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CAPITULO 1 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Um acionamento elétrico é um sistema capaz de converter energia elétrica em energia mecânica 

(movimento), mantendo sob controle tal processo de conversão. Estes são normalmente utilizados 

para acionar máquinas ou equipamentos que requerem algum tipo de movimento controlado, 

como por exemplo, a velocidade de rotação de uma bomba. Um acionamento elétrico moderno é 

formado normalmente pela combinação dos seguintes elementos: 

 Motor converte energia elétrica em energia mecânica; 

 Dispositivo eletrônico comanda e/ou controla a potência elétrica entregue ao motor 

 Transmissão mecânica adapta a velocidade e inércia entre motor e máquina (carga). 

Os motores mais amplamente utilizados nos acionamentos elétricos são os motores de indução 

monofásicos e trifásicos. 

Estes motores, quando alimentados com tensão e freqüência constantes, sempre que não estejam 

operando a plena carga (potência da carga igual a potência nominal do motor) estarão 

desperdiçando energia. 

É importante ressaltar também o fato de que um motor de indução transforma em energia 

mecânica aproximadamente 85% de toda a energia elétrica que recebe e que os 15% restantes são 

desperdiçados, sendo assim o acionamento elétrico de máquinas um assunto de extraordinária 

importância no que se refere à economia de energia. 

 Durante muitos anos, as aplicações industriais de velocidade variável foram ditadas pelos 

requisitos dos processos e limitadas pela tecnologia, pelo custo, pela eficiência e pelos requisitos 

de manutenção dos componentes empregados. 

 Os sistemas mais utilizados para variação de velocidade foram por muitos tempos 

implementados com motores de indução de velocidade fixa, como primeiro dispositivo de 
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conversão de energia elétrica para energia mecânica. Para a obtenção de velocidade variável o 

sistema necessitava de um segundo dispositivo de conversão de energia que utilizava 

componentes mecânicos, hidráulicos ou elétricos.  

  Com a disponibilidade no mercado dos semicondutores a partir dos anos 60 este quadro 

mudou completamente. Mas foi mesmo na década de 80 que, com o desenvolvimento de 

semicondutores de potência com excelentes características de desempenho e confiabilidade, foi 

possível a implementação de sistemas de variação de velocidade eletrônicos. 

 O dispositivo de conversão de energia elétrica para mecânica continuou sendo o motor de 

indução, mas agora sem a utilização de dispositivos secundários mecânicos, hidráulicos ou 

elétricos. Em muitos casos a eficiência das instalações equipadas com estes novos dispositivos 

chegou a ser duplicada quando comparada com os sistemas antigos. 

Estes sistemas de variação contínua de velocidade eletrônica proporcionam, entre outras, as 

seguintes vantagens: 

  

  à adaptação da 

velocidade a os requisitos do processo; 

 Elimina o pico de corrente na partida do motor; 

  

  

Estes novos dispositivos eletrônicos para variação de velocidade de motores de indução são 

conhecidos como Inversores de Freqüência. Trataremos neste guia de descrever o 

funcionamento e aplicações dos inversores de freqüência. Com este Guia, a WEG não tem a 

pretensão de esgotar o assunto, pois ele se renova a cada dia que passa.  

Temos como objetivo maior fornecermos maiores conhecimentos em comando e proteção 

de motores elétricos de indução utilizando-se inversores de freqüência. A aplicação de motores de 
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indução tem se regido historicamente pelas características descritas na placa de identificação do 

motor. 

 Na aplicação dos inversores de freqüência o motor de indução, ao contrário do que 

acontece quando ligado diretamente à rede de distribuição de energia elétrica, é alimentado com 

freqüência e tensão variável.  

Isto possibilita como veremos neste guia, obter velocidade variável no eixo do próprio 

motor. 

 É muito importante, assim, conhecer e entender o funcionamento destes sistemas (motor 

+ inversor) para prevenir erros de aplicação que poderiam acabar com os benefícios que estes 

dispositivos proporcionam. 

Os técnicos ou engenheiros envolvidos com aplicações de velocidade variável não 

precisam de conhecimentos sobre o projeto de motores e projeto de sistemas eletrônicos de 

comando/controle, mas sim sobre o funcionamento e utilização dos mesmos. As dúvidas mais 

freqüentes podem resumir-se nas seguintes perguntas: 

· Como funciona meu motor? 

· Como o motor se comporta ante uma determinada carga? 

· Como eu posso melhorar/otimizar o funcionamento do meu motor e carga? 

· Como eu posso identificar problemas no meu sistema? 

Este guia tem por intenção, fornecer, mesmo para pessoas sem experiência no assunto, 

informações sobre o funcionamento dos modernos sistemas de velocidade variável disponível e 

como eles se comportam ante diferentes cargas, tentando assim responder as perguntas 

formuladas anteriormente. 

Muitos processos industriais requerem dispositivos de acionamento de cargas com 

velocidade variável. 

Exemplos: 

· Bombas a variação de vazão de líquidos 
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· Ventiladores a variação de vazão de ar 

· Sistemas de transporte à variação da velocidade de transporte 

· Sistemas de dosagem a variação da velocidade de alimentação 

· Tornos à variação da velocidade de corte 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar as diversas formas de variação de velocidades 

em sistemas industriais acionados por motores elétricos de indução com rotor em gaiola, com o 

seu controle e otimização através de inversores de freqüência. 

 O presente trabalho focalizou a instalação de inversores em unidades de bombeio 

mecânico na produção de petróleo devido as suas características funcionais particulares e típicas 

desse equipamento.  

 No trabalho ora apresentado demonstrou-se a utilização de instrumentação digital de alta 

precisão na analise de carga onde foram medidos valores de tensão, correntes e distorções 

harmônicas nas entradas e saída de inversores.  

 Para fins comparativos, efetuaram-se medições de energia em poços operados de forma 

convencional sem inversores de freqüência. 

 

 

 

1.3 SISTEMAS DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE TRADICIONAIS 

 

 

1.3.1 Bobinadeiras  

A compensação da variação de diâmetro da bobina. 

Os sistemas de variação de velocidade tradicionais empregavam motores de indução como 

dispositivo primário de conversão de energia. Como sabemos estes motores quando alimentados 

diretamente da rede de distribuição de energia elétrica possuem uma característica de velocidade 

constante. É assim que para se obter velocidade variável eram necessários adicionalmente outros 

dispositivos, que podem ser: 

· Variadores mecânicos 

· Variadores hidráulicos 

 1.3.2 Variadores eletromagnéticos 
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Os primeiros sistemas utilizados para se obter uma velocidade diferente das velocidades que 

eram possíveis utilizando motores de indução foram os sistemas mecânicos, pois são os de maior 

simplicidade de construção e baixo custo. 

 

 1.3.3 Variador com polias cônicas e correia 

Cada uma das polias cônicas é constituída de dois pratos cônicos, montados um de frente para o 

outro, sobre um eixo ranhurado, que podem se aproximar ou se afastar. O prato de uma das polias 

é acionado pelo dispositivo de variação, e o prato da outra é pressionado por uma mola. O fluxo 

de força é transmitido por fricção entre os discos das polias e a correia, que tem uma seção 

transversal trapezoidal. A faixa de variação de velocidade máxima é de 1:8 neste tipo de variador. 

 

Figura 1.1 - Variadora com polias cônicas e correia 

1.3.4 Variadores Mecânicos 

1.3.5 Variador com polias cônicas e correntes 

Idem ao anterior, somente com uma corrente ao invés de correia. 

1.3.6 Variador com discos de fricção 

Nos variadores com discos de fricção o fluxo de força é transmitido por fricção entre um par de 

discos, construídos com materiais de grande resistência à pressão superficial e ao desgaste, e de 

alto coeficiente de atrito. A pressão de contato necessária para transmitir a potência entre o eixo 

de entrada e o eixo de saída se auto-regula em função do torque transmitido. Um dispositivo de 

variação desloca um dos discos, variando a relação de transmissão. A faixa de variação de 

velocidade máxima neste tipo de variador é de 1:5. 

 

1.3.7 Motor Hidráulico 

Este método permite variação contínua de velocidade. 

O motor hidráulico de deslocamento positivo é projetado e desenvolvido para converter a potência 

hidráulica de um fluído em potência mecânica. Esta conversão é feita através de um dispositivo de 

engrenagens planetárias ou através de acionamento de pistões com controle efetuado por válvulas 

e que permite se obter as seguintes características: 

 Baixa rotação (5 a 500 rpm aproximadamente); 

 Elevado torque; 

 Permite rotação nos dois sentidos; 

 Motores de baixa potência; 
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 Baixo custo. 

Para o acionamento dos motores hidráulicos é necessário que se tenha um sistema hidráulico a 

disposição (tubulações, bombas, motores elétricos auxiliares), que faz com que, em uma análise 

global do conjunto, o sistema tenha um rendimento baixo e um nível de manutenção elevado pela 

existência de várias partes mecânicas. O controle da variação de velocidade do motor é feito 

através da vazão do fluido injetado no motor (quanto maior a vazão, maior a velocidade) que é 

feito através de válvulas de estrangulamento no circuito hidráulico, ocasionando perdas elevadas. 

 

1.3.8 Variador Hidrocinético 

Este método permite variação contínua de velocidade. 

O sistema consiste basicamente em um variador de velocidade de princípio hidrocinético, 

composto de um eixo de entrada, de rotação fixa, e de um eixo de saída, cuja rotação pode variar 

linearmente de zero até uma rotação muito próxima à do eixo de entrada. 

O princípio de operação pode ser demonstrado pelo seguinte: 

Colocando-se dois ventiladores frente a frente e fazendo-se a hélice de um deles girar, a hélice do 

segundo ventilador irá começar a girar também ao receber a corrente de ar.  

Se não houvesse perdas, a rotação do segundo ventilador seria praticamente a mesma que a 

do ventilador acionador. Agora se colocarmos entre os dois ventiladores uma folha de papelão, 

poderemos diminuir ou aumentar a rotação do segundo ventilador conforme o desejado, em 

função do fluxo de ar existente. 

No variador hidráulico, no lugar de ar usa-se óleo como fluido, e em vez das hélices, são 

usados discos aletados que são alojados em uma caixa fechada, montada sobre dois eixos 

independentes. 

 

1.3.9 Variadores Eletromagnéticos – Embreagens Eletromagnéticas 

 Com os variadores eletromagnéticos mudou-se o conceito de variação exclusivamente 

mecânica para variação eletromecânica, através de técnicas baseadas no princípio físico das 

correntes de Foucault, utilizando um sistema de discos acoplados a bobinas que podem ter o seu 

campo magnético variável, variando-se assim o torque (e também a velocidade) na saída do 

variador. Algumas limitações devem ser observadas para a aplicação deste equipamento: 

  A rotação máxima de saída é sempre a nominal do motor, nunca além desta; 

Aqui também o motor sempre estará girando na rotação nominal, independente da rotação 

desejada no eixo de saída. Isto proporciona um consumo inadequado (desperdício de energia), 

quando se opera em rotações abaixo da rotação nominal; rendimento deste tipo de acionamento é 

muito baixo, pois apresenta perdas por aquecimento e ruído; 
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As manutenções preventivas e corretivas são freqüentes, pois existem muitas partes 

girantes as quais necessitam de ajustes constantes e substituições periódicas. 

 POLIAS 

VARIADORAS 

HIDRAULICO ELETROMECANICO 

Faixa de Variação de 

Velocidade 

Pequena (1 a 4 máx.) Grande Média 

Limite de potencia Baixo Elevado  

Eficiência Baixa Baixa Baixa  

Custo Baixo Elevado Baixa 

Pontos fortes   Partida suave 

Pontos Fracos Escorregamento 

Manutenção difícil 

Vazamentos 

Manutenção 

difícil 

 

Tabela 1.1 – Comparação dos sistemas de variação de velocidades tradicionais 
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CAPITULO 2 

 

 

 

2- COMO FUNCIONA O MOTOR DE INDUÇÃO 
 

 

2.1- PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMENTO 
 

 Para compreender o funcionamento de um Inversor de Freqüência é de fundamental 

importância entender primeiro como funciona um motor de indução. Para começar enunciaremos 

os princípios físicos básicos da conversão de energia elétrica em energia mecânica.  

 Uma corrente circulando por um condutor produz um campo magnético, representado na 

figura 2 pelas linhas circulares chamadas de linhas de indução magnética. No centro da figura se 

encontra o condutor e as linhas circulares em volta são uma representação gráfica do campo 

magnético gerado pela corrente. 

 

Figura 2.1 – Circulação de corrente em um condutor. 
 

 

Se um condutor é movimentado dentro de um campo magnético, aparecerá uma tensão 

induzida entre os terminais do condutor, proporcional ao número de linhas de indução cortadas 

por segundo (figura 2.2). Se o dito condutor forma um circuito fechado, circulará por ele uma 

corrente elétrica. 

 
Figura 2.2 – Movimento do condutor num campo magnético. 
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Dois condutores adjacentes (a e b) pelos quais está circulando uma corrente elétrica (ia e 

ib) produzem cada um deles um campo magnético (Item 1). A interação entre estes dois campos 

magnéticos produzirá uma força (F) de atração ou repulsão entre os condutores (figura 2.3), 

proporcional à corrente que circula por ambos condutores e à distância (d) entre eles. 

 
 

Figura 2.3 – Circulação de corrente através de condutores adjacentes 

 

 

 Um bobinado polifásico, igual ao mostrado na figura 2.4, alimentado por um sistema de 

tensões trifásico (figura 2.5) produzirá um campo magnético girante (figura 2.6). Este princípio é 

similar ao visto na figura 2.2, com a diferença que neste o campo magnético é estático. 

 

 

 

 
Figura 2.4 – Bobinado polifasico 
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Figura 2.5 – Sistema de tensões trifásico 

 

 

 Na figura 2.6, os pontos identificados com os números 1...7 correspondem aos momentos 

em que a tensão de uma das três fases é igual a zero. 

 Desta maneira é mais fácil fazer a composição dos vetores de indução magnética para cada 

instante. 

 Na figura pode-se ver que a resultante destes vetores está girando (campo girante) com 

uma velocidade proporcional a freqüência e ao número de pólos do motor. 

 

 
 

Figura 2.6- Campos girantes 

 



 25 

A velocidade do campo girante descrito anteriormente, chamada de velocidade síncrona, 

é proporcional à freqüência do sistema de tensões trifásico e ao número de pólos do bobinado.  

 Velocidade do campo girante [rpm]= (freqüência [1/s] x 120 ) / n° de pólos (N) 

Torque: força aplicada num eixo, que provocará a rotação do mesmo (figura 2.7). 

Torque [Kgm]= força [Kg] x distância [m].  

 

Figura 2.7 – Torque – Força aplicada ao eixo 

 

Os motores de indução mais utilizados nas indústrias são os chamados de motores de gaiola 

trifásicos. Figura 2.8 

 

 
 

Figura 2.8 - Vista em corte de motor de indução 

 

 

Estator: Carcaça (1), Núcleo de chapas (2) Enrolamento trifásico (8) 

Rotor: Eixo (7), Núcleo de chapas (3), Barras e anéis de curto-circuito (12)  

Outras partes: Tampa (4), Ventilador (5), Proteção do ventilador (6),  

Caixa de ligação (9), Terminais (10), Rolamentos (11). 
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 Nestes motores o rotor é fabricado com espiras em curto-circuito formando uma 

verdadeira gaiola. O estator é formado por três bobinas (o bobinado trifásico) com pares de pólos 

em cada fase 

 

 

2.2 - ANÁLISE DE FUNCIONAMENTO 

 

 Para analise de funcionamento pode-se considerar o motor de indução como um 

transformador, onde o enrolamento primário deste transformador é formado pelo estator e o 

enrolamento secundário pelo rotor. 

  O próprio nome motor de indução se deve ao fato de que toda energia requerida pelo rotor 

para geração e torque é induzida pelo primário do transformador (estator) no secundário (rotor). 

 Como existem dois campos magnéticos, um no estator e outro no rotor, aparecerá uma 

força entre o rotor e o estator que fará com que o rotor gire já que é o único que se pode 

movimentar, pois estar montado sobre rolamentos, disponibilizando assim energia mecânica 

(torque) no seu eixo.  

 Para facilitar o entendimento do funcionamento do motor de indução dividiremos o estudo 

em três casos hipotéticos: 

 

2.2.1 CASO 1 

 Primeiramente consideramos um motor de dois polos, com o rotor bloqueado, isto 

significa que através de algum dispositivo mecânico impediremos que o eixo do motor (rotor) 

gire. Nesta condição se aplicarmos tensão trifásica com freqüência de 60hz nos terminais do 

bobinado do estator, este produzirá um campo magnético girante com velocidade de 3600 rpm. 

  As linhas de indução deste campo magnético cortarão as espiras do rotor com velocidade 

máxima induzindo assim a máxima tensão nas espiras do rotor e como estas estão em curto-

circuito, circular também a máxima corrente entre elas.  

 Como toda energia produzida no rotor tem de ser “induzida” pelo estator, circulará no 

bobinado do estator uma corrente elevada (6 a 8 vezes a corrente nominal do motor).  

 Se esta condição for mantida por mais que alguns segundos os fios do bobinado do estator 

irão esquentar de forma indevida, podendo até danificar (queimar) o bobinado, pois não foram 

projetados para suportar esta corrente por um período de tempo grande. 
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2.2.2 CASO 2 

 Agora vamos para o outro extremo. Vamos supor que o rotor do motor possa girar 

exatamente a velocidade de 3600 rpm. Neste caso as linhas de indução do campo magnético 

girante produzido pelo estator não cortarão as espiras do rotor, pois estão girando com a mesma 

velocidade.  

 Sendo assim não haverá tensão induzida, nem corrente, nem geração de campo magnético.  

 Para produção de energia mecânica (torque) no motor é necessária a existência de dois 

campos magnéticos, sendo assim não haverá torque no eixo do motor. 

 

2.2.3 CASO 3 

 Vamos supor agora que nas mesmas condições do Caso 2 baixamos a velocidade do rotor 

do motor para 3550 rpm. O campo magnetico girante tem uma velocidade de 3600 rpm e assim 

que as linhas de indução do campo magnetico girante do estator cortarão as espiras do rotor com 

uma velocidade de 50 rpm (3600 rpm-3550 rpm-50 rpm) produzindo uma tensão e uma corrente 

induzida no rotor.  

 A interação entre os dois campos magneticos o do rotor e do estator, produzirão uma força 

que pela sua vez produzirá torque no eixo do motor. 

 A diferença entre a velocidade síncrona (3600 rpm) e a velocidade do rotor é conhecida 

como escorregamento. Escorregamento = Velocidade síncrona - Velocidade do rotor. 

 

 

 

 

 

  Descritas estas três condições, podemos agora imaginar o que acontece na prática com 

nosso motor de indução. 

Na partida acontece algo similar ao descrito no caso 1, mas na prática a diferença do rotor 

bloqueado do caso 1 nosso motor pode girar livremente. Sendo assim circulará no bobinado do 

estator uma corrente elevada (6 a 8 vezes maior que a corrente nominal do motor) que diminuirá a 

medida que a velocidade do motor aumenta. 
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 Quando a velocidade do rotor se aproxima da velocidade síncrona (caso 2) o torque 

produzido diminuirá, fazendo diminuir também a velocidade do rotor. Existirá então um ponto de 

equilíbrio entre a carga do motor e a velocidade do rotor (caso 3). 

 Se a carga no eixo do motor aumenta, a velocidade do rotor tenderá a diminuir, e o 

escorregamento aumentará. Se o escorregamento aumenta a velocidade com que as linhas de 

indução do campo magnético do rotor “cortam” o estator aumentará, aumentando também a 

tensão e corrente induzida no rotor.  

 Se a corrente é maior, o campo magnético gerado por esta também será maior, 

aumentando assim o torque disponível no eixo do motor, chegando novamente numa condição de 

equilíbrio. Se o torque requerido pela carga é maior que o nominal do motor, e se esta condição é 

mantida por muito tempo, a corrente do motor será maior que a nominal e o motor será 

danificado. 

 

 

2.3 CURVAS CARACTERÍSTICAS DO MOTOR DE INDUÇÃO 

 

 

2.3.1 Torque x Velocidade 

 

 É a curva que mostra a relação entre o torque desenvolvido pelo motor e a sua rotação. Na 

partida, quando o motor é ligado diretamente à rede, o torque (torque de partida) será de 

aproximadamente 2 a 2,5 vezes o torque nominal, diminuindo a medida que a velocidade aumenta 

até atingir um valor de 1,5 a 1,7 do torque nominal a aproximadamente 30% da velocidade 

nominal. 

  A medida que a velocidade aumenta o torque aumenta novamente até atingir o seu valor 

máximo (80% da velocidade nominal) chegando a seu valor nominal na velocidade nominal. 

Como mostra a curva (linha cheia) da figura 2.9. 

 

2.3.2 Corrente x Velocidade 

 

 É a curva (linha tracejada da figura 2.9) que mostra a relação entre a corrente consumida 

pelo motor em função da sua velocidade. A figura mostra que na 

partida, quando o motor é ligado diretamente à rede, a corrente que circula por ele será 5 a 6 vezes 

maior que a corrente nominal, diminuindo a medida que a velocidade aumenta até atingir um 

valor estacionário determinado pela carga acoplada ao motor. Se a carga for a nominal a corrente 

será também a corrente nominal. 
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                         Figura 2.9 - Curva Torque x Velocidade e Corrente x Velocidade para motores de 

                             Indução  de rotor  em  gaiola  alimentados com  tensão e  freqüência  constantes 

 

 

 

 

2.4 POTÊNCIA E PERDAS 

 

 

 Na placa de identificação do motor existe um parâmetro chamado de rendimento e 

identificado pela letra grega h. Este parâmetro é uma medida da quantidade de potência elétrica 

transformada pelo motor em potência mecânica. A potência transmitida à carga pelo eixo do 

motor é menor que a potência elétrica absorvida da rede, devido às perdas no motor. Essas perdas 

podem ser classificadas em: 

 

 

perdas no enrolamento estatórico (perdas no cobre); 

  -perdas no rotor; 

  -perdas por atrito e ventilação; 

  -perdas magnéticas no núcleo (perdas no ferro); 

 

 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA - CLASSES DE ISOLAMENTO TÉRMICO 

 

 Sendo o motor de indução uma máquina robusta e de construção simples, a sua vida útil 

depende quase exclusivamente da vida útil da isolação do bobinado e da vida mecânica dos 

rolamentos. Vida útil da isolação refere-se ao envelhecimento gradual do isolante, não suportando 

mais a tensão aplicada e produzindo curto-circuito entre as espiras do bobinado. 
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 Para fins de normalização, os materiais isolantes e os sistemas de isolamento (cada um 

formado pela combinação de vários materiais) são agrupados em respectivo limite de temperatura, 

ou seja, pela maior temperatura que o material pode suportar continuamente sem que seja afetada 

sua vida útil. As classes de isolamento utilizadas em máquinas elétricas e os respectivos limites de 

temperatura conforme norma NBR-7094, são mostradas na tabela a seguir: 

 

CLASSE TEMPERATURA (°C) 

 
Tabela 2.1 - Classes de isolamento 

 
As classes B e F são as freqüentemente utilizadas. 

 
 O sistema de isolamento convencional dos motores, que tem sido ut ilizado com sucesso 

em todos os casos de alimentação com fontes senoidais tradicionais (50/60Hz) pode não atender 

os requisitos necessários se os mesmos forem alimentados por outro tipo de fonte. 

 É o caso dos motores alimentados por inversores de freqüência. Atualmente, com a 

utilização generalizada destes equipamentos, o problema do rompimento da isolação provocado 

pelos altos picos de tensão decorrentes da rapidez de crescimento dos pulsos gerados pelo 

inversor, bem como a alta freqüência com que estes são produzidos, obrigou aimplementar 

melhorias no isolamento dos fios e no sistema de impregnação, afim de garantir a vida dos 

motores. Estes motores com isolamento especial são chamados de ”Inverter Duty Motors”. 

 
 
2.6 TEMPO DE ROTOR BLOQUEADO 

 

 Tempo de rotor bloqueado é o tempo necessário para que o enrolamento da máquina, 

quando percorrido pela sua corrente de partida, atinja a sua temperatura limite, partindo da 

temperatura em condições nominais de serviço e considerando a temperatura ambiente no seu 

valor máximo. 

 Este tempo é um parâmetro que depende do projeto da máquina. Encontra-se normalmente 

no catálogo ou na folha de dados do fabricante. A tabela abaixo mostra os valores limites da 

temperatura de rotor bloqueado, de acordo com as normas NEMA e IEC. 

 

 



 31 

 
Tabela 2.2 - Temperatura limite de rotor bloqueado 

 

 

Para partidas com tensão reduzida o tempo de rotor bloqueado pode ser redefinido como segue: 

 

 

 
 

 

Onde: 

trb = Tempo de rotor bloqueado com tensão reduzida 

tb = Tempo de rotor bloqueado à tensão nominal 

Un = Tensão nominal 

Ur = Tensão reduzida 

 

 

Outra forma de se redefinir o tempo de rotor bloqueado é através da utilização da corrente 

aplicada ao motor, como segue: 

 

 
 

 

Onde: 

trb = Tempo de rotor bloqueado com corrente reduzida 

tb = Tempo de rotor bloqueado à corrente nominal 

Ipn = Corrente de partida direta do motor 

Ipc = Corrente de partida do motor com corrente reduzida  

 Geralmente, I pn é obtido de catálogos e possui o valor em torno de 6 a 8 vezes a corrente 

nominal do motor, e Ipc depende do método de partida do motor. Se por exemplo esta partida for 

do tipo estrela-triângulo o valor da corrente será de aproximadamente 1/3 da corrente de partida. 
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CAPITULO 3 

 

 

 

MÉTODOS DE COMANDO DE UM MOTOR DE INDUÇÃO 

  

 

3.1 CATEGORIAS DE PARTIDA 

 

 

Os métodos de comando de um motor de indução, são implementados com equipamentos 

eletromecânicos, elétricos e eletrônicos. Estes equipamentos permitem acelerar (partir) e 

desacelerar (frenar) o motor de acordo com requisitos impostos pela carga, segurança, 

concessionárias de energia elétrica, etc. 

Conforme as suas características de torque em relação à velocidade e corrente de partida, os 

motores de indução trifásicos com rotor de gaiola, são classificados em categorias, cada uma 

adequada a um tipo de carga. Estas categorias são definidas em norma (NBR 7094), e são as 

seguintes: 

 
a) CATEGORIA N 

Constituem a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento de 

cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes, e ventiladores. 

 

b) CATEGORIA H 

Usados para cargas que exigem maior torque na, partida, como peneiras, transportadores 

carregadores, cargas de alta inércia, britadores, etc. 

 

c) CATEGORIA D 

Usados em prensas excêntricas e máquinas semelhantes, onde a carga apresenta picos periódicos. 

Usados também em elevadores e cargas que necessitam de torques de partida muito altos e orrente 

de partida limitada. 

 

 
Tabela 3.1 - Características das categorias de partida direta 

 
 

As curvas torque x velocidade das diferentes categorias estão mostradas na figura 3.1. 
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Figura 3.1 - Curvas características de torque em função da categoria do motor (partida direta) 

 

 

3.2 FORMAS DE PARTIDA 

 

3.2.1 PARTIDA DIRETA 

  A maneira mais simples de partir um motor de indução é a chamada partida direta, aqui o 

motor é ligado à rede diretamente através de um contator (ver figura 3.2). Porém, deve-se 

observar que para este tipo de partida existem restrições de utilização. 

  Como já foi visto anteriormente, a corrente de partida de um motor de indução quando 

ligado diretamente à tensão da rede é 5 a 6 vezes maior que a corrente nominal. Por este motivo, e 

fundamentalmente para motores de grande porte, a partida direta não é utilizada. 

 

 

Figura 3.2 – Partida direta 
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3.2.2 PARTIDA ESTRELA – TRIÂNGULO (Y- D) 

 
 Este tipo de partida só pode ser utilizado em motores que possuam ligação em dupla 

tensão (por exemplo, 3 x 380 V e 3 x 220 V). A menor tensão deverá ser igual à tensão de rede e a 

out ra 1,73 vezes maior. 

  Esta partida é implementada com dois contatores como mostra a figura 3.3. Na partida o 

motor é ligado na conexão de maior tensão, isto possibilita uma redução de até 1/3 da corrente de 

partida do motor, como mostra a figura 3.4. 

  A partida estrela-triângulo poderá ser usada quando a curva de torque do motor for 

suficientemente elevada para poder garantir a aceleração da máquina com a corrente reduzida, ou 

seja, o torque resistente da carga não deverá ser superior ao torque do motor quando o motor 

estiver em estrela. 

 

                                                                  Figura 3.3 - Partida estrela-triângulo 
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3.2.3 PARTIDA ELETRÔNICA (SOFT-STARTER) 

 
 A chave de partida a estado sólido consiste de um conjunto de pares de tiristores (SCR) ou 

combinações de tiristores/diodos, para cada fase do motor. 

O ângulo de disparo de cada par de tiristores é controlado eletronicamente para aplicar uma tensão 

variável no motor durante a aceleração.  

 Este comportamento é, muitas vezes, chamado de partida suave (soft-starter). No final do 

período de partida, ajustável conforme a aplicação, a tensão atinge seu valor pleno após uma 

aceleração suave ou uma rampa ascendente, ao invés de ser submetido a transição brusca, como 

ocorre com o método de partida por ligação estrela-triângulo. 

  Com isso, consegue-se manter a corrente de partida (ver figura 3.5) próxima da nominal e 

com suave variação, como desejado. 
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Figura 3.5 - Curva característica de torque e corrente, motor com partida suave (soft-starter) 

 

 

 Além da vantagem do controle da corrente durante a partida, a chave eletrônica apresenta, 

também, a vantagem de não possuir partes móveis ou que gerem arco elétrico, como nas chaves 

eletro-mecânicas. Este é um dos pontos fortes das chaves eletrônicas, pois sua vida útil é mais 

longa, assim como dos componentes acessórios (contatores, fusíveis, cabos, etc.). 

 Ainda, como um recurso adicional, a soft-starter apresenta a possibilidade de efetuar a 

desaceleração suave para cargas de baixa inércia. 

 Os motores de indução possibilitam várias formas de frenagem, isto é, onde se tem s < 0 e 

o motor opera com características de gerador. A seguir apresentaremos dois métodos de frenagem 

elétrica. Obtém-se a frenagem por contra-corrente através da inversão de duas fases da tensão de 

alimentação do enrolamento estatórico (ver figura 3.7), para reverter a direção de rotação do 

campo girante do motor com o mesmo girando ainda na direção inicial. 

  Dessa forma, a rotação do rotor fica agora contrária a um torque que atua em direção 

oposta (ver figura 3.6) e começa a desacelerar (frenar). Quando a velocidade cai a zero o motor 

deve ser desenergizado, caso contrário, passará a funcionar em sentido oposto. 
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  Para este tipo de frenagem, as correntes induzidas nos enrolamentos rotóricos são de 

freqüências altas (duas vezes a freqüência estatórica) e de elevada intensidade, pois o torque 

desenvolvido pelo motor é elevado, onde há a absorção de potência elétrica da rede com corrente 

maior que a nominal, acarretando em um sobreaquecimento do motor. 

 

 
 

Figura 3.6. Curva de torque x rotação na frenagem por contra-corrente 

 

 
 

Figura 3.7 - Frenagem por contracorrente 
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3.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS DOS MÉTODOS DE PARTIDA 

 

 

3.3.1 PARTIDA DIRETA 

 

Vantagens 

· Menor custo de todas 

· Muito simples de implementar 

· Alto torque de partida 

 

Desvantagens 

· Alta corrente de partida, provocando queda de tensão na rede de alimentação.  

Em função disto pode provocar interferência em equipamentos ligados na mesma instalação 

· É necessário sobredimenssionar cabos e contatores 

· Limitação do número de manobras/hora 

 

 

3.3.2 ESTRELA-TRIÂNGULO 

Vantagens 

 

· Custo reduzido 

· A corrente de partida é reduzida a 1/3 quando comparada com a partida direta 

· Não existe limitação do número de manobras/hora 

Desvantagens 

· Redução do torque de partida a aproximadamente 1/3 do nominal 

· São necessários motores com seis bornes 

· Caso o motor não atingir pelo menos 90% da velocidade nominal, o pico de corrente na 

comutação de estrela para triângulo é equivalente ao da partida direta 

· Em casos de grande distância entre motor e chave de partida, o custo é levado devido 

 a necessidade de seis cabos. 

 

3.3.3 SOFT-STARTER 

 

Vantagens: 

· Corrente de partida próxima à corrente nominal 

· Não existe limitação do número de manobras/hora 

· Longa vida útil, pois não possui partes eletromecânicas móveis 

· Torque de partida próximo do torque nominal 
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· Pode ser empregada também para desacelerar o Motor 

 

 Desvantagens: 

· Maior custo na medida em que a potência do motor é reduzida 

 

3.3.4  FRENAGEM POR INJEÇÃO DE CORRENTE CONTINUA (CC) 

 

 

 É obtida através da desconexão do estator da rede de alimentação e da posterior conexão a 

uma fonte decorrente contínua (ver figura 3.9). A corrente contínua enviada ao enrolamento 

estatórico estabelece um fluxo magnético estacionário cuja curva de distribuição tem uma 

fundamental de forma senoidal.  

 A rotação do rotor em seu campo produz um fluxo de corrente alternada no mesmo, o qual 

também estabelece um campo magnético estacionário com respeito ao estator. 

 Devido à interação do campo magnético resultante e da corrente rotórica, o motor 

desenvolve um torque de frenagem (ver figura 3.8) cuja magnitude depende da intensidade do 

campo, da resistência do circuito rotórico e da velocidade do rotor. 

 

 

 
 

Figura 3.8 - Curva de torque x rotação durante a frenagem CC 

 

 

 Como veremos posteriormente, quando utilizado um inversor de freqüência, a tensão 

contínua a ser aplicada no estator do motor é obtida através do disparo dos transistores do 

inversor, não necessitando de nenhum dispositivo adicional, pois a tensão CC é proveniente do 

próprio circuito intermediário do inversor. 

 Na prática, a frenagem CC tem sua aplicação limitada devido ao fato de que toda a energia 

de frenagem é dissipada no próprio motor, podendo causar sobreaquecimento excessivo no 
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mesmo. Assim, para não comprometer a vida útil do motor, utiliza-se a frenagem CC com 

tensões contínuas limitadas a aproximadamente 20% da tensão nominal CA do motor. 

 

 

 
 

Figura 3.9 –Frenagem por injeção de corrente continua 
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CAPITULO 4 

 

 

O INVERSOR DE FREQÜÊNCIA 

 

 

No capítulo anterior vimos diferentes alternativas de comandar um motor de indução a partir da 

rede de alimentação; em todos estes casos a freqüência de alimentação foi a da rede, isto é, 60Hz. 

É assim que a velocidade do motor será a velocidade nominal, podendo ser calculada pela 

seguinte equação: 

 

               120 x ¦ x ( 1 - s ) 

n = ––––––––––––––––––––––––– 

                          p 

onde: 

n = velocidade em rotações por minuto (rpm) 

¦ = freqüência da rede em Hertz (Hz) 

s = escorregamento 

p = número de pólos 

 

Se considerarmos como exemplo um motor de 4 pólos, com escorregamento nominal 

 (s = 0,0278) teremos: 

 

       120 x 60 ( 1 - s ) 

n = ––––––––––––––– = 1750 rpm 

                 4 

A partir da simples observação da equação anterior podemos deduzir que se pudesse dispor de um 

dispositivo que permita variar a freqüência da tensão de alimentação poderíamos variar 

diretamente no motor a sua velocidade de rotação. 

 

 

 

Figura 4.1 – Ondas Senoidais Trifásicas 

 

Se considerarmos como exemplo um motor de 4 pólos, com escorregamento nominal (s = 0,0278) 

teremos: 
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120 x 60 ( 1 - s ) 

n = –––––––––––––––  = 1750 rpm 

4 

 
  A partir da simples observação da equação anterior podemos deduzir que se pudesse 

dispor de um dispositivo que permita variar a freqüência da tensão de alimentação poderíamos 

variar diretamente no motor a sua velocidade de rotação. 

 Vamos ver agora o que acontece se alimentarmos o motor a partir de um dispositivo que 

permita variar a freqüência da tensão de alimentação. A seguir mostraremos dois casos, um 

abaixo da freqüência nominal e outro acima. 

 

 

                                                        120 x 30 (1 - s) 

                                          n = ––––––––––––––––––– = 875 rpm 

                                                                    4 

 

 
Figura 4.2 –  Ondas Senoidais Trifasicas 

 

120 x 90 (1 - s) 

           n = ––––––––––––––––– = 2625 rpm 

4 

 
Figura 4.3 – Ondas Senoidais Trifasicas 
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 Vamos ver agora como podemos através de um dispositivo eletrônico, e a partir da 

tensão e freqüência constante da rede, obter um sistema trifásico com freqüência variável. As 

figuras 4.1 a 4.3 acima mostram para um mesmo período de tempo exemplos de ondas senoidais 

trifásicas com diferentes valores de freqüência. 

 

 

 
 

Figura 4.4 – Diagrama de Blocos 

 

 

 

 O diagrama de blocos da figura 4.4 mostra as partes componentes deste dispositivo. 

O retificador da figura 4.4 gera uma tensão contínua que é posteriormente filtrada e introduzida 

no bloco seguinte, chamado de Inversor. 

O inversor é composto de seis chaves implementadas numa configuração como mostrada na 

figura 4.5. 

 

 
 

Figura 4.5 – Representação de chaves (06) 

 

 

 Dependendo da combinação de chaves abertas ou fechadas pode se obter na saída do 

inversor formas de onda diferentes. Estas chaves são implementadas nos 
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inversores de freqüência com dispositivos semicondutores chamados de transistores de 

potência. 

Existem várias tecnologias de fabricação para este tipo de transistores. Os transistores mais 

freqüentemente utilizados são os chamados: 

 

IGBT - Transistor Bipolar com Porta Isolada (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

A figura 4.6 a seguir mostra um exemplo simples de como pode ser gerada uma primeira 

aproximação de uma onda senoidal. A linha cheia representa a onda gerada pela combinação de 

seis estados das chaves 1..6. 

 A onda senoidal representada com linha tracejada serve como referência para o leitor 

identificar a aproximação mencionada. 

Durante o primeiro estado as chaves 1, 5 e 6 estão fechadas e as chaves 2, 3 e 4 abertas.  Assim no 

motor a tensão entre as fases U e V é positiva, entre as fases V e W é zero e entre as fases U e W é 

positiva, como representado na forma de onda. Nos cinco estados seguintes muda a combinação 

de chaves abertas e fechadas permanecendo o mesmo tipo de análise do primeiro estado. 

Pode se deduzir também a partir da figura 4.6 que variando o tempo que cada combinação de 

chaves permanece num determinado estado, podemos variar a freqüência da onda de saída. 

Os inversores de freqüência modernos utilizam para a combinação de abertura e fechamento das 

chaves uma estratégia chamada de “PWM” (Pulse Width Modulation) ou “Modulação por 

Largura de Pulsos”. 

 Esta estratégia permite a geração de ondas senoidais de freqüência variável com resolução 

de até 0,01Hz. 

OBSERVAÇÃO 

Os números correspondem às chaves fechadas. 
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Figura 4.6 – Geração de Ondas Senoidais 

 

 

 

 

A figura 4.7 mostra o padrão de chaveamento da tensão e a corrente resultante numa fase do 

motor, quando utilizada a técnica PWM para comando dos transistores de potência. 
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Figura 4.7 – Chaveamento em PWM 

 

 

 

4.1 MÉTODOS DE CONTROLE DOS INVERSORES DE FREQUÊNCIA 

 

4.1.1 CONTROLE ESCALAR 

 O funcionamento dos inversores de freqüência com controle escalar está baseado numa 

estratégia de comando chamada “V/F constante”, que mantém o torque do motor constante, igu al 

ao nominal, para qualquer velocidade de funcionamento do motor. 

 O estator do motor de indução possui um bobinado trifásico como mostrado na figura 2.4. 

Este bobinado tem dois parâmetros que defin em suas características. 

Um deles é a sua resistência ôhmica R [Ohm] e o outro e a sua indutância L [Henry]. 

 A resistência depende do tipo de material (cobre) e do comprimento do fio com qual é 

realizado o bobinado. 

Já a indutância depende fundamentalmente da geometria (forma) do bobinado e da interação com 

o rotor. Fazendo uma análise muito simplificada 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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 Para valores de freqüência acima de 30Hz o valor da resistência é muito pequeno 

quando comparado com o valor da reatância indutiva; desta maneira podemos, nesta aproximação, 

e para um método de controle simples como o escalar, desprezá-lo. Assim teremos que o valor da 

corrente será proporcional à tensão de alimentação V, à indutância L e à freqüência f. O valor de 

indutância L é uma constante do motor, mas a tensão e a freqüência são dois parâmetros que 

podem ser “controlados” pelo inversor de freqüência. 

 Assim, se para variar a velocidade do motor de indução temos que variar a freqüência da 

tensão de alimentação, a estratégia de controle “V/F constante” varia a tensão proporcionalmente 

com a variação da freqüência de alimentação (e da reatância indutiva) do motor para obter no 

estator uma corrente constante da ordem da corrente nominal do motor, como mostra a equação e 

a figura 4.8. 

 
 

Figura 4.8 – Controle V/F 

 

 Como se pode observar na figura 4.8, acima de 60Hz a tensão não pode continuar subindo, 

pois já foi atingida a tensão máxima (tensão da rede), É assim que a partir deste ponto a corrente, 

e conseqüentemente o torque do motor, diminuirão. Esta região (acima dos 60Hz no exemplo) é 

conhecida como região de enfraquecimento de campo. A figura 4.9 a seguir mostra o gráfico do 

torque em função da freqüência onde fica em evidência este comportamento. 
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Figura 4.9 – Enfraquecimento de Campo 

 

 

 Para freqüências abaixo de 30Hz o termo correspondente a resistência R do estator, que foi 

desprezado anteriormente, começa a ter influência no cálculo da corrente. É assim que, de para 

baixas freqüências, mantendo-se a proporcionalidade entre a freqüência e a tensão, a corrente e 

conseqüentemente o torque do motor diminuem bastante. Para que isto seja evitado, a tensão do 

estator em baixas freqüências deve ser aumentada, através de um método chamado de 

compensação x R , conforme figura 4.10 a seguir. 

 

 
 

Figura 4.10 – Compensação xR 

 

 Podemos deduzir assim que o controle escalar em inversores de freqüên cia é utilizado em 

aplicações normais que não requerem elevada dinâmica (grandes acelerações e renagens), nem 

elevada precisão e nem controle de torque.  

 Um inversor com controle escalar pode controlar a velocidade de rotação 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. Pelo princípio de funcionamento e 

aplicação, são utilizados na maioria das vezes motores de indução convencionais sem nenhum 
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sistema de realimentação de velocidade (tacogerador de pulsos acoplado ao motor) em malha 

fechada.  

 A faixa de variação de velocidade é pequena e da ordem de 1:10 (Ex: 6 a 60Hz). 

Com estas características, o inversor de freqüência escalar é a mais utilizado em sistemas que não 

requerem alto desempenho. Este apresenta também um custo relativo menor quando comparado 

com com controle vetorial. 

 

4.1.2 CONTROLE VETORIAL 

 Em aplicações onde se faz necessária uma alta performance dinâmica, respostas rápidas e 

altaprecisão de regulação de velocidade, o motor elétrico deverá fornecer essencialmente um 

controle preciso de torque para uma faixa extensa de condições de operação. Para tais aplicações 

os acionamentos de corrente contínua sempre representaram uma solução 

ideal, pois a proporcionalidade da corrente de armadura, do fluxo e do torque num motor de 

corrente contínua proporcionam um meio direto para o seu controle. 

 Contudo, a busca por avanços tecnológicos significativos tem diminuído esta hegemonia e, 

gradativamente, estão aparecendo opções de novas alternativas, como o uso de acionamentos em 

corrente alternada do tipo controle vetorial. 

Vantagens do Inversor com Controle Vetorial 

· Elevada precisão de regulação de velocidade; 

· Alta performance dinâmica; 

· Controle de torque linear para aplicações de posição ou de tração; 

· Operação suave em baixa velocidade e sem oscilações de torque, mesmo com variação de carga. 

 No motor de indução a corrente do estator é responsável por gerar o fluxo de magnetização 

e o fluxo de torque, não permitindo obter um controle direto do torque. Basicamente, o circuito de 

potência do inversor de freqüência vetorial não é diferente de um inversor de freqüência v/f, 

sendo composto dos mesmos blocos funcionais. No inversor v/f a referência de velocidade é 

usada como sinal para gerar os parâmetros tensão/freqüênc ia variável e disparar os transistores de 

potência. 

  Já o inversor vetorial calcula a corrente necessária para produzir o torque requerido pela 

máquina, calculando a corrente do estator e a corrente de magnetização. 

A palavra “vetorial” está sendo nos últimos tempos muito utilizada para dar nome aos novos 

inversores, algumas vezes de maneira não muito apropriada. Vamos tentar esclarecer um pouco 

estes conceitos. 

 Um vetor é uma representação matemática de um grandeza física que possui magnitude e 

direção, um exemplo típico é a representação vetorial de uma força ou uma corrente elétrica.  
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Os inversores vetoriais recebem este nome devido a que: 

1. A corrente que circula no bobinado estatórico de um motor de indução pode ser separada em 

duas componentes: 

Id, ou corrente de magnetização (produtora de FLUXO) e Iq ou o corrente produtora de TORQUE 

2. A corrente total é a soma vetorial destas duas componentes 

3. O torque produzido no motor é proporcional ao “produto vetorial” das duas  componentes 

4. A qualidade com a qual estas componentes são identificadas e controladas define o nível de 

desempenho do inversor. 

 Para calcular estas correntes é necessário resolver em “tempo real” uma equação que 

representa matematicamente o comportamento do motor de indução (modelo matemático do 

motor). Tempo real significa que este cálculo tem que ser feito muitas vezes por segundo, tantas 

vezes quanto necessário para poder controlar o motor. É por isto que este tipo de controle requer 

microprocessadores muito potentes que realizam milhares de operações matemáticas por segundo. 

 Para resolver esta equação é necessário conhecer ou calcular os seguintes parâmetros do 

motor: 

ð Resistência do estator 

ð Resistência do rotor 

ð Indutância do estator 

ð Indutância do rotor 

ð Indutância de magnetização 

Curva de saturação 

 Muitos inversores vem com estes valores préprogramados para diferentes motores, outros 

mais sofisticados utilizam rotinas de autoajuste para calcular estes parâmetros, característica 

muito útil quando utilizados motores rebobinados ou já existentes. 

 O controle vetorial representa, sem dúvida, um avanço tecnológico significativo, aliando 

as performances dinâmicas de um acionamento CC e as vantagens de um motor CA. Porém, em 

alguns sistemas que utilizam controle vetorial é necessário o uso de um encoder (tacogerador de 

pulsos) acoplado ao motor para que se tenha uma melhor dinâmica, o que torna o motor especial. 

 Sendo assim podemos dizer que existem dois tipos de implementação de inversores 

vetoriais: o inversor “sensorless” (sem sensores) e o inversor com realimentação por encoder 

(controle orientado pelo campo). 

 O inversor com realimentação por encoder é capaz de controlar a velocidade e o torque no 

motor, pois calcula as duas componentes da corrente do motor. Este tipo de inversor consegue 

excelentes características de regulação e resposta dinâmica, como por exemplo:  

ð Regulação de velocidade: 0,01% 
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ð Regulação de torque: 5% 

ð Faixa de variação de velocidade: 1:1000 

ð Torque de partida: 400% máx. 

ð Torque máximo (não contínuo): 400% 

O inversor “sensorless” tem um grau de desempenho menor que o anterior, mas é superior ao 

inversor v/f . A seguir alguns valores típicos para estes inversores: 

ð Regulação de velocidade: 0,1% 

ð Regulação de torque: Não tem 

ð Faixa de variação de velocidade: 1:100 

ð Torque de partida: 250% 

ð Torque máximo (não contínuo): 250% 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DOS MOTORES DE INDUÇÃO ACIONADOS COM 

INVERSORES DE FREQÜÊNCIA 

 Como já vimos na seção anterior, a curva característica “corrente x velocidade” e “torque 

x velocidade” do motor de indução mostra que a partir do valor de torque equivalente a 150% do 

nominal (área de trabalho intermitente) as duas curvas apresentam o mesmo comportamento. Isto 

significa que torque e velocidade tem um comportamento linear com a corrente. 

 

Figura 4.11 –Curva Característica Corrente x Velocidade. 

 

 Os inversores de freqüência trabalham exclusivamente nesta região. 

Vejamos agora o comportamento da curva “torque x velocidade” quando o motor é alimentado 

através do inversor de freqüência. A figura 4.12 mostra um conjunto de curvas para diferentes 
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velocidades (freqüências) de operação. A 60 hz temos exatamente o caso da figura 4.11, que 

coincide com a resposta de um motor acionado diretamente da rede. 

 O motor do exemplo é um motor de quatro pólos, assim sua velocidade síncrona será de 

1800 rpm e a velocidade do eixo, com carga nominal, será 1750 rpm. Podemos ver assim que, 

com o motor com carga nominal, existe uma diferença de 50 rpm entre a velocidade síncrona 

calculada e a velocidade de rotação do motor, devida ao escorregamento. 

 

 

Figura 4.12 – Freqüência x Velocidade 

 

 

 Observando novamente a figura 4.9 vemos que para uma freqüência de alimentação de 

30Hz a velocidade síncrona será de 900 rpm, novamente para torque nominal o escorregamento 

será o nominal equivalente a 50 rpm, e a velocidade do motor será de 850 rpm. 

 É interessante observar que diminuindo a freqüênciapela metade a velocidade síncrona 

também cai a metade, mas a velocidade do motor não, 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 4Hz podemos obter no rotor um torque de 150 % do nominal, suficiente 

para acionar qualquer carga acoplada ao motor. 
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4.3  CONVERSORES MAIS COMUNS EM BAIXA TENSÃO 

 

 A necessidade de controle de rotação de motores elétricos de baixa tensão com baixo nível 

de manutenção apresenta como solução mais comum, no momento, a utilização de um conversor 

de freqüência do tipo VSI (Voltage Source Inverter) de seis pulsos alimentando um motor de 

indução do tipo rotor gaiola de esquilo. 

 A seguir serão apresentados os conversores de 6 e 12 pulsos e o conversor com retificador 

ativo a IGBTs. 

 Para comparar os conversores de freqüência com retificadores de 12 pulsos a diodos com 

retificadores ativos do tipo regenerativos a IGBTs serão analisados os aspectos técnicos relativos 

a desempenho quanto a fator de potência e harmônicos vistos da rede, rendimentos, espaço 

requerido e a avaliação econômica das alternativas. 

 

 

4.3.1 – CONVERSORES DE SEIS PULSOS 

 

 O conversor mais comum no mercado apresenta uma ponte retificadora com 6 diodos (em 

alguns casos empregam-se tiristores aplicados com ângulo de disparo mínimo e constante), elo 

CC com banco de capacitores e ponte inversora com 6 IGBTs. Este conversor é chamado de 

conversor de 6 pulsos pois possui um retificador de 6 pulsos. 

Os harmônicos característicos do conversor de 6 pulsos são: hk = 6k  1, sendo h a ordem 

do harmônico em relação à freqüência da rede de alimentação e k números inteiros positivos. 

Assim, além da freqüência fundamental temos visto pela rede os harmônicos característicos das 

ordens a seguir: 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc. 

 

 
 

Figura 4.3.1 - Conversor de Baixa Tensão de 06 Pulsos. 

 

 

4.3.2 – CONVERSORES DE DOZE PULSOS 

 

 O conversor de doze pulsos apresenta duas pontes retificadoras com 6 diodos (em alguns 

casos empregam-se tiristores aplicados com ângulo de disparo mínimo e constante), elo CC com 
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banco de capacitores e ponte inversora com 6 IGBTs. Este conversor é chamado de conversor 

de 12 pulsos, pois possui um retificador de 12 pulsos. 

 Os harmônicos característicos do conversor de 12 pulsos são: hk = 12k  1, sendo h a 

ordem do harmônico em relação à freqüência da rede de alimentação e k números inteiros 

positivos. Desta forma, além da freqüência fundamental temos, visto pela rede, os harmônicos 

característicos das seguintes ordens: 11, 13, 23, 25 etc. 

 As pontes retificadoras podem ser conectadas entre si em série ou em paralelo, neste caso 

são necessários reatores para a divisão da corrente entre as pontes. 

 

 

Figura 4.3.2 - Conversor de Baixa Tensão de 12 Pulsos. 

 

4.3.3 – CONVERSORES REGENERATIVOS 
 

 Neste item, serão apresentados os conversores regenerativos a IGBTs. 

Trata-se de conversores com duas pontes de seis IGBTs, uma com função retificadora e outra com 

função inversora. A ponte retificadora permite o controle da corrente da corrente de entrada. 

 Deste modo, o conversor tem corrente senoidal na entrada e fator de potência controlado. 

O sistema permite a regeneração de energia, isto é devolução de energia da carga para o sistema 

elétrico. 

 

 

Figura 4.3.3 - Conversor Regenerativo. 

 O conversor regenerativo apresenta como característica de operação baixa distorções de 

corrente de entrada e elevado fator de potência. Como referência de desempenho podem ser 

citados valores inferiores a 4% para THDi (Distorção Harmônica Total de Corrente) e superiores a 

0,98 para o fator de potência. 

 

Figura 4.3.4 - Conversor Regenerativo com 

representação das pontes conversoras. 
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CAPITULO 5 

 

 

 HARMÔNICOS 
 

 A utilização de cargas não lineares, como por exemplo, os conversores de freqüência, em 

um sistema alimentado por fontes de tensão senoidais propicia o aparecimento de correntes não 

senoidais. 

 Tais correntes interagem com o sistema elétrico através das impedâncias do sistema 

fazendo surgir distorções também na tensão de alimentação. 

Através da definição da série de Fourier é possível decompor uma determinada onda de tensão e 

corrente e obter seu conteúdo harmônico. A definição da série é apresentada nas equações que 

seguem: 
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Onde: 

 

T – É o período da onda f(t) a ser decomposta, s; 

 - É a freqüência angular da componente fundamental, rad/s; 

n – Ordem do harmônico. 
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A IEEE Std 519-1992 define harmônico como uma componente senoidal de uma onda 

periódica ou uma quantidade com uma freqüência que é múltipla inteira da freqüência 

fundamental. 

 

 

5.1 – DISTORÇÃO HARMÔNICA 

 

A IEEE Std 519-1992 define fator de distorção e THD como a relação, expressa em percentagem, 

entre valor eficaz do conteúdo harmônico e o valor eficaz da componente fundamental. 

 

A distorção harmônica de corrente é definida como: 
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Onde: 

I1 = valor eficaz da componente fundamental da corrente; 

In = valor eficaz da componente harmônica de ordem n da corrente. 

 

A Distorção de Demanda Total, é definida como o valor eficaz do conteúdo harmônico em 

percentagem da corrente de demanda máxima (demanda de 15 ou 30 minutos). 
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Onde: 

IL = valor eficaz da componente fundamental da corrente de demanda máxima; 

In = valor eficaz da componente harmônica de ordem n da corrente. 

É importante diferenciar os conceitos de THDI e TDD. 

 

E a distorção harmônica de tensão é definida por: 
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Onde: 

V1 = valor eficaz da componente fundamental da tensão; 

Vn = valor eficaz da componente harmônica de ordem n da tensão. 

 

A definição de THD da IEEE Std 519-1992 considera os harmônicos de ordem menor ou igual a 

50. 

 

 

5.2 – FATOR DE POTÊNCIA TOTAL 

 

O fator de potência total é definido como a relação entre a potência ativa e a potência aparente em 

um determinado ponto de um circuito elétrico. 
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Para sistemas com tensão e corrente senoidais temos: 

 

 cosFP  

Onde: 

 = defasagem angular entre a tensão e a corrente; 

 

Para sistemas com tensão senoidal, ou distorção harmônica de tensão desprezível, e corrente não 

senoidal temos: 
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Onde: 

I1 = valor eficaz da componente fundamental da corrente; 

IRMS = valor eficaz da corrente; 

1 = defasagem angular entre tensão e a componente fundamental da corrente; 

cos 1 = Fator de Potência de Deslocamento. 

 

Para sistemas com tensão não senoidal e corrente não senoidal deve ser aplicada a 

definição geral de fator de potência. 

Os valores de IRMS e VRMS são obtidos das expressões abaixo: 
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5.3 – LIMITES DE FATOR DE POTÊNCIA E HARMÔNICOS 
 

A legislação brasileira através do Decreto Nº 479 de Março de 1992 e Portarias do DNAEE Nº 085 de 

Março de 1992 e Nº 1569 de Dezembro de 1993 estabelece como limite mínimo permitido de fator de potência de 

referência para as instalações elétricas das unidades consumidoras o valor de 0,92. O faturamento correspondente à 

energia reativa e à demanda de potência reativa que excederem às quantidades permitidas pelo fator de potência de 
referência é calculado considerando o valor de 0,92. 

 

A IEEE Std 519-1992, uma prática recomendada, estabelece limites que devem ser 

atendidos entre consumidores e concessionárias em termos de THD de tensão e corrente, 

componentes individuais de harmônicos e notches, entre outros. Aspectos como flicker e 

interferência telefônica também são abordadas. 
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A seguir são apresentadas as tabelas de limites da IEEE Std 519-1992: 

 

 

Tabela 5.1 - Limites de Notches e THDV. 

 Aplicações 

Especiais 

Sistemas 

Gerais 

Sistema 

Dedicado 

Notch Depth 10% 20% 50% 

THDV 3% 5% 10% 

Área do Notch 16400 22800 36500 

 

Obs.: A área do Notch para tensões diferentes de 480 V deve ser corrigida por um fator V/480. 

A área do Notch é calculada em V.s para tensão e corrente nominais. 

 

 

Figura 5.1 - Definições de Notch Depth e Área de Notch. 

A distorção de corrente deve ser avaliada em função da demanda de carga e da relação de 

curto circuito ISC/IL no PCC. 
 

Tabela 5.2 - Limites de Distorção Harmônica de Corrente para Sistema de Distribuição (120 V a 69000 V). 

ISC/IL h < 11 11 h< 

17 

17 h< 

23 

23 h< 

35 

35 h TDD 

<20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 

20< 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50< 

100 

10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100< 

1000 

12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

>1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 

Onde: 
ISC = corrente máxima de curto-circuito no ponto de acoplamento comum; 
IL = corrente de máxima demanda de carga (componente de freqüência fundamental) no ponto de acoplamento comum. 
 

Tabela 5. 3 - Limites de Distorção de Tensão - IEEE Std 519-1992. 

Tensão no PCC 

(V) 

Distorção 

Individual (%) 

THD (%) 

 69000 3,0 5,0 

de 69001 a 161000 1,5 2,5 

161001 1,0 1,5 

 
A IEC 61892-1 [3] estabelece o limite de 8% para o THDV e 5% para componentes harmônicos individuais. 
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A NORSOK E-002, Rev. 3 [4] apresenta uma tabela de carga relativa, baseada na IEEE Std 519-1992, de conversores de 6 e 12 
pulsos que podem ser aplicados em um determinado sistema elétrico. Tal tabela é reproduzida a seguir: 
 

Tabela 5.4 - Carga relativa limite de conversores (%). 

SSC / SL 6 Pulsos 12 Pulsos 

20 17 36 

20 < 50 27 57 

50 < 100 40 86 

100 < 1000 50 100 

> 1000 67 100 

 
Onde: 
SSC – Nível de curto-circuito no PCC em kVA; 
SL – Potência aparente total no PCC em kVA. 
 
 

5.4 – CONFIGURAÇÕES DOS CONVERSORES 
 

Existem diversas concepções de projeto que atendem aos limites de estabelecidos para 

fator de potência e distorção harmônica. Podemos citar algumas soluções: utilização de reatância 

de rede na entrada dos conversores e/ou pequenos reatores no elo CC dos conversores, utilização 

de filtros passivos, aplicação de filtros ativos, utilização de conversores com maior número de 

pulsos, aplicação de transformadores defasadores, emprego de conversores com retificadores 

ativos, aumento do nível de curto-circuito durante o projeto, retificador comum com melhor 

desempenho alimentando vários inversores, controle centralizado de disparo de retificadores de 

diferentes conversores. Em outra direção, é possível trabalhar com um sistema dedicado a 

conversores com um nível mais alto de harmônicos. Neste artigo, no entanto, somente as opções 

relativas a conversores de 12 pulsos e com retificadores ativos serão analisadas. 

A seguir são relacionadas as três configurações consideradas: 

Tipo #1: Transformador seco de três enrolamentos e conversor de 12 pulsos; 

Tipo #2: Autotransformador de 480 V / 440 V e conversor regenerativo adequado para conexão 

direta em até 460 V +10%; 

Tipo #3: Conversor regenerativo adequado para conexão direta em até 575 V +10%. 

O conversor regenerativo da configuração tipo #3 difere do tipo #2 pela classe de tensão dos 

IGBTs das pontes conversoras e dos capacitores do elo CC. Os tipos #1 e #2 considerados neste 

trabalho já se encontram disponíveis no mercado, o tipo #3 tem lançamento previsto em seis 

meses. 

 

 

5.5 – DIMENSÕES DOS CONVERSORES 
 

As informações de dimensões e de custos de aquisição foram fornecidos pelo fabricante 

WEG como sendo uma tentativa de generalização para cobrir a grande maioria de arranjos 
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possíveis de vários elementos que compõe cada painel de acionamento (demarrador de entrada, 

transformador ou autotransformador, conversor, reatâncias, filtros etc). 

Como é comum em soluções de engenharia, é possível chegar-se a arranjos que possuam 

dimensões e custos de aquisição diferentes, e menores, com o objetivo de atender a condições 

específicas de cada aplicação. 

É necessária a análise caso a caso a fim de determinar-se a melhor relação custo benefício 

para as exigências de cada carga ou ambiente, ou seja atendendo às condições necessárias em 

cada situação. 

A seguir são apresentadas tabelas com as dimensões dos conversores de 12 pulsos e regenerativos, 

nas três configurações consideradas: 

Configuração Tipo #1 

 

Dimensões de transformadores secos de três enrolamentos: 

 

Tabela 5.5 - Dimensões de Transformadores Secos de Três Enrolamentos. 

PVSD 

(hp) 

A (mm) L (mm) P (mm) STF   

(m
2
) 

100 1100 1090 700 0,763 

250 1200 1300 750 0,975 

500 1500 1600 900 1,440 

750 1700 1800 1300 2,340 

1000 2300 2400 1500 3,600 
 

Tabela 5.6 - Dimensões de Conversores de Freqüência de 12 Pulsos. 

PVSD 

(hp) 

A (mm) L (mm) P (mm) SVSD 

(m
2
) 

100 2300 1200 600 0,720 

250 2300 1400 800 1,120 

500 2300 1600 800 1,280 

750 2300 2600 800 2,080 

1000 2300 3800 800 3,040 

Tabela 5.7 - Áreas da Configuração Tipo #1 - 12 Pulsos. 

 

PVSD 

(hp) 

STF   

(m
2
) 

SVSD 

(m
2
) 

S#1   

(m
2
) 

100 0,763 0,720 1,483 

250 0,975 1,120 2,095 

500 1,440 1,280 2,720 

750 2,340 2,080 4,420 

1000 3,600 3,040 6,640 

 

 

Configuração Tipo #2 
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Tabela 5.8 - Dimensões de Autotransformadores Secos. 

PVSD 

(hp) 

A (mm) L (mm) P (mm) SATF   

(m
2
) 

100 600 600 550 0,330 

250 750 600 550 0,330 

500 950 1000 650 0,650 

750 1150 1000 650 0,650 

1000 1150 1000 650 0,650 

 

 

Tabela 5.9 - Dimensões de Conversores de Freqüência Regenerativos - Configuração Tipo #2. 

PVSD 

(hp) 

A (mm) L (mm) P (mm) SVSD 

(m
2
) 

100 2300 1200 600 0,720 

250 2300 2200 800 1,760 

500 2300 2600 800 2,080 

750 2300 4600 800 3,680 

1000 2300 6800 800 5,440 

 

Tabela 5.10 - Áreas da Configuração Tipo #2. 

PVSD 

(hp) 

SATF   

(m
2
) 

SVSD 

(m
2
) 

S#2   

(m
2
) 

100 0,330 0,720 1,050 

250 0,330 1,760 2,090 

500 0,650 2,080 2,730 

750 0,650 3,680 4,330 

1000 0,650 5,440 6,090 

 

 

Configuração Tipo #3 

Tabela 5.11 - Dimensões de Conversores de Freqüência Regenerativos - Configuração Tipo #3. 

PVSD 

(hp) 

A (mm) L (mm) P (mm) SVSD 

(m
2
) 

100 2300 1200 600 0,720 

250 2300 2200 800 1,760 

500 2300 2600 800 2,080 

750 2300 4600 800 3,680 

1000 2300 6800 800 5,440 

 

Tabela 5.12 - Área da Configuração Tipo #3. 

PVSD 

(hp) 

SVSD 

(m
2
) 

S#3   

(m
2
) 

100 0,720 0,720 

250 1,760 1,760 

500 2,080 2,080 

750 3,680 3,680 

1000 5,440 5,440 
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Tabela 5.13 - Comparação entre as áreas das configurações #1, #2 e #3. 

PVSD 

(hp) 

S#1   

(m
2
) 

S#2   

(m
2
) 

S#3   

(m
2
) 

S#2/S#1 

(%) 

S#3/S#1 

(%) 

100 1,483 1,050 0,720 70,80 48,55 

250 2,095 2,090 1,760 99,76 84,01 

500 2,720 2,730 2,080 100,37 76,47 

750 4,420 4,330 3,680 97,96 83,26 

1000 6,640 6,090 5,440 91,72 81,93 

 
De acordo com a tabela anterior é possível verificar que a configuração tipo #3 permite redução 

de área entre 16% e 23,5% para potências de 250 a 100 hp e de 51,5% para o caso de 100 hp. A 

configuração tipo #2 tem redução muito limitada, com exceção do caso de 100 hp, 29%. 

 

5.6 – CONTEÚDO HARMÔNICO 

 

5.6.1 – Conversor de 6 Pulsos 

 

A título de referência são apresentados os valores característicos de harmônicos em 

conversores de 6 pulsos. 

 

Tabela 5.14 - Valores característicos de harmônicos para conversores de 6 pulsos em função da reatância de 

rede. 

X (%) 0,5 2,0 4,0 5,0 

I1 93,0 93,0 93,0 93,0 

I5 72,2 47,3 32,7 29,6 

I7 54,8 24,2 11,0 8,7 

I11 21,4 6,7 6,3 5,8 

I13 9,8 4,9 3,0 3,0 

IRMS 131 106 96 96 

THDI (%) 101 59 39 35 

FP 0,69 0,83 0,90 0,91 

Obs.: Os valores de corrente são apresentados em percentual da corrente nominal de saída do 

conversor. 

 

5.6.2 – Conversor de 12 Pulsos 

 

Para comparação são apresentados a seguir os valores de harmônicos em um conversor de 

12 pulsos obtidos de [6]. 

Tabela 5.15 - Dados de correntes harmônicas em função da carga para um conversor de 12 pulsos. 

Carga 100% 75% 50% 25% 

I1 100 100 100 100 

I5 3,5 4,0 4,7 6,5 
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I7 1,2 1,6 2,4 4,1 

I11 5,0 6,0 7,7 10,0 

I13 3,8 4,2 4,4 4,3 

I17 0,2 0,2 0,3 0,3 

I19 0,2 0,2 0,3 0,4 

I23 0,1 0,9 1,0 1,8 

I25 0,8 0,9 1,3 1,8 

I29 0,1 0,1 0,1 0,2 

I31 0,1 0,1 0,1 0,3 

I35 0,3 0,4 0,5 0,4 

I37 0,3 0,5 0,5 0,8 

I41 0,1 0,07 0,1 0,1 

I43 0,1 0,08 0,1 0,1 

I47 0,2 0,2 0,1 0,2 

I49 0,2 0,2 0,1 0,3 

THDI (%) 7,4 8,6 10,5 13,6 

1 (graus) -13 -11 -8 -4 

FPD 0,97 0,98 0,99 1,00 

FPT 0,97 0,97 0,97 0,98 

 

Onde: 

Os valores de corrente dos componentes harmônicos são apresentados em valor percentual da 

corrente fundamental em cada situação de carga; 

FPD – Fator de Potência de Deslocamento; 

FPT – Fator de Potência Total. 

 

5.6.3 – Conversor Regenerativo 

 

O conversor regenerativo possui corrente de entrada com reduzida distorção harmônica. 

Apresentações de fabricante citam valores inferiores a 4% para THDI. 

Na figura abaixo são apresentadas curvas de tensão e corrente associadas a um 

acionamento através de um conversor regenerativo de 86A / 380-480 V alimentado em 380 V 

durante o teste. A distorção medida foi: THDI = 2,994% e THDV = 1,682% e o FP = 0,9947. A 

corrente eficaz medida foi de 80,871 A, a corrente fundamental 80,586 A e o maior componente 

individual foi o sexto harmônico com um valor de 1,53%. 
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Figura 5.2 - Formas de Onda de Tensão, Corrente e Potência de entrada de um conversor 

regenerativo. 

 

Pode ser observado que a forma de onda da corrente é bastante próxima a uma senóide, sendo 

coerente com a baixa distorção harmônica medida. 

 

5.7 – RENDIMENTOS 

 
A questão de medição direta de rendimento de conversores de freqüência é complexa, 

especialmente devido à forma de onda da tensão de saída. 

Para comparar as configurações podemos verificar que além das perdas nas pontes 

inversoras, supostas iguais e com mesma condição de operação e freqüência de chaveamento: 

- a configuração tipo #1 inclui ainda perdas no transformador de três enrolamentos e nos 

diodos das pontes retificadoras; 

- a configuração tipo #2 inclui ainda perdas no autotransformador e nos IGBTs da ponte 

retificadora ativa; 

- a configuração tipo #3 inclui as perdas nos IGBTs da ponte retificadora ativa; 

 No caso das pontes retificadoras ativas a IGBTs, as perdas são associadas a condução e ao 

chaveamento, que deve ser em alta freqüência para permitir controle e filtros pequenos na entrada 

do conversor. As perdas da ponte retificadora são dependentes da freqüência de chaveamento. 

 

 Alguns fabricantes indicam uma vantagem para a configuração tipo #3 em relação ao tipo 

#1 de 1% e até-2%, sendo que este valor maior é questionável. O ideal é obter do fabricante 

valores específicos para a configuração e condição operacional empregada (carga, freqüência de 

chaveamento etc). Na falta de informações mais detalhadas é razoável considerar rendimentos 

iguais para as configurações tipos #1 e #3. 

 

5.8 – COMPARAÇÃO DE CUSTOS DE AQUISIÇÃO 
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Os custos de aquisição das diversas opções são apresentados a seguir nas tabelas. As 

informações foram obtidas com o fabricante WEG em Novembro de 2003 e referem-se à 

configurações básicas para montagem em painel dos conversores CFW-09 e CFW-09 RB, os 

transformadores e autotransformadores são do tipo seco. São considerados sensores de 

temperatura e inspeções de recebimento. 

Configuração Tipo #1 

 
Na configuração tipo #1 são considerados os custos referentes ao transformador de três 

enrolamentos e do conversor de 12 pulsos. 

Tabela 5.16 - Custos de aquisição da configuração #1. 

PVSD (hp) TF 3E 

(US$) 

VSD 12P 

(US$) 

CA #1 (US$) 

100 8.117,05  11.984,59 20.101,64 

250 14.881,26 26.726,43 41.607,69 

500 22.321,89 37.418,66 59.740,55 

750 31.791,79 78.857,77 110.649,56 

1000 38.556,00 101.332,90 139.888,90 

 
 

Configuração Tipo #2 

 
Na configuração tipo #2 são considerados os custos referentes ao autotransformador e ao 

conversor regenerativo. 

Tabela 5.17 - Custos de aquisição da configuração #2. 

PVSD (hp) ATF   

(US$) 

VSD REG 

(US$) 

CA #2 (US$) 

100 1.623,41 18.207,31 19.830,72 

250 2.976,25 41.455,94 44.432,19 

500 5.429,13 56.682,46 62.111,59 

750 9.257,77 122.625,73 131.883,50 

1000 12.376,48 157.243,54 169.620,01 

 
Configuração Tipo #3 

 
Na configuração tipo #3 somente são considerados os custos referentes ao conversor 

regenerativo.  

Tabela 5.18 - Custos de aquisição da configuração #3. 

PVSD (hp) VSD REG 

(US$) 

CA #3 (US$) 

100 18.839,19 18.839,19 

250 42.210,58 42.210,58 
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500 59.006,01 59.006,01 

750 125.289,32 125.289,32 

1000 161.139,01 161.139,01 

 

 

Tabela 5.19 - Comparação entre os custos de aquisição das configurações #1, #2 e #3. 

PVSD (hp) CA #1 (US$) CA #2 (US$) CA #3 (US$) 

100 20.101,64 19.830,72 18.839,19 

250 41.607,69 44.432,19 42.210,58 

500 59.740,55 62.111,59 59.006,01 

750 110.649,56 131.883,50 125.289,32 

1000 139.888,90 169.620,01 161.139,01 

 
Onde: 

CA – Custo de Aquisição de cada configuração. 

 
Das tabelas de custos de aquisição podemos concluir que a configuração tipo#3 possui 

valores inferiores à do tipo #2 uma vez que não emprega autotransformadores. Além disso, para 

potências até 500 hp a diferença de custos é inferior a 7% entre as alternativas, tomando como 

referência a alternativa tipo #1. Para potências de 750 hp e 1000 hp a diferença chega a 21%, 

também tomando como referência a alternativa tipo #1. 

 

5.9 – CONCLUSÕES DO CAPITULO 5 

 
 As informações apresentadas permitem concluir que: 

- a solução aplicando conversores regenerativos na configuração tipo #3, propicia redução 

significativa na área ocupada para a realização do acionamento. 

 - a corrente de entrada em um conversor regenerativo tem forma de onda praticamente 

senoidal e consequentemente baixa distorção harmônica; 

 - o fator de potência total em qualquer das três configurações supera o valor de 0,92; 

 - nos casos onde a alimentação disponível é em baixa tensão a diferença entre os custos de 

aquisição reduz-se significativamente, tornando as opções que empregam conversores 

regenerativos mais competitivos do ponto de vista econômico. Tal fato decorre da não utilização 

de transformadores adicionais nas configurações tipos #2 e #3 e sequer autotransformador na 

configuração tipo #3; 

 - as configurações tipos #2 e #3 permitem regeneração de energia, fato que dependendo da 

aplicação pode ser interessante para conservação de energia; 

 - as perdas associadas chaveamento da ponte retificadora dos conversores regenerativos a 

IGBTs não permitem um ganho significativo de rendimento pela eliminação das perdas relativas 

ao transformador de três enrolamentos da configuração tipo #1. 
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 Quando estiver sendo considerado o uso de um conversor de 12 pulsos com alimentação 

em baixa tensão, também devem ser consideradas opções empregando conversores com 

retificadores ativos. 
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CAPITULO 6 

 

 

MINIMIZAÇÃO DE PERDAS COM A SOLUÇÃO DE FLUXO ÓTIMO 

 

 

Nas aplicações em que um motor de indução autoventilado alimentado por um inversor de 

frequencia aciona uma carga que exige torque constante em toda faixa de operação, o 

funcionamento nas baixas rotações é termicamente crítico, pois as perdas do motor (fontes de 

calor) variam pouco em função da rotação.  

Porem, como o ventilador está acoplado ao eixo do motor, o efeito da ventilação diminui à 

medida que a rotação cai. 

 Nesses casos, quando operando em baixas rotações, é muito comum que a temperatura 

motor exceda o limite da classe térmica do seu sistema isolante por falta de ventilação.  

 Para contornar esse problema e manter a temperatura do motor dentro dos limites 

desejados, a indústria tem tradicionalmente utilizado uma dentre duas soluções: ventilação 

independente (um pequeno motor auxiliar é utilizado exclusivamente para acionar o ventilador 

que resfria o motor principal) ou sobredimensionamento (um motor mais potente que o 

nominalmente necessário para acionar a carga é utilizado na aplicação).  

No entanto nenhuma destas soluções é atraente, pois, em ambos os casos, além de 

aumentar o espaço requerido para o motor da instalação, aumenta o preço do equipamento. 

 

 

 

 

  Fig.6.1 – Perdas no ferro vs. Indução magnética para um motor de 

indução trifásico industrial de 30 kW – 4 polos – 400 V – 50 Hz 
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Fig.6.3 – Corrente magnetizante vs. E/f 

  Fig.6.2– Modelo equivalente do motor de indução em regime permanente por fase 
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Fig.6.4 – Corrente magnetizante vs. E/f 

Fig.6.5 – Perdas totais vs. Freqüência para diferentes valores de V/f 
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Fig.6.6 – Curva V/f vs. Freqüência para minimização de perdas 

Fig.6.7 – Elevação de temperatura vs. Rotação sob carga nominal. 
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Fig.6.8– Perdas totais (p.u.) vs. Freqüência (p.u.) 

Fig.6.9- Elevação de temperatuara vs. Freqüência, curva ilustrativa do desempenho 

do motor sob diferentes condições de fluxo. 
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Fig.6.10 – Resultados de ensaios de elevação de temperatura realizados com motores 

Alto Rendimento Plus (fbase = 60 Hz) operando em 10 Hz 

  Fig.6.11 – Resultados de ensaios de elevação de temperatura realizados com motores 

Premium Efficiency (fbase = 50 Hz) operando em 10 Hz 
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  Fig.6.12 – Resultados de ensaios de elevação de temperatura realizados com 

motores Alto Rendimento Plus (fbase = 60 Hz) operando em 5 Hz 

 

  Fig.6.13 – Resultados de ensaios de elevação de temperatura realizados com motores 

Premium Efficiency (fbase = 50 Hz) operando em 5 Hz 
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  Fig.6.14 – As curvas de redução de torque (derating) propostas evidenciam as 

Vantagens proporcionadas pelo fluxo ótimo 



 76 

 

CAPITULO 7 

 

 

APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA DO PETROLEO 

 

 

 A aplicação de conversores de freqüência na indústria do petróleo tem crescido 

significativamente e pode ser percebida desde acionamentos de potência inferior a 1 hp até 

aproximadamente 20.000 hp, como nos casos dos compressores de gás das novas unidades da 

Petrobras, P-43, P-48 e P-50. 

Um dos aspectos considerados no dimensionamento dos sistemas elétricos é a presença de 

harmônicos devido à utilização de cargas não-lineares, tais como, os conversores de freqüência. 

Existem diversas concepções de projeto possíveis que minimizam os problemas de 

harmônicos, tais como: filtros passivos, aumento do número de pulsos dos retificadores dos 

conversores de freqüência, utilização de transformadores defasadores com transformadores de 

menor número de pulsos, conversores com ponte retificadora ativa, filtros ativos e combinação 

das soluções anteriores entre outras. 

A proposta do trabalho é comparar os conversores de freqüência com retificadores de 12 

pulsos a diodos com retificadores ativos do tipo regenerativos a IGBTs. São analisados os 

aspectos técnicos relativos a desempenho quanto a fator de potência e harmônicos vistos da rede, 

rendimentos, espaço requerido e a avaliação econômica das alternativas. 

 

7.1 – DIRETRIZES 

 

 As diretrizes para projeto de instalações marítimas de produção da Petrobras, através do 

documento Critérios Gerais para Projeto Básico de Eletricidade, Rev. A [1] especificam os limites 

de harmônicos que devem ser atendidos nas unidades marítimas de produção. Os limites 

especificados são os da IEEE Std 519-1992 [2] para operação normal e da IEC 61892-1 [3] para 

contingência. 

 As diretrizes estabelecem também que o nível de curto-circuito máximo aceitável em 480 

V é 65 kA para corrente de curto-circuito eficaz simétrica de interrupção. Há um processo de 

revisão em andamento, com tendência de reduzir este valor para 50 kA. 

 Em função da quantidade, tipo e potência das cargas não-lineares e do nível de curto-

circuito terão maior ou menor distorção harmônica no sistema sob estudo. Outro aspecto 

importante é a presença de filtros e capacitores no sistema. 
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 Este trabalho procurará apresentar base para comparação entre duas possíveis soluções 

para limitar os níveis de distorção em sistemas elétricos: a utilização de conversores de 12 pulsos, 

no retificador ou a aplicação de conversores com ponte retificadora ativa a IGBTs. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

 

APLICAÇÃO DE INVERSOR DE FREQUENCIA EM UNIDADE DE BOMBEIO 

 

 

8.1 FINALIDADE DA UNIDADE DE BOMBEIO (UB) 

  

 Nas instalações de produção terrestres onde o petróleo exige um bombeamento para extrai-

lo, uma das alternativas foi o desenvolvimento de uma bomba alternativa denominada Cavalo de 

Pau, devido ao seu formato característico, a qual possui uma bomba de fundo acoplada a uma 

haste de aço inox com comprimentos variando de acordo com a profundidade do poço desde 

dezenas a centenas de metros.  

 Para movimentar esta haste de modo alternativo a mesma é presa na cabeça do cavalo 

através de cabos de aço denominados cabrestos. Figura 8.1 

 A unidade de bombeio Mecânico possui um redutor de velocidade acionado por um motor 

elétrico geralmente em baixa tensão (440V), onde com a adição de automação nos poços viu-se a 

necessidade de variar o CPM – Curso Por Minuto, dessa UB devido variação de vazão nos poços. 

 Com a necessidade de variação de CPM, adotou-se o inversor de freqüência, conseguindo 

assim um resultado satisfatório. 

  Por outro lado, o comportamento operacional da UB apresentou situações antes 

desconhecidas ou ignoradas pela engenharia de poços, como em determinado momento em que o 

nível de óleo baixa no fundo do poço a unidade opera em vazio (PUMP OFF). 

  Durante o movimento de descida a haste fica mais leve aumentando a velocidade no 

motor, na maioria das vezes muito acima da velocidade nominal do mesmo. Com essa sobre 

velocidade o motor adota o comportamento de um gerador, injetando tensão na saída do inversor 

acarretando sobre tensão no LINK CC , consequentemente desligando o inversor, ficando o poço 

sem produzir até que a operação reset e coloque o inversor em operação. 

 Também foram encontradas falhas ocorridas durante a operação com as unidades de 

bombeio acionadas por inversores de freqüência. 

 Diante de varias ocorrências de falhas nos inversores, os fabricantes passaram a monitorar 

e estudar o comportamento apresentado, sendo apresentadas diversas alternativas, como os 

conhecidos módulos regenerativos (diversos fabricante), função ENA desenvolvida pela 

Schneider, onde no movimento de descida da haste quando em vazio o motor é desligado e 

religado a na subida da haste. A WEG e ALLEN BRADLEY desenvolveram parâmetros 

específicos para aplicação em UB, conseguindo assim reduzir significativamente as paradas 

indesejadas. 
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8.2 POÇOS INTELIGENTES 

Outra alternativa encontrada pela engenharia de poços foi a implantação de poços inteligentes 

tendo como projeto piloto o campo de Carmopolis-Sergipe. 

 

8.3 DESCRIÇÃO FUNCIONAL DO POÇO INTELIGENTE 

Com a redução de vazão de alguns poços em determinados momentos, a engenharia de poços, 

após pesquisas, implantou um sistema onde no fundo do poço foram instaladas 03 válvulas com 

distancias definidas de acordo com a região de fratura, sendo montado nas mesmas sensores de 

nível e sistema de abertura e fechamento hidráulico. 

 Quando um determinado sensor detecta que na sua região o nível de óleo está baixo, é 

enviado um sinal digital para um CLP, instalado em armário ao lado do poço, onde esse CLP, 

reinvia um outro sinal para uma HPU-Unidade de Pressão Hidráulica, que injeta uma pressão 

fechando a válvula correspondente e em seguida abre outra válvula onde a vazão de óleo é maior.  

 A medida que o nível de óleo no poço varia o CLP recebe um sinal analógico variando de 

4 a 20mA ou de 0 a 10V, e repassa esse sinal para o inversor de freqüência através de controle 

PID. As operações realizadas, como também as intervenções da operação ou manutenção nesses 

poços são monitoras a distancia em tempo real. 

 

 

Figura 8.1 – Unidade de Bombeio acionada por inversor de freqüência 
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CAPITULO 9 

 

 

ESTUDO COMPARATIVO DE POÇOS ACIONADOS POR INVERSOR DE FREQUENCIA E 

METODOS CONVENCIONAIS 

 

 

 

 Para realização do estudo comparativo, utilizaram um analisador de energia, onde foram 

medidas tensão, correntes e harmônicas nas fases de entrada e saída do inversor. 

 

 

 

 

 
Figura 9.1 –Analise de Carga e Energia 
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MEDIÇÕES NA ENTRDA DO INVERSOR 

 

 

 
  

Figura 9.2 – Medições na entrada do inversor 

 

 

 

 
Figura 9.2.1 – Valores de medições na entrada do inversor 
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Figura 9.2.2 – Valores de medições na entrada do inversor 

 

 

 

HARMÔNICA NAS FASES ST 

 
Figura 9.3 – Medições de Harmônicas nas fases ST 
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Figura 9.4 – Harmônicas nas fases RT – 1 ª, 5ª Harmonica 

 

 

 
Figura 9.4.1- Harmônicas de correntes 
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Figura 9.5 - Saída do inversor nas fases RS 

 

 
 

Figura 9.5.1 – Medições de harmônicas 
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Harmônica 

  
 

Gráfico. Tensão e  Correntes. 

 
 

Figuras 9.5.2,3 
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HARMONICA NA SAÍDA DO INVERSOR 

 
Figura 9.5.4 – Harmônica na Saída do Inversor  

 

 

 

MEDIÇÕES DE ENERGIA EM UNIDADE DE BOMBEIO SEM INVERSOR 

 

 
 

Figuras 9.6 – Medições em Poços sem o Inversor de Freqüência 
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Figura 9.7 - Medições em Poços sem o Inversor de Frequencia 

 

 
Figura 9.8 - Medições em Poços sem o Inversor de Freqüência 

 

 
Figura 9.9 - Medições em Poços sem o Inversor de Freqüência 
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Figura 9.10 - Medições em Poços sem o Inversor de Freqüência 
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CAPITULO 10 

 

 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

       
                                                                                             

PROCEDIMENTO DE PARAMETRIZAÇÃO DE INVERSORES CFW09 PARA BM (BOMBA 

MECÂNICA) E BCP (BOMBA CAVITAÇÃO PROGRESSIVA). 

 

1º PASSO: Efetuar: inspeção visual, conexões elétricas, reaperto das conexões e com as chaves 

S3 em “local” e S4 em “desliga”  energizar o painel ; 

 

2º PASSO: Conferir e /ou alterar os parâmetros conforme tabela abaixo: 

Nota: Mesma tabela que consta no diagrama funcional (folha 5/13) do PW que acompanha o 

painel. 

     

Parâmetros 

SW: V1.92 

P295 (corrente nominal) = De acordo com a 

corrente do inversor (etiqueta de 

identificação) 

P100 (Rampa de aceleração) = 10s 

P296 (Tensão nominal) = 4 = 480VCA P101 (Rampa de desaceleração) = 10s 

P297 (Freqüência de chaveamento) = 1 

=2.5Khz 

P124 (Referência 1 multispeed) = velocidade 

de placa do motor (P402) 
(2)

 

P400 (Tensão do motor)       = ..................... 

V   

P133 (Velocidade mínima) = .................. 

rpm 
(3)

 

P401 (Corrente do motor)     = ..................... 

A 

P134 (Velocidade máxima) = ................. 

rpm 
(3)

 

P402 (Velocidade do motor) = .................... 

rpm 

P150 (Modo de regulação da tensão do link 

CC) 

= 1 = sem perdas 
(4)

 

P403 (Freqüência do motor) = ..................... 

Hz 

P151 (Nível de atuação) = 740 VCC 
(4)

 

P404 (Potência do motor)     = ..................... 

CV 

P156 (Corrente de sobrecarga  para 100% da 

velocidade) = 1.1 x P401 

P406 (Ventilação do motor)  = 

........................... 

P157 (Corrente de sobrecarga  para 50% da 

velocidade) = 0.9  x P401 

P220 (Seleção de local/remoto) = 4 = 

DI2...DI8 

P158 (Corrente de sobrecarga  para 5% da 

velocidade) = 0.5  x P401 

P221 (Seleção de referência local) = 8 = 

multispeed   

P169 (Máxima Corrente de torque no sentido 

horário) = 100% 

P222 (Seleção de referência remoto) = 1 = 

AI1                        

P170 (Máxima Corrente de torque no sentido 

anti-horário) = 100% 

P223 (Seleção de giro local) = 0 = horário P178 (Fluxo nominal ) = 115% 

P224 (Seleção de gira/pára local) = 1 = DI P206 (Tempo de auto-reset) = 10s 

P225 (Seleção de jog local) = 0 = inativo P233 (Zona morta Aix) = 1 = inativo 
(5)

 

P226 (Seleção de giro remoto) = 0 = Horário P234 (Ganho da entrada AI1) = 1.085
(5)

 

P228 (Seleção de jog remoto) = 0 = inativo P235 (Sinal na entrada AI1) = 0 = 

4...20mA
(5)
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P263 (Função da entrada DI1) = 0 = (sem 

função) 

P251 (Função da saída AO1) = 5 (Corrente 

de saída) 

P264 (Função da entrada DI2) = 1 = 

(local/remoto)  

P252 (Ganho da saída AO1) = 1
(6)

 

                           

          265 (Função da entrada DI3) = 2 = 

(habilita geral) 

P253 (Função da saída AO2) = 2 

(Velocidade Real) 

P266 (Função da entrada DI4) = 7 = 

(Multispeed) 

P254 (Ganho da saída AO2) = 1.00 

P267 (Função da entrada DI5) = 0 = (sem 

função) 

P208 (Fator de escala referência) = 

velocidade síncrona do motor ( definida em 

função do numero de pólos do motor) 

P268 (Função da entrada DI6) = 0 = (sem 

função) 

P214 (Detecção de falta de fase na rede) = 0 

= inativo 

P279 (Função relê RL1) = 11 = Run P320 (Flying Start / Ride-Through) = 3 = 

Ride-Through 

P288 (Velocidade Nx) = 98 rpm P600 (Senha de acesso dos parâmetros de 

nível 2) = 123 
(1)

 

P202 (Tipo de controle) = 3 = sensorless 
(7)

 P601 (Ganho proporcional do regulador de 

tensão no link CC) = 17,0 
(1)

   

P408 (Auto Ajuste) = 1 = sem girar P602 (Ganho proporcional do regulador de 

tensão no link CC) = 0,002 
(1)

 

 

 
 (1) 

P600 (Senha de acesso dos parâmetros de nível 2) = 123
 

      
P601 (Ganho proporcional do regulador de tensão no link CC) = 17,0

 

    P602 (Ganho proporcional do regulador de tensão no link CC) = 0,002 

 

O regulador de tensão no link CC (P150 e P151)
(4) 

 possui um ganho proporcional e integral que 

somente serão visíveis acessando com a senha (P600 = 123) os parâmetros de nível 2 (P601 e 

P602). Estes parâmetros devem ser alterados com objetivo de otimizar o regulador de tensão no 

link CC, P600 de 22,7 para 17,0 e P601 de 0,128 para 0,002. 
 

(2)
P124 (Referência 1 multispeed) = velocidade de placa do motor (P402) 

 

Quando selecionado na chave “manual / automático” em “manual” a velocidade da bomba BM ou 

BCP será definida por multispeed pelo parâmetro P124*, e o valor é ajustado na velocidade de 

placa do motor. 

*Poderá ser ajustado em outro valor se necessário. 

  
(3) 

P133 (Velocidade mínima) = .................. rpm 

    P134 (Velocidade máxima) = ................. rpm 
 

A velocidade mínima está ajustada em rpm (Rotação Por Minuto) num valor correspondente a 

30Hz e a velocidade máxima num valor corresponde a 90Hz, porém poderão ser alteradas para 

atingir a CPM ( Ciclo Por Minuto) desejada na BM (Bomba Mecânica) ou BCP (Bomba de 

Cavitação Positiva). 

A rotação de placa do motor (P402) é atingida na freqüência de placa (P403) e são lineares para 

toda a faixa.   
 

(4) 
P150 (Modo de regulação da tensão do link CC) = 1 = sem perdas  
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P151 (Nível de atuação) = 740 VCC  

 

Operam de maneira a regular a tensão no link CC para evitar o bloqueio por E01 (sobretensão no 

link CC) para a bomba BM devido a sua curva de torque não definido (motor / gerador).  

 

Para bomba BCP o ajuste não interferirá no funcionamento, porém mesmo sem necessitar a 

regulação de tensão no link CC poderá ficar habilitado. 
 

(5) 
P234 (Ganho da entrada AI1) = 1.085  

    P235 (Sinal na entrada AI1) = 1 = 4...20mA 

 

Quando o inversor CFW09 for selecionado através da chave S3 (“seleção local / remoto”) em 

“remoto” o “liga / desliga” será proveniente de um contato de campo (X10:12 e X10:14) e a 

referência de velocidade de um sinal de 4...20mA proveniente de “controlador programável” 

entrará nos bornes X11:39(+) e X11:40(-) e X11:41 (blindagem do cabo) que corresponde a 

entrada analógica AI1. 

P234 (Ganho da entrada AI1) deverá ser ajustado se necessário para obter  com a máxima 

referência a velocidade máxima (P134). 

 

Nota Importante: No Cartão de Controle CC-9 a chave “dip-switch” S1.2 deve estar na posição 

“ON”.  

 

Sinal Função Padrão  

de Fábrica 

Elemento  

de Ajuste 

Seleção 

AI1 Referência  

de Velocidade 

S1.2 OFF 0 ... +10V (Padrão de Fábrica) 

     ON   4 ... 20mA / 0 ... 20 mA          

 
 

(5) 
P233 (Zona morta Aix) = 1 = inativo 

 

O sinal nas entradas analógicas possui uma zona morta, onde a referência de velocidade 

permanece no valor da velocidade mínima (P133), mesmo com variação do sinal de entrada.  
 

(6) 
P251 (função da saída AO1) = 5 = corrente de saída 

    P252 (Ganho saída AO1) = 1.00 

 

Sinal de 4 ...20mA proporcional a corrente de saída: fundo de escala = 1,5 x P295 (corrente do 

inversor). 

 
(7) 

P202 (Tipo de controle) = 3 = sensorless 

 

Quando o inversor CFW09 é programado para P202 = 3 (vetorial sensorless) é necessário efetuar 

o auto-ajuste (Selftuning), para isso proceder conforme segue: 

 

1)   As chaves S3* (“seleção local / remoto”) deverá esta na posição “local” e S4* (“liga / desliga 

local”) deverá esta na posição “desliga”. 

                                                       

 

As chaves S3 e S4 estão montadas na porta interna do painel.] 

 

2) Conferir e/ou alterar os parâmetros do motor conforme dados de placa: 

         
P400 (Tensão do motor)       = .................... VCA 
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P401 (Corrente do motor)     = ..................... 

A 

P402 (Velocidade do motor) = .................... 

rpm 

P403 (Freqüência do motor) = ..................... 

Hz 

P404 (Potência do motor)     = ..................... 

CV 

P406 (Ventilação do motor)  = 

........................... 

 

3) Parametrizar P408 (auto-ajuste) = 1 (sem girar) e a HMI (Interface Homem Máquina) indicará a mensagem 

“ativar habilita geral” , a chave S4 (“liga / desliga”) que está na porta interna do painel deverá ser fechada 

(posição “liga”), o inversor CFW09 iniciará o auto-ajuste e mostrará no display da HMI os parâmetros que está 

estimando (P409 até P413), neste momento que dura aproximadamente 3 minutos nenhuma intervenção mecânica 

e/ou elétrica deverá ser efetuada. 

 

Nota importante:  

Após concluído o auto-ajuste o motor irá girar, porque a chave S3 (“seleção local / remoto”) está 

em local e a chave S4 (“liga / desliga”) está fechada, a velocidade será definida pelo valor 

ajustado no parâmetro P124. 

 

Se qualquer problema mecânico e/ou elétrico for identificado o inversor poderá ser parado pela 

chave de emergência que está montada na porta externa do painel ou pela chave S4 (liga / desliga) 

que está montada na porta interna do painel ou todo painel pode ser desenergizado através da 

chave Q1 que está montada dentro do painel.  
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CAPITULO 11 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 O inversor de freqüência é hoje em dia, o mais eficaz método de controle de velocidade 

em motores de indução trifásico nas mais variadas aplicações tanto na indústria como no 

comercio. 

 Com as necessidades cada vez mais crescentes de se controlar os processos produtivos, 

sejam no acionamento de bombas, ventiladores, correias transportadoras, elevadores de cargas e 

passageiros como também em pontes rolantes onde exige partidas e paradas suaves como também 

nas variações de velocidades. 

 Os requisitos técnicos e econômicos para a aplicação de inversores de freqüência 

mostraram-se altamente viável o investimento em equipamentos cada vez mais confiável e 

sofisticado. 

 Por possuírem uma interface cada vez mais próxima da linguagem humana, a sua operação 

e parametrização e manutenção está tornando a sua aquisição mais atraente para o pequeno 

empresário, devido a facilitar os possíveis reparos tanto locais quanto remoto. 

 Com dimensões e potencia variadas, o inversor permite atender qualquer configuração da 

indústria, seja no aspecto econômico quanto no operacional. 
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

 
Algumas siglas e abreviaturas relacionadas ao assunto são listadas a seguir: 

 

AC – Alternated Current; 

AFE – Active Front End; 

BT – Baixa Tensão; 

CA – Corrente Alternada; 

CC – Corrente Contínua; 

CSI – Current Source Inverter; 

DC – Direct Current; 

DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica; 

GTO – Gate-Turn-Off thyristor; 

IEC – International Electrotechnical Commission; 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor; 

P-nº - Unidade Petrobras - º ; 

PAC – Ponto de Acoplamento Comum; 

PCC – Point of Common Coupling; 

PI – Controlador proporcional e integral; 

PID – Controlador proporcional, integral e derivativo; 

PWM – Pulse Width Modulation; 

RMS – Root Mean Square; 

SC – Short-circuit; 

SCR – Silicon Controlled Rectifier; 

SVC - Static Var Compensator; 

THD – Total Harmonic Distortion; 

TDD – Total Demand Distortion; 

VSD – Variable Speed Drive; 

VSI – Voltage Source Inverter; 
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