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Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo a respeito de inversores de frequência, com 

foco nas diversas topologias possíveis de compor o módulo de potência dos mesmos. 

Considerando que os inversores de frequência são parte do sistema de acionamento de 

motores elétricos, é feito um estudo a respeito de acionamentos e a evolução dos 

diversos sistemas de controle de velocidade. É feito, ainda, um estudo introdutório a 

respeito de máquinas elétricas, os fatos e as razões que levaram ao grande predomínio 

da utilização dos motores de indução trifásicos em conjunto com os inversores de 

frequência nos processos industriais. Faz-se, por fim, um estudo a respeito da utilização 

dos inversores na mineração, mais especificamente na etapa de moagem, com o objetivo 

de otimizar o processo, criar funcionalidades específicas para a solução de alguns 

problemas e aumentar a eficiência da utilização da energia elétrica nas plantas de 

beneficiamento mineral. 

 

Palavras-chave: inversores de frequência, motores de indução, acionamentos 

elétricos, mineração. 
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Abstract 

This academic job is a theoretical study about frequency converters, focused in the 

several possibilities of topologies that can compose a power module. Once frequency 

converters are part of electric drive induction motors system, it's made a study about 

electric drives and the evolution of the speed control systems over the time. It's also made 

an introductory study about electric motors and the reasons for it's prevalence in 

industrial process nowadays.  A study about the use of frequency converters in mining sites, 

focusing in the development of saving electric energy during the process. 

 

Keywords: frequency converters, induction motors, electric drive systems, mining. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do Tema 

Na indústria em geral, a base do funcionamento das máquinas elétricas que 

compõem os diversos processos existentes é o controle do movimento de seus eixos. 

Este controle visa o domínio não apenas da velocidade de rotação, mas também do 

torque desenvolvido, uma vez que a possibilidade de se movimentar a carga imposta 

pelo processo é de enorme importância. Na maior parte dos casos, a carga mecânica 

exige um certo conjugado mecânico numa dada velocidade, que pode variar ao longo do 

tempo; o motor elétrico deve, então, responder ao comportamento da carga, de maneira 

a impactar o menos possível o sistema elétrico ao qual está conectado, com uma 

preocupação de reduzir ao máximo as perdas para aumentar a eficiência do conjunto. 

O aumento da produção industrial e a necessidade de diminuição dos custos dos 

mais diversos processos foram fundamentais para o desenvolvimento da automação e, 

juntamente com ela, de uma infinidade de equipamentos para as mais diversas 

variedades de aplicações. Um dos equipamentos mais utilizados nesses processos, 

conjuntamente com o PLC, é o inversor de frequência. Trata-se de um equipamento 

versátil e dinâmico, capaz de gerar uma tensão trifásica de módulo e frequência 

ajustáveis, com a finalidade de controlar a velocidade de uma máquina elétrica. 

Muito já foi feito na área de automação industrial, principalmente em 

acionamentos elétricos que têm como elemento principal os inversores de frequência. 

Embora o princípio de funcionamento seja sempre o mesmo, existe uma variedade 

enorme de modelos de inversores disponíveis no mercado atualmente, cada um com 

características próprias, cujos objetivos vão desde agregar valor até reduzir custos. A 

evolução dos componentes semicondutores fez com que a tecnologia empregada nos 

inversores sofresse importantes alterações que melhoraram expressivamente seu 

desempenho. Nesse contexto, a evolução dos dispositivos eletrônicos de chaveamento e 
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dos microprocessadores digitais teve papel de destaque, principalmente os tiristores e, 

posteriormente, os IGBT´s. 

Os inversores de frequência são, portanto, peça fundamental para a indústria. O 

conhecimento das diversas topologias que compõem estes drives, suas peculiaridades, 

principais diferenças, vantagens e desvantagens é uma ferramenta que confere ao 

engenheiro que a detém uma vasta área de atuação, uma vez que a utilização eficiente da 

energia elétrica vem ocupando papel de destaque atualmente. 

Apesar dos inúmeros avanços alcançados nas últimas décadas, sempre é possível 

otimizar cada vez mais tanto o inversor em si quanto o processo em geral. O processo de 

frenagem regenerativa empregado por alguns inversores, por exemplo, foi um 

importante avanço na área. Nesta configuração, toda a energia gerada pelo motor no 

momento da frenagem é desviada para um módulo extra, que a regenera, sincroniza e a 

devolve para a rede de alimentação principal. Embora possua um custo de aquisição e 

instalação superior aos métodos tradicionais, sua alta eficiência (atua de maneira eficaz 

na economia de energia elétrica), aliada ao fato de ser a melhor solução para ciclos de 

frenagem contínua, proporcionam um retorno em longo prazo que justifica o 

investimento inicial. Para que avanços como esse sejam possíves, o conhecimento das 

tecnologias em evidência na atualidade é essencial. Portanto, o estudo das topologias 

retificadoras e inversoras é justificado pelo fato de que otimizações como as citadas 

anteriormente só são possíveis de serem implementadas conhecendo-se suas 

peculiaridades.  

Na mineração, as etapas de moagem e britagem são os processos que mais 

consomem energia elétrica em uma planta de beneficiamento mineral. Dessa maneira, os 

inversores de frequência surgem como uma opção viável para reduzir o consumo e 

otimizar o processo [1].  

1.2. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo a respeito da aplicação de 

inversores de frequência na etapa de moagem de uma planta de beneficiamento mineral, 

analisando as vantagens da utilização de velocidade variável em moinhos.  
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Para alcançar este objetivo, é feito um estudo teórico a respeito do 

funcionamento dos inversores de frequência, com foco nas principais topologias 

retificadoras e inversoras empregadas na etapa de potência. É feito, ainda, um estudo 

sobre máquinas elétricas e os diversos métodos de controle de velocidade, de modo a 

evidenciar as vantagens fornecidas pelo inversor. Uma breve teoria sobre 

beneficiamento mineral também é apresentada para reforçar o entendimento a respeito 

do contexto da utilização de inversores da mineração. Esses são os objetivos específicos 

deste trabalho. 

1.3. Estruturação do trabalho 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo 

introdutório. 

Os demais capítulos foram divididos da seguinte forma: 

 Capítulo 2 – Apresenta a definição de Acionamentos Elétricos e os 

principais sistemas de variação de velocidade de motores elétricos que 

foram utilizados ao longo do tempo. Além disso, realiza uma abordagem 

teórica a respeito de motores elétricos, com foco no motor de indução 

trifásico, e o método de controle da velocidade de giro de seu eixo através 

da variação da frequência da tensão de alimentação. 

 Capítulo 3 – Este capítulo consiste na apresentação de um estudo teórico 

sobre inversores de frequência, com foco no Módulo de Potência dos 

mesmos. 

 Capítulo 4 – Realiza um estudo a respeito das principais topologias 

retificadoras utilizadas e inversores de frequência. 

 Capítulo 5 – Apresenta um estudo a respeito das principais topologias 

inversoras utilizadas em inversores de frequência. 

 Capítulo 6 – Apresenta um estudo a respeito da utilização de inversores de 

frequência na etapa de moagem de uma planta de beneficiamento mineral. 

 Capítulo 7 - Conclusão. 

 

 



 
 

17 
 

Capítulo 2 

Sistemas de variação da velocidade de rotação do eixo 
de motores elétricos 

O controle da velocidade de um motor elétrico é a principal aplicação de um 

inversor de frequência que, em conjunto com o motor e o circuito de comando, formam 

um acionamento elétrico. O entendimento do funcionamento de inversores de 

frequência passa pelo conhecimento da teoria por trás das máquinas elétricas, pois 

ambos formam um conjunto. Como já foi dito, um dos principais fatores necessários ao 

projeto do acionamento elétrico é a definição do tipo de motor elétrico que acionará a 

carga, seja ela qual for. 

O controle da velocidade das máquinas industriais é a base de seu 

funcionamento. Este controle objetiva não apenas o domínio da variação de velocidade, 

mas também do torque no sistema. Dessa maneira, é desejável não somente a variação 

de velocidade de uma máquina, mas também manter a possibilidade de se movimentar a 

carga imposta pelo processo industrial durante todo o tempo de operação. 

Mais de 50% do consumo de energia elétrica no ambiente fabril do Brasil se deve 

aos motores elétricos. Portanto, é grande o consumo e é de grande interesse que este 

seja otimizado, isto é, criar maneiras de se utilizar a energia elétrica da melhor maneira 

possível. Além disso, a maior parte desta energia é usada em diversos sistemas que 

variam velocidade e torque [2]. 

Este capítulo, portanto, apresenta a definição de acionamentos elétricos e os 

principais sistemas de variação de velocidade de motores elétricos que foram utilizados 

ao longo do tempo, além de um estudo sobre os principais tipos de máquinas elétricas. 

2.1. Acionamentos elétricos 

Acionamento elétrico é o sistema responsável por realizar, de maneira 

controlada, a conversão da energia elétrica em energia mecânica através das máquinas 
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elétricas. São comumente utilizados para o acionamento de motores ou equipamentos 

que requerem algum tipo de movimento controlado, como a velocidade de uma esteira, 

por exemplo. De maneira geral, o acionamento é composto por um motor, responsável 

por realizar a conversão, de fato, da eletricidade em movimento; por um dispositivo 

eletrônico que controla a potência elétrica que a rede entrega ao motor; e uma 

transmissão mecânica, que adapta a velocidade e inércia entre motor e a carga. O 

objetivo principal é que haja alta eficiência na conversão, além de eficaz resposta 

dinâmica, sem perda de estabilidade. Em outras palavras, deseja-se que o sistema de 

acionamento elétrico “motor + elemento controlador + efetuador” tenha baixas perdas, 

variação rápida de velocidade e torque, sem que haja perdas no controle de velocidade 

ou sobrecorrentes no sistema [3]. 

A escolha do motor e de seus dispositivos de partida e parada está diretamente 

relacionada à carga mecânica a ser acionada e ao impacto dessas manobras ao sistema 

elétrico de um modo geral. Os motores mais utilizados nos acionamentos elétricos são os 

de indução monofásicos e trifásicos. Porém, no caso de serem alimentados com tensão 

de módulo e frequência constantes e não estiverem operando em plena carga, sempre 

estarão desperdiçando energia. No que tange à economia de energia, um acionamento 

elétrico eficiente das máquinas é de vital importância para o processo, pois um motor de 

indução transforma em energia mecânica aproximadamente 85% de toda a energia 

elétrica que recebe da rede, e os 15% restantes são desperdiçados [3].  

2.2. Histórico 

No passado, os processos industriais que necessitavam de variação de velocidade 

eram ditados por seus próprios requisitos, além de sofrerem constantemente com as 

limitações impostas pela tecnologia da época, pela eficiência, pelos componentes 

empregados e, principalmente, pelo custo. Os primeiros dispositivos de conversão de 

energia utilizavam motores de indução de velocidade fixa e o controle da velocidade era 

implementado com a ajuda de um dispositivo de conversão de energia secundário que 

podia utilizar componentes elétricos, mecânicos e até mesmo hidráulicos. O avanço nas 

pesquisas relacionadas ao tema, ocorrido principalmente nos anos 1980, permitiu o 

desenvolvimento de semicondutores de potência com excelentes características de 



 
 

19 
 

desempenho e confiabilidade, tornando possível a criação de sistemas eletrônicos de 

variação de velocidade. O motor de indução continuou a ser utilizado; porém, desta vez, 

não precisava ser combinado a dispositivos secundários, o que aumentou sobremaneira 

a eficiência das instalações equipadas com essa nova tecnologia [3, 4]. 

Os novos dispositivos eletrônicos para variação de velocidade de motores de 

indução nascidos na década de 1980 ficaram conhecidos como inversores de frequência. 

Entre outras vantagens, o inversor melhorou o desempenho máquinas e equipamentos 

devido à adaptação da velocidade aos requisitos do processo, reduziu os picos de 

corrente na partida do motor e reduziu a periodicidade de manutenção dos 

equipamentos. Com a ajuda do inversor, o motor elétrico é alimentado com uma tensão 

de módulo e freqüência variáveis, de maneira que o motor desenvolva uma velocidade 

variável. Assim, o funcionamento do sistema que combina motor e inversor deve ser 

conhecido para prevenir erros de aplicação que poderiam acabar com os benefícios que 

estes dispositivos proporcionam. A análise deste conjunto deve ser feita levando-se em 

consideração o funcionamento do motor, a maneira como o mesmo se comporta ante a 

uma determinada carga, as possibilidades de otimização do funcionamento deste motor 

com sua carga e identificando-se as maneiras possíveis para se localizar problemas no 

projeto como um todo [3, 4]. 

2.3. Sistemas tradicionais 

Dispositivos de acionamento de cargas com velocidade variável sempre 

estiveram presentes nas atividades industriais, representados por bombas de variação 

de vazão de líquidos, ventiladores para variação de vazão de ar, sistemas de transporte 

com variação da velocidade, sistemas de dosagem com variação da velocidade de 

alimentação, tornos com variação da velocidade de corte, bobinadeiras para 

compensação da variação de diâmetro da bobina, entre outros. Tradicionalmente, os 

motores de indução sempre foram empregados como dispositivo primário de conversão 

de energia por motivos que virão a ser tratados mais adiante. Esses motores, porém, 

quando alimentados diretamente através rede de distribuição de energia elétrica, 

possuem uma característica de velocidade constante. É assim que, para se obter 

velocidade variável, se faziam necessários adicionalmente outros dispositivos, que 
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podiam ser variadores mecânicos, variadores hidráulicos ou variadores 

eletromagnéticos [3, 4]. 

Os sistemas mecânicos foram os primeiros a ser utilizados devido à sua maior 

simplicidade de construção e baixo custo. Alguns dos sistemas utilizados eram [4]: 

 

 Variador com polias cônicas e correia: as polias são formadas por dois pratos 

cônicos, que ficam posicionados frente a frente e sobre um eixo, que é livre para 

se aproximar ou afastar. O dispositivo de variação aciona o prato de uma das 

polias, enquanto que o da outra sofre pressão de uma mola. A força é transmitida 

através da fricção entre os discos das polias e a correia, que possui seção 

transversal em formato de trapézio. A faixa de variação de velocidade é de 1:8. 

 

 

Figura 2.1 – Sistema de variação de velocidade que utiliza polias e correia. Fonte: [4] 

 

 Variador com polias cônicas e corrente: é idêntico ao anterior, possuindo, porém, 

uma corrente no lugar de correia. 

 

 Variador com discos de fricção: a força é transmitida através da fricção entre dois 

discos resistentes. A pressão de contato requerida para a transmissão de potência 

entre os eixos se auto-regula de acordo com o torque. O deslocamento de um dos 

discos varia a relação de transmissão. A faixa de variação de velocidade é de 1:5. 
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Figura 2.2 – Sistemas de variação de velocidade que utilizam discos de fricção. Fonte: [4] 

 

 Motor Hidráulico: varia a velocidade de maneira contínua. Um motor hidráulico é 

projetado para efetuar a conversão de potência de um fluido em potência 

mecânica. Isso é feito através de engrenagens planetárias ou de um acionamento 

de pistões controlado por válvulas, que permite a obtenção de baixa rotação, 

elevado torque, rotação nos dois sentidos e baixo custo. O acionamento de 

motores hidráulicos é feito a partir de um sistema que faz com que o conjunto 

tenha um rendimento baixo e um nível de manutenção elevado, devido às várias 

peças mecânicas. A variação de velocidade é feita através da vazão do fluido 

injetado no motor , por meio de válvulas de estrangulamento, com muitas perdas. 

 

 Variador Hidrocinético: permite variação contínua de velocidade. Consiste em um 

variador de velocidade de princípio hidrocinético, feito de um eixo de entrada, de 

rotação fixa, e um eixo de saída, com rotação variável. Colocando-se dois 

ventiladores frente a frente e fazendo a hélice de um deles girar, a hélice do outro 

irá girar devido à corrente de ar. Sem perdas, a rotação do segundo ventilador 

seria igual à do acionador. Colocando-se entre os dois ventiladores uma folha de 

papelão, diminui-se ou aumenta-se a rotação do segundo ventilador. No variador 

hidráulico, em vez de ar, utiliza-se óleo, e em vez das hélices, são usados discos. 

 

Os variadores eletromagnéticos mudaram o conceito de variação mecânica, 

através de técnicas baseadas nas correntes de Foucault, através de discos acoplados a 

bobinas, que possuem campo magnético variável, o que possibilita a variação do torque 

e da velocidade. 
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Tabela 2.1 – Tabela comparativa entre os sistemas de variação de velocidade utilizados 
tradicionalmente. Fonte: [4] 

O conhecimento dos sistemas de variação de velocidade tradicionais mostra a 

importância e o grau da revolução causada pelo advento dos inversores de frequência 

para os mais diversos processos industriais. 

2.4. Motor de corrente contínua  

 

O motor de corrente contínua converte energia elétrica em energia mecânica e 

sua principal característica é o fato de ser alimentado com tensão contínua, que pode ser 

proveniente de pilhas ou baterias, no caso de motores com potências reduzidas, até uma 

rede alternada após retificação, no caso de motores com potências mais elevadas. 

Os controles de torque e velocidade são efetuados de maneira independente. Para 

realizar esses controles, os enrolamentos do estator e do rotor são alimentados por duas 

fontes de tensão independentes. A velocidade do motor CC pode ser controlada pelo 

ajuste da tensão de armadura, do fluxo de campo ou de ambos. Geralmente o fluxo de 

campo é mantido constante, sendo a velocidade do motor aumentada pelo aumento da 

tensão da armadura. Quando a tensão de armadura tiver alcançado o seu valor de saída 

máximo, um aumento adicional de velocidade pode ser obtido pela redução no fluxo de 

campo. O motor pode desenvolver o seu torque máximo fora da sua faixa normal de 

velocidades. Isso é possível porque o torque máximo não depende da tensão de 

armadura. O torque máximo é possível em velocidades maiores que a nominal ou até 

com o motor parado. 
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A velocidade do motor está diretamente relacionada à tensão aplicada ao estator 

(armadura), e o torque é função do fluxo do entreferro [5]. Entretanto, a aplicação de 

motores CC apresenta algumas desvantagens: possui uma aplicação mais complexa 

quando comparado a um conversor CA/CC; a leitura de velocidade é mais complexa e 

cara; o controle sensorless apresenta menor precisão; em alguns casos, necessita de 

ventilação externa; frenagem regenerativa mais difícil de ser implementada (frenagem 

resistiva é a mais utilizada). 

2.5. Motor assíncrono trifásico 

Como os motores CC geralmente possuem alto custo e exigem manutenção 

frequente, surgiu a necessidade de se utilizar nas indústrias motores mais robustos, que 

necessitassem de pouca manutenção, com custos relativamente mais baixos e maior 

eficiência na conversão da energia elétrica em trabalho. Esses objetivos foram 

alcançados com a utilização do motor de corrente alternada de indução, mais 

comumente chamado de motor assíncrono trifásico nas aplicações industriais. 

Esses motores são os mais utilizados na indústria por praticamente não 

precisarem de manutenção. São mais baratos e mecanicamente resistentes, mais 

resistentes a sobrecargas, exigem menos - quase nenhuma - manutenção periódica, além 

de ocuparem menos espaço físico ao serem comparados a outros tipos de máquinas. Sua 

desvantagem, porém, é o controle da velocidade que, na teoria, é mais complexo que no 

motor CC. O desenvolvimento dos inversores de frequência, no entanto, fez com que essa 

questão fosse superada há décadas [5]. 

A velocidade do campo magnético girante, a velocidade síncrona do motor, é dada 

pela Equação 2.1: 

   

  (2.1) 

Onde: 

n = velocidade síncrona ou velocidade do campo magnético girante (rpm); 

f = frequência da corrente do estator ou frequência da rede de alimentação (Hz); 

P = Número de pólos do motor de indução. 
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O escorregamento, por sua vez, é a diferença entre a velocidade síncrona e a 

velocidade rotórica desenvolvida pelo motor, e é expressada em porcentagem da 

velocidade síncrona: 

  (2.2) 

Onde: 

 = escorregamento percentual; 

 = velocidade síncrona (rpm); 

 = velocidade rotórica (rpm). 

 

 

Figura 2.3 – Fenômeno do escorregamento. Fonte: [6] 

 

A frequência da corrente induzida no rotor é dada pela Equação 2.3:  

 

  (2.3) 

Onde: 

= frequência do rotor ou da corrente induzida (Hz); 

f = frequência do estator (Hz); 

S = escorregamento percentual escrito na forma decimal. 

 

O torque de um motor de indução depende apenas da intensidade da interação 

entre os campos do rotor e do estator, representados pela corrente do rotor e a tensão 

do estator. A Equação 2.4 define o torque: 
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  (2.4) 

   

Onde: 

= torque do rotor (N.m); 

k = constante que depende dos aspectos construtivos da máquina; 

 = fluxo do campo girante do estator, linhas de fluxo, (Wb); 

= corrente do rotor (A); 

= fator de potência do rotor. 

 

O conjugado (conhecido também como torque) mede o esforço necessário para se 

girar um eixo e é dado pela Equação 2.5: 

 

  (2.5) 

Onde: 

= conjugado ou Torque (N.m); 

F =força (N); 

 = distância da aplicação da força (m). 

 

 

Figura 2.4 – Torque desenvolvido pelo motor elétrico x velocidade de rotação. Fonte: [6] 

 

A velocidade do motor, operando com potência, tensão e frequência nominais, 

depende do escorregamento e da velocidade síncrona, conforme Equação 2.6: 
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  (2.6) 

Onde: 

= velocidade rotórica (rpm); 

S = escorregamento, escrito na forma decimal; 

= velocidade síncrona (rpm). 

 

Nos motores trifásicos, chama-se potência nominal aquela que é absorvida da rede, 

e que é efetivamente convertida em energia mecânica na ponta do eixo. Em motores de 

indução, devido à sua característica indutiva, há a absorção da chamada potência 

aparente, isto é, uma parte de corrente fornece potência útil (kW) e a outra é utilizada na 

magnetização, chamada de potência reativa (kvar). 

 

  (2.7) 

Onde: 

= potência fornecida na ponta eixo, ou potência útil (W); 

 = tensão de linha da rede de alimentação (V); 

= corrente solicitada da rede de alimentação (A); 

fator de potência do motor; 

rendimento do motor. 

 

A corrente nominal do motor, comumente chamada de corrente do estator, é a 

corrente que o motor absorve da rede ao operar com potência, tensão e frequência 

nominais. A Equação 2.8 dá a expressão para seu cálculo: 

 

  (2.8) 

Onde: 

 = potência nominal do motor (kW); 

 = tensão de linha da rede trifásica que alimenta o motor (V); 

 = fator de potência do motor; 

rendimento do motor. 
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Tabela 3.1 – Diferenças fundamentais entre diferentes tipos de máquinas. Fonte: [6] 

 

Como a velocidade rotórica depende da velocidade do campo girante e pode ser 

expressa de acordo com a Equação 3.9:  

  (3.9) 

Onde: 

n = velocidade rotórica (rpm); 

S = escorregamento; 

f = frequência (Hz); 

p = número de pólos. 

 

Assim, sua velocidade pode ser variada por meio da mudança do número de pólos, 

do escorregamento do motor e da frequência da tensão de alimentação do motor. 

A regulação por frequência permite controlar a velocidade do motor sem grandes 

perdas através da utilização de uma fonte de alimentação com frequência variável. A 

velocidade de giro do vetor campo magnético varia com a frequência da alimentação e a 

velocidade do rotor, por sua vez, acompanha a velocidade do campo girante. O torque do 

motor é mantido quando a tensão varia, também, com a frequência. Uma relação 

constante entre a frequência e a tensão de alimentação do motor faz com que a 

magnetização na faixa de operação do motor também seja constante. 



 
 

28 
 

 

 

Figura 2.5 – Torque (T) x Velocidade rotórica (n): controle de tensão e frequência. 

Fonte: [7] 

 

Diz-se que o motor encontra-se em regime estacionário quando o torque 

desenvolvido é equivalente ao torque exigido pela carga. Nesses casos, tanto o torque 

quanto a velocidade são constantes. As características do motor são dimensionadas de 

acordo com a relação entre velocidade e torque. Essas características podem ser divididas 

em quatro grupos, conforme a Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Curvas “torque x velocidade rotórica”, típicas para cargas mecânicas. Fonte: 

[7] 

 

O grupo 1 ilustra máquinas que giram materiais sobre tensão. Inclui, por exemplo, 

cortadoras de chapa e máquinas ferramenta; 

O grupo 2 é formado por correias transportadoras, guindastes, bombas de 

deslocamento positivo, máquinas ferramentas; 

O grupo 3 consiste em máquinas cilíndricas, máquinas para aplainamento e outras 

máquinas de processamento; 

O grupo 4 é formado por motores que operam através de forças centrífugas. Por 

exemplo: centrífugas, bombas centrífugas e ventiladores. O estado estacionário ocorre 

quando o torque do motor e da máquina são idênticos. 
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Figura 2.7 – O motor precisa de um torque extra para acelerar. Fonte: [7] 

 

A interseção deve ser o mais próxima possível do ponto N para os valores nominais 

quando o motor é dimensionado para acionar uma determinada carga específica. Caso 

ocorra um torque excedente, este deve estar disponível dentro da área hachurada na 

Figura 2.7. Caso contrário, a operação torna-se instável e o estado estacionário pode 

mudar caso a velocidade seja muito baixa. Isso ocorre porque é necessário um torque 

excedente para a aceleração. Cargas dos grupos 1 e 2 exigem que essa condição de partida 

seja levada em consideração. Essas cargas podem desenvolver um torque inicial, que é o 

mesmo torque de partida do motor. O motor não consegue partir caso o torque inicial da 

carga for maior que o seu torque de partida. 

 

2.6. Considerações finais sobre o capítulo 

 

Um acionamento elétrico é composto basicamente pelo conjunto formado por 

motor, elemento controlador e efetuador. O advento da tecnologia de inversores de 

frequência possibilitou a reunião, em apenas um dispositivo, do elemento controlador e 

do efetuador, o que significou um grande avanço. Antes dessa tecnologia, a variação de 

velocidade era feita através de variadores mecânicos, hidráulicos ou eletromagnéticos; e 

seu controle era geralmente obtinha sucesso. Porém, problemas que iam desde a baixa 
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eficiência até um custo alto, eram rotina, de maneira que isso não justificava a utilização 

desse tipo de controle. 

O controle da velocidade rotórica através de inversores significou um avanço muito 

importante para a área de acionamentos elétricos. Antes dele, este controle era 

constituído por variadores mecânicos, hidráulicos ou eletromagnéticos. O controle era 

realizado com relativo sucesso, porém quase sempre apresentava problemas, que iam 

desde a baixa eficiência até um custo alto que não justificava sua utilização. 

O controle da velocidade rotórica de um motor CC é realizada simplesmente 

através de um ajuste do fluxo, geralmente através de um reostato de campo derivação ou, 

ainda, por meio de um ajuste da resistência associada ao circuito de armadura, ou até 

mesmo por meio de um simples ajuste da tensão terminal da armadura. Porém, devido à 

sua baixa robustez, sua necessidade de manutenção periódica e seu alto custo, a utilização 

deste motor torna-se inviável em muitos casos, surgindo, assim, a necessidade de um 

motor que não possui tantas limitações. 

O motor de indução trifásico, por sua vez, é extremamente robusto, não necessita 

de manutenções periódicas e possui um custo mais acessível do que os motores CC. 

Todavia, sua desvantagem reside no fato de que o controle da velocidade rotórica não é 

tão simples como nas máquinas CC. Este controle pode ser realizado através da alteração 

do número de pólos do mesmo, método que muitas vezes é inviável porque estes não 

estão acessíveis; ou ainda pela mudança da frequência da tensão de alimentação do motor. 

Inversores de frequência tornaram essa alteração possível de ser realizada, de maneira 

que essa desvantagem que o motor de indução possuía anteriormente já não é mais tão 

relevante. Embora o investimento na aquisição de um inversor seja relativamente alto em 

alguns casos, sua economia em médio e longo prazo justifica seu investimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

32 
 

   

Capítulo 3 

Inversores de Frequência 

Neste capítulo é apresentado o inversor de frequência e seus blocos constituintes, 

com foco no chamado módulo de potência. As topologias mais comuns que o configuram 

também são apresentadas. Um estudo mais detalhado, porém, é apresentado nos 

Capítulos 5 e 6. 

3.1. Introdução 

Inversores de frequência controlam a velocidade de motores elétricos através da 

alteração do módulo e da frequência da tensão da rede trifásica com a qual alimenta-se o 

motor. Embora o princípio de funcionamento seja comum, existe uma variedade enorme 

de modelos de inversores no mercado atualmente, cada um com características próprias, 

cujos objetivos vão desde agregar valor até reduzir custos. A evolução dos componentes 

semicondutores fez com que a tecnologia empregada nos inversores sofresse 

importantes alterações, que melhoraram expressivamente o desempenho dos 

inversores. Nesse contexto, a evolução dos dispositivos eletrônicos de chaveamento e 

dos microprocessadores digitais teve papel de destaque, principalmente os tiristores e, 

posteriormente, os IGBT´s [8]. 

O funcionamento do inversor de frequência leva em consideração o fato de que a 

velocidade de rotação de um motor CA depende da frequência da tensão que o alimenta. 

Quanto maior for a frequência, maior a rotação e vice-versa. Na teoria, além da variação 

da frequência da tensão de alimentação, a velocidade rotórica do motor de indução 

também pode ser mudada alterando-se o número de pólos da máquina. Porém, esta 

solução é inviável em muitas situações, pois, na maioria dos casos, os pólos dos motores 

não estão acessíveis, sendo a variação da frequência através de um inversor a melhor 

opção [4]. 
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3.2. Ideia básica de funcionamento 

Na etapa de potência de um inversor de frequência, o sinal alternado da rede 

trifásica que alimenta o motor é convertido em contínuo, e este novamente em 

alternado, mas, desta vez, pulsado e com largura modulada. Dessa forma, é possível o 

ajuste da frequência e do módulo da tensão de alimentação para efetuar o controle da 

velocidade e do torque do motor CA [2, 9].  

Os inversores de frequência utilizados para acionamento de motores CA trifásicos 

podem possuir ou não um circuito intermediário (Inversores Diretos) ou, ainda, um 

circuito intermediário, que pode ser variável ou fixo [2]. 

 

 

Figura 3.1 – Variedade de modelos de inversores de frequência disponíveis no mercado. 
Fonte: [2] 

 

Os circuitos intermediários podem operar em corrente contínua ou em tensão 

contínua, e ficaram conhecidos como inversores com fonte de corrente ou tensão, 

respectivamente. Várias vantagens são alcançadas com a utilização de inversores com 

circuitos intermediários ao invés de inversores sem circuito intermediário. Algumas 

delas são: maior controle sobre a potência reativa, redução de componentes harmônicos 

na energia elétrica, inexistência de limitações no que se refere à frequência de saída 

(neste caso, porém, há a limitação dos sistemas de controle e dos componentes. 
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Inversores que fornecem altas frequências na saída são, geralmente, equipados com 

circuito intermediário). Os inversores diretos são mais baratos do que inversores com 

circuitos intermediários, mas têm o problema de harmônicas [2, 10]. 

3.3. Blocos básicos de um inversor 

O inversor é constituído por blocos que realizam funções específicas. Embora a 

tecnologia utilizada varie em função do fabricante, o modelo da Figura 3.2 é comum a 

uma grande parte dos inversores encontrados no mercado. 

 

 

Figura 3.2 – Blocos básicos constituintes de um inversor de frequência. Fonte: [11] 

 

A Unidade Central de Processamento (CPU) armazena os dados do sistema e seus 

parâmetros, e implementa a lógica de disparo dos IGBT´s através de um 

microcontrolador ou um microprocessador, sendo que, neste último caso, há 

necessidade de memórias agregadas.  

A Interface Homem-Máquina (IHM) é responsável pela interação entre o usuário 

e o inversor de frequência. Através dela é feita a parametrização, atividade que serve 

para estabelecer dados importantes para o funcionamento do inversor, tais como a 
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frequência e o torque. Além disso, a IHM permite a visualização, por parte do usuário, da 

situação do sistema em tempo real. 

 

 

Figura 3.3 – IHM comum com suas respectivas funções. Fonte: [11] 

 

As interfaces são muito úteis, pois o comando da maioria dos inversores é 

realizado através de sinais analógicos ou digitais. O controle da velocidade de um motor 

é, geralmente, implementado através de uma tensão analógica de comando, que situa-se 

entre 0 a 10 Vcc. A inversão do sentido de rotação do rotor ocorre com a mudança do 

sinal deste sinal de tensão. Além da interface analógica, existem também entradas 

digitais. 

Na etapa de potência, resumidamente, tem-se uma tensão CA vinda da rede 

trifásica, alimenta um circuito retificador (há diversas topologias retificadoras que 

podem ser utilizadas, cada uma com suas vantagens e desvantagens). A onda retificada 

da saída do retificador alimenta um circuito intermediário chamado de barramento CC. 

Neste barramento, existe um filtro que diminui as oscilações dessa onda pulsante. Em 

alguns inversores de frequência, existe também um regulador de tensão que estabiliza a 

tensão com ripple para um valor fixo. Essa onda contínua alimenta, então, a última etapa 

deste bloco: o circuito inversor. Este circuito é responsável por chavear a tensão CC 

convenientemente, de forma a produzir a frequência desejada para a alimentação do 

motor de indução. O controle da amplitude também é feito diretamente no processo de 

inversão ou através de um estágio intermediário de retificação controlada. Finalmente, 

na saída do circuito inversor, tem-se uma onda de tensão CA com a frequência e 

amplitude previamente estabelecidas [10]. 
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3.4. Arquitetura básica da etapa de potência  

A etapa de potência de um inversor é formada pela seção retificadora, de 

filtragem e de chaveamento. 

 

 

Figura 3.4 – Etapa de potência de um inversor de frequência. Fonte: [12] 

 

A seção retificadora é formada por uma ponte trifásica, em que diodos retificam a 

tensão trifásica oriunda da rede e a transformam em uma tensão contínua que possui, 

porém, uma ondulação que geralmente é tratada pelos capacitores do barramento CC. 

Simplificadamente, a tensão de pico na carga pode ser é calculada através da Equação 

3.1: 

  (3.1) 

Onde: 

 = tensão de pico na carga (V); 

= Valor RMS da tensão entregue à carga (V). 

 

A Equação 3.2 dá a tensão CC média na saída do retificador: 

 

  (3.2) 
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Onde: 

 = Vrms é a tensão de fase da alimentação, ou seja, medida entre fase e neutro 

(V); 

= Valor RMS da tensão entregue à carga (V). 

 

A Figura 3.5 mostra uma ponte retificadora trifásica com carga resistiva e seu 

sinal de saída: 

 

 

Figura 3.5 – Ponte retificadora trifásica conectada a uma carga resistiva. Fonte: [12] 

 

Logo após a retificação, deve-se filtrar a tensão contínua para que ela possa ser 

utilizada pela seção inversora. Nesta etapa, existem algumas fases que requerem uma 

análise um pouco mais detalhada. 
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Figura 3.6 – Ponte retificadora trifásica com carga puramente resistiva com 

módulos extras. Fonte: [12] 

 

Uma tensão de alto valor passa pela filtragem e, estando o inversor descarregado, 

um pico de corrente pode danificá-lo. Utiliza-se, então, um circuito de pré-carga para 

fazer o controle desta corrente, que pode ser composto por um resistor ou um circuito 

mais complexo. Um circuito de pré-carga é mostrado na Figura 3.7, em que um controle 

aciona uma bobina que atua sobre um contato fazendo, assim, a corrente passar pelo 

resistor de pré-carga. Estando o circuito em regime permanente, a corrente da bobina é 

interrompida, fechando o contato anteriormente aberto e fornecendo um novo caminho 

para a corrente elétrica [9]. 

 

 

Figura 3.7 – Circuito de pré-carga de um inversor. Fonte: [12] 

 

O módulo de frenagem é utilizado quando se deseja remover a energia liberada 

por cargas regenerativas quando estas são desaceleradas. Quando uma carga necessita 
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de uma parada rápida, dá-se a ela o nome de carga regenerativa, pois ela devolve energia 

para rede elétrica. Uma referência de tensão é comparada à do barramento CC e, caso for 

maior, o transistor é levado à saturação, acionando o relé e desviando a corrente para 

ser dissipada sob forma de calor em resistores especiais que têm esta função. Se não 

existirem esses resistores e houver uma parada súbita, o retorno de energia ao 

barramento CC aciona um alarme que desliga o sistema ou o queima [8].  

 

 

Figura 3.8 – Esquema do módulo de frenagem de um inversor. Fonte: [12] 

 

Os filtros do barramento CC suavizam eventuais ondulações no sinal. Os 

capacitores diminuem ondulações da tensão e os indutores, de corrente.  

A simetria do sinal CC é assegurada pela derivação central nos capacitores. O tap 

central do banco de capacitores fornece tensões +VDC e –VDC. A Figura 3.9, mostra que a 

tensão na carga será total, mas a nos capacitores divide-se em duas: +VDC/2 e –VDC/2 

[12]. 
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Figura 3.9 – Derivação central nos capacitores. Fonte: [12] 

 

Após ser retificado e filtrado, o sinal é convertido outra vez em um sinal 

alternado. A etapa responsável por essa parte do processo é a seção inversora, formada 

por um conjunto de IGBT’s operando como chave aberta ou como chave fechada, de 

acordo com um algoritmo implementado previamente. Em se tratando de cargas 

indutivas como um inversor de frequência, geralmente ocorre de aparecerem tensões 

inversas elevadas, que podem danificar os IGBT’s. Sua proteção se dá através de diodos 

conectados em paralelo com o coletor e o emissor, evitando-se, assim, que uma tensão 

reversa seja aplicada ao componente [10, 12]. 

Pode-se ilustrar o funcionamento de um inversor monofásico básico através de 

uma analogia com um circuito monofásico. O circuito da Figura 3.10 gera uma tensão 

monofásica alternada através de uma alimentação contínua. 
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Figura 3.10 – Esquema de uma ponte H. Fonte: [12] 

 

O circuito da Figura 3.10 é chamado de Ponte H. Seu funcionamento é binário: 

quando 1, o transistor opera como chave fechada; quando 0, o transistor opera como 

chave aberta. Essa lógica inverte o sentido da corrente e, assim, o sinal passará a ser 

mais uma vez alternado. O aumento da frequência desses transistores aumenta a 

velocidade rotórica, sendo o contrário igualmente válido. 

 

 

Figura 3.11– Lógica de controle aplicada aos transistores de um inversor. Fonte: [12] 
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Uma vez que os transistores operam como chaves, a tensão de saída é uma onda 

quadrada. Os pulsos, no entanto, variam com a sequência imposta. 

A Figura 3.12 mostra dois estados, mais o estado desligado. Dessa maneira, 

obtém-se, na carga, um sinal que possui a frequência como sendo o inverso do período, 

de maneira que se tem 10ms de sinal positivo e 10ms de sinal negativo, com um total de 

20ms e uma frequência de 50Hz. Caso o período de transição for reduzido, a frequência 

aumentará e, caso contrário, diminuirá [12, 13].  

 

Figura 3.12 – Sinal na carga. Fonte: [12] 

 

No esquema mostrado na Figura 3.13, apenas dois transistores são ativados por 

vez: um pertencente ao conjunto positivo (T1, T3 e T5) e o outro, ao negativo (T4, T6 e 

T2). 

 

 

Figura 3.13 – Chaveamento trifásico. Fonte: [12] 
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Existem seis combinações possíveis: VAB, VAC e VBC, que conduziriam do 

potencial positivo para negativo; e VBA, VCA e VCB, que conduziriam do potencial 

negativo para o positivo. A Tabela 4.1 mostra essa sequência: 

 

 

Tabela 4.1 – Chaveamento trifásico: sequência. Fonte: [12] 

 

A alternância entre as fases da carga recria um sinal alternado com defasagem 

120°, conforme observado na Figura 3.14. 

 

 

Figura 3.14 – Diagrama de tempo. Fonte: [12] 
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3.5. Aplicações dos inversores 

Inversores são utilizados no controle da velocidade dos motores CA, que depende 

basicamente da frequência aplicada ao motor. Sendo a frequência da tensão da rede 

elétrica no Brasil padronizada em 60 Hz, teoricamente, a velocidade dos motores 

deveria ser fixa. Os inversores possibilitam a variação de velocidade através da variação 

da frequência da tensão que alimenta o motor. Essa variação é conseguida através da 

velocidade de chaveamento dos transistores, que permite modular a frequência. No 

chaveamento rápido, o intervalo de tempo para um ciclo é menor, aumentando a 

frequência; caso o chaveamento ocorrer de maneira mais lenta, o tempo para ciclo é 

maior, o que reduz a frequência. Normalmente, os inversores trabalham com 

frequências dentro da faixa de 0 a 400Hz. O motor acionado pelo inversor deve estar 

preparado para isso pois, caso contrário, sua vida útil será reduzida [2, 12]. 

Inversores de frequência controlam a velocidade rotórica dos motores mantendo 

constante o torque nominal desenvolvido. Isso é alcançado mantendo-se a proporção 

tensão/frequência para altas e baixas velocidades. Assim, quando o motor opera 

normalmente em 240V e 60Hz, a tensão deve ser reduzida para 120V assim que a 

frequência for reduzida para 30Hz. Quanto maior a razão V/F, maior é o torque 

desenvolvido pelo motor. O valor dessa razão é fornecido pelo operador por ocasião do 

comissionamento do inversor. Deve-se notar, porém, que isso vale para inversores de 

frequência com controle escalar; para inversores com controle vetorial, essa razão nem 

sempre é respeitada, podendo ser variada de acordo com a necessidade [12]. 

3.6. Modulação por largura de pulso (PWM) 

Para que o sinal fornecido pelo inversor assemelhe-se o máximo possível a uma 

senóide, utiliza-se a chamada modulação por largura de pulso (PWM). O que se faz é 

sobrepor dois sinais de tensão, um de baixa frequência (que é a referência) e o outro de 

alta frequência (que é chamado de portadora), cuja composição resulta em um sinal com 

frequência e largura de pulso variável [2]. 
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Figura 3.15 – Modulação por largura de pulso (PWM). Fonte: [12] 

 

 Sinal de Referência: é o sinal utilizado para comparação com o de saída. 

Geralmente, esse sinal é senoidal. 

 Sinal de portadora: é um sinal triangular de frequência maior que a de referência. 

Na prática, deve ser, no mínimo, dez vezes maior para que a reprodução do sinal 

na saída do inversor seja satisfatória. 

 Comparador ou Modulador: circuito que compara o sinal referência com o sinal da 

portadora. A largura do pulso em sua saída varia conforme a amplitude do sinal 

de referência. 

 Sinal de saída: o sinal de saída é modulado conforme o sinal de referência. Quanto 

mais próxima do pico estiver a referência, mais largo fica o pulso; e quanto mais 

se afasta, mais estreito fica. No entanto, a frequência pode mudar a qualquer 

momento. 

 

 

Figura 3.16 – Sinal de saída. Fonte: [12] 
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Caso exista alteração na frequência da referência, a frequência da saída modulada 

também é alterada. Nesta etapa ocorre, ainda, a inversão de fase. 

 

 

Figura 3.17 – Sinal de saída das fases. Fonte: [12] 

3.7. Tipos de Inversores 

O mercado comercializa dois tipos principais inversores: o escalar e o vetorial. 

Sua estrutura é basicamente igual, sendo que a diferença reside na maneira com que o 

torque é controlado [12]. 

Inversor escalar: a base do controle do torque é a relação tensão frequência, 

conforme estudado anteriormente. Indica-se este aparelho para partidas suaves, 

operação acima da velocidade nominal do motor e operação com constantes reversões. 

Inversor vetorial: trata-se de um equipamento mais complexo e caro que o 

anterior, que não obedece à relação V/F imposta no comissionamento. Um algoritmo 

incorporado ao software de controle interfere nesta razão para compensar uma 

eventual falta de torque em baixas ou elevadas rotações. Geralmente, adiciona-se um 

sensor chamado de encoder, que faz a leitura da velocidade e a envia ao inversor, que a 

compara a um parâmetro, fazendo o mesmo interferir ou não na relação V/F. Este 

processo é conhecido como malha fechada, cujo objetivo é contemplar as necessidades 



 
 

47 
 

de torque do processo. Indica-se este tipo de aparelho para torque elevado com baixa 

rotação, controle preciso de velocidade e torque regulável. 

3.8. Dimensionamento de inversores de frequência 

O dimensionamento de um inversor requer o conhecimento da potência da carga 

a ser acionada e da corrente drenada do inversor. Por exemplo: para dimensionar um 

inversor para um motor 5 CV de potência e tensão de alimentação de 380V, tem-se que: 

I = P ÷ (V x FP do inversor) → I = 5.736W ÷ (380V x 0,8) → I = 12,1 A.  

Dessa maneira, escolhe-se um inversor cuja tensão nominal seja de 380 V e a 

corrente nominal seja superior a 12,1 A. O tipo do inversor depende da carga, e da 

necessidade de muito ou pouco torque [12]. 

 

 

Figura 3.18 – Instalação de um inversor. Fonte: [12] 

3.9. Considerações finais sobre o capítulo 

Um inversor de frequência é, geralmente, constituído por uma CPU, uma IHM, 

interfaces e o módulo de potência. Ele converte o sinal alternado proveniente da rede 

que alimenta o motor em contínuo, o filtra e, por último, converte novamente este sinal 

contínuo filtrado em alternado, porém com frequência e magnitude definidas pelo 

usuário. Seu módulo de potência, portanto, é formado por um circuito retificador, um 

filtro e um circuito inversor. Existem elementos secundários que desempenham funções 

importantes como, por exemplo, o resistor de frenagem, responsável por dissipar o calor 

gerado no processo de frenagem do eixo.    
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Capítulo 4 

Topologias Retificadoras 

Enquanto o Capítulo 4 apresenta um estudo sobre os inversores de uma maneira 

geral, este capítulo realiza um estudo aprofundado a respeito das topologias que podem 

ser utilizadas para a composição do circuito retificador de um inversor de frequência. 

4.1. Parâmetros de análise 

O que se espera de um circuito retificador é que suas características de entrada e 

de saída sejam as melhores possíveis, ou seja [14]:  

- A tensão de saída deverá ser estável e sem ondulação;  

- O fator de potência deverá ser unitário.  

Caso essas tais condições forem atendidas, a tensão de barramento da rede de 

alimentação terá a sua forma de onda senoidal preservada, evitando-se os prejuízos 

inerentes de uma tensão distorcida às demais cargas conectadas neste barramento. 

4.2. Classificações 

Existem diferentes tipos de classificações para um circuito retificador, a saber: 

 

 Controlados e Não-Controlados: os retificadores são classificados levando-se em 

consideração sua capacidade de ajuste da tensão de acordo com a exigência do 

processo. Os não-controlados utilizam diodos e os controlados, tiristores ou 

transistores [14]. 

 Monofásico, Trifásico, Hexafásico: Considera o número de fases da tensão 

alternada de entrada [13]. 
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 Meia Ponte e Ponte Completa: é considerada a conexão entre os elementos que 

servem para retificar a tensão. Não é muito utilizada porque, na topologia 

chamada de meia ponte, a média da corrente de entrada não é zero. Ocorre que o 

nível contínuo satura os elementos com características magnéticas presentes no 

sistema, prejudicando-o. Já as topologias de ponte completa absorvem uma 

corrente média nula da rede trifásica, o que não afetas os elementos magnéticos 

do sistema [13]. 

 Buscando conciliar as vantagens dos retificadores não controlados e dos 

controlados PWM com elevado fator de potência, foram desenvolvidos os 

denominados “retificadores híbridos”, aplicados na indústria (potências médias e 

elevadas) [13]. 

4.3. Ripple 

A qualidade da tensão de saída pode ser avaliada através do fator de forma. O FF 

é definido pela Equação 4.1 [9]: 

  (4.1) 

Onde: 

= Valor eficaz da tensão de saída do retificador; 

 = Valor médio da tensão de saída do retificador. 

 

A amplitude do ripple da tensão de saída está relacionada com a presença de 

componentes harmônicas, as quais são computadas no cálculo do valor eficaz [14]. 

Numa situação ideal (inexistência de ripple), o fator de forma é igual a um, ou seja, 

=  [17, 18]. 

4.4. Fator de potência e distorção harmônica total 

De acordo com a norma brasileira, as unidades consumidoras devem apresentar 

fator de potência mínimo de 0,92, através de uma medição realizada por média horária. 



 
 

50 
 

O consumidor paga a mais pelo consumo de energia reativa não previsto na norma 

(0,425 Varh por cada Wh). Entre 6 e 24h isso ocorre se a energia reativa absorvida for 

indutiva; e, das 0 às 6h, se for capacitiva [14]. 

O Fator de potência é um parâmetro de qualidade definido como a relação das 

potências média (P) e aparente (S), entregues a uma carga ou dispositivo. No caso 

específico de um retificador, trata-se das potências média e aparente fornecidas pela 

rede de alimentação, vistas pela sua entrada [14, 15].  

  (4.2) 

Para ondas senoidais, esta equação é: 

  (4.3) 

Para uma tensão de entrada senoidal, tem-se: 

  (4.4) 

Onde: 

 = valor eficaz da componente fundamental; 

 = defasagem entre esta componente da corrente e a onda de tensão. 

 

A potência ativa de entrada é a média do produto da tensão pelas componentes 

harmônicas da corrente. Ocorre que, para todas as harmônicas com exceção da 

fundamental, obtém-se um valor nulo. Por isso, é necessário fazer sua ponderação com o 

cosseno da defasagem entre a tensão e a primeira harmônica da corrente. Assim, obtém-

se uma expressão para o fator de potência [16]. 

Fator de forma é a relação entre as correntes, enquanto que o termo em cosseno é 

o fator de deslocamento. O valor eficaz da corrente é dado por: 

  (4.5) 

Taxa de Distorção Harmônica é a relação entre o valor eficaz das componentes 

harmônicas da corrente e o da fundamental, da seguinte maneira: 
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  (4.6) 

O fator de potência é: 

  (4.7) 

Existe uma relação entre o fator de potência e a distorção da corrente absorvida 

da rede elétrica. Existem, portanto, normas que discorrem a respeito dos valores 

máximos das harmônicas de corrente que um dispositivo ou equipamento pode fornecer 

à rede elétrica [15]. 

4.5. Fontes de distorção harmônica e seus efeitos 

A presença de componentes harmônicas nos barramentos de alimentação das 

cargas tem sido muito discutida atualmente devido principalmente ao conteúdo 

harmônico (DHT) elevado da corrente drenada por cargas (equipamentos) de natureza 

não-linear. Na sequência apresentam-se algumas fontes de distorção harmônica [13, 

14]: 

1) Retificadores controlados, ou não, com carga R-L e indutância de comutação: - 

Resultam em distorção da tensão de alimentação nos instantes de comutação; - 

Indesejável queda de tensão média na carga devido à indutância de comutação. 

2) Retificadores com filtro capacitivo (Monofásicos ou trifásicos): - Corrente de 

entrada de forma impulsiva com elevada DHT, e, em consequência, reduzido FP. 

3) Reatores controlados a Tiristores (RCT): Presença de harmônicas ímpares de 

corrente, com amplitude dependente de (ângulo de disparo). 

4) Fornos a arco (Por exemplo, na produção de aços): Harmônicas são 

imprevisíveis (Harmônicas pares, ímpares e fracionárias), sendo 2ª e 7ª predominantes.  

A presença de componentes harmônicas no sistema elétrico causa efeitos 

indesejáveis, resultando em prejuízos tanto para as concessionárias de distribuição de 

energia elétrica, quanto para os consumidores. Dentre estes efeitos, alguns são 

discutidos a seguir:  

 Aumento das perdas no ferro e no cobre (efeito pelicular) nos enrolamentos dos 

transformadores, motores e geradores, com subsequentes incrementos nas 
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temperaturas e maiores solicitações dos isolamentos, comprometendo o 

rendimento e a vida útil desses equipamentos;  

 Alterações de torques (5ª, 11ª, 17ª, etc., harmônicas) e o surgimento de 

oscilações mecânicas (5ª e 7ª harmônicas no estator e 6ª no rotor) em motores e 

geradores;  

 Erros de leitura em medidores de energia elétrica (kWh) do tipo indução, devido 

a torques positivos ou negativos. 

 Funcionamento inadequado de dispositivos eletrônicos de medição, cujas 

operações dependem da qualidade das formas de onda das tensões e correntes; 

  Possibilidade de ressonâncias em capacitores podendo resultar em níveis 

excessivos de tensão e/ou corrente. Além disso, tem-se o aumento de perdas 

devido à resistência série equivalente, causando a elevação de temperatura e a 

redução da vida útil do componente;  

4.6. Retificadores não-controlados 

A inexistência de interruptores passíveis de controle faz com que não seja 

possível controlar a tensão de saída neste tipo de retificador. Quando a carga é do tipo 

resistiva, ocorre que as ondas de tensão e corrente na saída do retificador e na carga 

iguais. A corrente de entrada possui o mesmo formato e a mesma fase da tensão. Em se 

tratando de um retificador com uma carga capacitiva, a tensão de saída possui forma 

alisada, de maneira que seu valor médio eleva-se quando comparado à carga resistiva. A 

tensão de pico da entrada carrega  o capacitor. Estando a tensão de entrada menor que a 

no capacitor, ocorre o bloqueio dos diodos, sendo que a corrente de saída é fornecida 

apenas pelo capacitor, que se descarrega até que a tensão de entrada fique maior, 

carregando o capacitor mais uma vez. A forma de onda da corrente de entrada apresenta 

pulsos de corrente nos instantes em que há a recarga do capacitor. Para uma carga 

indutiva, tem-se um comportamento semelhante ao de uma fonte de corrente. A 

corrente de entrada possui formato quase quadrado, dependendo do valor da 

indutância. Pequenos valores de indutância fazem a corrente tender a uma forma que 

dependente do tipo de componente à sua jusante. Em se tratando apenas de uma 
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resistência, tem-se uma senoide. No caso de um capacitor, há uma tendência à forma de 

pulso, porém apresentando taxa de variação reduzida [14]. 

A elevação da potência da carga alimentada faz com que surja a necessidade, 

geralmente, de utilizar retificadores trifásicos para evitar possíveis desequilíbrios caso a 

corrente fosse consumida de apenas uma ou duas fases (há a distribuição da corrente 

entre as três fases). Neste caso em especial, a corrente é fornecida a cada intervalo de 

60° por duas fases apenas. Aquelas fases que possuírem as maiores tensões (em 

módulo) conduzirão. Dessa maneira, a fase mais positiva levará à condução o diodo 

conectado a ela na semi-ponte superior. Na semi-ponte inferior, conduzirá o diodo 

conectado àquelas fases que possuem uma tensão mais negativa. Não haverá corrente 

fluindo através da fase com tensão intermediária [16].  

 

 

Figura 4.1 – Retificador trifásico de onda completa não controlado. Fonte: [16] 

 

Na Figura 4.2 são mostradas formas de onda típicas quando se considera que o 

lado CC é composto por cargas que podem ser resistivas, indutivas ou capacitivas. No 

caso de carga resistiva, a corrente possui forma idêntica à da tensão aplicada à carga, ou 

seja, trata-se de uma retificação de 6 pulsos. A utilização de filtro indutivo leva a um 

alisamento da corrente, tornando a onda com formato quase retangular. Em caso de 

filtro capacitivo (mantendo, porém, uma indutância de pequeno valor em série), surgem 

picos de corrente. Com o aumento dessa indutância, há redução dos picos fazendo com 

que, eventualmente, a corrente não se anule [16]. 
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Figura 4.2 – Formas de onda no lado CA para retificador trifásico, onda-completa, não-
controlado, alimentando diferentes tipos de carga. Fonte: [16] 

4.7. Retificadores Controlados e Semicontrolados 

Na indústria, os retificadores controlados são aplicados para o acionamento de 

motores CC, em estações retificadoras que alimentam redes de transmissão CC, para 

acionar locomotivas, etc. Na Figura 4.3 são mostrados circuitos retificadores trifásicos. 

Em (a) é mostrado retificador semicontrolado, em (b), um retificador totalmente 

controlado.  

 

Figura 4.3 - Retificador trifásico semicontrolado (a) e controlado (b). Fonte: [16] 

 

No caso de retificadores como esses, sua versão semicontrolada não possibilita 

inverter a tensão instantânea presente no barramento CC. Pode-se usar um diodo de 

roda livre, que opera assim que essa tensão se anula. Caso o diodo estiver ausente, a 
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condução será feita através do último tiristor acionado e pelo diodo do mesmo ramo 

[14].  

Na Figura 4.4, são mostradas formas de onda utilizando-se vários ângulos de 

disparo e desprezando-se a indutância de entrada. Nas simulações da figura, a carga 

possui comportamento de uma fonte de corrente, por isso a corrente não varia com a 

mudança do ângulo de disparo. As formas de onda para um ângulo nulo são iguais às do 

retificador que utiliza diodos. O controle se estende por uma faixa que vai de 0 a 60°. 

Verifica-se que a condução do diodo não depende do ângulo de disparo. Na rede, a 

corrente possui um formato de onda assimétrico, fato que gera harmônicos de ordem 

par, o que não é interessante [9, 16]. 

 

Figura 4.4 - Formas de onda de retificador trifásico semi-controlado. De cima para baixo: 
tensão instantânea no barramento CC (vo(t)); Corrente no diodo D1. Fonte: [16] 

 

Na Figura 4.5 são mostrados resultados idênticos, onde não existem indutâncias 

de entrada, para um retificador totalmente controlado. A carga se constitui de um 

circuito resistivo e indutivo, e a corrente é alterada com a variação do ângulo de disparo. 

Em 0°, a forma de onda é idêntica à do retificador de diodos. Quando não há diodo de 

roda-livre, a tensão instantânea no barramento CC é passível de ser negativa, sendo um 

ângulo maior que 60°. Não sendo possível inverter o sentido da corrente, a tensão 
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negativa faz com que a corrente diminua gradativamente até zero, quando se trata de 

uma carga passiva. A corrente é simétrica, possuindo só as componentes espectrais de 

ordem ímpar, com exceção dos múltiplos da terceira, os quais inexistem [14, 16]. 

 

 

Figura 4.5 - Formas de onda de retificador trifásico controlado. De cima para baixo: 
tensão instantânea no barramento CC (vo(t)); Corrente no tiristor T1; Tensão da fase A 

(van(t)); Corrente na fase A. Fonte: [16] 

4.8. Considerações finais sobre o capítulo 

É esperado de um bom circuito retificador uma tensão de saída estável e sem 

ondulação e um fator de potência o mais próximo da unidade possível, de maneira a se 
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manter a forma senoidal da onda de entrada. As topologias existentes atualmente são 

classificadas em meia onda e onda completa; controlados, semicontrolados e não-

controlados; monofásico, trifásico e hexafásico. Para atender a cargas que demandam 

muita energia da rede, geralmente utilizam-se na indústria topologias trifásicas, 

controladas e de onda-completa. Assim, é possível alcançar um rendimento satisfatório. 

Existem, ainda, os chamados retificadores híbridos, que conciliam as vantagens dos 

retificadores não controlados e dos controlados PWM com elevado fator de potência. 
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Capítulo 5 

Topologias Inversoras 

Este capítulo consiste de um estudo a respeito das topologias inversoras que 

podem ser utilizadas para a composição do circuito inversor de um inversor de 

frequência. 

5.1. Introdução 

Os circuitos que realizam a conversão de corrente contínua para corrente 

alternada são comumente chamados de inversores.  Seu objetivo é a obtenção de um 

sinal alternado com características passíveis de ajuste (por exemplo, valor de pico e 

frequência) a partir de uma fonte de tensão contínua.  Sua saída pode ser alternada 

monofásica ou trifásica. Possuem aplicação na conexão de sistemas de 

geração/transmissão CC com sistemas CA, além de sua comum utilização no controle da 

velocidade rotórica de motores elétricos [17]. 

A Figura 5.1 mostra a configuração básica de um inversor trifásico. É possível 

obter-se uma saída monofásica através de apenas dois ramos ao invés de três. 

 

 

Figura 5.1 – Inversor trifásico. Fonte: [17] 
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5.2. Inversor com saída quadrada 

A Figura 5.2 mostra o circuito de um inversor monofásico.  

 

 

Figura 5.2 - Inversor monofásico e forma de onda quadrada de saída (carga indutiva). 
Fonte: [17] 

 

A mais simples das leis de modulação, é a que produz uma onda retangular com a 

frequência de saída que desejada. Nesse caso, estando T2 e T3 desligados, aplica-se uma 

tensão positiva à carga enquanto T1 e T4 conduzirem. Uma tensão negativa aparece na 

sequência, como consequência. Os diodos garantem um caminho para a corrente em 

caso se tratar de cargas indutivas. Sua condução não afeta a forma da tensão de saída. 

Não é possível, por meio deste tipo de modulação, controlar a amplitude do valor eficaz 

da tensão de saída [8]. 

5.3. Inversor com saída quase-quadrada 

Alternativamente, é possível fazer o ajuste do valor eficaz da tensão de saída e 

eliminar algumas harmônicas através da onda quase-quadrada, onde uma tensão zero é 

aplicada sobre a carga durante certo tempo, conforme mostra a Figura 6.3. Esse tipo de 

onda pode ser obtida da seguinte maneira: se uma tensão positiva na carga é necessária, 

mantém-se T1 e T4 conduzindo, enquanto T2 e T3 permanecem desligados. A tensão 

negativa é obtida na sequência. Pode-se obter intervalos de tensão nula mantendo-se T1 

conduzindo e T4 desligado. Uma corrente positiva faz com que D2 conduza. O 

desligamento de T1 provoca a condução de D3, até que  T2 e T3 entrem em condução, o 

que ocorre com a inversão da corrente. O intervalo de tensão nula seguinte é obtido 
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através do desligamento de T3 e a condução de T2. Os múltiplos ímpares da frequência 

de chaveamento estão presentes neste caso, significando que a filtragem deste sinal para 

a obtenção da fundamental necessita de um filtro com frequência de corte próxima da 

frequência desejada. O espectro varia de acordo com a largura do pulso. Os múltiplos da 

terceira harmônica não estão presentes neste caso em particular [8]. 

 

 

Figura 5.3 - Forma de onda quase-quadrada. Fonte: [17] 

5.4. Inversor Modulação por Largura de Pulso - PWM 

Uma outra forma de se obter um sinal alternado de baixa frequência é utilizando 

modulação em alta frequência. Este tipo de modulação é obtido ao comparar uma tensão 

de referência com um sinal triangular simétrico, cuja frequência é a de chaveamento. A 

frequência da onda triangular, conhecida como portadora, deve ser, no mínimo, 20 vezes 

maior que máxima frequência da onda de referência para que se tenha uma reprodução 

aceitável da forma de onda aplicada à carga, após efetuar a filtragem. A largura do pulso 

de saída do modulador varia conforme a amplitude relativa da referência, quando se 

compara com a portadora triangular. Assim, tem-se uma Modulação por Largura de 

Pulso [9, 17].  

A tensão de saída aplicada sobre a carga é constituída por uma sucessão de ondas 

retangulares de amplitude igual à de alimentação CC e de duração variável. A Figura 5.4 

mostra a modulação de uma onda senoidal, que produz na saída uma tensão com dois 

níveis, com a mesma frequência da onda triangular. 
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Figura 5.4 – Sinal PWM de 2 níveis. Fonte: [17] 

 

Pode-se, ainda, obter uma modulação a três níveis (positivo, zero e negativo). 

Assim, existe um menor conteúdo harmônico, como mostra a Figura 5.5. Um sinal de três 

níveis é um pouco mais complexo de ser gerado de maneira analógica. Isso pode ser feito 

através da seguinte sequência:  

 T1 permanece ligado durante todo o semiciclo positivo;  

 Envia-se o sinal PWM a T4 e o mesmo sinal barrado é, então, enviado a T2; 

 T3 permanece conduzindo no semiciclo negativo;  

 Envia-se o sinal PWM para T2 e o sinal barrado para T4.  

Assim, quando há uma carga indutiva, torna-se possível manter sobre essa carga 

uma onda efetivamente modulada em largura de pulso, para que, após sua filtragem, 

ocorra a recuperação do sinal de referência. Neste caso, deve-se prever, um atraso nas 

bordas de subida em todas as comutações do sinal PWM, que introduzem uma pequena 

distorção no sinal PWM, pois pulsos muito estreitos serão absorvidos pelo atraso 

imposto e pelos atrasos normais do circuito acionador [17]. 
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Figura 5.5 - Formas de onda da tensão de fase e de linha em inversor trifásico em semi-
ponte. Indicam-se, ainda, os respectivos sinais PWM filtrados. Espectro dos sinais PWM 

de 2 e 3 níveis. Fonte: [17] 

 

Deve-se notar que aparecem componentes nas vizinhanças da frequência de 

chaveamento após a componente espectral relativa à referência. A Figura 6.5 mostra as 

formas de onda filtradas. Pode-se obter uma redução ainda mais efetiva das 

componentes de alta frequência através da utilização de filtros de ordem superior [17]. 

Um filtro não amortecido pode fazer surgir componentes oscilatórias na 

frequência de ressonância, que podem ser excitadas quando há transitórios na rede ou 

na carga. Normalmente elas não se manifestam, pois o espectro da onda PWM não as 

excita. Uma resposta dinâmica mais rápida que as anteriores é obtida através de 

menores valores dos elementos de filtragem [17]. 

Geralmente, uma forma de onda adequada é obtida quando se alimenta uma 

carga não-linear através da realimentação da tensão de saída. A Figura 6.12 mostra o 

resultado experimental de uma UPS monofásica alimentando uma carga não-linear. 

Neste caso, a carga é isolada através de um transformador de baixa frequência. O filtro 

passivo é de segunda ordem, em que a indutância de saída do inversor inclui a 
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indutância de dispersão do transformador. Obteve-se, por meio de realimentação da 

tensão de saída, um valor de distorção harmônica compatível com a norma. 

 

 

Figura 5.6 - Tensões e correntes no primário e na carga (THDv=5,5%, THDi=50%, 
Vrms=108,9 V, FC=2,4. Fonte: [17] 

 

Em inversores trifásicos, dois arranjos podem ser feitos: utilizando três 

inversores monofásicos (que usa 12 transistores, comumente chamado de ponte 

completa) ou um arranjo denominado semiponte, com 6 transistores, conforme ilustra a 

Figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7 - Topologias de inversor em ponte completa e em semiponte. Fonte: [17] 

Para o inversor em semiponte, o sinal de comando enviado a cada ramo do 

inversor é do tipo dois níveis. Dessa maneira, a tensão de fase possui dois níveis. 

Entretanto, a tensão de linha apresenta-se em três níveis. 
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5.5. Inversor Multinível 

Os inversores multiníveis são geralmente aplicados em médias e altas potências 

pois apresentam a possibilidade de conexão direta com a rede sem necessidade do uso 

de transformadores; redução dos níveis de Interferência Eletromagnética como 

consequência da menor taxa de variação da tensão de saída; possibilidade de obtenção 

de níveis mais altos de potência sem a necessidade de associações de chaves em série 

e/ou paralelo [8, 9, 17].  

Porém, existem alguns problemas que devem ser levados em conta para a escolha 

de uma topologia multinível como inversor CC/CA. As estratégias de modulação são 

mais complexas do que para inversores convencionais. Microcontroladores e 

Processadores Digitais de Sinal geralmente não têm hardware adequado para 

implementar estratégias de modulação. Isso pode ser desconsiderado através de 

algoritmos adequados ou pela inclusão de circuitos analógicos e digitais externos [8].  

 

 

Figura 5.8 - Inversor trifásico de 5 níveis com grampeamento por diodos e sinais de 
controle e de saída. Fonte: [17] 
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Na Figura 5.8, é mostrado o circuito e as formas de onda de um inversor trifásico 

de cinco níveis do tipo com grampeamento por diodos. Para obter um número maior de 

níveis, esses tipos de inversores necessitam de uma quantidade grande de componentes, 

o que inviabiliza seu uso. Na figura, a tensão de fase é mostrada com três níveis. Já a 

tensão de linha é apresentada com cinco níveis.  

Deve-se destacar o reduzido número de interruptores no Inversor Multinível em 

Cascata, para uma quantidade maior de níveis, conforme ilustra a Figura 5.9. Porém, 

existe a desvantagem de requerer fontes CC isoladas para cada célula inversora 

monofásica composta por quatro chaves. Isso restringe a utilização do inversor em 

potências elevadas, onde outras topologias multiníveis não podem ser usadas devido à 

complexidade e ao elevado número de componentes que são necessários [17].  

A relação entre as fontes CC depende da aplicação, do número desejado de níveis 

da tensão de saída, da tensão reversa máxima suportável pelas chaves, dentre outros. A 

utilização de fontes de tensão CC de valores diferentes proporciona um número ainda 

maior de níveis de saída. Assim, o tamanho do filtro de saída é diminuído e uma melhor 

resposta dinâmica é obtida. Apenas a célula de menor tensão opera em alta frequência, 

enquanto os demais inversores operam em baixa frequência. Como consequência, o 

rendimento do sistema aumenta [17]. 

 

 

Figura 5.9 - Inversor multinível monofásico composto por células inversoras 
monofásicas em cascata. Fonte: [17] 
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A Figura 5.10 mostra um diagrama esquemático do inversor e uma forma de onda 

deste tipo. Observa-se que a distorção harmônica é reduzida, embora existam 

componentes espectrais em baixa frequência. Para obter uma onda senoidal, os filtros 

devem ter uma frequência de corte baixa, pois as componentes harmônicas apresentam-

se em múltiplos da frequência da rede. Porém, a atenuação não precisa ser muito 

grande, pois as amplitudes das harmônicas são pequenas. 

 

 

Figura 5.10 - Diagrama esquemático de inversor multinível. Fonte: [17] 

 

 

Figura 5.11 - Forma de onda de sinal multinível. Fonte: [17] 
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5.6. Considerações finais sobre o capítulo 

Os inversores CC – CA são conhecidos como inversores. A função dos inversores é 

de converter a tensão de entrada contínua em tensão alternada na saída com amplitude 

e frequência desejada. A forma de onda ideal para a tensão de saída é a senoidal, 

entretanto na prática a saída dos inversores contém certo número de harmônicos. Em 

algumas aplicações uma onda quadrada é aceitável. Com o aumento da velocidade de 

comutação dos semicondutores tornou-se possível reduzir estes harmônicos utilizando 

algumas técnicas de chaveamento. A aplicação dos inversores é muito grande, por 

exemplo, no acionamento de motores de indução, em fontes de alimentação 

ininterruptas (UPS ou No-break), e em sistemas embarcados (navios, aviões, etc). Os 

inversores podem ser classificados de várias formas: quanto ao número de fases - 

monofásicos ou trifásicos ou quanto à forma de onda que apresenta na saída: senoidal, 

quadrada ou quase-quadrada. 
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Capítulo 6 

Aplicações de inversores de frequência na mineração 

6.1. Introdução 

A eficiência dos empreendimentos, tanto do ponto de vista técnico quanto no que 

concerne aos aspectos econômicos, é uma questão que está cada dia mais sendo levada 

em conta pela indústria de um modo geral. Na mineração, essa busca levou ao 

desenvolvimento de plantas de tratamento de minério com elevada capacidade de 

processamento. Tendo como objetivo principal a economia, os novos circuitos de 

britagem e moagem, ou a expansão dos já existentes na planta, priorizam a 

confiabilidade e baixos custos de operação, além da adequação às normas de segurança 

e de impacto ambiental. 

As operações de britagem e moagem são as grandes consumidoras de energia 

elétrica na indústria de mineração e, juntas, são responsáveis pela emissão de milhares 

de toneladas de CO2 na atmosfera todos os anos. Diante dessa realidade, novas 

tecnologias que visam aumentar a eficiência produtiva e energética dos equipamentos 

utilizados no processo de redução de minério vêm sendo desenvolvidas nas últimas 

décadas. Inversores de frequência são empregados no controle da velocidade do moinho 

e, por isso, possuem papel de destaque quando se trata de otimização desses processos. 

6.2. Beneficiamento mineral 

O termo mineral designa um composto inorgânico que apresenta composição 

química e propriedades físicas bem definidas, podendo ser encontrado na crosta 

terrestre. Alguns dos minerais mais conhecidos são a hematita (principal componente 

do aço), a bauxita (utilizada para produção de alumínio), etc [1]. 
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Já a rocha pode ser definida como um agregado de minerais que possui ou não 

valor econômico (granito, arenito e calcário, por exemplo). Caso a rocha apresente 

características de valor econômico, esta é chamada de minério. Exemplos de minérios 

são o granito de qualidade para revestimentos e calcário dolomítico para correção da 

acidez de solo. 

Beneficiamento mineral são as operações aplicadas aos minerais, que têm por 

objetivo alterar as características físico-químicas dos mesmos para que tenham 

serventia às pessoas. A areia encontrada em um rio possui minerais de quartzo, e pode 

ser transportada para uma instalação de tratamento para ser lavada, peneirada e seca. 

Então, ter-se-á areia tratada, que pode ser utilizada na construção civil. 

6.3. Cominuição 

A cominuição é a etapa do beneficiamento mineral em que o minério sofre 

redução de tamanho, de forma controlada e visando um objetivo pré-determinado. Essa 

etapa é crucial para a efetiva transformação da rocha bruta em bem mineral e, por isso, 

deve ser feita com equipamentos e tecnologias adequados.  

A cominuição permite o manuseio e o transporte do minério por correias 

transportadoras (as partículas não podem ser muito grandes, pois podem rasgar a 

correia); permite a liberação dos minerais valiosos; e adequar a granulometria (tamanho 

dos grãos) do produto final à necessidade do processo. 

A cominuição é dividida em britagem e moagem. Britagem é a operação de 

redução de grãos maiores, sendo o primeiro estágio da operação de cominuição. 

Moagem é a operação de redução de tamanhos menores de grãos, para liberar os 

minerais úteis. Esta etapa do processo ocorre antes dos processos de concentração, 

flotação e separação magnética. Os principais tipos de moinho são o moinho de barras, o 

moinho de bolas e o moinho SAG. 
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6.4. Britagem 

Conforme dito anteriormente, a britagem é uma importante operação de 

diminuição do tamanho do minério. A fragmentação depende das chamadas forças 

essenciais: 

 

 A Figura 6.1 ilustra a força de impacto. Essa força aparece como 

consequência de golpes abruptos na rocha, responsáveis por causar o 

enfraquecimento da coesão entre os grãos minerais. 

 

 

Figura 6.1 – Exemplo de força de impacto. Fonte: [1] 

 

 A Figura 6.2 mostra a força de compressão. O minério é comprimido até 

que surja fraturamento.  

 

 

Figura 6.2 – Exemplo de força de compressão. Fonte: [1] 
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 A força de cisalhamento é mostrada na Figura 6.3. Os grãos de minério 

deslizam e atritam-se uns contra os outros, causando sua fragmentação. 

 

 

Figura 6.3 – Força de cisalhamento. Fonte: [1] 

 

 A Figura 6.4 mostra a força de tensão. Essa força é consequência das 

outras três, causando as fraturas necessárias à cominuição da rocha. 

 

 

Figura 6.4 – Tensão. Fonte: [1] 

 

A britagem primária pode ser alimentada por blocos de até 1.000 mm, ou seja, um 

metro, gerando um produto de até 100 mm de diâmetro. A britagem secundária, por sua 

vez, pode ser alimentada com blocos de até 100 mm, isto é, 4 polegadas, gerando um 

produto com grãos de até 10 mm. Comumente, a britagem terciária pode receber blocos 

de até 10 mm, produzindo material britado de até 1 mm. Abaixo de 1 mm, normalmente 

a cominuição é feita por moinhos [1]. 
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O britador de mandíbulas opera na britagem primária, recebendo diretamente o 

ROM. As principais forças atuantes são o impacto e a compressão. Os componentes 

responsáveis pela fragmentação são a mandíbula móvel e a mandíbula fixa. Os tipos 

fundamentais são: britador de mandíbulas de um eixo e o de dois eixos, também 

chamado de Blake [1]. 

Os britadores de impacto são, também, muito utilizados na britagem primária. O 

tipo de força fundamental é o impacto. Os componentes mais importantes são as barras 

de impacto, que operam em movimento rotativo e as placas fixas. Devido ao alto 

desgaste envolvido, este tipo de britador não é recomendado para rochas muito 

abrasivas ou com teor de sílica acima de 15%, como, por exemplo, itabiritos compactos. 

O britador cônico trabalha, comumente, nos estágios secundário e terciário. As 

forças fundamentais neste equipamento são a compressão e o cisalhamento. Os 

componentes responsáveis pela fragmentação são o cone, que é o elemento móvel, e o 

manto, que se mantém fixo. Este tipo de britador possui muita flexibilidade, podendo 

trabalhar com relações de redução desde 3:1 até 7:1 [1].  

A Figura 6.5 mostra uma correia transportadora alimentando dois britadores 

cônicos em paralelo, o que pode ser útil em duas situações: os dois britadores trabalham 

juntos ou um deles opera, enquanto o outro fica de stand-by. 

 

 

Figura 6.5 – Correia transportadora alimentando dois britadores. Fonte: [1] 
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6.5. Moagem 

A moagem é a área da fragmentação que requer maiores investimentos, 

apresentando maior gasto de energia e por isso deve ser muito bem estudada na etapa 

de dimensionamento de equipamentos e muito bem controlada na operação da usina, 

visando a otimização no consumo de energia e a qualidade do produto do circuito de 

moagem [1]. 

A moagem atua em granulometrias mais finas, podendo gerar grãos desde 1 mm 

de diâmetro até 44 micrômetros. As principais forças atuantes são o impacto, 

compressão e cisalhamento. Suas funções principais compreendem a liberação dos grãos 

de diferentes minerais para concentração, por exemplo a flotação e separação magnética 

e adequação da granulometria para operações como lixiviação, pelotização e 

bombeamento de polpas. Os principais moinhos utilizados na indústria são os tubulares, 

que utilizam barras ou bolas como corpos moedores, os moinhos de impacto e os 

moinhos SAG. 

Existem diversos fatores operacionais importantes na moagem. Pode-se citar 

alguns, especialmente fundamentais: o tipo de moagem que pode ser a seco ou a úmido; 

a configuração do circuito, isto é, circuito aberto, quando não há recirculação de material 

no moinho e circuito fechado normal ou reverso quando há retorno de parte do material 

que já foi moído; porcentagem de sólidos da alimentação, que influi no tempo de 

residência no moinho e na eficiência da moagem; tipo de corpos moedores utilizados e o 

fator de carga do moinho, que indica a porcentagem do volume interno ocupado pelo 

minério e corpos moedores. A Figura 6.6 mostra as principais partes constituintes 

externas do moinho. 
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Figura 6.6 – Partes constituintes de um moinho. Fonte: [1] 

 

Os moinhos tubulares são equipamentos cilíndricos, contendo uma carcaça 

metálica revestida de aço ou borracha, os quais operam em movimento rotativo sobre 

mancais. Os componentes que sofrem maior desgaste são o revestimento e os corpos 

moedores. Devido à natureza de sua operação, é necessária uma atenção especial à 

temperatura e lubrificação dos mancais. 

Pode-se destacar dois fatores de sucesso para manter a operação de moagem 

estável e eficiente: controlar a rotação do moinho e manter o fator de carga sob controle. 

Dependendo destes parâmetros tem-se então, dois regimes no moinho: cascata e 

catarata. Na moagem em cascata, a velocidade baixa do moinho e o alto fator de 

enchimento fazem com que as bolas, ao alcançarem uma certa altura, rolem sobre as 

outras, não havendo quase impacto e a moagem se dá por compressão e cisalhamento. 

Este regime é adequado para a obtenção de um produto final com granulometria fina. Já 

na moagem em catarata, a velocidade do moinho carrega as bolas até uma posição bem 

elevada e essas caem sobre as outras e sobre a polpa causando fragmentação por 

impacto.  Neste regime, deve-se usar bolas maiores para aumentar ainda mais a energia 

do meio moedor e baixo fator de enchimento. Este regime é adequado para a 

fragmentação de material mais grosso e para evitar a produção de finos. Porém, existe 

uma velocidade limite, que é chamada de velocidade crítica do moinho, onde os corpos 

moedores são centrifugados para a periferia e não fazem nenhum efeito de moagem. 

Portanto, do ponto de vista prático, os moinhos são operados, nas velocidades de 50 a 

90% da sua velocidade crítica e a escolha será determinada pelas condições econômicas. 
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Os moinhos de barras são utilizados para moagem mais grosseira, onde o 

principal requisito é a uniformidade da granulometria do produto final. Não há 

necessidade de escalpe, ou seja, os grãos finos podem passar pelo moinho sem o risco de 

sobremoagem. Normalmente, opera-se em regime aberto. Periodicamente, há a 

necessidade de abrir o moinho para repor as barras, fazendo-se a medição do diâmetro e 

comprimento das barras remanescentes [1]. 

O moinho de bolas é aplicado para moagem mais fina. É necessário um controle 

rigoroso de parâmetros como a porcentagem de sólidos da alimentação e a 

granulometria de entrada e saída, para evitar-se a sobremoagem do minério. 

Normalmente, faz-se um corte ou escalpe em hidrociclone, antes do moinho, para 

eliminar a entrada de material muito fino. O circuito mais utilizado é o fechado, de forma 

que os grãos acima do tamanho desejado retornem ao moinho, compondo a carga 

circulante. De tempos em tempos, é necessário abrir o moinho para repor as bolas, 

fazendo-se o controle do diâmetro das bolas remanescentes. 

Os moinhos de martelos ou impacto consistem de um eixo girando em alta 

rotação e no qual ficam presos, de forma articulada, vários blocos ou martelos. O 

material é alimentado pela parte superior e as partículas sofrem o impacto dos martelos 

e são projetadas contra a superfície interna da câmara, fragmentando-se para, depois, 

serem forçadas a passar por tela inferior que vai bitolar a granulometria da descarga. 

São, usualmente, aplicados para triturar ou pulverizar materiais de baixa abrasividade - 

limitada a Ai menor que 0,1 - devido a altos custos de desgaste. O tamanho da 

alimentação nominal é de aproximadamente 0,1 m. Apresentam capacidade entre 7 e 78 

t/h e proporcionam alta produção com baixa relação potência consumida por tonelada 

produzida [1]. 

O moinho de martelos tem pouca aplicação na concentração de minérios, pois, 

sendo as gangas geralmente silicosas, desaconselha-se o seu uso devido ao grande 

desgaste da superfície interna, da tela e dos martelos. Trabalha em circuito aberto, 

dispensando peneiramento, graças à combinação de elevada velocidade periférica dos 

martelos e grande área de grelhas com pequenas aberturas. É largamente empregado na 

indústria química, cerâmica, cal, calcário e carvão mineral, onde os materiais são menos 

abrasivos. 

Nos moinhos autógenos e semiautógenos, a moagem é feita exclusivamente pelo 

próprio minério (autógena) ou pela combinação minério/bolas (semiautógena). As 



 
 

76 
 

principais características são o baixo nível de carga moedora metálica, a relação L/D em 

geral menor que 1 e a alimentação grosseira. 

Moinhos autógenos e semiautógenos são amplamente empregados em circuitos 

industriais de cominuição (AG/SAG), cuja capacidade de processamento compreende 

uma faixa extensa, se comparados aos demais circuitos. A combinação peculiar entre 

capacidades unitárias elevadas e relações de redução extremamente altas determina 

uma demanda contínua por equipamentos com dimensões cada vez maiores. A operação 

de moinhos com 38 e 40 pés de diâmetro e potência de 20 MW é hoje, em termos de 

processo, uma alternativa plenamente segura e já se tem notícias de projetos de 

unidades substancialmente maiores. Em termos gerais, há atualmente duas 

configurações de moinhos AG/SAG, quais sejam a norte-americana com aspecto, ou 

relação diâmetro-comprimento, de 2:1 ou maior e a européia/sul-africana com aspecto 

1:1 ou menor. Cada tipo de moinho encerra uma aplicação específica [1].  

6.6. Consumo de energia 

Segundo a CEEC (Coalition for Eco-Efficient Comminution) [18], as operações de 

britagem e moagem são as grandes consumidoras de energia elétrica na indústria de 

mineração e, juntas, são responsáveis pela emissão de 300 Kg de CO2 por tonelada de 

cobre concentrado produzida. Na produção de níquel, o índice de emissão da moagem 

atinge a marca anual de 40.000 toneladas de CO2 emitidos. 

 

Figura 6.7 – Emissões de CO2 na produção de cobre concentrado. Fonte: [18] 
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Sabe-se que o consumo de energia nas etapas de britagem e moagem é maior 

quando a granulometria do minério é menor e vice-versa. Por isso, a eficiência dos 

sistemas iniciais da planta possuem papel de destaque no que diz respeito à eficiência 

total do processo. Tomando o moinho de bolas como exemplo, tem-se que o aumento da 

eficiência da britagem diminui o consumo de energia na etapa de moagem, uma vez que 

os moinhos de bolas somente aplicam 5% da energia consumida em trabalho efetivo de 

redução de rochas. O processo de otimização do consumo energético acontece em 

cascata, onde cada etapa influencia na posterior. 

 

 

Figura 6.8 – Consumo de energia x granulometria. Fonte: [18] 

6.7. Vantagens do controle do processo de moagem através de 
inversores de frequência 

Na indústria de mineração, a automação e o controle de processos mais 

complexos podem ser implementados através de Sistemas de Controle de Plantas (PCS), 

por Controladores Lógicos Programáveis (PLC) ou os Sistemas Digitais de Controle 

Distribuído (DCS). A utilização desses tipos de controle em conjunto com o inversor de 

frequência pode levar a uma maior estabilização do processo e otimizar as plantas de 

processamento de minério, gerando benefícios econômicos significativos [18]. Algumas 

das funcionalidades que acionamentos com inversor de frequência proporcionam na 

etapa de moagem de minério de ferro são mostradas na sequência. 
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A Figura 6.9 mostra o esquema de ligação de um moinho de pinhão duplo que 

desenvolve alta velocidade, acionado por dois motores de indução assíncronos; mostra, 

também outro moinho, também de pinhão duplo, mas acionado por dois motores CA 

síncronos, pois este moinho foi projetado para operar em baixas velocidades. Em ambos 

os casos, o acionamento é realizado através de um inversor de frequência que possui um 

circuito retificador comum que alimenta um barramento CC, que é conectado a dois 

circuitos inversores distintos, um deles alimentando o motor "mestre" e o outro, o 

"escravo". Essa ligação permite um controle mais direto, rápido e preciso das três 

variáveis de interesse do processo: torque, velocidade e fluxo. Soluções desse tipo são, 

geralmente, utilizadas para inversores de baixa e média tensão. 

 

 

Figura 6.9 – Diagrama de ligação de moinhos de velocidade alta e baixa. Fonte: [19] 
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6.7.1 Partida Suave 

 

No caso do acionamento ser efetuado através de motores síncronos (um ou dois) 

tem-se, em um primeiro momento, que eles atingem a velocidade nominal sem carga 

porque sua configuração convencional não consegue fornecer o torque de partida 

necessário para a operação com carga. Em seguida, apóas a sincronização do motor, 

embreagens a ar são acionadas e, em aproximadamente 7 ou 8s, o moinho passa a 

desenvolver sua velocidade nominal de operação. Um arranque inicial abrupto poderia 

danificar os componentes mecânicos do moinho, tais como a coroa e os pinhões. 

No caso do acionamento ser efetuado através de motores de indução de rotor 

bobinado (um ou dois), pode-se demonstrar (Hamilton, 2006) aparecem picos de torque 

de alto valor durante a partida, o que pode causar danos mecânicos à caixa de 

engrenagens do moinho (coroa, pinhão e redutor) devido às altas velocidades 

desenvolvidas durante a partida.  

Além disso, tanto para o acionamento que utiliza velocidade variável quanto para 

o que não a utiliza, é bastante prejudicial ao moinho quando os pinhões e a coroa não se 

encontram perfeitamente alinhados. O aumento da potência dos moinhos faz a energia e 

o torque suportado pelos pinhões aumentarem na mesma proporção, podendo causar 

folgas ou danificar os dentes das engrenagens, como ilustra a Figura 6.9. 

 

 

Figura 6.10 – Exemplo de folga entre a coroa e os pinhões. Fonte: [19] 
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Engrenagens com dentes mais largos fazem com que o alinhamento se torne não 

apenas mais difícil, mas também faz com que seja necessário um alinhamento entre a 

coroa e os pinhões ainda mais preciso para que as forças atuantes durante o processo 

sejam transmitidas de maneira adequada ao longo de toda a superfície de contato; no 

caso de um alinhamento ruim, as forças não são transmitidas igualmente entre os dentes 

das engrenagens. Atualmente, para grandes moinhos, a larguras desses dentes chega a 

quase 1,4m, tornando um alinhamento perfeito praticamente impossível de ser 

alcançado. Nesses casos, o melhor é optar por partidas suaves com torque controlado. 

É possível utilizar essa solução mesmo para moinhos que utilizam dois motores, 

onde ambos são capazes de desenvolver o torque requerido durante a partida; em 

outras palavras, esses motores (síncronos) podem partir o moinho sem a necessidade 

das embreagens a ar. Normalmente, apenas um acoplamento limitador de torque é 

usado como prática comum de engenharia, pois a hipótese de ocorrência de um curto-

circuito entre duas fases nos dois motores ao mesmo tempo poderia levá-los a 

desenvolver grandes torques com direções opostas, o que poderia danificar o moinho. 

Podem-se implementar soluções em que a sequência de partida é totalmente 

controlada pelo inversor. O controlador DCS do cliente envia um comando de partida 

simples e a velocidade desejada. O sistema, então, realiza uma partida suave e segura: 

em um primeiro momento, o valor da velocidade segue uma rampa até um valor pré-

definido, geralmente 10% da velocidade nominal. Enquanto esta velocidade é mantida, 

tanto o torque quanto o ângulo do moinho serão monitorados. Caso o controlador 

detecte queda ou deslize de material, o inversor regula a velocidade para a de referência 

antes que o ângulo crítico seja atingido, através de uma diminuição do torque. Dessa 

forma, o operador possui controle total sobre o sistema, podendo ajustá-lo a qualquer 

velocidade através do DCS. 

A Figura 6.11 mostra a medição das variáveis durante uma partida normal, onde 

a velocidade cresce conforme uma rampa até a velocidade nominal de um moinho de 

bolas. Nota-se que a velocidade aumenta lentamente enquanto o torque também 

aumenta. O primeiro pequeno valor de pico no início é o torque de ruptura. Após isso, a 

velocidade aumenta lentamente enquanto o torque aumenta com o ângulo de rotação do 

moinho. No ângulo de 36°, o material começa a deslizar com o primeiro valor de pico 

principal do torque, aproximadamente 80% do torque nominal, seguido por outros picos 

de menor intensidade. Após a detecção de queda de carga, o moinho é levado a operar 
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em baixa velocidade, até que se atinja um deslizamento contínuo. Este fato pode ser 

notado através do torque constante medido no motor. Em um ângulo de 

aproximadamente 180°, o moinho funciona de maneira estável e o controlador libera o 

inversor para seguir a velocidade de referência e, assim, o sistema começa a aumentar a 

velocidade de acordo com uma rampa. Deve-se salientar, ainda, que a partida não 

danifica os componentes mecânicos, assim como não ocorrem picos de torque. O torque 

do motor é suavemente elevado linearmente e o moinho é levado suavemente a girar até 

a velocidade requerida. O torque máximo do motor pode ser limitado através de níveis 

distintos para a partida (maior limitação de torque, por exemplo, 150% do torque 

nominal) e para operação normal após a partida (limite inferior de torque, por exemplo, 

110% do torque nominal). 

Além da divisão precisa de carga, a Figura 6.11 contém dois pontos interessantes. 

O primeiro aspecto a ser analisado é que o torque de partida deste moinho de bolas é de 

cerca de 78%, muito abaixo do nível do torque nominal. Possivelmente, isso é uma 

consequência da partida suave. Entretanto, o inversor de frequência deverá ser 

superdimensionado para fornecer 150% do torque na partida. Outro fato interessante é 

que este moinho, a rigor, não desenvolve um torque constante, uma vez que ele aumenta 

com a velocidade para cerca de 70% do torque nominal em 10% da velocidade nominal 

[19]. No gráfico mostrado na Figura 6.11, percebe-se que o inversor consegue fornecer 

um alto torque na partida, enquanto sua velocidade cresce linearmente, sem “trancos”. O 

ângulo do moinho começa em 0° e vai até 360°, e depois repete o ciclo. 

 

 

Figura 6.11 – Partida suave de um moinho de dois pinhões. Fonte: [19] 
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6.7.2 Detecção e remoção de “carga congelada” 

 

Quando um moinho fica muito tempo parado, um agregado de minério e água se 

solidifica, a chamada “carga congelada”. Durante a partida de um moinho, há um risco 

potencial de queda da carga congelada, podendo danificar seriamente o moinho. Existem 

muitos exemplos de ocorrências desse tipo de evento na indústria de moagem, que 

ocorrem normalmente em moinhos de bolas. 

É possível controlar a partida de maneira a eliminar o risco de uma eventual 

queda de agregados de minério. Se realmente houver carga congelada no moinho, o 

sistema irá detectá-la a tempo e executar uma parada antes que o ângulo crítico para a 

queda seja atingido. Este sistema de proteção baseia-se no fato de que o torque tende a 

cair assim que a carga começa a rolar, o que ocorre antes de o moinho concluir uma 

rotação de 90°, conforme mostrado na Figura 6.11. 

 

 

 

Figura 6.12 – Carga congelada. Fonte: [19] 

 

O que poderia ser feito em caso de detecção de uma carga congelada e a 

consequente ocorrência de parada deste moinho? Retirá-la manualmente com o auxílio 

de alguma ferramenta? Isso levaria a uma parada não programada da produção. Além de 
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proteger o moinho contra uma possível queda da carga congelada, este sistema também 

é capaz de removê-la. Normalmente, a primeira tarefa do operador após a detecção 

deste problema é fazer a remoção do material. Esta função só pode ser iniciada 

manualmente pelo operador através de um painel de controle ou do DCS. O sistema 

tenta soltar esse material através da aplicação de degraus de torque ao moinho. A 

amplitude ótima e a duração dos degraus são definidos durante o comissionamento do 

sistema de acionamento. Essa amplitude é ajustada de maneira a adicionar um torque ao 

moinho, que não chega ao seu valor nominal, enquanto todas as funções de proteção, 

tais como os limites de torque e corrente, ainda estão ativos e trabalhando em níveis 

iguais aos de uma operação normal. Assim, a tensão mecânica sobre o equipamento 

nunca excede os valores normais. Depois que a função de remoção de carga congelada 

tiver parado, pode-se partir o motor normalmente. Se outra carga congelada for 

detectada, esta função pode ser utilizada na outra direção. A Figura 6.13 mostra a 

medida dos degraus de torque aplicados durante uma operação de detecção e remoção 

de carga congelada. O eixo das ordenadas mostra o ângulo do moinho, o torque dos 

motores e a velocidade do moinho. 

 

Figura 6.13 - Remoção de carga congelada. Fonte: [19] 

 

Logo após a parada do moinho, degraus de torque são aplicados ao sistema. Isso 

também se reflete através de mudanças de velocidade, aceleração e desaceleração 

repentina. A amplitude do degrau pode ser ajustada durante o comissionamento. Pode 

ser visto, também, que o torque e a velocidade são sempre positivos e, portanto, não 

ocorre o fenômeno backlash (uma folga entre as engrenagens da coroa e pinhão) entre 

os pinhões e coroa dentada. Se tal fenômeno ocorresse, ele seria notado através de uma 

diminuição do torque para zero ou até mesmo para valores negativos, mas, uma vez que 
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o torque e velocidade são sempre positivos, a operação se dá sempre no primeiro 

quadrante (velocidade e torque positivos). Em outras palavras, o contato entre o pinhão 

e coroa é sempre mantido. 

A Figura 6.14 mostra, em detalhes, a medição da Figura 6.13. Isso dá uma ideia 

clara da precisão do compartilhamento de carga durante a remoção da carga congelada: 

com uma velocidade relativamente baixa (20rpm, cerca de 10% da velocidade nominal), 

os torques dos dois motores estão quase sobrepostos; até mesmo durante rápidos 

degraus de torque, os torques dos dois motores estão em perfeito sincronismo. Também 

pode ser claramente observado que não há ocorrência de backlash. 

 

 

Figura 6.14 – Remoção de carga congelada em detalhes. Fonte: [19] 

 

6.7.3 Creeping 

 

Creeping (velocidade de giro do moinho muito baixa) é uma funcionalidade 

desenvolvida para fins de manutenção comum para moinhos, que possibilita girá-los a 

uma velocidade muito baixa enquanto o reparo (troca de placas de desgaste) ou 

inspeção visual é feita. Moinhos cujos acionamentos são feitos através de motores de 

velocidade fixa (sem inversor) precisam de um motor auxiliar e uma caixa de redução 

para esse tipo de tarefa. O inversor de frequência pode fornecer altos torques a uma 

velocidade baixa através do motor principal (eliminando, assim, o motor auxiliar), 

possibilitando, assim, a manutenção do moinho. Esta função é inicializada pelo operador, 

ao pré-selecionar o modo lento de creeping e o sentido de rotação, seguido por um 

comando de partida. A referência de velocidade não é necessária porque o controlador 
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vai iniciá-lo até que se atinja uma velocidade constante de baixo valor. O procedimento 

de partida é, novamente, completamente controlado, de maneira semelhante à partida 

normal. Isso significa que a função de detector de carga congelada também é ativada 

quando o modo creeping é selecionado. A Figura 6.15 mostra o procedimento de 

creeping de um moinho de bolas, onde a velocidade de creeping do moinho está definida 

para 0,200rpm (1,68% da velocidade nominal, 3,293rpm de velocidade do motor) [19]. 

 

 

Figura 6.15 – Creeping com velocidade de 0,200rpm para o moinho e 3,293rpm para o 

motor. Fonte: [19] 

 

A velocidade do moinho sobe linearmente em um primeiro momento até cerca de 

5% da velocidade nominal, até que haja a detecção de um rolamento de carga. Em 

seguida, a velocidade é reduzida para a velocidade de creeping predefinida. 

 

6.7.4 Controle Roll Back 

 

Quando o moinho está parado, sua carga geralmente encontra-se em uma posição 

desequilibrada e, tipicamente, o moinho começa a balançar para frente e para trás 

durante alguns minutos. Depois que o controlador recebe o comando de parada, a 

velocidade do moinho começa a cair de acordo com uma rampa. Quando a velocidade 

zero é atingida, o moinho encontra-se parado, mas o torque ainda está em um nível 

elevado devido ao desbalanceamento de carga no moinho. Em seguida, o inversor 

começa, lentamente, a movê-lo na direção inversa para revertê-lo, até que não reste 

nenhum torque no sistema. Durante esse tempo, o motor funciona como um gerador, 
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devolvendo a energia potencial que existe no sistema devido ao material que ainda está 

parado no moinho, com um determinado ângulo. A energia de frenagem é dissipada 

pelas perdas nos pinhões/coroa, no motor e no inversor. Como essas perdas são 

bastante limitadas, a velocidade do moinho durante este processo é bastante baixa: a 

velocidade do motor é de cerca de 1rpm, o que corresponde a cerca de 0,5% da 

velocidade nominal ou 0,05rpm de velocidade para o moinho. Mesmo com essa 

velocidade extremamente baixa, o compartilhamento de carga ainda funciona 

perfeitamente. O inversor gira o moinho por cerca de 62s [19]. 

 

 

Figura 6.16 - Controle roll back. Fonte: [19] 

 

A título de comparação, a Figura 6.17 mostra uma medida em que o moinho foi 

parado sem o procedimento Roll Back e estava balançando para frente e para trás 

durante alguns minutos; o moinho parou, finalmente, após 217s. 

 

 

Figura 6.17 – Parada do mesmo moinho sem o controle roll back. Fonte: [19] 
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6.7.5 Posicionamento Automático 

 

As funções de controle do Roll Back permitem posicionar o moinho com precisão 

e de maneira automática. A função de posicionamento automático permite aos 

operadores girarem o moinho para qualquer ângulo desejado. É uma função muito útil 

durante a substituição das placas de desgaste do moinho. Idealmente, este comando é 

iniciado por um painel de controle local, localizado perto do moinho. Alternativamente, 

também pode ser feito através do DCS. O operador pode pré-selecionar o modo de 

posicionamento, o sentido de rotação de sua preferência e definir o ângulo desejado. 

Depois disso, somente o comando de início se faz necessário e o restante é realizado pelo 

controlador do moinho. Devido à função Roll Back, o moinho pára na posição desejada, 

sem qualquer torque restante no sistema. A sequência pára automaticamente e desliga o 

inversor após atingir a posição desejada. Obviamente, um comando de parada forçada 

pode ser dado a qualquer momento durante a execução da rotina de posicionamento. 

Depois que o sistema recebeu a referência, o ângulo e o comando pelo painel de controle 

local ou pelo DCS, ele começa a aumentar lentamente a velocidade, seguindo uma rampa. 

A função é implementada de tal modo que o ângulo de rolagem do material é 

considerado. Juntamente com o Roll Back, uma posição livre de torque pode ser 

alcançada com muita precisão. A Figura 6.17 mostra as medições com a função de 

posicionamento automático, onde foi estabelecido um giro de 90° [19]. 

 

 

Figura 6.18 – Rotina de posicionamento automático com ângulo de referência 90°. Fonte: 

[19] 
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Nota-se que a carga escorrega a 46°, com um pico de torque de 69% do nominal. 

O inversor continua a funcionar com uma velocidade baixa constante (cerca de 20rpm 

de velocidade para o motor, o que corresponde a cerca de 1rpm de velocidade do 

moinho ou 10% da velocidade nominal) durante um certo tempo e, em seguida, começa 

a rampa para baixo. Ao atingir a velocidade zero, o moinho girou quase 125°. A essa 

altura, o valor de torque é superior a 70% do nominal, o que significa que o moinho 

parou numa posição de desequilíbrio. Agora, o inversor começa a funcionar em sentido 

inverso, reduzindo o torque lentamente. Apenas quando o torque zero é alcançado que o 

inversor pára. O moinho, finalmente, gira 90,4°, o que significa uma imprecisão de 

apenas 0,4%, sendo o tempo total para a sequência completa de apenas 130s. Por isso, 

pode-se afirmar que a função de posicionamento automático é mais rápida e muito mais 

precisa do que o posicionamento manual; consequentemente, o tempo de parada para a 

manutenção pode ser reduzido e uma maior disponibilidade do moinho é alcançada. 

 

6.7.6 Divisão precisa de carga 

 

Todas as funcionalidades anteriormente mencionadas são recursos 

verdadeiramente úteis e valiosos para o operador e estão disponíveis tanto para o 

moinho de pinhão simples (um motor) quanto para o de dois pinhões (dois motores). 

Porém, para os moinhos de pinhão duplo, o sistema de acionamento e de divisão de 

carga entre os dos dois motores deve ser muito preciso e rápido. Uma medição feita em 

um moinho de bolas, mostrando a incrível precisão do divisor de carga, é apresentada na 

Figura 6.18. 

 

 

Figura 6.19 – Diferença de torque entre motores. Fonte: [21] 



 
 

89 
 

Para esta medição, realizou-se a partida do moinho e, em seguida, variou-se sua 

velocidade várias vezes e, finalmente, executou-se sua parada através de um Roll Back 

controlado. Nesta medição, um sinal sintético foi criado subtraindo-se o torque do motor 

mestre do torque do motor escravo. Durante toda a área de operação, a diferença de 

torque entre os dois motores é inferior a 1% do torque nominal. No início da partida, a 

diferença de torque é cerca de 5% (pode ser porque os dentes do pinhão e a coroa não 

fizeram contato total antes da partida) e, durante o procedimento de Roll Back, quando a 

velocidade do moinho era extremamente baixa (0,05rpm), a diferença de torque foi um 

pouco maior, mas ainda abaixo de 2%. Deve-se notar, ainda, que os picos mostrados não 

são picos de torque, mas apenas a diferença relativa nos valores de torque reais dos dois 

motores. Por conseguinte, pode-se concluir que a divisão de carga entre os dois motores 

funciona com precisão e sem problemas. 

 

6.7.7 Vantagens de acionamentos através de inversores de frequência 

 

Os motores de indução ou síncronos com partida direta a plena tensão 

tipicamente possuem altas correntes de partida (de 6 a 8 vezes a corrente nominal). Isso 

pode trazer sérios problemas ao sistema elétrico como um todo (quedas de tensão). Com 

os motores partindo através do inversor, elimina-se este problema, uma vez que as 

correntes de partida são baixas. Em primeiro lugar, deve-se notar que, quando se parte o 

motor com velocidade relativamente baixa (cerca de 10% da velocidade nominal), o 

torque requerido é alto (150%) mas a potência ativa é baixa. Por exemplo, quando é 

necessário um torque de arranque de 150%, a fim de se partir um moinho 

completamente carregado, a corrente de partida correspondente no lado da rede está no 

intervalo de cerca de 15%. Isso pode ser alcançado através um inversor, que 

basicamente desacopla o motor da rede de alimentação. Para chegar a 150% de torque 

de partida, também é necessário 150% da corrente nominal do motor, que é fornecida 

pelo inversor de frequência. Durante a partida, tanto a frequência da tensão do motor 

quanto sua tensão são baixas, enquanto sua corrente é elevada. Para a rede, é 

exatamente o oposto: sua frequência e tensão são elevadas e a corrente consumida a 

partir da rede é baixa. A Figura 6.20 demonstra isso através da medição da corrente da 

rede do lado do primário do transformador [19]. 
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Figura 6.20 - Medições da corrente da rede elétrica. Fonte: [19] 

 

A medição de uma partida, com a aceleração, a desaceleração e o procedimento 

de parada foi registrada após uma longa parada do moinho de bolas com carga. 

Portanto, neste caso, o torque de arranque é relativamente elevado (107% do torque 

nominal) em comparação com as medições anteriores, mas ainda muito longe do valor 

de 150% para o torque de partida. A Figura 6.20 mostra a corrente medida no lado 

primário do transformador defasador (da rede) e pode-se observar que, mesmo para 

este valor de 107% de sobrecarga, a corrente solicitada do barramento 25 kV possui 

cerca de 10% da corrente nominal, muito baixa. 

Além disso, o conceito de um sistema de acionamento que integra inversores e 

transformadores defasadores tem outra vantagem intrínseca: flexibilidade da tensão de 

alimentação. A tensão máxima possível para o motor de partida direta é de 13,8 kV, 

enquanto que, com a utilização de inversor em conjunto com o transformador defasador, 

essa limitação não existe (a tensão no primário do transformador defasador pode ser até 

36kV). Essa flexibilidade pode ser usada livremente pelo engenheiro para projetar a 

distribuição de energia elétrica da planta, o que pode levar a vários benefícios, tais como 

baixos níveis de correntes para o quadro e evitar outro transformador de distribuição, 

bem como suas perdas correspondentes [19]. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

O inversor de frequência é um equipamento versátil e dinâmico que possibilita o 

controle da velocidade de motores de indução e síncronos, proporcionando uma tensão 

de módulo e frequência ajustáveis. Além disso, um inversor é capaz de controlar o 

torque desenvolvido pelo motor, de maneira a adequá-lo às variações impostas pela 

carga ao longo do tempo. Dependendo da aplicação do inversor, ele pode contribuir na 

redução do desperdício de energia elétrica, tornando o sistema mais eficiente. 

A operação de moagem é um dos processos que mais gastam energia elétrica em 

uma planta de beneficiamento mineral. A utilização de inversores de frequência para o 

acionamento dos motores CA dos moinhos gera não apenas uma maior eficiência no uso 

da energia elétrica e, consequentemente, uma maior economia; mas também aumenta a 

flexibilidade do processo, melhora o desempenho da moagem, reduz o desgaste 

mecânico das peças do moinho, além de apresentar uma ótima relação custo-benefício.  

Recomenda-se, para trabalhos futuros:  

 Aplicação de novas tecnologias (economia de energia elétrica, redução do 

tempo de manutenção através da redução da manutenção preventiva dos 

equipamentos) em inversores para acionamentos de moinhos e correias; 

 Utilização de tecnologia gearless para aplicação em moinhos e 

transportadores de correia; 

 Trabalhar em conjunto com as empresas de processo e com os fabricantes 

de inversores e motores, para que haja uma convergência entre a 

tecnologia desenvolvida e a necessidade das empresas de extração 

mineral. 
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