ������¥¢�Î�  ���  ��ÎØ�� � � ÔÕËÖ×�¹
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 
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 Como temos seis IGBT’s, devemos ligá-los de três em três, como temos oito 

possíveis combinações, apenas seis serão válidas, conforme mostrado na (Tabela 

01).  

Tabela 01 - Combinações para acionamento dos IGBT’s.

ÙÚÛÜÝÞ ßàÛáÝâãÚâÝã äÝ åâÝæçèÛéêë ì íÝÚâêë Ý îïðêéëñões, 2010, p.64). 

 Para melhor compreender o funcionamento, será feita a análise de uma das 

combinações e as restantes seguem o mesmo raciocínio. No 1º tempo temos os 

transistores T1, T2, T3 ligados e, os restantes desligados, conforme mostrado na 

(Tabela 02). O barramento CC possui uma referência central (terra), pois teremos 

+V/2 e –V/2 como tensão CC, como o motor é trifásico, é necessário que as tensões 

de linha Vrs, Vst, Vtr estejam defasadas 120º, para este primeiro chaveamento 

temos: 

 Vrs= +V/2 - V/2= 0                                                                                           (6) 

 Vst= +V/2 - (-V/2) = +V                                                                                    (7) 

 Vtr= -V/2 - V/2= -V                                                                                           (8) 

Tabela 2 - Tensões aplicadas ao motor nos respectivos intervalos de tempo.

ÙÚÛÜÝÞ ßàÛáÝâãÚâÝã äÝ åâÝæçèÛéêë ì íÝÚâêë Ý îïðêéëñões, 2010, p.65). 

Colocando o quadro em um diagrama de tempos, como mostrado na (Figura 

23), temos as três fases defasadas, como é esperada a tensão para acionar um 

motor de indução. De acordo com a variação de modulação da freqüência de 

chaveamento desses transistores, a velocidade de rotação do motor aumenta ou 

diminui proporcionalmente no tempo. 
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Fonte: (Inversores de freqüência - Teoria e Aplicações, 2010, p.65). 

2.5.7 Modulação por Largura de Pulso (PWM). 

 A modulação é um processo usado para se obter uma amostra de sinais a 

partir de uma onda qualquer. Na modulação por pulsos encontramos três formas 

diferentes de se obter o sinal modulado: modulação por amplitude de pulsos (PAM –

Pulse Amplitude Modulation), por posição de pulsos (PPM – Pulse Position 

Modulation), e por largura de pulso (PWM – Pulse Width Modulation).  

 A (Figura 24), mostra como é o sinal resultante de cada uma dessas 

modulações. A PAM consiste em amostras regularmente espaçadas no tempo, 

largura fixa e tensão igual ao sinal no instante que é amostrado. Na PPM as 

amostras são representadas por pulsos de amplitude e largura fixas, porém sua 

posição no tempo é proporcional à tensão da amostra no instante da amostragem. 

Por fim, a PWM consiste de amostras representadas por pulsos de amplitude fixa e 

largura proporcional à tensão do sinal no instante da amostragem.  
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ølsos.
Fonte: (Inversores de freqüência - Teoria e Aplicações, 2010, p.66) 

 Como a modulação por largura de pulsos (PWM) é o tipo de modulação mais 

comumente usado para a geração de ondas trifásicas de freqüência ajustável, é 

descartada aqui a análise dos demais tipos de modulação de pulsos. Em termos de 

controle da onda de saída de um inversor, temos dois tipos de PWM: O PWM 

controlado por onda senoidal e o PWM vetorial. Este último, chamado de SVPWM 

(Space Vector PWM), é muito usado para controles dos semicondutores de potência 

em um inversor de freqüência de média tensão. Porém, suas únicas diferenças estão 

relacionadas às distorções harmônicas na saída do inversor, e nas perdas de 

potência nos chaveamentos dos semicondutores de potência, que em ambos os 

casos o SVPWM leva pouca vantagem em relação ao PWM com modulação 

senoidal. A largura instantânea do pulso é uma função do sinal modulante dada por: 

)(.)( 0 teKt m+= ττ                                                                                            (9) 

Onde:  

)(tτ  é a largura instantânea do pulso; 

 K é a constante do circuito modulador, capaz de converter as variações de 

tensão de )(tem  em variações de largura de )(tτ .  

 K= s/V (segundo por volt). 

Como os transistores trabalham como chaves de “liga ou desliga”, a forma de 

onda de tensão de saída do inversor de freqüência é sempre quadrada, para obter 
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uma tensão de saída mais próxima da senoidal, os transistores chaveiam modulando 

sua largura de pulso. O controle da PWM senoidal usa uma onda senoidal de tensão 

como referência para cada fase de saída do inversor. É através do período dessa 

onda que se obtém a freqüência da tensão de saída. Na (Figura 25), temos uma 

exemplificação, onde a tensão trifásica senoidal de referência de baixa freqüência 

(US) é sobreposta por uma tensão triangular de alta freqüência (U�), é na interseção 

dessas ondas que são gerados os pulsos que farão com que os semicondutores 

sejam ligados ou desligados, resultando em um sinal alternado com freqüência fixa e 

largura de pulso variável. 

õö÷øùú û� ý ùö�	ö
ö� �� �ø�	ö��ú���F� �� 	��Fù��údo por senóide.
Fonte: (Inversores de freqüência - Teoria e Aplicações, 2010, p.66). 

 Os parâmetros para o correto funcionamento da Modulação PWM serão:  

1) Sinal de Referência: para se obter um sinal na saída do acionamento de 

forma desejada, é necessário compará-lo com um sinal de tensão, chamado sinal de 

referência, que seja a imagem da tensão de saída buscada. Nos inversores de 

freqüência este sinal de referência é senoidal, pois o que se busca na saída é uma 

tensão alternada. Em sistemas trifásicos é necessária a utilização de três sinais 

senoidais defasados em 120º, portanto, se é desejado uma freqüência de 60 Hz na 

saída, deve-se aplicar um sinal de referência com as mesmas características, 

conforme (Figura 26). 
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õö÷øùú û� ý þö�ú� �� ù���ù��	öú 
úùú ø� ÿöÿF��ú Fùöfásico.
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 

Segundo Franchi (2010, p.68) “[...] “quanto maior for a freqüência de 

chaveamento, mais senoidal será a forma de onda resultante, embora o ruído seja 

aumentado significativamente, pois ele é proporcional a freqüência de 

chaveamento... ”[...]”. 

2) Sinal de Portadora: é um sinal de alta freqüência, na ordem de kHz que é 

responsável pela definição da freqüência de chaveamento e razão cíclica. Deve ser 

no mínimo duas vezes maior que o sinal de referência (Teorema de Nyquist), mas na 

prática, é necessário pelo menos 10 vezes para que se tenha uma boa reprodução 

do sinal na saída do conversor. Este sinal será responsável pela freqüência de 

chaveamento dos semicondutores do circuito de potência do acionamento, em 

inversores de freqüência normalmente utiliza-se como portadora um sinal triangular, 

conforme a (Figura 27). 

Figura 27 - Sinal triangular.
Fonte: (www.joinville.udesc.br/portal/professores/mezaroba/materiais/Modulacao_PWM.pdf). 

3) Modulador: é o circuito responsável em comparar o sinal de referência com 

a portadora. A largura do pulso na saída do modulador varia de acordo com a 

amplitude do sinal de referência em comparação com o sinal portador. Tem-se assim 
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a modulação por largura de pulso – PWM. Na (Figura 28), tem-se um exemplo do 

circuíto modulador. 

õö÷øùú û� ý ����
�� �� ÷�ùú��� �� ÿö�ú� ���ø�ú���
Fonte: (www.joinville.udesc.br/portal/professores/mezaroba/materiais/Modulacao_PWM.pdf). 

 As formas de onda nas entradas e saídas do comparador estão demonstradas 

na (Figura 29); em sistemas trifásicos utilizam-se três moduladores PWM.  

õö÷øùú û� ý þö�ú� �� ÿú��ú �� ���ø�ú��ù�
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 

 O sinal de saída é modulado de acordo com o sinal de referência, nota-se que 

quanto mais a referência se aproxima do pico, mais largo fica o pulso e quanto mais 

se afasta mais estreito fica. 

 Alterando a freqüência de referência também altera a freqüência de saída 

modulada, lembrando que nesta parte ocorre a inversão de fase como mostrado na 

(Figura 30). 
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õö÷øùú �� ý õ�ù�ú �� ���ú �� ø� ÿö�ú� Fùö��ÿö	��
Fonte: (Clube da eletrônica, 2009). 

2.5.8 IGBT’s. 

 O IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor), ou (Transistor Bipolar de porta 

isolada), está aliado à facilidade de acionamento dos MOSFET com as pequenas 

perdas em condução dos transistores bipolares de potência. Sua velocidade de 

chaveamento é superior à dos transistores bipolares. Os limites atuais de tensão e 

corrente em dispositivos únicos estão em torno de 2 kV e 1000 A, o que indica que 

tal componente pode ser utilizado (quando associado em série ou em paralelo) em 

aplicações de média potência.  

 A estrutura do IGBT é similar à do MOSFET, mas com a inclusão de uma 

camada P+ que forma o coletor do IGBT, como se vê na (Figura 31). Em termos 

simplificados pode-se analisar o IGBT como um MOSFET no qual a região N- tem 

sua condutividade modulada pela injeção de portadores minoritários (lacunas), a 

partir da região P+, uma vez que J1 está diretamente polarizada. Esta maior 

condutividade produz uma menor queda de tensão em comparação a um MOSFET 

similar.  

 O circuito de disparo controla diretamente a tensão da porta do MOSFET 

interno do IGBT, portanto sua corrente de dreno é a corrente de base do transistor 

bipolar, uma vez que as características de ligação são determinadas em grande 
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parte pelo MOSFET, as perdas durante esta etapa estão associadas à impedância 

do circuito de entrada do IGBT, e quanto mais rápido este for, maior sua 

sensibilidade a impedância de entrada da porta. 

õö÷øùú �� ý �ÿFùøFøùú  �ÿö	ú �� ø� !"#$�
Fonte: (Utilizando eletrônica, 2009, p.190). 

 A máxima tensão suportável é determinada pela junção J2 (polarização direta) 

e por J1 (polarização reversa). Como J1 divide duas regiões muito dopadas, conclui-

se que um IGBT não suporta tensões elevadas quando polarizado reversamente.  

 Os IGBT’s apresentam um tiristor parasita. A construção do dispositivo deve 

ser tal que evite o acionamento deste tiristor, especialmente devido às capacitâncias 

associadas à região P, a qual se relaciona com a região do gate do tiristor parasita. 

Os modernos componentes não apresentam problemas relativos a este elemento 

indesejado. 

 Para o desligamento, no entanto, tais portadores devem ser retirados. Nos 

transistores bipolares de potência isto se dá pela drenagem dos portadores via base, 

o que não é possível nos IGBT’s, devido ao acionamento isolado. A solução 

encontrada foi a inclusão de uma camada N+, na qual a taxa de recombinação é 

muito mais elevada do que na região N-. Desta forma, as lacunas presentes em N+ 

recombinam-se com muita rapidez, fazendo com que, por difusão, as lacunas 

existentes na região N- refluam, apressando a extinção da carga acumulada na 

região N-, possibilitando o restabelecimento da barreira de potencial e o bloqueio do 

componente. A (Figura 32), mostra a comparação de alguns componentes de 

potencia com suas respectivas características. 
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õö÷øùú �û ý &�úÿÿö�ö	ú��� ��ÿ 
ùö�	ö
úöÿ �öÿ
�ÿöFö'os semicondutores de potência. 
Fonte: (Utilizando eletrônica, 2009, p.194). 

2.5.9 Característica dos Motores de Indução Acionados por Inversor de 

Freqüência. 

 A máxima capacidade de torque (torque máximo) do motor limitará a 

velocidade máxima na qual a operação em potência constante é possível. Uma 

forma aproximada de verificar o limite máximo de velocidade respeitando os critérios 

da norma NEMA, é aplicando a equação a seguir: 

( )[ ]5,1//. nommáxbasemáx CCRPMRPM =                                                                (10) 

 O motor deve ser capaz de produzir um torque de partida no mínimo igual a 

140% do torque nominal, absorvendo no máximo 150% da corrente nominal, quando 

alimentado por inversor de freqüência. 

O torque desenvolvido pelo motor de indução segue a seguinte equação. 
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21 .. ImKT φ=                                                                                              (11) 

 E o fluxo magnetizante, desprezando-se a queda de tensão ocasionada pela 

resistência e pela reatância dos enrolamentos estatóricos, vale: 

1

1
2 .
f

V
Km=φ                                                                                                     (12) 

Onde: 

 T: torque ou conjugado disponível na ponta de eixo (N.m); 

φ m: fluxo de magnetização (Wb); 

 I2: corrente rotórica (A), depende da carga; 

 V1: tensão estatórica (V); 

 K1 e K2: constantes dependentes do material e do projeto da maquina. 

 Admitindo-se, que a corrente depende da carga e que essa é constante 

(portanto, corrente praticamente constante), percebe-se, que variando 

proporcionalmente a amplitude e a freqüência da tensão de alimentação, o fluxo e, 

conseqüentemente, o torque permanecem constantes. O motor fornece assim um 

ajuste continuo de velocidade e conjugado com relação à carga mecânica. As perdas 

podem ser minimizadas de acordo com as condições de carga, mantendo-se 

constante o escorregamento do motor em qualquer velocidade, para a mesma carga.

A partir das equações acima, obtém-se o gráfico conforme a (Figura 33). 

õö÷øùú �� ý &��
�ùFú���F� �� F�ù)ø� �� ù��ú��� ú� úumento de velocidade.
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.06). 
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A variação da relação V1/f1 e feita linearmente até a freqüência base (nominal) 

do motor. Acima dessa, a tensão é máxima (igual á nominal) e permanece constante, 

havendo então apenas a variação da freqüência aplicada ao enrolamento estatórico 

do motor, conforme representado na figura anterior; assim, acima da freqüência base 

caracteriza-se a chamada região de enfraquecimento de campo, onde o fluxo 

decresce com o aumento da freqüência, provocando também a diminuição de torque. 

A curva característica torque x velocidade do motor acionado por inversor de 

freqüência esta representada na (Figura 34). 

õö÷øùú �ü ý +�÷ö�� �� ���ùú)ø�	ö���F� �� 	ú�
��
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.06). 

 Nota-se, portanto, que o torque permanece constante até a freqüência base e 

decresce gradativamente acima desta. Como Potência = Torque X Rotação, a 

potência útil do motor cresce linearmente até a freqüência base e permanece 

constante acima desta, conforme pode ser observado na (Figura 35). 

õö÷øùú �� ý "ù��ö	� �� 
�F��	öú �� ù��ú��� ú� F�ù)øe x velocidade.
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.06). 
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 A (Figura 36), mostra a curva característica de “Corrente x Velocidade” e 

“Torque x Velocidade” do motor de indução, também indica que a partir do valor do 

torque equivalente a 150% do nominal (área de trabalho intermitente) as duas curvas 

apresentam o mesmo comportamento. Isso significa que torque e velocidade têm um 

comportamento linear com a corrente.

õö÷øùú �� ý &øù'ú 	úùú	F�ù�ÿFö	ú �� F�ù)ø��
Fonte: (Guia de Aplicação de Inversores de Freqüência, 2009, p.61). 

 Vejamos agora o comportamento da curva característica do “(torque x 

velocidade)”, quando o motor é alimentado pelo inversor de freqüência. A (Figura 

37), mostra um conjunto de curvas para diferentes velocidades, para um motor de 

quatro pólos.  

õö÷øùú �- ý &��
�ùFú���F� �� F�ù)ø� 
úùú �ö��ù��F�ÿ velocidades. 
Fonte: (Guia de Aplicação de Inversores de Freqüência, 2009, p.62). 
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A 60 Hz a curva característica do motor é igual a um motor ligado diretamente 

na rede, no momento em que diminuímos a freqüência para 30 Hz a velocidade 

síncrona será de 900rpm, novamente para torque nominal o escorregamento será o 

nominal equivalente a 50rpm, e a velocidade do motor será 850rpm. É interessante 

observar que diminuindo a velocidade pela metade a velocidade síncrona também 

cai pela metade, pois sempre tem uma diferença constante equivalente ao 

escorregamento. Outra característica importante do acionamento de motores com 

inversores de freqüência é que a corrente de partida é praticamente da ordem da 

corrente nominal, e que alimentando o motor a partir de 3 ou 4 Hz, podemos obter 

no rotor um torque de 150% do nominal, suficiente para acionar qualquer carga 

acoplada na ponta do eixo.    

2.5.10 A Influência da Variação de Velocidade no Rendimento do Motor.   

O efeito da variação de velocidade sobre o rendimento do motor pode ser 

entendido a partir da análise do gráfico da potência útil do motor mostrado na (Figura 

38), quando alimentado por inversor em função da sua freqüência de operação. 

õö÷øùú �� ý "ù��ö	� �ú 
�F��	öú .Fö� �� ��F�ù ú�ö��ntado por inversor de freqüência. 
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.12). 

 Se a freqüência base é 60 Hz, por exemplo, tem-se para as situações acima: 

uHz PP =60                                                                                                         (13) 
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 Considerando que as perdas do motor sejam compostas fundamentalmente 

por perdas Joule (Pj) e perdas no ferro (Pfe) e assumindo que as perdas Joule 

compreendam a maior componente de perdas, então o rendimento do motor deve 

cair nas baixas freqüências, nas quais a potência útil do motor é diminuída e, embora 

as perdas no ferro (dependem da freqüência) diminuam um pouco, as perdas Joule 

(dependem da corrente ao quadrado) praticamente se mantém para uma carga de 

torque constante, de modo a não haver significativa variação global das perdas. 

 As equações a seguir explicam isso. Definindo-se rendimento como: 

PerdasP

P

P

P

u

u

abs

u

�+
==%η                                                                                 (15) 

 e, pelas considerações acima, 

ife PPPerdas +≅�        ( )
fei PP �                                                                       (16) 

 a seguinte situação decorre da redução de velocidade: 

u

feife

P

ctePerdasPPJctePP

↓

≅��>>≅+↓ )( } ↓↓ %η                                     (17)                

                                                                                                                      

2.5.11 Métodos de Controle dos Inversores de Freqüência. 

 Os dispositivos de partidas que usam PWM como modo de controle, possuem 

diferentes níveis de desempenho baseados em algoritmos de controle. Existem dois 

tipos básicos de controle largamente utilizados; o escalar (volts/Hz) e o vetorial. 
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 As principais diferenças entre os dois tipos de controle são que o controle 

escalar só considera as amplitudes das grandezas elétricas instantâneas (fluxos, 

correntes e tensões), referindo-as ao estator e, seu equacionamento baseia-se no 

circuito equivalente do motor, ou seja, são equações de regime permanente. Já o 

controle vetorial admite a representação das grandezas elétricas instantâneas por 

vetores, baseando-se nas equações espaciais dinâmicas da máquina, com as 

grandezas referidas ao fluxo enlaçado pelo rotor, ou seja, o motor de indução e visto 

pelo controle vetorial como um motor de corrente continua, havendo regulação 

independente para torque e fluxo. 

 Controle Escalar: Baseia-se no conceito original do inversor de freqüência: 

impõe no motor uma determinada tensão/freqüência, visando manter a relação V/f 

constante, ou seja, o motor trabalha com fluxo aproximadamente constante. É 

aplicado quando não há necessidade de respostas rápidas a comandos de torque e 

velocidade e é particularmente interessante quando ha conexão de múltiplos motores 

a um único inversor. O controle é realizado em malha aberta e a precisão da 

velocidade é função do escorregamento do motor, que varia em função da carga, já 

que a freqüência no estator é imposta. Para melhorar o desempenho do motor nas 

baixas velocidades, alguns inversores possuem funções especiais como a 

compensação de escorregamento (atenuação a variação da velocidade em função 

da carga) e o boost de tensão (aumento da relação V/f para compensar o efeito da 

queda de tensão na resistência estatórica), de maneira que a capacidade de torque 

do motor seja mantida. O bobinado dos motores apresenta dois parâmetros que 

definem suas características. Um deles é a resistência ôhmica R (Ohm) e a outra é a 

sua indutância L (Henry). A resistência depende do tipo de material (cobre) e do 

comprimento do fio com qual é feito o bobinado. Já a indutância depende 

fundamentalmente da geometria (forma) do bobinado e da interação com o rotor. 

 Fazendo uma análise simples podemos dizer que a corrente que circulará pelo 

estator do motor será proporcional ao valor da resistência “R” e ao valor da reatância 

indutiva “XL” que é dependente da indutância L e da freqüência “f”. Assim: 
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LfX L ..2π=                                                                                               (18) 

e  

2/12 )( lXR

V
VI

+
=                                                                                             (19) 

                                                                                                 

 Para valores de freqüência acima de 30 Hz o valor da resistência é muito 

pequena quando comparada com o valor da reatância indutiva; desta maneira 

podemos, nesta aproximação e, para um método de controle simples como o 

escalar, desprezá-lo. Assim temos que o valor da corrente será proporcional à tensão 

de alimentação “V”, à indutância “L” e a freqüência “f”. O valor de indutância é uma 

constante do motor, mas a tensão e a freqüência são dois parâmetros que podem 

ser controlados pelo inversor de freqüência. A estratégia de controle “V/F constante” 

varia a tensão proporcionalmente com a variação da freqüência de alimentação (e da 

reatância indutiva), para obter no estator uma corrente constante da ordem da 

corrente nominal do motor, como mostra a (Figura 39). 

123678 9: ; <7=>2?@ AB 7BC8DE@ BGH7B HBGIE@ J >7BKLência. 
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.56). 

 Como se pode observar acima de 60 Hz a tensão não pode continuar subindo, 

pois já atingiu a tensão máxima (rede), é a partir deste ponto que o torque do motor 

diminui, entrando na região de enfraquecimento de campo conforme visto na (Figura 

34) do item anterior. Para freqüência abaixo de 30 Hz o termo correspondente a 
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resistência R do estator, que foi desprezado anteriormente, começa a ter influência 

no cálculo da corrente. Desta forma para baixas freqüências, mantendo-se a 

proporcionalidade entre a freqüência e a tensão, a corrente e conseqüentemente o 

torque do motor diminuem consideravelmente. Para que isso seja evitado, a tensão 

do estator em baixas freqüências deve ser aumentada através de um método de 

compensação de I x R, conforme a (Figura 40). 

123678 NO ; P@QRBGI8DE@ AB S J TU
Fonte: (Guia Técnico - Motores de indução alimentados por inversores de freqüência, 2009.p.56). 

 O controle escalar é o mais utilizado em aplicações simples que não requerem 

elevada dinâmica, nem elevada precisão ou controle de torque. Um inversor com 

controle escalar pode controlar a velocidade do motor com uma precisão de até 0,5% 

da rotação nominal para sistemas sem variação de carga, e de 3% a 5% com 

variação de carga de 0 a 100% do torque nominal. 
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controle ������-� a corrente do motor em dois vetores: um que produz o fluxo 

magnetizante (Id) e outro que produz torque (Iq), regulando separadamente o torque 

e o fluxo, a corrente total é a soma vetorial destas duas componentes, o torque 

produzido no motor é proporcional ao produto vetorial das duas componentes, a 

qualidade com a qual estas componentes são identificadas e controladas define o 

nível de desempenho do inversor. O controle vetorial pode ser realizado em malha 

aberta (“sensorless”) ou em malha fechada (com realimentação). 

Com realimentação – requer a instalação de um sensor de velocidade (por exemplo, 

um encoder incremental). Este tipo de controle permite uma maior precisão no 

controle da velocidade, bem como maior precisão no controle do torque, inclusive em 

rotação zero, tendo como exemplo: 

  Regulação de Velocidade: 0,01% 

  Regulação de Torque: 5% 

  Faixa de Variação de Velocidade: 1: 1000 

  Torque de partida: 200% máx. 

  Torque máximo (não contínuo): 200% 

Sensorless - (Sem sensor), mais simples que o controle com sensor, apresenta 

limitações de torque principalmente em baixíssimas rotações. Em velocidades 

maiores é similar ao controle vetorial com realimentação. A seguir alguns valores 

típicos para este caso: 

  Regulação de Velocidade: 0,3% 

  Regulação de Torque: 5% (Somente acima de 3 Hz) 

  Faixa de Variação de Velocidade: 1: 100 

  Torque de partida: 150% máx. 

  Torque máximo (não contínuo): 150% 
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 Os inversores de freqüência geralmente usam dispositivos não lineares, como 

diodos e transistores para converter um sinal CA em CC. Os retificadores geram uma 

corrente não senoidal e distorcem a tensão no sistema de alimentação, portanto 

causam perdas adicionais e, são as maiores fontes de interferências 

eletromagnéticas. A distorção harmônica, assunto a ser tratado no item a seguir, 

pode ser visto como um tipo de poluição elétrica em um sistema de potência 

podendo afetar outros equipamentos conectados ao sistema.    

XYZ [\]^_`a b\ c^]defgh^i j\kai gfl\]ia]\i b\ m]\nÜÊNCIA. 

 O sistema (motor + inversor de freqüência) é visto pela fonte de alimentação 

como uma carga não linear, cuja corrente possui harmônicas (componentes de 

freqüências múltiplas da freqüência da rede). A distorção harmônica pode ser vista 

como um tipo de poluição elétrica em um sistema de potência, sendo preocupante 

devido ao fato de poder afetar outros equipamentos conectados ao sistema. Todo 

equipamento de potência está limitado a valores máximos de distorções harmônicas.  

Segundo Franchi (2010, p.165) “[...] “correntes harmônicas causam distorção 

da forma de onda da tensão, afetam o desempenho de outros equipamentos e, 

produzem perdas adicionais e aquecimentos... ”[...]”. 

A freqüência fundamental do sistema de distribuição no Brasil é de 60 Hz, 

uma freqüência harmônica é a senoidal múltipla da freqüência fundamental. Na 

(Tabela 03), veremos exemplos de freqüências harmônicas. 

Tabela 03 - Exemplos de freqüências harmônicas da freqüência fundamental. 

opqrst uvqwsxypxsy zs {xs|}~q��� � �spx�� s �������ões, 2010, p.161). 
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Uma carga linear é aquela que fornece uma corrente puramente senoidal 

quando conectada á uma fonte de tensão senoidal, como por exemplo, resistores, 

capacitores e indutores. Muitos dos dispositivos tradicionais conectados a um 

sistema de distribuição de energia, como transformadores, motores elétricos e 

aquecedores resistivos têm características lineares. Uma carga não linear é aquela 

que fornece uma corrente não senoidal quando conectada a uma fonte senoidal de 

corrente, como, por exemplo, ponte de diodos, ponte de tiristores, entre outros. A 

(Figura 41), indica uma forma de onda de corrente não senoidal, ou forma de onda 

distorcida. 

������ �� � ����� �� ���� �� �����������
Fonte: (Inversores de freqüência - Teoria e Aplicações, 2010, p.161). 

A THD (Total Harmonic Distortion) é a chamada taxa de distorção harmônica 

global, sendo assim temos uma relação entre o valor da freqüência fundamental 

medida na saída do sistema de transmissão e o valor de todas as harmônicas, 

através da seguinte equação: 
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 Sendo 
Naaaa ,,, 432  os coeficientes do conteúdo harmônico e 1a o coeficiente 

da freqüência fundamental. Um valor inferior a 5% pode ser considerado normal, 

valores entre 5 e 8% revelam um sinal com distorção harmônica significativa. Sendo 

um valor superior a 8%, revela uma distorção harmônica bastante elevada.  
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 O próximo item contém informações sobre um dos equipamentos essenciais 

utilizados nas indústrias para geração de ar comprimido. 

XY� hadj]\iia]\i b\ ^] ba �gja j^]^m iaY

 Os compressores são equipamentos que elevam a pressão do ar através de 

sistemas mecânicos, em geral, são acionados por motores elétricos ou de 

combustão interna. Basicamente os compressores se classificam em dois grupos 

distintos: o de deslocamento positivo; onde o aumento de pressão é obtido quando 

se encerra o volume de um gás num espaço fechado, e posteriormente o volume é 

reduzido por ação mecânica e os dinâmicos; nesse tipo de compressor o aumento da 

pressão é obtido imprimindo-se energia cinética ao gás que tem um fluxo contínuo e 

convertendo-se essa energia em pressão através de um difusor. 

 Um compressor parafuso típico visto na (Figura 42), é uma máquina de 

deslocamento positivo que possui dois rotores acoplados que não se tocam entre si, 

nem com a carcaça e que são montados em mancais para fixar suas posições na 

câmara de trabalho numa tolerância estreita em relação à cavidade cilíndrica, não 

havendo necessidade de lubrificação dentro da câmara de compressão.  

������ �¡ � ���¢������ �� �� �� ��¢� ¢���£����
Fonte: (Revista Mecatrônica Atual - N°, 2006). 

 O rotor macho tem um perfil convexo, ao contrário do rotor fêmea, que possui 

um perfil côncavo. A forma básica dos rotores é semelhante a uma rosca sem-fim, 

com diferentes números de lóbulos nos rotores macho e fêmea, o gás é comprimido 

simplesmente pela rotação dos rotores acoplados. Este gás percorre o espaço entre 

os lóbulos enquanto é transferida axialmente da sucção para a descarga. Quando os 
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rotores giram, os espaços entre os lóbulos se abrem e aumentam de volume. O gás 

então é succionado através da entrada e preenche o espaço entre os lóbulos, 

quando os espaços entre os lóbulos alcançam o volume máximo, a entrada é 

fechada.

A regulagem de capacidade ou alívio do compressor é usualmente feita por 

uma válvula que fecha o suprimento de ar ao compressor. A tubulação de descarga é 

provida de uma válvula de retenção que fecha quando não há demanda de ar. 

Quando aliviado, o ar é conduzido através de uma passagem do elemento de alta 

pressão para a admissão a fim de evitar que o compressor se transforme numa 

bomba de vácuo. 

A válvula de retenção inserida na tubulação de descarga também serve pra 

evitar que o compressor trabalhe como um motor pelo retorno do ar sob pressão da 

linha e do reservatório, quando o compressor está parado. A capacidade de um 

compressor deve ser regulada para se adaptar ao sistema de demanda real. 

Usualmente, a pressão de descarga é a variável de controle. O tipo de controle 

depende da característica do compressor, do acionador e da rede de distribuição, e 

pode ser dividido em contínuo (variação da velocidade, estrangulamento da 

admissão) ou descontínuo (liga – desliga).  

    

XY¥ ^j]\i\f�^_`a \ ^f¦kgi\ bai b^baiY

 Este trabalho propõe analisar a otimização das linhas de ar comprimido, 

através da variação de velocidade usando inversores de freqüência para 

acionamento dos motores de indução trifásicos acoplado aos compressores de ar do 

tipo parafuso.

 Através dos conhecimentos adquiridos no referencial teórico, teremos 

condições de entender e analisar os dados que foram coletados pelos analisadores 

de energia RE 2000 instalados nos equipamentos eletrônicos que acionam os dois 

compressores usados na planta da empresa em questão, a fim de comprovar uma 

possível economia de energia com relação à variação de velocidade quando o 

compressor entra em estado de alívio. Com relação aos analisadores de energia, 

eles são utilizados para medições de grandezas elétricas, como potência ativa (kW), 
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potência reativa (kvar), corrente elétrica (A), tensão (V) e fator de potência. Os 

registros podem ser armazenados em diversos intervalos de tempo, variando de 

segundos a minutos, conforme o ajuste do  equipamento. A partir das medições são 

confeccionados gráficos para serem analisados. 

  Atualmente, os compressores de ar instalados na maioria das indústrias 

trabalham em regime intermitente, ou seja, alternando seu funcionamento ora em 

carga e ora em alívio. Entretanto, quando em alívio esses compressores estão 

consumindo energia elétrica, contribuindo para baixar o fator de potência das 

instalações industriais, além de estarem acelerando seu desgaste mecânico, 

reduzindo sua vida útil e aumentando os custos de manutenção do equipamento.  

 Com a política de economia de energia sendo divulgada em todo e qualquer 

meio de comunicação, percebeu-se que havia a necessidade de comprovar com 

testes dentro do parque fabril a economia de energia gerada pelo inversor de 

freqüência instalado no compressor, pois se tratam de equipamentos essenciais na 

indústria e, na grande maioria, os compressores trabalham 24 horas por dia em 

todos os dias da semana. Se tal fato for comprovado, será feito um levantamento de 

dados e valores para a futura substituição dos acionamentos dos motores dos outros 

compressores da fábrica, levando em conta que o sistema não possui nenhum 

controle externo, como por exemplo, CLP (Controlador Lógico Programável), ou 

algum transdutor de pressão da linha para o controle. O sinal de controle de 

velocidade é único e exclusivo do compressor que possui o inversor de freqüência, 

mediante isso, podemos automatizar todo o sistema formando uma malha fechada 

entre os compressores para que o sistema se torne mais eficiente se for o caso. 

 Cada compressor tem capacidade de 8 Kg/cm² e possui uma interface micro 

controlada que monitora a pressão de entrada e de saída (P1 e P2) e as 

temperaturas (T1 e T2), conforme mostrado na (Figura 43). 
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Fonte: Própria. 

 Esta interface recebe sinal de pressão dos transmissores instalados no 

compressor e baseado neles, gera em uma das suas saídas analógicas um sinal de 

0 a 10 Vcc usado como referência de velocidade para o inversor de freqüência 

através da entrada analógica AI02, possibilitando variar a velocidade do motor de 

900 até 2080 RPM. Na soft-starter esta interface serve apenas para o monitoramento 

das grandezas já citadas acima. Na (Figura 44), estão representados os dois 

acionamentos em questão que serviram de análise para o nosso estudo. 

¬�                           (b) 
Figura 44 - (a) Soft-Starter SSW03 WEG; (b) Inversor de freqüência CFW09 WEG.

Fonte: (Própria). 
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 Para que o levantamento dos dados fosse mais preciso, foram instalados 

simultaneamente na entrada dos acionamentos dos motores de 125 CV (IV) pólos, 

dois analisadores de energia idênticos para comparar o comportamento das 

correntes elétricas de ambos os motores quando em alívio e em carga plena. 

 Para fazer a conferência das correntes instantâneas, foi utilizado um alicate 

amperímetro True RMS, modelo 353 Clamp Meter, da marca Fluke, conforme 

mostrado na (Figura 45), sendo assim, pôde-se comparar se o analisador de energia 

consegue medir corretamente cargas não lineares como é o caso do inversor de 

freqüência, para que não ocorram erros de leitura vindo a comprometer o estudo. 

  

¬�                                   (b) 
Figura 45 - (a) Verificação da corrente na soft-starter; (b) Verificação da corrente no inversor.

Fonte: (Própria). 

 Foram coletados dados de consumo dos motores por três dias consecutivos, 

com intervalos de 15 segundos por leitura. Constatou-se que o compressor acionado 

pela chave soft-starter SSW03 teve períodos em que permaneceu desligado, foram 

então analisados os horários em que ambos ficaram ligados por mais tempo, a fim de 

evitar erros na análise de consumo individual, tendo como resultado quatro médias 

de consumo,  

 Nas tabelas abaixo, tem-se, uma das leituras entre os equipamentos que teve 

maior significância para a análise de consumo de energia e que servirá de base para 

os cálculos, sendo considerado o seguinte horário: das 02:15:00 do dia 14/07/11 até 

à 01:15:00 do dia 15/07/11. 
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Tabela 04 - Valores de tensão coletados do analisador instalado no inversor de freqüência.

Mínima(s) Máxima(s) Fase Média 
(V) Hora Data Tensão(V) Hora Data Tensão(V) 

06:09:45 14/07/11 218,93 19:35:15 14/07/11 227,76 

06:12:30 14/07/11 219,22 19:34:00 14/07/11 227,74 A: 222,94 

06:03:00 14/07/11 219,31 19:34:45 14/07/11 227,72 

06:09:45 14/07/11 218,40 19:34:45 14/07/11 227,84 

06:12:30 14/07/11 218,67 19:34:00 14/07/11 227,84 B: 222,82 

06:03:00 14/07/11 218,75 19:32:00 14/07/11 227,82 

06:09:45 14/07/11 225,00 19:32:00 14/07/11 234,73 

06:12:30 14/07/11 225,53 19:31:30 14/07/11 234,61 C: 229,52 

05:56:15 14/07/11 225,62 19:34:15 14/07/11 234,55 
Fonte: (Própria). 

Tabela 05 - Valores de corrente coletados do analisador instalado no inversor de freqüência.

Mínima(s) Máxima(s) 
Fase Média 

(A) Hora Data 
Corrente 

(A) 
Hora Data 

Corrente 
(A) 

03:57:00 14/07/11 106,70 07:39:00 14/07/11 210,58 

16:35:15 14/07/11 106,82 07:38:45 14/07/11 209,84 A: 160,80 

16:32:45 14/07/11 107,07 09:47:15 14/07/11 209,72 

03:57:00 14/07/11 110,13 07:39:00 14/07/11 210,46 

04:01:15 14/07/11 110,62 09:47:00 14/07/11 209,97 B: 162,17 

13:03:00 14/07/11 110,74 09:47:15 14/07/11 209,84 

03:57:00 14/07/11 108,54 07:39:00 14/07/11 208,13 

03:59:30 14/07/11 109,27 07:38:45 14/07/11 207,64 C: 160,33 

04:01:15 14/07/11 110,01 07:38:30 14/07/11 207,52 
Fonte: (Própria). 

Tabela 06 - Valores de potência coletados do analisador instalado no inversor de freqüência. 

Fora de Ponta Ponta Total 

Fase KVArh kWh FP KVArh kWh FP KVArh kWh FP 

A 57,415 549,66 0,99i 6,790 83,848 1,00i 64,204 633,50 0,99i

B 54,648 547,75 1,00i 7,109 83,166 1,00i 61,756 630,92 1,00i

C 62,328 569,06 0,99i 7,397 86,005 1,00i 69,724 655,06 0,99i

Total 174,39 1666,47 0,99i 21,295 253,02 1,00i 195,68 1919,49 0,99i
Fonte: (Própria). 
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Tabela 07 - Valores de tensão coletados do analisador instalado na soft-starter.

Mínima(s) Máxima(s) Fase Média 
(V) Hora Data Tensão(V) Hora Data Tensão(V) 

06:10:15 14/07/11 219,80 19:34:30 14/07/11 228,67 

06:12:30 14/07/11 220,03 18:39:45 14/07/11 228,65 A: 223,81 

06:13:00 14/07/11 220,05 18:40:00 14/07/11 228,63 

06:10:15 14/07/11 218,54 19:32:30 14/07/11 227,80 

06:13:00 14/07/11 218,73 19:35:15 14/07/11 227,70 B: 222,77 

06:03:30 14/07/11 218,79 19:34:45 14/07/11 227,70 

06:10:15 14/07/11 220,50 19:35:15 14/07/11 229,27 

06:13:00 14/07/11 220,42 19:34:45 14/07/11 229,25 C: 224,24 

06:03:30 14/07/11 220,42 19:35:45 14/07/11 229,23 
Fonte: (Própria). 

Tabela 08 - Valores de corrente coletados do analisador instalado na soft-starter. 

Mínima(s) Máxima(s) 
Fase Média 

(A) Hora Data 
Corrente 

(A) 
Hora Data 

Corrente 
(A) 

11:09:15 14/07/11 112,58 06:03:30 14/07/11 212,66 

10:59:45 14/07/11 113,31 05:23:30 14/07/11 212,66 A: 194,54 

11:00:00 14/07/11 116,62 05:23:15 14/07/11 212,42 

11:09:15 14/07/11 114,91 06:03:30 14/07/11 215,48 

10:59:45 14/07/11 115,64 05:20:30 14/07/11 215,48 B: 197,91 

19:15:30 14/07/11 118,83 04:35:30 14/07/11 215,48 

11:09:15 14/07/11 110,62 05:23:30 14/07/11 210,82 

10:59:45 14/07/11 111,72 05:23:15 14/07/11 210,70 C: 192,43 

11:00:00 14/07/11 115,27 05:15:45 14/07/11 210,46 
Fonte: (Própria). 

Tabela 09 - Valores de potência coletados do analisador instalado na soft-starter. 

Fora de Ponta Ponta Total 

Fase KVArh kWh FP KVArh kWh FP KVArh kWh FP 

A 475,06 728,54 0,84i 70,225 96,346 0,81i 545,29 822,63 0,83i

B 495,12 729,13 0,83i 72,071 96,534 0,80i 567,19 823,37 0,82i

C 483,88 713,86 0,83i 71,169 95,165 0,80i 555,05 806,81 0,82i

Total 1454,06 2164,76 0,83i 213,46 288,05 0,80i 1667,53 2452,81 0,83i
Fonte: (Própria). 

 Como constatado nos valores acima, o inversor de freqüência em seu trabalho 

normal teve um consumo de 1.919,49 kWh enquanto isso, o motor acionado pela 

soft-starter teve um consumo de 2.452,81 kWh obtendo-se uma economia de 533,32 
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kWh na aplicação em que a carga é acionada pelo inversor de freqüência CFW 09 

durante o período de 23h. Comparando ambos os gráficos de corrente entre um 

acionamento e outro, nota-se que a corrente do motor acionado pela chave soft-

starter trabalha na maioria das vezes acima da corrente nominal. Outro fato 

analisado entre os dois acionamentos é o alto valor de potência reativa gerada na 

carga acionada pela soft-starter e o seu baixo fator de potência, fato que comprova 

que motores trabalhando a vazio diminuem este fator. Na (Figura 46), pode-se 

visualizar melhor o comportamento das correntes no equipamento acionado por 

inversor, nota-se que com o equipamento acionado pelo inversor de freqüência ao 

longo do tempo, os níveis de corrente oscilam constantemente devido à variação de 

velocidade, por poucas vezes e por pouco tempo atingindo valores acima da corrente 

nominal do motor que é de 170A. Reduzindo-se a tensão/freqüência no motor, reduz-

se a velocidade do mesmo, com a redução de tensão nos terminais do motor gerada 

pelo inversor, quando o motor desenvolve a sua operação em carga reduzida ou a 

vazio, reduz-se então a corrente a vazio e conseqüentemente as perdas no ferro que 

são as maiores perdas no motor, e que são proporcionais ao quadrado da tensão. 

  

������ �³ � ´�µ£��� ��� ��������� �� ��¶����� �� £�eqüência.
Fonte: (Própria). 

 Porém na aplicação com soft-starter, devido a não haver variação de 

velocidade ao longo do processo de funcionamento que possa influenciar 

diretamente na redução do consumo de energia, este tipo de acionamento se torna 

eficaz apenas no momento da partida da carga para a redução da corrente. 
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Conforme visto na (Figura 47), o motor na maioria do tempo trabalha a plena carga, 

reduzindo a corrente apenas no momento em que ocorre o alivio de pressão.  

������ �· � ´�µ£��� ��� ��������� �� soft-starter.
Fonte: (Própria). 

 Para melhor entender o método de economia de energia que está relacionado 

ao inversor de freqüência, abaixo estão representadas algumas das fórmulas que 

estão ligadas diretamente ao consumo de energia de um motor de indução trifásico. 

 Torque é o produto da força necessária para girar a ponta do eixo pela 

distância do ponto de aplicação da força ao centro do eixo, para os motores está 

representado pela simples fórmula: 

Rpm

CV
mNT

.7024
).( =                                                                                        (21) 

 Potência é a taxa na qual o trabalho é realizado por uma máquina. Em 

máquinas rotativas pode ser calculada como o produto do torque e da velocidade. 

Como o consumo de energia é calculado em kWh, com a aplicação de inversores de 

freqüência baseado na fórmula abaixo, deduz-se que o torque em um motor sem 

carga é constante e não varia, a única maneira de influenciar no valor da potência é 

alterando o valor da velocidade. 

  
9550

.).(
)(

RpmmNT
kWP =                                                                               (22) 
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 A energia é o produto da potência pelo tempo, e representa a quantidade de 

trabalho realizado em um determinado período de tempo. O consumo gerado por um 

equipamento é representado pela fórmula abaixo: 

)(.)()( hTempokWPotênciakWhEnergia =                                                        (23)    

                                           

 Com todos os dados coletados através das medições executadas, pode-se 

agora dar continuidade ao trabalho analisando os dados e fazendo os cálculos para 

observar qual o tempo de retorno de investimento e se é viável a troca de soft-starter

por inversores de freqüência para os equipamentos em análise. 

XY¸¹ h¦kh kai b\ \hafadg^ \f�]\ ai ^hgaf^d\f�aiY

Os consumidores de energia elétrica pagam, por meio da conta recebida de 

sua empresa distribuidora de energia elétrica, um valor correspondente à quantidade 

de energia elétrica consumida, no mês anterior, estabelecida em quilowatt-hora 

(kWh) e multiplicada por um valor unitário, denominado tarifa, medido em reais por 

quilowatt-hora (R$/kWh), que corresponde ao valor de um quilowatt (kW) consumido 

em uma hora. No Brasil, as tarifas de energia elétrica estão estruturadas em dois 

grandes grupos de consumidores: “grupo A” e “grupo B”.  

 As tarifas do “grupo A” são para consumidores atendidos pela rede de alta 

tensão, de 2,3 kV a 230 kV, e recebem denominações com letras e algarismos 

indicativos da tensão de fornecimento, as tarifas do “grupo B” se destinam às 

unidades consumidoras atendidas em tensão inferior a 2,3 kV. A empresa em que 

foram realizados os estudos pertence ao subgrupo A2, pois tem seu recebimento de 

energia elétrica em 138 kV e tem como tarifa a horo-sazonal azul que é a modalidade 

de fornecimento estruturada para a aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de 

energia elétrica, de acordo com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano, 

bem como de tarifas diferenciadas de demanda de potência de acordo com as horas 

de utilização do dia. Ela é aplicável obrigatoriamente às unidades consumidoras 
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atendidas pelo sistema elétrico interligado, e com tensão de fornecimento igual ou 

superior a 69 kV. 

A tarifa horo-sazonal azul tem a seguinte estrutura: 

 Demanda de potência (R$/kW): 

 Um valor para o horário de ponta (P) 

 Um valor para o horário fora de ponta (FP) 

Consumo de energia (R$/MWh): 

 Um valor para o horário de ponta em período úmido (PU) 

 Um valor para o horário fora de ponta em período úmido (FPU) 

 Um valor para o horário de ponta em período seco (PS) 

 Um valor para o horário fora de ponta em período seco (FPS) 

 A estrutura tarifária horo-sazonal é caracterizada pela aplicação de tarifas 

diferenciadas de consumo de energia elétrica e de demanda de potência, de acordo 

com as horas de utilização do dia e dos períodos do ano. O objetivo dessa estrutura 

tarifária é racionalizar o consumo de energia elétrica ao longo do dia e do ano, 

motivando o consumidor, pelo valor diferenciado das tarifas, a consumir mais energia 

elétrica nos horários do dia e nos períodos do ano em que ela for mais barata. Para 

as horas do dia são estabelecidos dois períodos, denominados postos tarifários. O 

posto tarifário “ponta”, corresponde ao período de maior consumo de energia elétrica, 

que ocorre entre 17:30h e 20:30h do dia, horário este, referente a empresa onde 

foram realizados os estudos. O posto tarifário “fora da ponta” compreende as demais 

horas dos dias úteis e às 24 horas dos sábados, domingos e feriados. As tarifas no 

horário de “ponta” são mais elevadas do que no horário “fora de ponta”. Já para o 

ano, são estabelecidos dois períodos: “período seco”, quando a incidência de chuvas 

é menor, e “período úmido” quando é maior o volume de chuvas. As tarifas no 

período seco são mais altas, refletindo o maior custo de produção de energia elétrica 

devido à menor quantidade de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, 

provocando a eventual necessidade de complementação da carga por geração 

térmica, que é mais cara. O período seco compreende os meses de maio a 

novembro e o período úmido os meses de dezembro a abril. 

 Na (Tabela 10), estão representados os valores pagos pela energia em 

R$/kWh e que serviram para os cálculos de economia de energia para compararmos 

a eficiência dos dois acionamentos, sem o acréscimo de nenhum imposto. 
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Tabela 10 - Valores das tarifas em reais cobradas pela Celesc.

Fonte: Celesc, 2011. 

 Inicialmente foram realizados os cálculos com valores coletados no inversor 

de freqüência, levando em conta o consumo nos horários fora de ponta que foram 

20h e no horário de ponta que foram 3h nas 23h analisadas. Este método também 

será aplicado para os cálculos na soft-starter. 

 Como o objetivo do referido trabalho é a substituição do acionamento do 

motor do compressor constituído pela soft-starter por um inversor de freqüência, a 

economia nos valores de energia elétrica irá refletir apenas nos valores de consumo, 

visto que durante o mês ocorrerão vários intervalos de 15 minutos nos quais a 

demanda integralizada solicitada será a máxima, independente do tipo de 

acionamento. Dessa forma, não serão utilizados os valores das tarifas de demanda 

para a composição do valor da economia de energia elétrica. 

 Nos cálculos abaixo, temos o valor do consumo estimado por hora para os 

horários fora de ponta e ponta coletados do analisador instalado no inversor de 

freqüência, dados retirados da (Tabela 06). 

kWh
h

kWhFP
32.83

20

47,666.1
=

=
                                                                            (24) 

kWh
h

kWhP
34.84

3

02.253
=

=
                                                                             (25) 

 As 654h representam o total de horas fora de ponta em um mês. 

kWhkWhhFP 28,491.5432.83.654 ==                                                               (26) 
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 As 66h representam o total de horas de ponta em um mês. 

kWhkWhhP 44,566.534.84.66 ==                                                                   (27) 

 O valor total do horário fora de ponta estimado em um mês é multiplicado pelo 

valor em R$ das tarifas cobradas pela Celesc no período seco visto na (Tabela 10). 

32,461.9$17363,0.28,491.54 RkWhFPS ==                                                          (28) 

 O valor total do horário de ponta estimado em um mês é multiplicado pelo 

valor em R$ das tarifas cobradas pela Celesc no período seco visto na (Tabela 10).

46,545.1$27764,0.44,566.5 RkWhPS ==                                                         (29) 

 No cálculo abaixo temos o valor total estimado em R$ consumidos pelo 

compressor acionado pelo inversor de freqüência, durante um mês sem acréscimo 

de nenhum imposto, pois estes valores variam mês a mês e servem para ambos os 

acionamentos.  

78,006.11$46,545.1$32,461.9$ RRRTOTAL =+=                                              (30) 

No próximo cálculo, temos o valor total consumido no horário fora de ponta no 

período úmido, nota-se que o valor da tarifa é menor. 

96,625.8$15830,0.28,491.54 RkWhFPU ==                                                        (31) 

 O mesmo nota-se no horário de ponta para o período úmido. 

45,398.1$25123,0.44,566.5 RkWhPU ==                                                          (32) 

 O somatório do consumo no período úmido apresentou uma pequena 

diferença com relação ao período seco, conforme descrito abaixo. 
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41,024.10$45,398.1$96,625.8$ RRRTOTAL =+=                                              (33) 

 Como realizado nos cálculos do inversor de freqüência, agora serão aplicados 

os valores de consumo e taxas para a soft-starter. Nos cálculos abaixo, tem-se o 

valor do consumo estimado por hora para os horários fora de ponta e ponta 

coletados do analisador instalado na soft-starter, dados retirados da (Tabela 09). 

kWh
h

kWhFP
23.108

20

76,164.2
=

=
                                                                      (34) 

kWh
h

kWhFP
01.96

3

05.288
=

=
                                                                               (35) 

 Novamente as 654h representam o total de horas fora de ponta em um mês. 

kWhkWhhFP 42,782.7023.108.654 ==                                                            (36)  

 As 66h representam o total de horas de ponta em um mês. 

kWhkWhhP 66,336.601.96.66 ==                                                                    (37)  

 O valor total do horário fora de ponta estimado em um mês é multiplicado pelo 

valor em R$ das tarifas cobradas pela Celesc no período seco visto na (Tabela 10). 

95,289.12$17363,0.42,782.70 RkWhFPS ==                                                   (38) 

 O valor total do horário de ponta estimado em um mês é multiplicado pelo 

valor em R$ das tarifas cobradas pela Celesc no período seco visto na (Tabela 10). 

31,759.1$27764,0.66,336.6 RkWhPS ==                                                         (39) 

 No cálculo abaixo temos o valor total estimado em R$ consumidos pelo 

compressor acionado pela soft-starter, durante um mês sem acréscimo de nenhum 
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imposto, pois estes valores variam mês a mês e servem para ambos os 

acionamentos. 

26,049.14$31,759.1$95,289.12$ RRRTOTAL =+=                                            (40) 

 No próximo cálculo, está apresentado o valor total consumido no horário fora 

de ponta no período úmido 

85,204.11$15830,0.42,782.70 RkWhFPU ==                                                    (41) 

95,591.1$25123,0.66,336.6 RkWhPU ==                                                        (42) 

 O somatório do consumo no período úmido apresentou uma pequena 

diferença com relação ao período seco, conforme descrito abaixo. 

8,796.12$95,591.1$85,204.11$ RRRTOTAL =+=                                               (43)   

A diferença de consumo entre os acionamentos é deduzida pela comparação 

dos resultados obtidos nos cálculos para cada período. 

 Período seco. 

48,042.3$)(78,006.11$)(26,049.14$ RInversorRStarterSoftR =−−                     (44)       

                       

 Período úmido. 

39,772.2$)(41,024.10$)(80,796.12$ RInversorRStarterSoftR =−−                       (45) 

 Multiplicando os valores acima pelos meses do ano de cada período temos: 

36,297.21$)(7.48,042.3$ RmesesR =                                                                 (46) 

95,861.13$)(5.39,772.2$ RmesesR =                                                                  (47) 

           31,159.35$95,861.1336,297.21$ RRTOTAL =+=                                                 (48) 
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Depois de realizados todos os cálculos necessários, chegamos a uma 

economia de R$ 35.159,31 reais por ano com a aplicação de inversores de 

freqüência, uma economia de 22%, valores este que são muito significativos para 

uma empresa.    

XY¸¸ ^f¦kgi\ b\ PAYBACK. 

 Com um resultado satisfatório apresentado acima, será calculado o tempo de 

retorno para a substituição das chaves soft-starter por inversores de freqüência. 

Foram comparados valores de equipamentos diferentes dos usados no campo, pois 

os dois equipamentos apresentados na (Tabela 11) possuem a mesma característica 

de controle e suprem as necessidades para tais equipamentos, além de serem mais 

baratos. 

Tabela 11 - Valores dos equipamentos cotados. 
EQUIPAMENTO VALOR 

Inversor de freqüência CFW700  R$16.596,00 
Soft-starter SSW07 R$2.787,00 

Fonte: Automatic representante WEG. 

Dividindo o valor da economia pelos 12 meses temos o seguinte valor por 

mês: 

mêsR
meses

R
/94,929.2$

12

31,159.35$
=

=
                                                                   (49)       

                                                   

Descontando a diferença de valores cotados entre o inversor de freqüência e 

a soft-starter com relação ao valor economizado cada mês, citando como, por 

exemplo, uma aplicação em que já exista um acionamento por soft-starter e ocorra a 

queima da mesma, e que se deseja substituir por um inversor de freqüência, temos 

então um tempo de retorno de investimento mostrado no cálculo abaixo, lembrando 

que para a alteração dos acionamentos, é necessário compra de materiais 

adicionais como cabos e terminais para alteração de comandos, além da 
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substituição da placa de fundo do painel, conforme visto anteriormente na (Figura 

44). 

00,309.14$)(00,787.2$)(00,500$)(00,596.16$ RstartersoftRmateriaisRinversorR =−−+  (50)                    

meses
R

R
9,4

94,929.2$

00,309.14$
≅                                                                                   (51)  

Em menos de cinco meses o equipamento estará pago, e a partir daí, estará 

gerando maior economia para a empresa, levando em conta que foram analisados 

apenas dois equipamentos, e em uma indústria muitas outras aplicações poderão 

ser analisadas e implementadas. 

Outro cálculo que também pode ser realizado é, quando se queira substituir 

uma chave de partida soft-starter já instalados e em funcionamento por um inversor 

de freqüência, o tempo de retorno, dá-se da seguinte maneira: 

00,096.17$)(00,500$)(00,596.16$ RmateriaisRinversorR =+                   (52)                                           

meses
R

R
8,5

34,929.2$

00,096.17$
≅

                                                                                 (53) 

 O tempo de retorno para esta aplicação também se torna viável, devido ao 

curto tempo de retorno do investimento. O acionamento retirado poderá ficar de 

reserva para outras aplicações. 

2.11.1  Método de Valor Presente Líquido - VPL. 

  

 O VPL é uma função utilizada para análise da viabilidade de um projeto de 

investimento. Ele é definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos 

estimados de uma aplicação, calculados a partir de uma taxa dada e de seu período 

de duração. Os fluxos estimados podem ser positivos ou negativos, de acordo com 

as entradas ou saídas de caixa. A taxa fornecida à função representa o rendimento 

esperado do projeto. Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do 
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projeto será menor que o investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. 

Caso ele seja positivo, o valor obtido no projeto pagará o investimento inicial, o que o 

torna viável. Para cálculo de valor de entradas e saídas de caixa é utilizada a TMA 

(Taxa Mínima de Atratividade), que representa o mínimo que um investidor se propõe 

a ganhar quando faz um investimento, está taxa pode variar de 10% a 20% 

dependendo do tempo de investimento. Na (Tabela 12), tem-se a projeção de 

investimento deduzida para um ano que seria a garantia do equipamento sem que 

houvesse despesas com o mesmo, como se pode notar, o VPL é positivo indicando 

que o investimento é economicamente atrativo, para os valores de entrada de caixa 

utilizou-se o valor médio anual de economia gerada com o uso do inversor de 

freqüência. 

Tabela 12 - Projeção para um ano de investimento. 
Mês Valor (R$) TMA 

0 -17.096,00 10,00%  
1 2.929,94   
2 2.929,94   
3 2.929,94   
4 2.929,94   
5 2.929,94 VPL 2.867,71
6 2.929,94   
7 2.929,94   
8 2.929,94   
9 2.929,94   
10 2.929,94   
11 2.929,94   
12 2.929,94   

                                                                     Fonte: Própria. 
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3. CONCLUSÃO. 

 Através da realização deste estudo, concluí-se que o investimento em 

inversores de freqüência trará ganhos com o uso racional de energia elétrica para a 

geração de ar comprimido, fazendo com que os compressores trabalhem de acordo 

com a demanda da fábrica reduzindo consideravelmente a energia consumida. Em 

sistemas de controle de vazão ou pressão que utilizam inversor de freqüência, a 

potência absorvida da rede é apenas a necessária na condição de operação do 

sistema. 

 Concluí-se também que o investimento aplicado em inversores de freqüência 

se viabiliza e o tempo de retorno para tal investimento se dará há curto prazo, fato 

que interessa muito ao setor financeiro das indústrias. 

 Este estudo serviu de base para busca de novas aplicações em que se possa 

instalar inversores de freqüência para reduzir o consumo de energia e 

conseqüentemente reduzir a demanda de energia elétrica no Brasil e no mundo. 
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