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Resumo 

A utilização de variadores electrónicos de velocidade é bastante comum na indústria. 

Alguns fabricantes de motores de variadores dispõem de ferramentas de estimativa da 

eficácia e viabilidade económica dos variadores função das características dos motores e 

função do padrão de operação dos motores. No entanto em muitos casos tem-se revelado 

difícil e com elevada incerteza a análise da viabilidade económica de instalação destes 

equipamentos em casos de grandes motores industriais. Neste trabalho, que é realizado com 

o apoio e colaboração da empresa SmartWatt, pretendem-se desenvolver estudos de medição 

e análise em caso reais da indústria bem como a criação de ferramentas que permitam 

calcular a estimativa de poupança energética em motores industriais com variadores 

electrónicos de velocidade.  

Assim, os objectivos específicos deste trabalho de dissertação serão divididos da seguinte 

forma: 

 Investigação e recolha da informação técnica sobre variadores electrónicos de 

velocidade, as principais aplicações ao nível industrial e simulação em 

ferramentas de estimativa de poupança dos fabricantes para casos reais da 

indústria. 

 Desenvolvimento de ferramentas, em Excel, de estimativa de poupança, 

permitindo não só determinar a poupança energética, mas também a viabilidade 

económica de se proceder a um investimento na instalação de variadores 

electrónicos de velocidade. Estas ferramentas devem responder às necessidades 

específicas dos auditores energéticos. 

 Aplicação das ferramentas desenvolvidas a alguns casos reais de indústrias com 

grandes motores e que será desenvolvido a partir de dados recolhidos em algumas 

indústrias clientes da empresa SmartWatt.  

 

  PALAVRAS-CHAVE: variadores electrónicos de velocidade, motores industriais, poupança 

energética, software de análise. 
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Abstract 

The use of variable speed drives is quite common in the industry. Some manufacturers of 

motor drives have tools for estimating the efficiency and viability of control devices according 

to the characteristics of the motor and function of operation pattern of the motors. However 

in many cases has been revealed the difficult and high uncertainty of the analysis of the 

economic viability of installing such equipment in case of large industrial motors. In this 

work, which is accomplished with the support and collaboration of Smartwatt company, 

intend to develop measurement and analysis studies in actual industry and the creation of 

tools to calculate the estimated energy saving in industrial motors with variable speed drives. 

Thus, the specific objectives of this dissertation will be divided as follows: 

 Research and collection of technical information about electronic variable speed, the 

main industrial applications and simulation tools from manufactures to estimate 

savings in real industrial cases. 

 Development of tools, in Excel, of estimated savings, allowing not only the 

determination of the energy savings but also the economic viability of proceeding 

with an investment in the installation of electronic variable speed. These tools should 

response to the specific needs of energy auditors. 

 Application of the developed tools to some real cases of industries with large motors, 

that will be developed from data collected in some costumer industries of the 

Smartwatt company. 

 

KEYWORDS: electronic speed drives, industrial motors, energy savings, analysis software. 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

Agradecimentos  

A realização desta dissertação contou com a colaboração de várias pessoas a quem não 

posso deixar de agradecer no culminar deste processo: 

 

Aos meus pais, Milay e Luís pela formação pessoal, pelo carinho, por todo o apoio e 

também pela paciência. 

 

Ao Professor Doutor Cláudio Monteiro na qualidade de orientador desta dissertação pela 

proposta do tema, pela disponibilidade, acompanhamento e apoio ao longo de todo o 

processo. 

 

Aos Engenheiros Paulo Saraiva e Rui Azevedo da Smartwatt por toda a disponibilidade, 

ajuda e aconselhamento. 

 

À Daniela pela cumplicidade, pelos sorrisos e pelo orgulho que funcionam como a maior 

motivação.  

 

Ao Luís e restantes familiares e amigos que desejam o meu sucesso e que de uma forma 

ou outra contribuem para ele. 

 

A todos um Muito Obrigado...  

 

 

 

 

 



viii 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

Índice 

Resumo ............................................................................................ iii 

Abstract ............................................................................................. v 

Agradecimentos .................................................................................. vii 

Índice ............................................................................................... ix 

Lista de figuras ................................................................................... xi 

Lista de tabelas .................................................................................. xv 

Abreviaturas e Símbolos ....................................................................... xvi 

Capítulo 1 .......................................................................................... 1 

Introdução .......................................................................................... 1 

1.1-Eficiência energética e os Variadores Electrónicos de Velocidade. ............................... 1 

1.2- Objectivos propostos ...................................................................................... 2 

1.3 - Estrutura da Dissertação ................................................................................. 3 

Capítulo 2 .......................................................................................... 4 

Variadores Electrónicos de Velocidade ....................................................... 4 

2.1-Introdução .................................................................................................... 4 

2.2-Variadores Electrónicos de Velocidade ................................................................. 5 

2.2.1- Inversor por Fonte de Tensão (IFT) ............................................................... 6 

2.2.2- Inversor por Fonte de Corrente (IFC) ............................................................. 7 

2.2.3- Cicloconversores ..................................................................................... 8 

2.2.4- Controlo Vectorial.................................................................................... 9 

2.3-Funções principais dos VEV.............................................................................. 10 

2.4 – Benefícios da utilização do VEV ...................................................................... 11 

2.5-Harmónicos em sistemas motor-VEV .................................................................. 12 

2.6-Aplicações .................................................................................................. 14 

2.6.1- Bombas centrífugas ................................................................................ 16 



x 

2.6.2- Ventiladores ......................................................................................... 18 

2.6.3- Compressores ....................................................................................... 18 

2.7-Análise Económica ........................................................................................ 20 

Capítulo 3 ......................................................................................... 21 

Desenvolvimento das ferramentas para o cálculo de poupança energética em 
motores industriais com VEVs ................................................................. 21 

3.1-Introdução.................................................................................................. 21 

3.2-Procedimento .............................................................................................. 21 

3.2.1- Bombas Centrífugas ................................................................................ 26 

3.2.2- Ventiladores ......................................................................................... 34 

3.2.3- Compressores ....................................................................................... 36 

Capítulo 4 ......................................................................................... 38 

Análise de casos práticos recorrendo às ferramentas desenvolvidas. ................. 38 

4.1-Introdução.................................................................................................. 38 

4.2-Simulação .................................................................................................. 38 

4.2.1 – Caso 1: .............................................................................................. 38 

4.2.2 – Caso 2: .............................................................................................. 40 

4.2.3 – Caso 3: .............................................................................................. 42 

4.2.4 – Caso 4: .............................................................................................. 43 

4.3-Análise de resultados .................................................................................... 44 

Capítulo 5 ......................................................................................... 47 

Conclusões e linhas para trabalho futuro ................................................... 47 

5.1-Conclusões ................................................................................................. 47 

5.2-Linhas para trabalho futuro ............................................................................. 47 

Referências ....................................................................................... 49 

 



xi 

Lista de figuras 

Figura 2.1 – Curvas binário-velocidade para um motor de indução [4]                                    5 

 

Figura 2.2 – Configuração geral de VEVs baseados em inversores                                           6 

 

Figura 2.3 – Diagrama simplificado de um IFT trifásico básico                                                6 

 

Figura 2.4 – Diagrama de um VEV com IFC [5]                                                                       7                

                                                                     

Figura 2.5 – Diagrama de Cicloconversor six pulse para uma carga de motor trifásico [6]       9 

 

Figura 2.6 – Forma de onda com harmónicos de VEV                                                           12 

 

Figura 2.7 – Valores percentuais de harmónicos de tensão na entrada e saída de um VEV. 

(motor de indução de gaiola de esquilo de 7.5 kW alimentado por um VEV MLI de 11 kW)[6] 13 

 

Figura 2.8 – Valores percentuais de harmónicos de corrente na entrada e saída de um VEV. 

(motor de indução de gaiola de esquilo de 7.5 kW alimentado por um VEV MLI de 11 kW)[6] 14 

 

Figura 2.9 – Consumos de potência em bomba sem static head com throttle control vs 

controlo com VEV [10]                                                                                                        16 

 

Figura 2.10 – Consumos de potência em bomba com static head com throttle control vs 

controlo com VEV[10]                                                                                                         17 

 

Figura 2.11 – Potência consumida num sistema com bombas em paralelo [9]                       17 

 

Figura 2.12 – Consumo de potência relativo para diferentes métodos de controlo de fluxo de 

ar [10]                                                                                                                               18 

 

Figura 2.13 – Poupança de energia usando um VSD num compressor de ar [6]                      19 

 



xii 

Figura 3.1 – Curvas de variação da potência em função do fluxo para bombas centrífugas 

[6][7][14]                                                                                                                           22 

 

Figura 3.2 – Curvas de variação da potência em função do fluxo para ventiladores [7][14]    22 

 

Figura 3.3 – Curvas de variação da potência em função da capacidade para compressores 

[6][13]                                                                                                                               23 

 

Figura 3.4 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas seguindo o método1                                                       27 

 

Figura 3.5 – Janela dos dados do sistema do programa desenvolvido para o cálculo de 

poupança energética em bombas centrífugas                                                                       28 

 

Figura 3.6 – Janela do perfil de operação do programa desenvolvido para o cálculo de 

poupança energética em bombas centrífugas                                                                       29 

 

Figura 3.7 – Janela de resultados do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas                                                                                      30 

 

Figura 3.8 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas seguindo o método2                                                       32 

 

Figura 3.9 – Janela dos dados do sistema do programa desenvolvido para o cálculo de 

poupança energética em bombas centrífugas com o método2                                               33 

 

Figura 3.10 – Janela de medições do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas com o método2                                                              33 

 

Figura 3.11 – Janela principal de resultados do programa desenvolvido para o cálculo de 

poupança energética em bombas centrífugas segundo o método2                                         34 

 

Figura 3.12 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em ventiladores com o método1                                                                        35 

 

Figura 3.13 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em ventiladores com o método2                                                                        35 

 

Figura 3.14 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em compressores com o método1                                                                       36 

 

Figura 3.15 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em compressores com o método2                                                                       37 



xiii 

Figura 4.1 – Resultados obtidos para um compressor de parafuso alimentado com motor de 

160 kW através do método1                                                                                                39 

 

Figura 4.2 – Resultados obtidos para um compressor de parafuso alimentado com motor de 

160 kW através do método2                                                                                                40 

 

Figura 4.3 – Resultados obtidos para um compressor de pistão de ar alimentado com motor de 

55 kW através do método1                                                                                                 41 

  

Figura 4.4 – Resultados obtidos para um compressor de pistão de ar alimentado com motor de 

55 kW através do método2                                                                                                 41 

 

Figura 4.5 – Resultados obtidos para um sistema de bombagem alimentado com motor de 

1156 kW através do método2                                                                                              42 

 

Figura 4.6 – Resultados obtidos para um sistema de bombagem alimentado com motor de 350 

kW através do método2                                                                                                      43 

 

Figura 4.7 – Poupança energética para um compressor de parafuso rotativo alimentado com 

motor de 160 kW                                                                                                                44 

 

Figura 4.8 – Poupança energética para um compressor de pistão de ar alimentado com motor 

de 55 kW                                                                                                                           44 

 

Figura 4.9 – Poupança energética para sistemas de bombagem alimentados por motor com 

350 KW e 1156 kW                                                                                                              45 

 

Figura 4.10– Distribuição da % de fluxo nominal utilizado ao longo do período de tempo em 

estudo para sistemas de bombagem alimentados por motor com 350 kW                              46 

 

Figura 4.11 – Distribuição da % de fluxo nominal utilizado ao longo do período de tempo em 

estudo para sistemas de bombagem alimentados por motor com 1156 kW                            46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                  



xv 

Lista de tabelas 

Tabela 2.1 – Frequência e sequência dos harmónicos.                                                         13 
 

Tabela 3.1- Percentagem de potência nominal correspondente a cada um dos níveis de fluxo 

nominal para cada um dos métodos de controlo.                                                                 26 

 



xvi 

Abreviaturas e Símbolos 

Lista de abreviaturas  

 
CA  Corrente Alternada 

CC  Corrente Contínua 

DHT  Distorção Harmónica Total 

ICC                   Inversor de Carga Comutada       

IEM  Interferências Electromagnéticas 

IFC  Inversor Fonte de Corrente 

IFT Inversor Fonte de Tensão 

MI                     Motor de Indução 

MLI                   Modulação por Largura de Impulso 

VEV                  Variador Electrónico de Velocidade 

VSD                  Variable Speed Drive 

 

 

 

Lista de símbolos 
  

f Frequência  

Hz Hertz 

W                     Watt 

kW                   Kilowatt 

MW                   Megawatt 

P                      Potência 

h                      Horas 

E                      Energia 

Wh                   Watt hora 

MWh                 Megawatt hora 

kWh                 Kilowatt hora 



xvii 

 

 

 

 

 





 

 

 

Capítulo 1  

 

Introdução 

 

1.1-Eficiência energética e os Variadores Electrónicos de 

Velocidade. 

 
A energia representa mais do que nunca, um bem decisivo no desenvolvimento económico 

e social. Questões como a sustentabilidade energética e ambiental e a poupança energética 

estão no topo da lista das principais preocupações de todos, desde os mais importantes 

governantes ao mais comum dos cidadãos.  

As preocupações ambientais relacionadas com as alterações climatéricas, a diminuição 

dos recursos naturais, bem como o aumento dos preços dos combustíveis fósseis fazem com 

que a eficiência energética ganhe cada vez mais importância. Em 1997 aquando da assinatura 

do Protocolo de Quioto a União Europa assumia o compromisso de reduzir as emissões de 

dióxido de carbono em 8% dos valores da década de 90 entre 2008 e 2009. No entanto, com o 

aumento das necessidades energéticas e dos consumos eléctricos estima-se que no período de 

2000 até 2030 as emissões de dióxido de carbono aumentem 29% o que se reproduz no 

aumento da temperatura global, [1] juntando todas estas questões ambientais ao aspecto 

económico encontram-se muitas razões para se tentar reduzir o consumo de energia eléctrica 

e qualquer medida e prática que reduza esse consumo é bem-vinda.  

O sector industrial é responsável por cerca de 30% do consumo de energia eléctrica em 

Portugal e os motores eléctricos representam cerca de 35% do consumo dessa fatia referente 

à indústria, representando por isso um dos principais tipos de carga eléctrica a considerar [2]. 

Como tal, o uso de variadores electrónicos de velocidade que permitam diminuir o 

consumo de energia por parte dos motores industriais deve ser incentivado. 
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A eficiência energética é primordial para os clientes que procuram produtos e sistemas, e 

é algo em que os fornecedores trabalham arduamente para melhorar as suas ofertas de 

produtos. Na verdade, a visão geral é que o investimento efectuado com a compra de 

equipamentos eléctricos, bem como o custo de paralisação devido à instalação e 

manutenção, é compensado por uma diminuição no consumo de electricidade devido à 

eficiência energética. 

As soluções sob a forma de conversores de frequência são especialmente adequadas para 

maximizar a poupança de energia em vários tipos de aplicações industriais. 

1.2- Objectivos propostos 

 

É no contexto descrito no ponto anterior que surge a necessidade da realização deste 

trabalho, uma vez que sendo os variadores electrónicos de velocidade um recurso de grande 

utilidade na diminuição do consumo energético por parte dos motores industriais surge a 

necessidade de quantificar essa poupança energética e desenvolver ferramentas que possam 

indicar de uma forma acertada a estimativa dessa poupança. Pretende-se ainda que essas 

ferramentas possam calcular a viabilidade económica do investimento em variadores 

electrónicos de velocidade, bem como o tempo de retorno de um investimento desse género.  

Pretende-se por isso desenvolver ferramentas para cada um dos diferentes tipos de 

aplicações mais comuns em indústria de forma a englobar o maior número possível de 

situações e soluções. O trabalho desenvolveu-se então em diferentes fases. 

Uma primeira fase de pesquisa e recolha de informação sobre variadores electrónicos de 

velocidade, quais as suas características técnicas, vantagens e desvantagens da sua utilização 

e principais aplicações ao nível industrial.   

Uma segunda fase de compilação de informação sobre casos reais de indústria, a forma 

como os variadores de velocidade se comportam em casos práticos e que informação daí se 

pode extrair para o desenvolvimento dos modelos de cálculo de poupança. 

A terceira fase que engloba o desenvolvimento de ferramentas, em Excel, de estimativa 

de poupança, que permitam não só determinar a poupança energética, mas também a 

viabilidade económica de se proceder a um investimento na instalação de variadores 

electrónicos de velocidade de acordo com as necessidades específicas dos auditores 

energéticos. 

Uma fase final em que se aplicam as ferramentas desenvolvidas a alguns casos reais de 

indústrias com grandes motores e que cujo desenvolvimento é feito a partir de dados 

recolhidos em algumas indústrias clientes da empresa SmartWatt. 
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1.3 - Estrutura da Dissertação 

 

Esta Dissertação foi organizada da forma que a seguir se especifica: 

 

O Capítulo 1 em que se faz uma introdução e apresentação do trabalho, bem como dos 

objectivos que se pretendem conseguir com a sua realização. Neste primeiro capítulo é ainda 

descrita a forma como se estruturou esta Dissertação. 

 

O Capítulo 2 onde se apresenta o resultado da pesquisa que se fez no âmbito dos 

variadores electrónicos de velocidade e onde são compilados os conhecimentos necessários 

para a compreensão do trabalho posteriormente realizado. 

 

O Capítulo 3 em que se descreve a estratégia e metodologia seguida para a elaboração 

das ferramentas de cálculo de poupança energética em motores industriais com variadores de 

velocidade. 

 

E finalmente, o Capítulo 4 em que recorrendo às ferramentas desenvolvidas são 

analisados casos práticos de motores industriais, e se discutem os resultados obtidos além de 

se tirarem algumas conclusões sobre a utilização de variadores electrónicos de velocidade e 

sobre as ferramentas desenvolvidas.   

 



 

 

 

Capítulo 2  

 

 

 

Variadores Electrónicos de Velocidade 

2.1-Introdução 

 

 

Na indústria da União Europeia, cerca de 90% dos sistemas eléctricos de força motriz 

integram motores de indução (MIs) trifásicos com rotor em gaiola de esquilo. A sua larga 

utilização deve-se ao seu baixo custo, simplicidade de fabrico, elevada fiabilidade e 

rendimento aceitável. Mais recentemente, a alimentação dos MIs com variadores electrónicos 

de velocidade (VEVs) permitiu a sua aplicação em accionamentos com necessidade de 

controlo de velocidade, de binário e/ou de posição. 

Apesar dos motores síncronos de ímanes permanentes terem, em geral, um melhor 

desempenho que os MIs, o seu custo ainda é relativamente elevado, pelo que a posição dos 

MIs no mercado ainda está garantida, uma vez que são um produto tecnologicamente maduro 

e globalizado, fabricado em quase todos os países. 

Actualmente, a competitividade das empresas industriais está fortemente dependente do 

seu rendimento energético global. O controlo da velocidade dos MIs tem-se manifestado 

muito vantajoso na maioria dos acionamentos industriais [3]. 
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2.2-Variadores Electrónicos de Velocidade  

 

A velocidade dos Motores de Indução é determinada pela frequência da tensão de 

alimentação, pelo seu número de pólos e pelo seu factor de carga (a velocidade decresce 

ligeiramente à medida que a carga aumenta). Deste modo, para controlar a velocidade dos 

MIs, sem recurso a dispositivos mecânicos externos, é necessário variar a frequência da 

tensão de alimentação. 

A velocidade do campo girante criado pelos enrolamentos do estator do motor de indução 

está directamente relacionada com a frequência da tensão aplicada a esses mesmos 

enrolamentos. Os Variadores Electrónicos de Velocidade (VEV) podem produzir frequência 

variável, a formas de onda de tensão variáveis. Se estas formas de onda forem aplicadas aos 

enrolamentos do estator haverá uma mudança da curva binário-velocidade, mantendo-se um 

binário de arranque constante, e o mesmo declive na região linear da curva de operação. 

Deste modo, a velocidade do motor vai ser proporcional à frequência aplicada e gerada pelo 

VEV. (Figura 2.1)[4] 

 

 
Figura 2.1 – Curvas binário-velocidade para um motor de indução (f1<f2<f3<f4<f5, f5=50 Hz) [4]. 

 

Na Figura 2.2 está representada a topologia básica dos VEVs mais utilizados actualmente. 

São VEVs com inversor por fonte de tensão e modulação por largura de impulso. O circuito é 

constituído por três partes. A primeira parte é a ponte rectificadora que está ligada à rede, 

que assegura a conversão de AC para DC. A segunda parte consiste num filtro de tensão, um 

circuito formado por duas bobinas e um condensador que limita a modulação de tensão que 

passa para o inversor. Finalmente, o inversor, cujo funcionamento consiste em comutar a 

tensão contínua, resultando à saída três formas de onda compostas por vários impulsos de 

diferentes larguras. Deste modo actua-se sobre a amplitude e frequência da tensão de 

alimentação do motor, controlando a sua velocidade angular e o seu binário [5]. 
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Figura 2.2 – Configuração geral de VEVs baseados em inversores. 

 
 

Os VEVs podem dividir-se em quatro tipos, Inversor por Fonte de Tensão (IFT), Inversor 

por Fonte de Corrente (IFC), Cicloconversores e Controlo por Vector.  

 

 

2.2.1- Inversor por Fonte de Tensão (IFT) 

 

Os variadores electrónicos de velocidade com inversor por fonte de tensão têm vindo a 

revelar-se como dispositivos de eleição para o controlo da velocidade dos motores de indução 

trifásicos [4]. 

O IFT trifásico é usado para controlar motores CA nas gamas baixa e média de potência, 

desde pequenas drives de alto desempenho dinâmico com capacidade de controlo de posição 

e velocidade (<10 kW), até à maioria das drives utilizadas em indústria que vão até várias 

centenas de kW.  

Os IFTs são adequados para o fornecimento de motores de indução, bem como para 

motores síncronos. A Figura 2.3 mostra o diagrama simplificado de um IFT trifásico básico. O 

rectificador de entrada serve para produzir uma fonte de Corrente Contínua (CC), e o, 

relativamente grande, condensador electrolítico é inserido para filtrar a tensão CC que 

alimenta o inversor. Normalmente, o condensador de 2 a 20 milifarads representa o elemento 

de maior custo do sistema. Para além disso, é usual inserir uma reactância entre o 

rectificador e a fonte de Corrente Alternada (CA) para limitar o valor da corrente de defeito 

e reduzir a distorção harmónica produzida pelo rectificador. O módulo inversor converte a 

tensão CC numa frequência variável, tensão de saída variável [6].   

 

 

 

 

Figura 2.3 – Diagrama simplificado de um IFT trifásico básico [6]. 
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Inversor de Fonte de Tensão com Modulação por Largura de Impulso (MLI):  

 

Dado o circuito de potência do IFT básico, o inversor de fonte de tensão MLI é 

amplamente aceite como aquele que oferece o melhor desempenho global abaixo dos níveis 

de potência de 1 MW. O inversor MLI mantém aproximadamente constante a tensão CC, 

combinando o controlo de tensão e o controlo de frequência dentro do próprio inversor. O 

objectivo do MLI sinusoidal é o de sintetizar as correntes do motor para tão perto de uma 

sinusoide quanto economicamente possível. Os harmónicos de baixa tensão podem ser 

significativamente atenuados e, portanto, o motor tende a rodar mais suavemente e a uma 

velocidade mais baixa. As correntes harmónicas do motor de ordem mais elevada são 

limitadas pela indutância do motor. As pulsações de binário são virtualmente eliminadas e as 

perdas extra do motor causadas pelo inversor são substancialmente reduzidas. Como 

contrabalanço a estas vantagens o controlo do inversor é complexo, e as perdas no inversor 

são ligeiramente superiores do que em outros modos de operação [6]. 

 

2.2.2- Inversor por Fonte de Corrente (IFC) 

 
 

Nos variadores IFC os interruptores do inversor são alimentados a partir de uma fonte de 

corrente constante. Essa fonte de corrente constante, é razoavelmente aproximada pela 

utilização de um rectificador controlado (tirístor) com uma malha de controlo de corrente 

com um indutor de ampla ligação CC para suavizar a corrente. A Figura 2.4 mostra o circuito 

típico de um IFC.  

 

 

 
 

 

 

Figura 2.4 – Diagrama de um VEV com IFC [5]. 

 

Desde que a corrente seja constante, não vai haver queda de tensão entre os 

enrolamentos do estator e haverá uma queda de tensão constante entre as resistências dos 
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enrolamentos. Assim, a tensão nos terminais do motor não é definida pelo inversor mas sim 

pelo motor. Como o motor é constituído por enrolamentos distribuídos de forma sinusoidal, as 

tensões resultantes que aparecem nos terminais do motor são aproximadamente sinusoidais.  

Os IFCs produzem correntes harmónicas e tensões harmónicas no lado do motor que são 

limitadas pela reactância do motor de indução.  

Os IFCs são usados para grandes unidades (tipicamente acima dos 500 kW) devido à sua 

simplicidade, capacidade de regeneração, fiabilidade e requisitos de baixa velocidade para os 

aparelhos de potência. O factor de potência é pobre para velocidades baixas, uma vez que a 

parte de entrada consiste em um rectificador controlado por fase que usa um pequeno ângulo 

de condução para funcionamento a baixas velocidades e baixas tensões. A combinação de 

uma bobina grande na ligação CC (L), com tirístores de alta voltagem e componentes para 

suprimir tensões transitórias de saída fazem com que este conversor não possa ser utilizado 

em inversores de pequenas dimensões. Em aplicações industriais estes conversores de fonte 

de corrente são robustos e fiáveis devido à sua insensibilidade a curto-circuitos e ambientes 

ruidosos [6]. 

 

O impulso com modulação pode ser utilizado para suprimir o quinto e sétimo impulso 

harmónicos de binário de baixa frequência, que são inerentes à onda de corrente de forma 

six-step. A maior desvantagem deste esquema é a possibilidade de existência de ressonância 

entre os condensadores e as indutâncias do motor. Esta possibilidade pode ser evitada 

combinando cuidadosamente o IFC com o motor. No entanto, como os parâmetros do motor 

têm de ser conhecidos para implementar essa abordagem, este tipo de variador não é muito 

usado para aplicações de propósito mais geral.   

O Inversor de Carga Comutada (ICC), um tipo específico de IFC, é usado em motores 

síncronos de grandes dimensões. A combinação ICC-motor síncrono, apesar de simples e 

eficiente é geralmente utilizada apenas acima dos 500 kW devido ao elevado custo dos 

motores síncronos [6]. 

 

 

2.2.3- Cicloconversores 

 

Este tipo de VEV faz uma conversão directa a partir de frequência constante, tensão 

constante para frequência variável, tensão variável em uma etapa, sem recorrer a uma 

ligação de CC intermédia com armazenamento de energia. Alimentando cada fase do 

enrolamento do motor a partir de um conversor reversível, é formado um sistema de drive de 

CA como representado na Figura 2.5. Este tipo de VEV é complexo pois os cicloconversores 

utilizam um elevado número de comutadores tiristores, no entanto, eles não necessitam de 

circuitos de comutação forçada e, portanto, podem utilizar tiristores relativamente 

económicos.  
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Figura 2.5 – Diagrama de Cicloconversor six pulse para uma carga de motor trifásico[6]. 

 

Os cicloconversores são usados por máquinas de alta potência (acima de 1 MW) com 

operação a baixas frequências. (como por exemplo fornos de cimento). A frequência de saída 

é normalmente abaixo de 25 Hz uma vez que a qualidade da forma de onda de tensão diminui 

à medida que a frequência de saída aumenta. Eles podem operar até à velocidade zero e 

podem ser usados quer com motores síncronos, quer com motores de indução. A maior 

desvantagem são o design complexo do circuito e o baixo factor de potência a velocidades 

baixas[6]. 

 

 

2.2.4- Controlo Vectorial 

 

O crescimento rápido dos VEV e a procura de soluções mais económicas e precisas levou a 

um mercado extremamente competitivo. Tradicionalmente os motores de CC eram usados em 

aplicações que requeriam velocidade exacta e/ou controlo de binário. Embora os controlos 

dos motores de CC sejam simples e económicos, os motores de CC são mais caros e muito 

menos fiáveis que os motores de indução. O mercado tem assistido a um aumento de drives 

de alto desempenho. As aplicações de alto desempenho podem agora utilizar drives de 

motores de indução com um método de controlo sofisticado e designado por Controlo Vector. 

O Controlo Vectorial consiste em três componentes básicos: o motor eléctrico, o conversor de 

potência e o sistema de controlo associado. O objectivo do Controlo Vectorial é dar controlo 

independente de binário e fluxo numa máquina de CA.   
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Com Controlo Vectorial o comportamento de um motor de CC é reproduzido num motor 

de indução orientando a corrente no estator relativamente ao fluxo do rotor de modo a 

atingir fluxos e binários controlados independentemente. Os controladores por vector são 

também denominados field-oriented controllers e requerem controlo independente quer da 

amplitude quer da fase das quantidades de CA. Este tipo de controladores permite 

velocidades de grande precisão e controlo de binário nas aplicações mais exigentes [6].  

 

2.3-Funções principais dos VEV 

 

De entre as principais funções de um VEV pode-se enumerar: 

Aceleração controlada – O aumento da velocidade do motor é controlado através de uma 

rampa de aceleração linear ou em “S”. Esta rampa é geralmente ajustável e, portanto, 

permite um tempo de subida de velocidade apropriado a cada aplicação para que o motor é 

seleccionado. 

Controlo de velocidade – Uma drive de velocidade variável não pode ser ao mesmo tempo 

um regulador. Isto significa que se trata de um sistema rudimentar em que o princípio de 

controlo é desenvolvido com base nas características eléctricas do motor usando amplificação 

de potência mas sem um circuito de feedback. A velocidade do motor é definida por um valor 

de entrada (tensão ou corrente) denominado como referência ou setpoint. Para um dado 

valor de referência, a velocidade pode variar dependendo de perturbações como variações na 

tensão de alimentação, carga ou temperatura. 

Regulação da velocidade – Um regulador de velocidade é uma drive controlada. Inclui um 

sistema de controlo com amplificação de potência e um circuito de feedback e é descrito 

como um “circuito fechado”. A velocidade do motor é definida por uma referência. O valor 

da referência é continuamente comparado com um sinal de feedback que é uma imagem da 

velocidade do motor. Este sinal pode ser fornecido quer por um tachogenerator quer por um 

gerador de impulsos ligado na extremidade do veio do motor. Se um desvio é detectado a 

seguir a uma variação da velocidade, os valores aplicados ao motor (tensão e/ou frequência) 

são automaticamente corrigidos de forma a repor a velocidade no seu valor inicial. O controlo 

do feedback torna a velocidade praticamente impermeável a perturbações. A precisão do 

regulador é normalmente expressa como uma percentagem do valor nominal ou do valor a ser 

controlado. 

Desaceleração controlada – Quando um motor é desligado ele desacelera exclusivamente 

com base no binário resistivo da máquina (desaceleração natural). Os VEVs podem ser usados 

para controlar a desaceleração através de uma rampa linear ou em “S”, que normalmente é 

independente da rampa de aceleração. Esta rampa pode ser ajustada de forma a produzir um 

tempo para desaceleração desde a velocidade estacionária para um valor de velocidade 

intermédia ou nula: Se a desaceleração requerida é mais rápida que a desaceleração natural, 

o motor tem de desenvolver um binário resistivo que pode ser adicionado ao binário resistivo 

da máquina. Isto é denominado como travagem eléctrica que pode ser feita quer restaurando 
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energia à rede de alimentação (travagem regenerativa) ou por dissipação num resistor de 

travagem; Se a desaceleração desejada é mais lenta que a desaceleração natural, o motor 

deve desenvolver um binário motor que deve ser superior ao binário resistivo da máquina e 

continuar a conduzir a carga até o motor parar. 

Inversão da direcção operacional – A maioria das unidades actuais tem esta função 

incorporada como função padrão. A ordem das fases de alimentação do motor é invertida 

automaticamente quer invertendo a referência de entrada, quer por um comando lógico num 

terminal ou por um informação transmitida através da linha de alimentação.  

Travagem até á paralisação – Este tipo de travagem pára o motor sem controlar a rampa 

de desaceleração. Para VEVs para motores assíncronos, isto é conseguido economicamente 

injectando corrente directamente no motor através de uma função especial de estado de 

potência. Como toda a energia mecânica é dissipada no rotor da máquina esta travagem só 

pode ser intermitente. Numa unidade para um motor DC esta função vai ser fornecida ligando 

um resistor aos terminais da armadura.  

Protecção incorporada – As unidades modernas fornecem, geralmente, protecção térmica 

para os motores e auto-protecção. Um microprocessador usa a corrente medida e a 

informação relativa à velocidade (se a ventilação do motor depender da velocidade de 

rotação) para calcular o aumento de temperatura do motor e envia um sinal de alarme no 

caso de existir um aumento excessivo de temperatura. Os VEV são normalmente equipados 

com protecção contra curto-circuitos entre fases e entre fases e a terra, sobretensões e 

quedas de tensão, desequilíbrio de fases e operação monofásica [7]. 

 

2.4 – Benefícios da utilização do VEV 

 

A forma mais usual de arranque de motores assíncronos é ligar directamente o motor à 

rede de alimentação. Esta técnica pode ser adequada para uma grande variedade de 

máquinas, no entanto, pode trazer consigo restrições que podem representar inconvenientes 

para algumas aplicações e mesmo incompatibilidades com as funções exigidas. 

A corrente de entrada no arranque pode interferir com o funcionamento de outros 

dispositivos ligados na mesma linha de abastecimento; choques mecânicos durante o arranque 

que podem não ser tolerados pela máquina ou que podem colocar em risco o conforto e a 

segurança dos utilizadores; a velocidade de aceleração e desaceleração não pode ser 

controlada. 

A possibilidade de variar a velocidade e o binário de um motor eléctrico e por outro lado 

a carga accionada representa benefícios como: Poupança de energia – Em vez de um motor 

eléctrico a funcionar continuamente à velocidade total, um VEV possibilita ao utilizador 

diminuir ou aumentar a velocidade do mesmo dependendo das necessidades; Controlo de 

processo óptimo – Um VEV fornece elevada velocidade, binário e precisão. Fornece um 



 

12   

12 

aumento na velocidade acima da nominal; Necessidade de manutenção reduzida – Permitir a 

variação da velocidade e do binário de um motor eléctrico significa que existem menos 

desgaste e danos no motor e na máquina accionada. Por exemplo, a capacidade de aumentar 

a velocidade de processo lentamente evita o choque repentino da carga dinâmica que, ao 

longo do tempo, pode danificar um motor e a máquina accionada; Actualização eficiente do 

sistema: o VEV permite a remoção de válvulas, engrenagens e correias. Assegura ainda o 

dimensionamento da rede com base numa corrente de arranque mais baixa [7]. 

 

 

2.5-Harmónicos em sistemas motor-VEV 

 

Harmónicos são frequências de tensão e corrente no sistema eléctrico que são múltiplos 

da frequência fundamental (50 Hz no sistema de potência europeu). Os harmónicos estão 

associados com cargas não lineares, tais como, balastros magnéticos, transformadores 

saturados e electrónica de potência. As fontes de distorção harmónica de electrónica de 

potência mais comuns são encontradas em computadores, equipamentos de escritório, 

equipamentos electrónicos que utilizam fontes de potência switch-mode, VEVs e balastros 

luminosos electrónicos de alta eficiência. Muitas vezes os harmónicos provêm também de 

redes de alimentação de baixa qualidade. Os harmónicos podem afectar o desempenho do 

equipamento e podem ser causados e interferir com a função dos VEVs. Os harmónicos 

aumentam as perdas nos equipamentos e levantam também preocupações com correntes 

excessivas e aquecimento em transformadores e condutores neutros. As formas de onda 

harmónicas são caracterizadas pela sua amplitude e número de harmónico. A Figura 2.6 

mostra como a frequência fundamental de 50 Hz se comporta quando existem harmónicos [6].  

 

 

Figura 2.6 – Forma de onda com harmónicos de VEV. 
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Os harmónicos são, habitualmente, medidos não individualmente, mas colectivamente 

como distorção harmónica total (DHT) que consiste no valor eficaz da corrente ou tensão do 

somatório de todas as frequências de harmónico, dividido pelo valor eficaz da corrente ou 

tensão da frequência padrão utilizada.  

 

 Outro conceito importante é a sequência harmónica associada, que é necessária para 

entender o impacto dos harmónicos no binário do motor. A tabela 2.1 apresenta a frequência 

e sequência dos harmónicos. Uma sequência positiva gera um campo girante no mesmo 

sentido que aquele gerado pela componente fundamental. Uma sequência negativa produz 

um campo girante no sentido contrário.  

 

Tabela 2.1 – Frequência e sequência dos harmónicos. 

 

Tipicamente os VEVs MLI com rectificador de díodo trifásico têm níveis significativos de 5ª 

e 7ª ordem de Harmónicos de corrente na fase de entrada. Nas Figuras 2.7 e 2.8 podem ser 

vistos os harmónicos de tensão e corrente típicos de um VEV MLI de 11 kW que alimenta um 

motor de indução de 7.5 kW.  

 

 

 

 

Figura 2.7 – Valores percentuais de harmónicos de tensão na entrada e saída de um VEV. (motor de 

indução de gaiola de esquilo de 7.5 kW alimentado por um VEV MLI de 11 kW)[6] 

 

Um rectificador comporta-se como um gerador de harmónicos de corrente e tensão 

relativamente à alimentação. Estes harmónicos propagam-se na alimentação de acordo com 

as leis dos circuitos eléctricos. 

 

Harmónico Fundamental 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Frequência (HZ) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Sequência + - 0 + - 0 + - 0 
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Figura 2.8 – Valores percentuais de harmónicos de corrente na entrada e saída de um VEV. (motor de 

indução de gaiola de esquilo de 7.5 kW alimentado por um VEV MLI de 11 kW) [6]. 

 

Os harmónicos de corrente na entrada dos VEVs podem também ser reflectidos para a 

rede de alimentação e perturbar outro tipo de equipamentos. Podem ainda causar perdas 

suplementares e aumento de temperatura nos elementos do sistema de alimentação 

(máquinas, transformadores, cabos, bancos de condensadores). Estas frequências elevadas 

podem também produzir interferências electromagnéticas (IEM) que podem ser interferências 

irradiadas principalmente no cabo do inversor para o motor, bem como ruído nos cabos de 

alimentação.  

 

No entanto, este tipo de problemas já pode, hoje em dia, ser diminuído e evitado em 

muitos casos seguindo as seguintes precauções: 

Mantendo a ligação motor-VEV tão curta quanto possível, aterramento adequado, 

blindagem adequada, filtros harmónicos passivos ou activos, transformadores de isolamento. 

Há também a possibilidade de reduzir os harmónicos através de mudanças estruturais no 

sistema de CA do VEV como acontece por exemplo em alguns VEV da ABB [8]. 

Os fabricantes de VEV disponibilizam filtros para harmónicos, uns já integrados no 

produto, outros opcionais. Existem várias técnicas para a filtragem de harmónicos que vão 

desde as mais simples e menos onerosas, como bobinas na barra CC ou bobinas nas entradas 

do conversor, antes da ponte rectificadora, passando pela utilização rectificadores de 12 ou 

18 diodos, utilizando transformadores de desfasamento até chegar aos filtros activos e 

rectificadores, para diminuição e até mesmo eliminação dos harmónicos tanto de corrente 

como de tensão eléctrica [7].  

 

  

2.6-Aplicações 

 

Os VEVs têm uma ampla variedade de possíveis aplicações. No sector industrial é possível 

identificar algumas funções típicas que cobrem a maior parte nomeadamente, robótica, 
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manuseamento de materiais, máquinas-ferramentas, compressores, ventiladores, bombas 

centrífugas.  

Os VEVs são incorporados em sistemas mais ou menos complexos e dependendo da 

máquina accionada é possível: o controlo de velocidade angular ou linear, binário, posição 

aceleração e travagem; optimizar o consumo de energia e materiais; combinar várias 

máquinas e controlar as suas velocidades de forma coordenada; comunicar com diferentes 

sistemas ou níveis hierárquicos dentro do mesmo sistema. 

 

O critério para a escolha de um VEV envolve o conhecimento de alguns dados básicos, 

nomeadamente, potência necessária, tensão de alimentação, requisitos de 

binário/velocidade, gama e precisão de velocidade. O VEV deve ser capaz de: Iniciar a carga 

controlada; Conduzir essa carga de acordo com os requisitos de operação; Parar a carga de 

acordo com os critérios ligados ao modo de operação.  

 

Os VEVs representam a técnica mais apropriada para sistemas que utilizem uma elevada 

gama de velocidades e necessitem um controlo preciso dessas velocidades, uma vez que têm 

a capacidade de poder igualar a velocidade do motor aos requisitos da carga. A potência 

mecânica é, em geral, igual ao produto do binário pela velocidade angular. Em bombas 

centrífugas e ventiladores (carga binária quadrática) a potência requisitada varia 

aproximadamente com o cubo da velocidade do motor. Isto significa que num sistema de 

ventilação apenas metade da potência total é necessária para obter 80% do fluxo nominal.  

Em termos de resposta as bombas e ventiladores controlados por VEV podem responder a 

mudanças de condições mais rapidamente e de forma mais fiável que aqueles controlados por 

válvulas e dampers. Isto é ainda mais notório nos extremos da gama de fluxo onde as válvulas 

se tornam altamente não lineares. Nestes casos podem ser obtidas reduções significativas nos 

consumos quando comparados com o controlo por estrangulamento de fluxo (Throttling Flow 

Control). Os VEVs podem também fazer os motores de indução trabalhar mais depressa que 

as suas gamas de velocidade normais desde que os rotores possam suportar velocidades de 

operação mais elevadas. Como tal, os VEVs têm a capacidade de aumentar o alcance 

operacional útil de compressores, bombas e ventiladores. Para muitas aplicações que são 

limitadas pela capacidade dos ventiladores e bombas a utilização apropriada de um VEV em 

conjunto com o motor pode aumentar os limites mais altos e mais baixos da gama de 

utilização. 

 

Os VEVs isolam também os motores da linha, o que pode reduzir o esforço do motor e a 

ineficiência causados pela variação de tensão nas linhas, desequilíbrio de fases e por formas 

de onda de tensão de entrada de baixa qualidade. Em algumas aplicações os VEVs podem 

controlar vários motores simultaneamente como acontece em alguns processos em rede.  
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2.6.1- Bombas centrífugas 

 

Em bombas centrífugas sem elevador a potência consumida é proporcional ao cubo da 

velocidade como se mostra na Figura 2.9. Se o utilizador pretende reduzir o fluxo podem ser 

usados processos como o controlo através de válvulas de estrangulamento (Throttling Valve e 

Hydrostatic Drive) ou em alternativa pode ser aplicado um controlo de velocidade usando um 

VEV. Embora ambas as técnicas cumpram o objectivo pretendido a quantidade de energia 

consumida é significativamente maior quando se usa o controlo através de válvulas [9].  

 

 

 

Figura 2.9 – Consumos de potência em bomba sem static pressure head com throttle control vs controlo 

com VEV [10]. 

 

Se houver um sistema static head associado ao fornecimento de um elevador para o fluido 

no sistema de bombagem, as bombas devem superar a pressão estática correspondente. 

Neste tipo de sistemas a energia mecânica é usada para vencer o atrito nos tubos mais o 

trabalho mecânico associado à elevação do fluido contra a gravidade. Se a percentagem de 

potência associada à superação do atrito nos tubos for relevante continua a haver poupança 

de energia ainda que inferior à dos sistemas sem static head como se pode observar na Figura 

2.10 [9]. 
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Figura 2.10 – Consumos de potência em bomba com static pressure head com throttle control vs 

controlo com VEV [10]. 

 

Em muitas aplicações de bombagem várias bombas são usadas em paralelo para produzir o 

fluxo pretendido. Se todas as bombas operarem a velocidades reduzidas em vez se ligarem e 

desligarem de acordo com o fluxo pretendido podem ser alcançadas poupanças de energia 

significativas. Por exemplo, num sistema sem static head com duas bombas com circuitos de 

tubagem diferentes, operar ambas as bombas a 50 % do fluxo nominal requer 

aproximadamente 25 % da potência necessária para uma bomba a trabalhar a 100%. 

Controlando a aceleração e desaceleração através de VEVs é ainda possível eliminar o efeito 

denominado efeito martelo de água que degrada a tubagem [9]. 

 

 

 

Figura 2.11 – Potência consumida num sistema com bombas em paralelo [9]. 
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2.6.2- Ventiladores 

 

As poupanças de energia resultantes da adição de controlo de velocidade variável a 

ventiladores podem ser significativas mesmo em motores com cargas bastante elevadas. A 

figura 2.12 ilustra o potencial de poupança utilizando VEVs em contraponto com outros 

métodos de controlo. 

 

  

 

Figura 2.12 – Consumo de potência relativo para diferentes métodos de controlo de fluxo de ar [10]. 

 

Analisando o gráfico verificamos que grandes quantidades de energia são desperdiçadas 

com o uso de métodos de controlo que recorrem a estranguladores de fluxo de ar em vez de 

se utilizar a velocidade ajustável. O pior método é com Discharge Dampers. Para um fluxo de 

50%, um VEV pode salvar 75% e 40% da potência consumida quando comparado com os 

métodos de Discharge Dampers e Variable Inlet Vanes respectivamente.  

 O consumo de energia nestas cargas é tão sensível à velocidade que o utilizador pode 

obter poupanças significativas mesmo com pequenos ajustes de velocidade [6][11]. 

 

2.6.3- Compressores 

 

Os principais tipos de compressores utilizados em indústrias são compressores de 

parafusos rotativos e compressores de pistão de ar. 

Os compressores de parafuso rotativo ganharam popularidade e quota de mercado desde 

a década de 80 do século passado. Dependendo dos requisitos de pureza do ar, os tipos de 

compressores de parafuso disponíveis são do tipo lubrificado ou seco (livre de óleo).  

A maior vantagem de compressores de parafuso sobre os compressores mais pequenos de 

pistão de ar é que eles podem funcionar à plena carga continuamente enquanto que os 
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compressores de pistão devem ser utilizado em ciclos mais curtos. Os parafusos rotativos 

também são muito mais silenciosos e produzem ar frio que é mais fácil de secar [12][13].  

Os compressores de pistão de ar têm um pistão que é accionado através de um eixo com 

manivela e por um motor eléctrico. Os compressores de pistão são frequentemente utilizados 

para fornecer ar para a construção de sistemas de controlo e automação. 

Os compressores de pistão de ar continuam a existir na indústria, mas a sua utilização e 

disponibilidade comercial tem vindo a diminuir, excepto para uso em processos 

especializados, tais como aplicações de alta pressão [12]. 

 

Os compressores de parafuso rotativo e pistão de ar têm essencialmente carga de binário 

constante e podem também beneficiar da aplicação de controlo de velocidade variável. As 

poupanças relacionadas com o uso de VEVs dependem do sistema de controlo que pretendem 

substituir. Na figura 2.13 podem ser observadas as poupanças de energia alcançadas 

adaptando um VEV a um compressor de ar com parafuso rotativo ou com pistão de ar em 

comparação com outros métodos de regulação de fluxo a carga parcial. Num compressor com 

controlo modulado se se pretende 50 % da capacidade nominal as poupanças de energia 

associadas ao uso de VEVs são cerca de 38%  

 

 

 
Figura 2.13 – Poupança de energia usando um VEV num compressor de ar [6]. 

 

A poupança energética em cargas com binário constante é tipicamente considerada mais 

baixa do que com bombas centrífugas e ventiladores em que a potência consumida é 

proporcional ao cubo da velocidade. Além disso, é necessário tomar algumas medidas 

adicionais para garantir a uma lubrificação adequada a velocidades reduzidas. No entanto, a 

introdução de compressores de parafuso com controlo de velocidade integrado permitiu que o 

preço adicional do controlo por velocidade variável fosse consideravelmente reduzido. O uso 
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de VEVs deve por isso ser considerado para todas as novas aplicações com prolongados 

períodos de utilização e em que haja uma grande variedade de demanda [6].  

 

 

2.7-Análise Económica 

 

Sempre que se pretenda averiguar a viabilidade económica da implementação de um VEV 

num determinado MI, como forma de reduzir os gastos energéticos associados, é importante 

entrar em linha de conta com a redução global do rendimento. Se por um lado o controlo da 

velocidade pode permitir poupanças energéticas bastante significativas em determinados 

tipos de carga (e.g. bombas e ventiladores centrífugos), o facto de tal ser conseguido por 

intermédio de um dispositivo que introduz perdas adicionais conduz à redução do valor dessa 

poupança energética. Refira-se que o próprio rendimento do VEV tende a decrescer à medida 

que o seu factor de carga decresce. A poupança anual, para i regimes de carga, 

relativamente a uma situação inicial, em que o controlo de velocidade é inexistente, pode 

ser dada pela Equação [4]: 

 

ii

MIiVEV

MIiVEV

iMI

iMI
ch

PP
















S                                     (2.1)

 

 

Onde 

S  são as poupanças anuais (€/ano),  

iMI  é o rendimento do MI (decimal),  

MIiVEV  é o rendimento do sistema MI-VEV (decimal),  

iMIP  é a Potência do MI sem VEV (kW), 

MIiVEVP   é a Potência do MI com VEV (kW), 

ih  são os períodos de funcionamento (horas/ano) 

ic  é o custo médio do kWh para o período h (€/kWh) 
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Capítulo 3 

 

 

Desenvolvimento das ferramentas para o 
cálculo de poupança energética em 
motores industriais com VEVs 

3.1-Introdução 

 

Os géneros de aplicações industriais onde é mais comum a utilização de VEVs são bombas 

centrífugas, ventiladores e compressores. Como tal, foram desenvolvidos em Excel modelos 

que permitem calcular a poupança energética que se consegue ao aplicar variadores de 

velocidade em substituição de outros métodos de controlo de velocidade e capacidade. 

 Para cada uma destas aplicações industriais foram desenvolvidos modelos diferentes. 

 

3.2-Procedimento 

 

A estratégia inicial passou pela definição de como a potência utilizada se relaciona com a 

carga. Para isso foi necessário obter as curvas de variação da potência em função da 

capacidade para bombas, ventiladores e compressores. Foi necessário conhecer estas curvas 

para os principais métodos de controlo, inclusivamente para o controlo com VEVs.  

Inicialmente, pretendia-se que estes dados fossem obtidos a partir de medições reais 

efectuadas nas indústrias de forma a poder ser comparada a potência utilizada em aplicações 

em que o controlo é feito com um método que não recorre ao uso de VEVs e com aquela que 

é necessária para aplicações em que o controlo é feito com VEVs, em função da capacidade.  

No entanto, e depois de vários contactos, a obtenção desses dados revelou-se bastante 

difícil, nalguns casos porque as empresas só possuíam motores sem controlo com variadores 

de velocidade e também porque não foi possível obter da parte dos fabricantes de VEVs esse 

tipo de informação.  
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Procedeu-se por isso a uma pesquisa para obter as curvas que representam a variação da 

potência em função da carga para os mais utilizados tipos de controlo.  

Como resultado dessa pesquisa foram utilizados os seguintes gráficos que serviram de 

ponto de partida para desenvolver a ferramenta de estimativa de poupança energética: 

 

 

 

Figura 3.1 – Curvas de variação da potência em função do fluxo para bombas centrífugas [6][7][14]. 

 

 

 

Figura 3.2 – Curvas de variação da potência em função do fluxo para ventiladores [7][14]. 
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Figura 3.3 – Curvas de variação da potência em função da capacidade para compressores [6][13]. 

 

O passo seguinte consistiu em passar estes gráficos para uma folha de Excel e encontrar as 

equações que melhor definiam as curvas para cada um dos tipos de controlo. 

 

No caso das bombas centrífugas as equações definidas foram para o método Throttling 

Valve, 

 

5,62375,0y  x                                                    (3.1)
 

 

Para o método Hydrostatic Drive, 

 

5316,3387342,0y  x                                               (3.2)
 

 

Para o método Mechanical Drive, 

 

316,62658,1y  x                                                   (3.3)
 

 

Para o método Eddy Current Clutch, 
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60;233,1

60;4041,2231184,02^0183297,03^00006866,0





xxy

xxxxy

            (3.4) 

 

Para o controlo VEV sem Static Head, 

 

80;17075,2

80;30775,14061,02^0109743,03^0001732,0





xxy

xxxxy

                (3.5)
 

 

Para o controlo VEV com Static Head, 

 

90;1304,2

90;13674,704467,02^002415248,03^00008664,0





xxy

xxxxy

           (3.6)
 

 

Onde y  representa a potência nominal (%) e x  representa o fluxo nominal (%). 

 

De notar que para o caso das bombas em que há um sistema Static Head associado ao 

fornecimento de um elevador para o fluido no sistema de bombagem há um gasto de potência 

superior devido à energia mecânica que é necessária para vencer o atrito nos tubos e elevar o 

fluido contra a força de gravidade. Como tal, há curvas diferentes quando o controlo por VEV 

se faz para bombas com e sem sistema Static Head. 

 

No caso dos ventiladores as equações que melhor definem as funções são para o método 

Discharge Dampers, 

 

55;7949,13074802,22^0114382,03^0000088578,0

55;2858,4688571,0





xxxxy

xxy

           (3.7)
 

 

Para o método Variable Inlet Vanes, 

 

677399,45324855212,02^00526677,03^0000869969,0  xxxy           (3.8)
 

 

Para o método Eddy Current Clutch, 

 

85954592,42386725146,02^013040248,03^000078879,0  xxxy        (3.9)
 

 

Com controlo através de VEV, 

 

03116615,14375808394,02^008604231,03^0000429653,0  xxxy        (3.10)
 

 

Onde y  representa a potência nominal (%) e x  representa o fluxo nominal (%). 

 

Finalmente, para compressores obteve-se com o controlo por Modulating Control, 
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6535,0y  x                                                      (3.11) 

Para compressors de parafuso rotatico com controlo On/Off, 

 

307,0  xy                                                       (3.12) 
 

Para compressors de pistão de ar com controlo On/Off, 

 

40;014,168474,0

40;2465,0





xxy

xxy

                                          (3.13)
 

 

Para controlo com VEV, 

 

595,0  xy                                                       (3.14) 

Onde y  representa a potência nominal (%) e x  representa a capacidade nominal (%). 

 
Foi a partir destas funções que se elaboraram todos os cálculos e se desenvolveram os 

modelos que permitem prever a poupança energética proveniente da utilização de variadores 

de velocidade para cada um dos tipos de aplicação mais utilizados na industria. 

 

Para cada um dos tipos de aplicação foram desenvolvidos dois métodos que se 

diferenciam no tipo e na forma dos dados de entrada utilizados para o cálculo final.  

No primeiro caso o cálculo faz-se a partir do perfil de operação dos motores, isto é, 

quando é conhecido o tempo de operação do motor ao longo de um período de tempo, 

preferencialmente durante um ano, e a distribuição desse tempo para as diferentes 

percentagens da capacidade nominal do sistema.  

 

 

 

No segundo caso o cálculo de poupança energética é feito através do conhecimento da 

potência utilizada pelo motor sem sistema de controlo por variadores de velocidade. A partir 
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deste valor é calculada a potência que seria utilizada caso o controlo do motor fosse feito por 

VEVs. 

 

 

 

3.2.1- Bombas Centrífugas 

 

Método 1: 

Para as bombas, e utilizando o primeiro método em que a definição da poupança 

energética é feita a partir do perfil de operação do sistema, começou por calcular-se para os 

vários níveis de percentagem do fluxo nominal a respectiva percentagem de potência nominal 

para cada um dos métodos de controlo que farão parte da ferramenta. Esse cálculo foi feito a 

partir das equações atrás mencionadas (equações 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5 e 3.6).  

Foi obtida a seguinte tabela de valores, 

 

 Throttling 

Valve 

Hydrostatic 

Drive 

Mechanical 

Drive 

Eddy Current 

Clutch 

VEV sem 

Static Head 

VEV com 

Static Head 

Fluxo (%) Potência (%) Potência (%) 

 

Potência (%) Potência (%) Potência (%) Potência (%) 

100 100,00 120,87 120,26 107,00 105,00 110,00 

90 96,25 112,14 107,61 94,00 77,50 86,00 

80 92,50 103,41 94,95 81,00 50,00 63,38 

70 88,75 94,67 82,29 68,00 32,74 45,56 

60 85,00 85,94 69,63 55,00 20,96 31,87 

50 81,25 77,20 56,97 44,05 13,21 21,77 

40 77,50 68,47 44,32 34,86 8,46 14,76 

30 73,75 59,73 31,66 27,69 5,67 10,31 

20 70,00 51,00 19,00 22,95 3,81 7,90 

Tabela 3.1-Percentagem de potência nominal correspondente a cada um dos níveis de fluxo nominal 

para cada um dos métodos de controlo. 

 

Seguidamente, elaborou-se uma folha de cálculo em que de acordo com a informação que 

é inserida relativamente ao nível de percentagem de fluxo em que o sistema opera sem VEV, 

da percentagem de potência nominal equivalente a esse nível (retirado da tabela 3.1) e do 
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rendimento do motor, é calculada a potência real em [W] correspondente. Essa potência real 

é dada por, 

 

M

nni
ir

PP
P






%

   
                                                                (3.15) 
Onde,  

é a potência real no nível i [W], 

é a percentagem da potência nominal no nível i, 

é a potência nominal [W], 

 é o rendimento do motor. 

 

É depois calculada a energia consumida para cada um dos níveis de percentagem de fluxo 

ao longo do ano em função da potência real e do número de horas em que o motor opera em 

cada um dos estados, pela equação; 

 

iiri hPE                                                         (3.16) 

Onde, 

 iE  é a energia consumida ao longo de um ano no nível i [Wh], 

irP é a potência real no nível i [W], 

ih  é o número de horas que o sistema opera no nível i ao longo de um ano. 

 

Fazendo o somatório da energia consumida em cada um dos níveis obtém-se 

seguidamente a energia total consumida pelo sistema, ao longo de um ano, quando se utiliza 

o controlo sem VEV. 

 

Em seguida é calculada a energia que o sistema gastaria se estivesse a ser utilizado o 

controlo potência real (equação 3.5 e 3.6) é utilizada a percentagem de potência nominal 

equivalente para o controlo com VEV, retirada da tabela 3.1 e tem-se ainda em conta o 

rendimento do VEV. Neste caso, o rendimento do sistema é igual ao rendimento do motor 

multiplicado pelo rendimento do VEV. 

 

Finalmente, subtraindo o valor do consumo energético com controlo por VEV ao consumo 

energético com o sistema actual vai-se obter a redução do consumo de energia que se 

verifica se for aplicado o controlo por variadores electrónicos de velocidade.  

 

 

 

Interface com o utilizador: 

niP%

irP

nP

M
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A janela principal do programa desenvolvido é a seguinte: 

 

 

Figura 3.4 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

bombas centrífugas seguindo o método 1. 

 

Analisando a janela de interface com o utilizador mais detalhadamente tem-se: 

 

 

Figura 3.5 – Janela dos dados do sistema do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas. 

 

Na parte relativa aos dados do sistema o utilizador insere os dados relativos ao tipo de 

bomba centrífuga em estudo, bomba com Static Head ou sem Static Head. É ainda definida 

informação sobre o tipo de controlo de fluxo existente, Throttling Valve, Hydrostatic Drive, 



 

      

29 

 

Mechanical Drive ou Eddy Current Clutch. São ainda inseridos o fluxo nominal da bomba, 

potência nominal no motor, rendimento do motor e rendimento do VEV.  

 

 

 

Figura 3.6 – Janela do perfil de operação do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas. 

 

 

No que concerne ao perfil de operação do sistema o utilizador deve inserir o número total 

de horas que o sistema opera ao longo do ano e depois distribuir esse número de horas de 

acordo com a percentagem do fluxo nominal a que a bomba está a funcionar. Há ainda um 

gráfico que mostra o equivalente entre a percentagem de fluxo e o valor real do fluxo em 

m3/h de acordo com o valor definido nos dados do sistema e como o número de horas se 

distribui para cada valor de fluxo. 

Estes dados são depois tratados pelo programa, da forma já anteriormente descrita, para 

originar os seguintes resultados: 
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Figura 3.7 – Janela de resultados do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

bombas centrífugas. 

 

Os primeiros resultados apresentados são o consumo energético anual com o controlo 

existente e qual seria o consumo energético anual se o controlo fosse feito com VEV. É depois 

apresentada a respectiva poupança energética em MWh e a poupança energética em 

percentagem que é definida pelo quociente entre a poupança energética em MWh e o 

consumo energético anual com o tipo de controlo existente. 

 

É ainda calculada uma estimativa das reduções de emissão de CO2 anuais que se 

conseguem com a redução da energia consumida. O valor por defeito para as emissões de CO2 

por KWh foi definido como 0,5 Kg/kWh mas é um valor que pode variar. Este valor pode por 

isso, ser alterado pelo utilizador. A redução das emissões de CO2 é o resultado deste valor 

multiplicado pela poupança energética anual em MWh. Como o valor das emissões de CO2 está 

definido em kg/kWh e o da poupança energética anual está em MWh o valor da redução de 

emissões de CO2 é dado em toneladas.  

 

Outro resultado que é dado pelo programa é a poupança anual em euros correspondente à 

redução do gasto de energia. O preço do KWh é definido como 0,11 euros/kWh de acordo com 

os tarifários da EDP para 2012. No entanto, este valor pode ser diferente de acordo com o 

contrato de fornecimento de energia do espaço onde a bomba está inserida e por isso pode 

ser alterado pelo utilizador. A poupança anual é o preço do kWh multiplicado pelo valor da 

energia poupada ao longo do período de tempo em estudo, multiplicado por 1000 uma vez 

que o valor da energia poupada vem em MWh. 

 

Para além destes valores é ainda calculado o tempo de retorno, em anos, de acordo com 

o valor do investimento que deve ser definido pelo utilizador. 

 

Por fim é apresentado um gráfico com o valor da energia consumida anualmente com o 

controlo existente e com variadores electrónicos de velocidade. 
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Método 2: 

Foi desenvolvido o segundo método em que o cálculo da poupança energética se 

determina com base no conhecimento da potência utilizada pelo sistema. 

Os valores de entrada serão então a potência utilizada pelo motor em cada instante com 

o método de controlo existente e que deverá ser medida em intervalos de tempo constantes. 

Com essa potência medida calcula-se a energia equivalente em KWh, multiplicando a 

potência pelo tempo, em horas, entre duas medições. Para o cálculo dessa energia parte-se 

do pressuposto que a potência medida é constante durante todo o intervalo de tempo entre 

as medições. Como tal, quanto menor for o espaço de tempo entre as medições maior vai ser 

a certeza quanto ao resultado da energia. 

Através da potência medida calcula-se também, para cada momento, a percentagem de 

potência nominal a que ela corresponde, tendo também em conta o rendimento do motor, 

 

100% 



n

Mmi
ni

P

P
P


   

                                                                 (3.17) 

Onde 

%Pni é a percentagem da potência nominal no instante i, 

Pmi é a potência medida no instante i [W], 

Pn é a potência nominal [W], 

ηM é o rendimento do motor. 

 

Utilizando as equações das curvas (equações 3.1; 3.2; 3.3; 3.4) é determinado para cada 

momento a percentagem de fluxo nominal que equivale a essa percentagem de potência 

nominal para o método de controlo que é utilizado no motor.  

O passo seguinte consiste em determinar qual a percentagem de potência nominal 

equivalente para essa percentagem de fluxo nominal se o controlo utilizado for através de 

VEV. Para isso são utilizadas as equações das curvas correspondentes aos VEV. (equações 3.5 

e 3.6)  

Com este valor calcula-se a respectiva potência real que é utilizada pelo sistema com 

VEV, 

 

VEVM

nni
ir

PP
P

 




%

                                                (3.18) 
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Onde  

é a potência real no nível i [W], 

é a percentagem da potência nominal no nível i, 

é a potência nominal [W], 

 é o rendimento do motor, 

VEV   é o rendimento do VEV. 

 

 

Calcula-se a energia equivalente a esta potência real em KWh. 

Finalmente calcula-se a poupança energética para o intervalo total em estudo subtraindo o 

somatório total da energia consumida com o controlo com VEV pelo somatório total da 

energia consumida com o sistema de controlo existente. 

 

Interface com o utilizador: 

 

A janela principal do programa desenvolvido é a seguinte: 

 

 

Figura 3.8 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

bombas centrífugas seguindo o método 2. 

 

Analisando a janela de interface com o utilizador mais detalhadamente pode-se ver: 

 

niP%

irP

nP

M
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Figura 3.9 – Janela dos dados do sistema do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas com o método 2. 

 

Relativamente à janela dos dados do sistema ela é em tudo igual à do método anterior 

com os mesmos dados a serem inseridos pelo utilizador. 

 

 

 

Figura 3.10 – Janela de medições do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

bombas centrífugas com o método 2. 

 

No que diz respeito à janela das medições, o utilizador deve aqui inserir na coluna da 

potência activa medida os valores da potência utilizada pelo motor em cada instante com o 

método de controlo existente e deve ainda fornecer a informação quanto ao intervalo de 
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tempo entre as medições, em horas. Os restantes valores da grelha são calculados pelo 

programa de acordo com o procedimento anteriormente descrito.  

 

 

 

Figura 3.11 – Janela principal de resultados do programa desenvolvido para o cálculo de poupança 

energética em bombas centrífugas segundo o método 2. 

 

Os resultados finais apresentados pelo programa são os mesmos que no método 1 com a 

diferença que não são dados anuais pois correspondem apenas ao tempo do total das 

medições de potência que são feitas.  

 

3.2.2- Ventiladores 

 

Método 1:  

No que respeita aos ventiladores o procedimento para o desenvolvimento da ferramenta 

para cálculo da poupança energética com o uso de variadores electrónicos de velocidade foi 

em tudo semelhante ao utilizado para as bombas centrífugas e, portanto, não se irá fazer 

uma descrição tão pormenorizada do mesmo.  

 

Interface com o utilizador: 

A janela principal do programa desenvolvida para os ventiladores é a seguinte: 
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Figura 3.12 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

ventiladores com o método 1. 

 

Como se verifica facilmente a janela de interface com o utilizador é semelhante à das 

bombas centrífugas com o mesmo tipo de dados e resultados mas desta feita para os 

ventiladores. 

 

Método 2: 

Também para o segundo método, em que o cálculo da poupança energética se determina 

com base no conhecimento da potência utilizada pelo sistema, o procedimento foi o mesmo 

que o utlizado para as bombas centrífugas e não existe necessidade de se proceder à 

descrição detalhada. 

 

Interface com o utilizador: 

 

 

Figura 3.13 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

ventiladores com o método 2. 
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Do mesmo modo a janela de interface com o utilizador do programa para este método 

tem a mesma estrutura que para a aplicação anterior.  

 

3.2.3- Compressores 

 

Método 1: 

Tal como para as bombas e os ventiladores o modelo desenvolvido para os compressores 

segue os mesmos moldes e foi feito seguindo o mesmo procedimento, daí que a sua descrição 

já tenha sido feita anteriormente e por isso não se repete neste ponto.   

De referir apenas que para os compressores se o tipo de controlo for “On/Off” é 

necessário distinguir se o compressor é do tipo pistão (Reciprocating compressor) ou do tipo 

parafuso rotativo (Rotary Screw Compressor). Na janela Dados do Sistema o utilizador tem a 

possibilidade de definir qual o tipo de compressor em estudo.  

 

Interface com o utilizador: 

A janela principal do programa desenvolvido é a seguinte: 

 

Figura 3.14 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

compressores com o método 1. 

 

Uma vez mais a janela de interface com o utilizador é semelhante à das bombas 

centrífugas e dos ventiladores, com o mesmo tipo de dados e resultados mas referente aos 

compressores. 

 

Método 2: 

No que diz respeito ao segundo método, em que o cálculo da poupança energética se 

determina com base no conhecimento da potência utilizada pelo sistema, o procedimento foi 

o mesmo que o utlizado para as aplicações anteriores com esse desenvolvimento já atrás 

descrito de forma minuciosa.  
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Interface com o utilizador: 

 

 

Figura 3.15 – Janela principal do programa desenvolvido para o cálculo de poupança energética em 

compressores com o método 2. 

 

Do mesmo modo a janela de interface com o utilizador do programa para este método 

tem a mesma estrutura que para as bombas e ventiladores.  
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Capítulo 4 

 

 

Análise de casos práticos recorrendo às 
ferramentas desenvolvidas. 

4.1-Introdução 

 

Através de dados recolhidos pela empresa SmartWatt e de outros que foram pesquisados 

na internet procedeu-se à implementação das ferramentas desenvolvidas em casos práticos 

de grandes motores industriais. Desta forma verifica-se qual o impacto que a utilização de 

VEV teria nesses motores das indústrias clientes da SmartWatt. Foram estudados diferentes 

casos e comparados os valores obtidos entre si de forma a tirarem-se algumas conclusões. 

 

 

4.2-Simulação 

 

4.2.1 – Caso 1: 

 

O primeiro caso em análise é o de um compressor instalado na empresa Seara e que é 

alimentado por um motor com potência nominal de 160 kW e rendimento de 95%. O 

compressor é de parafuso rotativo e o sistema de controlo existente é On/Off.  

Foram realizadas um total de 1126 medições entre as 18 horas e 15 minutos do dia 4 de 

janeiro de 2012 e as 11 horas e 30 minutos do dia 16 de janeiro de 2012 (equivalente a 281,5 
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horas) com intervalos de 15 minutos entre si, registando-se para cada instante a respectiva 

potência ativa.  

Para simular a poupança energética foi considerado um Variador Electrónico de 

Velocidade com rendimento de 97%. 

Os dados fornecidos pela SmartWatt relativos a esta aplicação foram inseridos em ambas 

as ferramentas de cálculo da poupança energética para compressores (método 1 e método 2). 

Foram obtidos, para o período de tempo em estudo, os resultados seguintes para o 

método 1:  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Resultados obtidos para um compressor de parafuso alimentado com motor de 160 kW 

através do método 1. 

 

Dos resultados obtidos verifica-se que a implementação de VEVs para o controlo deste 

compressor iria contribuir numa diminuição da energia gasta em cerca de 30%, o que 

representa um valor bastante considerável. A energia gasta ao longo dos cerca de 13 dias que 

constituem o tempo total em que ocorreram as medições iria descer de 4,311 MWh para 3,009 

MWh. Isto significaria uma poupança de cerca 143 euros em gastos com electricidade só para 

aqueles 13 dias. A isto acresce-se ainda a redução de emissões de CO2 em 0,65 toneladas o 

que traria ainda uma contribuição a nível ambiental.  

 

Utilizando o método 2 os resultados obtidos foram: 
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Figura 4.2 – Resultados obtidos para um compressor de parafuso alimentado com motor de 160 kW 

através do método 2. 

 

Quando a simulação é feita recorrendo ao método 2 observa-se que os resultados diferem 

um pouco dos obtidos com o método 1. Segundo este cálculo a poupança em energia iria 

chegar aos 37%, consequência de uma diminuição da energia consumida de 5,129 MWh para 

3,226 MWh. Em termos económicos representaria uma diminuição de 209 euros na factura 

energética. Relativamente às emissões de CO2 resultaria em 0,95 toneladas que não seriam 

emitidas para a atmosfera.  

 

 

4.2.2 – Caso 2: 

 

O segundo caso em análise é também de um compressor instalado na empresa Seara e que 

é alimentado por um motor com potência nominal de 55 kW e rendimento de 95%. O 

compressor é, neste caso, de pistão e o sistema de controlo existente é On/Off.  

Tal como para o caso anterior foram realizadas um total de 1126 medições entre as 18 

horas e 15 minutos do dia 4 de janeiro de 2012 e as 11 horas e 30 minutos do dia 16 de 

janeiro de 2012 com intervalos de 15 minutos entre si, registando-se para cada instante a 

respectiva potência. 

Para simular a poupança energética foi considerado um Variador Electrónico de 

Velocidade com rendimento de 97%. 

Os valores medidos são mais uma vez utilizados nos dois modelos de cálculo da poupança 

energética que se consegue ao aplicar variadores de velocidade em substituição de outros 

métodos de controlo para compressores e são obtidos os seguintes resultados para o período 

de tempo em estudo: 

 

Para o método 1: 
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Figura 4.3 – Resultados obtidos para um compressor de pistão de ar alimentado com motor de 55 kW 

através do método 1. 

 

Para este segundo caso observa-se que a implementação de VEVs para o controlo deste 

compressor de pistão iria traduzir-se num decréscimo da energia gasta em cerca de 29,4%, 

que resulta de uma redução bastante significativa de 1,879 MWh na energia consumida no 

espaço de 13 dias. A nível monetário traduzir-se-ia numa poupança de 206 euros. Por fim as 

emissões de CO2 teriam uma diminuição de 0,939 toneladas.  

 

Para o método 2 os resultados finais foram: 

 

 

Figura 4.4 – Resultados obtidos para um compressor de pistão de ar alimentado com motor de 55 kW 

através do método 2. 
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Os resultados que se verificam com o método 2 indicam que o uso de VEVs no controlo 

deste compressor de pistão de ar iria contribuir numa diminuição da energia anual consumida 

em cerca de 28,9%, que decorre de uma diminuição de 1,86 MWh, dos 6,438 MWh para os 

4,578 MWh no decorrer do período em análise. Tal poupança iria permitir uma redução da 

factura eléctrica em mais de 204 euros. Acrescenta-se ainda a redução de emissões de CO2 

em aproximadamente 0,93 toneladas. 

 

4.2.3 – Caso 3: 

 

O terceiro caso em estudo é o de um sistema de bombagem com elevador que é 

alimentado por motores de indução com potência nominal total de 1156 kW e rendimento de 

95%. O controlo é feito através de Hydrostatic Drive.  

Foram recolhidos dados sobre a potência no sistema após um total de 2975 medições que 

decorreram entre as 00 horas do dia 3 de janeiro de 2012 e as 23 e 45 minutos do dia 2 de 

fevereiro de 2012, com intervalos de 15 minutos entre cada medição. 

Para simular a poupança energética foi considerado um VEV com rendimento de 97%. 

Utilizaram-se os dados no programa desenvolvido, através do método 2, e os resultados 

obtidos foram os seguintes: 

 

 

Figura 4.5 – Resultados obtidos para um sistema de bombagem alimentado com motor de 1156 kW 

através do método 2. 

 

Neste terceiro caso observa-se que a implementação de VEVs para o controlo desta 

bomba iria traduzir-se num decréscimo da energia gasta em cerca de 78%, é que é uma 

redução bastante significativa da energia consumida ao longo deste período. O consumo iria 

passar dos 610 MWh com o controlo actual para os 134 MWh com a utilização de VEV. 

Economicamente a poupança seria de 52390 euros as emissões de CO2 teriam uma diminuição 

de mais de 238 toneladas. A utilização do VEV revela-se uma vez mais uma excelente opção. 
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4.2.4 – Caso 4: 

 

Por fim o último cenário em análise é de outro sistema de bombagem com elevador que é 

alimentado por motores de indução com potência nominal total de 350 kW e rendimento de 

95%. O controlo é feito também através de Hydrostatic Drive.  

Foram recolhidos dados sobre a potência no sistema após um total de 1805 medições 

efectuadas entre as 12 horas do dia 27 de abril de 2012 e as 11 e 45 minutos do dia 16 de 

maio de 2012, com intervalos de 15 minutos entre cada medição. 

Para simular a poupança energética foi considerado um VEV com rendimento de 97%. 

Inseriram-se os valores recolhidos na ferramenta em Excel, uma vez mais através do 

método 2, e os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

 

 

Figura 4.6 – Resultados obtidos para um sistema de bombagem alimentado com motor de 350 kW 

através do método 2. 

 

Depois de feito o cálculo observa-se que a poupança em energia iria chegar aos 83%, 

consequência de uma diminuição em 70,1 MWh da energia consumida que passaria de 84,040 

MWh para 13,931 MWh. Em termos económicos representaria uma diminuição de 7711 euros 

na factura energética. Relativamente às emissões de CO2 a diminuição situar-se-ia em 35 

toneladas que não seriam emitidas para a atmosfera.  
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4.3-Análise de resultados 

 

 

Comparando os valores obtidos com o método 1 e o método 2 para o compressor de 

parafuso com motor de 160 kW verificamos que entre os resultados obtidos entre os dois 

métodos há uma diferença que quase 7% uma vez que com o primeiro método a poupança 

energética é de 30% e com o segundo é de 37% (Figura 4.7) 

 

 

Figura 4.7 – Poupança energética para um compressor de parafuso rotativo alimentado com motor de 

160 kW. 

 

Já para o compressor de pistão de ar com motor de 55 kW os resultados são mais nivelados 

com uma diferença de menos de 1%. (Figura 4.8) 

 

 

Figura 4.8 – Poupança energética para um compressor de pistão de ar alimentado com motor de 55 

kW. 

No entanto, é possível afirmar que o método que conduz a resultados mais correctos será 

o método 2 pois os cálculos são feitos a partir de uma série de valores de potência real que 
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são medidos e directamente inseridos no programa sem os arredondamentos que são feitos 

com o método 1, em que o cálculo é feito a partir de valores menos exactos pois têm que ser 

agrupados em níveis de percentagem de carga nominal que aumentam de 10 em 10 por 

cento. O método 2 utiliza valores mais específicos e a sua exactidão será maior quanto menor 

for a duração do intervalo de tempo entre medições.  

 

 

Verifica-se também que no caso do compressor de parafuso rotativo a poupança atingida 

com o uso de VEVs é superior à atingida pelo parafuso de pistão de ar quando se pretende 

substituir um controlo On/Off como é expectável se se comparar a curva de % de potência em 

função da % de capacidade (Figura 3.3) para os dois tipos de compressor com controlo On/Off 

e com VEV. 

 

Comparando agora os resultados obtidos para os dois sistemas de bombagem (Figura 4.9) 

verificamos que no caso da bomba alimentada por motor de 350 kW a poupança energética é 

superior à da bomba alimentada por motor de 1156 kW ainda que para ambos os sistemas os 

valores da poupança sejam extremamente elevados. 

 

 

 
Figura 4.9 – Poupança energética para sistemas de bombagem alimentados por motor com 350 kW e 

1156 kW. 

 

Interessa olhar para a forma como se distribui a % de fluxo nominal utilizado ao longo do 

período de tempo em estudo para perceber o porquê de na bomba do caso 4 a poupança ser 

maior.  
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Figura 4.10– Distribuição da % de fluxo nominal utilizado ao longo do período de tempo em estudo para 

sistemas de bombagem alimentados por motor com 350 kW. 

 

 

 

Figura 4.11 – Distribuição da % de fluxo nominal utilizado ao longo do período de tempo em estudo para 

sistemas de bombagem alimentados por motor com 1156 kW 

 

 

Verifica-se que em ambos os casos os motores operam a valores muito abaixo da sua 

capacidade nominal mas no caso do motor de 350 kW ele opera ainda a valores mais baixos 

que o de 1156 kW e dai que para o caso 4 a poupança seja superior. É notório que quanto 

mais afastado do seu valor de potência nominal um motor operar maior será a poupança se o 

controlo for feito por VEVs. 

Por fim observa-se que o uso de VEVs leva a uma maior poupança quando aplicado a 

sistemas de bombas centrífugas do que em aplicações em compressores.   
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Capítulo 5 

 

 

Conclusões e linhas para trabalho futuro 

5.1-Conclusões 

Dos dois métodos desenvolvidos o método 2, em que o cálculo de poupança energética é 

feito através da medição da potência utilizada pelo motor sem sistema de controlo por 

variadores de velocidade, é aquele que apresenta uma maior precisão uma vez que os dados 

de entrada não sofrem arredondamentos e por isso sempre que for possível deve ser este o 

método utilizado. Este método 2 representa por isso, a grande mais valia deste trabalho pois 

acrescenta um dado novo às ferramentas existentes. 

O uso de VEVs leva a uma diminuição do consumo de energia, das emissões de CO2 para a 

atmosfera e da factura energética para todas as aplicações estudadas ainda que cada caso 

seja diferente e requer um estudo específico pois essa diminuição depende do tipo de 

aplicação em que vai ser implementado, da percentagem de potência nominal a que o motor 

opera e do tempo de operação. Só a partir do conhecimento de todos esses dados, a juntar ao 

valor do investimento é possível determinar a sua viabilidade económica e o tempo de 

retorno. 

 

5.2-Linhas para trabalho futuro 

Um factor importante para uma futura revisão e melhoramento das ferramentas aqui 

desenvolvidas seria o de verificar, com medições reais em sistemas industriais com controlo 

através de VEVs, a validade das curvas que mostram a evolução da potência em função da 
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carga e que serviram de base para a criação destas ferramentas. Não foi possível fazer 

medições em nenhum motor com VEV durante este trabalho mas sendo possível realizar esse 

procedimento era uma boa forma de validar as curvas fornecidas pelas empresas fabricantes 

de VEV.  

As ferramentas aqui desenvolvidas bem como a simulação dos casos apresentados estão 

disponíveis em ficheiros Excel na página de apoio ao desenvolvimento desta dissertação. 
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