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 Dentre as diversas formas de energia utilizadas 

pela sociedade, a energia elétrica realmente exerce um 

papel fundamental neste modelo de desenvolvimento, 

autonomia e da necessidade adotada pela maioria 

dos países. Em nível nacional, mais de 50 milhões de 

consumidores encontram-se diretamente acoplados ao 

sistema elétrico brasileiro, nas modalidades de grande, 

médio e pequenos consumidores, com objetivos 

diversos, mas com finalidades técnicas bastante 

específicas, como acionamento motriz, aquecimento, 

luz e acionamentos dos equipamentos eletroeletrônicos 

nas suas diversas modalidades. 

 Quando se trata de reduzir desperdícios e 

economizar energia, as principais recomendações 

incluem otimização do sistema motor-equipamento, 

substituição de motores superdimensionados, correção 

do fator de potência e redução dos picos de demanda.
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Eficiência energética no uso de 
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 Dos diversos tipos de motores elétricos existentes, 

o mais significativo no mercado brasileiro é o motor de 

indução trifásico, que utiliza 75% do consumo total de 

energia elétrica para força motriz. O volume anual de 

venda desses motores é bastante representativo. Dentre 

os diversos tipos de cargas acionados pelos motores 

elétricos as bombas representam um percentual 

bastante significativo. As bombas são máquinas 

hidráulicas que transmitem energia aos líquidos com 

a finalidade de transportá-los de um ponto para outro. 

Elas recebem energia de uma fonte motora, motores 

elétricos de indução, motores a combustão, rodas 

d’água, etc., e cedem parte desta energia aos fluidos 

sob a forma de energia de pressão, cinética ou de 

ambas, ou seja, as bombas aumentam a pressão sob os 

líquidos, a velocidade ou ambas. 

 Quanto aos consumidores, observam-se 

Nos sistemas de bombeamento hidráulico equipados com bombas de fluxo axial, radial ou misto, acionadas por 

motores elétricos de indução trifásicos, o método de regulagem da vazão através da variação da rotação, com 

o uso do conversor de frequência, é muito mais vantajoso do que o método tradicional, que é feito por meio da 

regulagem no registro, em razão da redução no consumo de energia elétrica e da demanda de potência ativa 

comparado com o acionamento por regulagem no registro. 

No presente trabalho foram realizadas medições em laboratório em um sistema de bombeamento hidráulico, com 

acionamento do motor através de um conversor de frequência Tri/Tri (entrada trifásica e saída trifásica) e através 

de um Mono/Tri (entrada monofásica e saída trifásica), na qual se variou a vazão de água por meio da variação da 

rotação do rotor da bomba com o objetivo de avaliar e comparar a eficiência energética de tais acionamentos.



57A
po

io

muitas dúvidas, quanto à utilização eficiente da energia 

elétrica e, principalmente, quanto à utilização de materiais 

e equipamentos adequados a suas respectivas cargas. Os 

conversores de frequência, por exemplo, muitas vezes são 

utilizados em locais não muito apropriados, ao mesmo tempo 

observam-se situações em que se justifica a sua utilização e, 

no entanto, não são utilizados. A prática do aproveitamento 

racional dos recursos elétricos disponíveis traduz-se em menos 

investimentos para os governos, concessionárias nos processos 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e 

menos impactos ambientais.

 Nas zonas rurais, distritos e vilarejos, distantes dos 

centros urbanos, geralmente, só são encontrados sistemas de 

distribuição monofilares com retorno por terra, ou seja, sistemas 

monofásicos. Nestes lugares, quando não existe geração própria 

de eletricidade, normalmente, só são usados motores elétricos 

de indução monofásicos nas máquinas e equipamentos que 

necessitam de força motriz. 

 Os motores elétricos de indução monofásicos possuem 

rendimento menor do que os motores elétricos de indução 

trifásicos e requerem mais manutenção. Para os motores elétricos 

de indução trifásicos convencionais de até 10 CV, o rendimento 

varia de 74% a 78%, enquanto, para os motores elétricos de 

indução monofásicos convencionais, varia de 67% a 76%. O uso 

do conversor de frequência Mono/Tri (entrada monofásica e saída 

trifásica) permite o acionamento de um motor elétrico de indução 

trifásico a partir de um sistema de suprimento monofásico. Tal 

qual o conversor de frequência Tri/Tri (entrada trifásica e saída 

trifásica) permite a programação de uma rampa de aceleração 

para suavizar a partida do motor. 

 Dessa forma, minimiza o afundamento de tensão, no sistema 

de suprimento de energia elétrica, provocado pela corrente de 

partida e, também, os efeitos danosos desta corrente sobre a 

vida útil do motor. Nos sistemas de bombeamento hidráulico 

equipados com bombas de fluxo axial, radial ou misto, acionadas 

por motores elétricos de indução trifásicos, o método de 

regulagem da vazão pela variação da rotação do rotor da bomba, 

com o uso do conversor de frequência, é muito mais vantajoso do 

que o método tradicional, que é feito pela regulagem no registro. 

 Com o uso do conversor de frequência, quando se reduz 

a rotação do rotor da bomba e, consequentemente a vazão, 

reduz-se, também, a altura manométrica, ao contrário do que 

acontece na regulagem no registro que quando se reduz a 

abertura do registro e, consequentemente a vazão, ocorre uma 

elevação na altura manométrica do sistema. Dessa forma, com o 

uso do conversor de frequência, na redução da vazão do sistema, 

obtêm-se uma redução no consumo de energia elétrica e na 

demanda de potência ativa muito maior do que na regulagem 

pelo registro. 

 A altura manométrica de um sistema elevatório representa 
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localizadas na canalização. Ela representa a energia necessária 

por unidade de peso de líquido, expressa em metros de coluna de 

líquido, para proporcionar uma determinada vazão por meio do 

sistema. Nesse contexto, o presente trabalho buscou-se avaliar e 

comparar a eficiência energética de um sistema de bombeamento 

hidráulico com controle da vazão por meio do método tradicional 

de regulagem da válvula em relação à utilização de conversores de 

frequência com entradas monofásica e trifásica e saídas trifásicas. 

Foram realizadas medições em laboratório de um sistema de 

bombeamento de água com bomba centrífuga, quando o motor 

da bomba foi acionado através de um conversor de frequência Tri/

Tri (entrada trifásica e saída trifásica) e quando foi acionado por 

um conversor de frequência Mono/Tri (entrada monofásica e saída 

trifásica) com a vazão sendo regulada pela variação da rotação do 

rotor da bomba variando-se a frequência de operação do conversor.

Materiais e métodos
 Os sistemas de acionamento do motor da bomba d’água, 

em conjunto com o motor elétrico e a bomba utilizada, bem 

como os métodos de controle da vazão usados nos referidos 

experimentos de laboratório do presente trabalho, são amplamente 

difundidos no acionamento e controle da vazão em sistemas de 

bombeamento hidráulico. Foi utilizado um sistema elevatório de 

água com bomba centrífuga, movimentada com motor elétrico 

de indução trifásico convencional de 1,5 CV, 3370 RPM. Este 

sistema possui um reservatório inferior e um reservatório superior 

com uma canalização de retorno do reservatório superior para 

o reservatório inferior. A altura de elevação do sistema é de 2,6 

metros como mostra a Figura 1.

 A bancada utilizada para simulação experimental em laboratório, 

mostrada na Figura 2, é plenamente automatizada pela utilização de 

Controlador Lógico Programável (CLP), possuindo Interface Homem 

Máquina (IHM) e Sistema Supervisório, possibilitando múltiplas 

maneiras de acionamento da carga em questão, objetivando a 

excelência na coleta de dados e nas alternativas de pesquisa. 

 Esta bancada viabiliza a utilização de motor de indução 

Standard ou de alto rendimento, assim como acionamento por 

partida direta (por meio de chave contatora) ou soft-starter ou, 

ainda, acionamento com controle analógico ou digital via 

conversor de frequência. Além disso, permite mobilidade no 

controle do fator de potência do barramento de entrada por meio 

da inserção opcional de bancos de capacitores fixos. A coleta das 

grandezas elétricas foi obtida através de um analisador de energia. 

As Tabelas 1, 2 e 3 contêm a especificação dos equipamentos 

utilizados para realização deste trabalho.

Figura 1 – Imagem do sistema elevatório, usado nos experimentos, 
existente no Laboratório de Eficiência Energética ELETROBRÁS/
PROCEL da UFMT.

Tabela 1 – DaDos Do moTor De inDução uTilizaDo

 Motor Weg Standard

Potência

Frequência

Tensão

Rendimento

Fator de

Rotação

Temp.

Ip / In

CAT

1,5 CV

60Hz

4,28 A /

78,5%

0,86

3.370 RPM

40°C

7,5

N

Tabela 2 – DaDos Da bomba uTilizaDa

BoMBa Centrífuga

Marca

Modelo

N° de

Potência

Tubo de

Tubo de

Rotação

Vedação

Roscas

MARK

DB

1

2CV

2”

1.½”

3500 RPM

Selo

BSP

Figura 2 – Imagem dos equipamentos da bancada de testes do 
laboratório de eficiência energética da UFMT, utilizada no 
experimento.
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ConverSor de frequênCia tri/tri

ConverSor de frequênCia Mono/tri

Marca

Modelo

Entrada F1

Entrada F3

Saída 

Motor

Proteção

Temp. Máxima

Marca

Modelo

Entrada V

VV

Entrada I

Saída V

Saída I

Motor

Proteção

DANFOSS

VLT 2800

1 x 220 – 240V – 15,2 A

3 x 200 – 240V – 7,6 A

6,8 A – 2,7 kVA

1,5kW

IP 20

45°C / 113°F

SIEMENS

SINAMICS G110 CPM 110 A/N

AAAAAAA110 COM 11

200-240 VAC ± 10%

1F AC: 19,7A – 47 a 63 Hz

3F AC: 0 – 230V

3F AC: 7,8 A – 0 a 650 Hz

1,5 kW

IP 20

 O equipamento utilizado nos estudos possibilitou a gravação 

de grandezas elétricas em tempo real para sistemas elétricos 

monofásicos, bifásicos e trifásicos. O MARH-21 recebe as 

informações de tensão e corrente e determina os valores para as 

tensões e correntes de fase e de linha, o fator de potência por fase 

e total, potências, energias, DHT de tensão e corrente, potência 

reativa total necessária para correção do fator de potência, 

sequência de fases, as demandas na ponta e fora da ponta por fase 

e totais, fator de deslocamento, etc. A Figura 3 apresenta o esquema 

de ligação do analisador de energia no sistema mencionado.

 Na bancada de testes, foram realizadas medições e registros 

das grandezas elétricas e das vazões de água proporcionadas pelos 

acionamentos distintos. Primeiro foi acionado o motor da bomba 

do sistema via contator, abrindo-se uma válvula eletromecânica 

computadorizada, existente na canalização do sistema, variando a 

abertura de 10% em 10% a partir de 20% até 100%. O tempo de 

operação do sistema em cada percentual de abertura da válvula foi 

de 10 minutos. Posteriormente, foram feitos mais dois experimentos 

com o motor da bomba do sistema sendo acionado, primeiro, com 

conversor de frequência Tri/Tri (entrada trifásica e saída trifásica) e 

variando-se a frequência de operação do conversor de 5 Hz em 5 Hz 

de 20 Hz a 60 Hz, foi simulado, experimentalmente, a regulagem 

da vazão através da variação da rotação do rotor da bomba. O 

tempo de operação do sistema em cada frequência também foi de 

10 minutos. Depois disso, foi realizado o outro experimento com 

o motor da bomba sendo acionado com conversor de freqüência 

Mono/Tri. Neste último foi adotado o mesmo procedimento 
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experimental que o anterior, com conversor de frequência Tri/Tri.

 Em cada experimento foi feita uma coleta dos dados 

registrados pela instrumentação. Com os dados coletados, foram 

construídos gráficos, com auxílio do MATLAB, e tabelas, a fim 

de facilitar a análise do comportamento do sistema em cada tipo 

de acionamento e método de regulagem da vazão d’água. Foram 

analisados a eficiência no uso da energia elétrica e os impactos 

causados sobre a qualidade da energia, objetivo deste trabalho.

Análise dos resultados
 O gráfico da Figura 4, elaborado a partir de dados coletados 

das experimentações de laboratório, mostra as potências ativas 

Figura 3 – Esquemas de ligação do analisador de energia na entrada e 
na saída dos conversores de frequência Mono/Tri e Tri/Tri.

Figura 4 – Potências ativas absorvidas da rede medidas na entrada de 
cada sistema de acionamento do motor da bomba.

em kW solicitadas do sistema de suprimento de energia elétrica 

na regulagem da vazão d’água pela válvula (registro) e na 

regulagem da vazão por meio da variação da rotação do rotor 

da bomba, com o uso dos conversores de frequência Mono/

Tri e Tri/Tri. Observa-se que, com o uso dos conversores de 

frequência, na redução da vazão do sistema, obtêm-se uma 

redução na demanda de potência ativa muito maior do que na 

regulagem por meio da válvula (registro).

 Observa-se, também, uma maior eficiência do conversor 
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(fechamento parcial do registro), com a 

redução da vazão, será necessária mais 

energia por unidade de peso de líquido 

para escoar a vazão requerida.

 Na regulagem da vazão pela variação 

da rotação do rotor da bomba, ao 

diminuir a rotação ocorre uma redução 

na vazão e na altura manométrica de 

elevação do sistema, sendo necessário, 

portanto, fornecer menos energia por 

unidade de peso, ao líquido que está 

escoando pelo sistema. Neste caso, 

a redução da altura manométrica 

ocorre porque a canalização não sofre 

alteração física com a redução da 

vazão, e as perdas de carga em uma 

canalização são proporcionais ao 

quadrado da vazão, conforme pode ser 

observado nas equações 1 e 2. Então, 

nesse método, reduzindo-se a vazão, 

ocorre uma redução nas perdas de carga 

na canalização e, portanto, na altura 

manométrica de elevação do sistema.

Altura manométrica = Altura geométrica + 

perdas de carga na canalização  (1)

H = he + k . Q²    (2)

 Em que:

• H = Altura manométrica;

• he = Altura geométrica;

• k = Constante da canalização;

• Q = Vazão que escoa pela canalização.

 Por todas estas razões, em termos 

de eficiência energética, o método de 

regulagem da vazão de descarga de sistemas 

Tabela 4 – poTênCias aTivas soliCiTaDas e perCenTuais De reDução Como uso Dos Conversores Tri/
Tri e mono/Tri em relação ao méToDo De regulagem Da vazão aTravés Da válvula (regisTro)

vazão 
(M³/h)

2,5

5

7,5

10

12,5

15

PotênCia ativa

SoliCitada

na regulageM

na válvula

(regiStro) (kW)

1,190

1,345

1,553

1,670

1,750

1,800

PotênCia ativa

SoliCitada na 
regulageM

na rotação da 
BoMBa CoM Conv.
 Mono/tri (kW)

0,170

0,250

0,410

0,680

1,085

1,440

PotênCia ativa

SoliCitada na

regulageM

na rotação da 
BoMBa CoM Conv.

tri/tri (kW)

0,140

0,235

0,400

0,710

1,170

1,835

PerCentual

de redução

da PotênCia

ativa CoM 
Conv. Mono/

tri (%)

85,714

81,413

73,599

59,281

38,000

20,000

PerCentual

de redução

da PotênCia

ativa CoM

Conv. tri/tri

(%)

88,235

82,528

74,243

57,485

33,143

-1,944
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a Mono/Tri nas vazões maiores, ou seja, 

nas frequências de operação mais altas.

 Na regulagem da vazão por meio 

da válvula (registro), à medida que 

se diminui o percentual de abertura 

da válvula (registro), ocorre uma 

diminuição da vazão, porém com 

um aumento da perda de carga 

localizada na canalização. Como a 

altura manométrica de elevação de um 

sistema é igual à altura geométrica, 

ou seja, o desnível mais as perdas de 

carga distribuídas e localizadas na 

canalização, com aumento da perda de 

carga localizada na válvula (registro), 

consequentemente, ocorrerá uma 

elevação da altura manométrica de 

elevação do sistema. Portanto, a variação 

da vazão de um sistema, quando se usa 

o método do percentual de abertura 

da válvula (registro), ocorre devido à 

mudança que acontece na característica 

física da canalização (aumento na perda 

de carga).

 A altura manométrica de um 

sistema elevatório representa a energia 

necessária por unidade de peso 

de líquido, expressa em metros de 

coluna de líquido, para escoar uma 

determinada vazão pelo sistema. No 

método de redução da vazão por meio 

do estrangulamento da canalização 
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Tabela 5 – Consumo Diário e anual De energia aTiva Com a vazão espeCifiCaDa

tiPo de

aCionaMento

Regulagem da vazão na válvula (registro),

acionamento via contator.

Regulagem da vazão através da rotação 

da bomba com o uso do conversor de

frequência Mono/Tri.

Regulagem da vazão através da rotação 

da bomba com o uso do conversor 

de frequência Tri/Tri.

Considerando-se um funcionamento

diário de 4 horas/dia,

durante 30 dias/mês, 

em um ano, 

com uma vazão de 10 m³/h

ConSuMo de energia ativa diário

e anual (kWh)

1,670 kW x 4 Horas = 6,680 kWh/Dia

6,680 x 30 x 12 = 2404,800 kWh/Ano

0,680 kW x 4 Horas = 2,720 kWh/Dia

2,720 x30 x 12 = 979,200 kWh/Ano

0,710 kW x 4 Horas = 2,840 kWh/Dia

2,840 x30 x 12 = 1022,400 kWh/Ano

elevatórios pela variação da rotação do rotor da bomba, com o uso 

do conversor de frequência, se mostra muito mais eficiente do que 

o método de regulagem por meio do percentual de abertura ou 

fechamento da válvula (registro).

 A Tabela 4 fornece a demanda de potência ativa, solicitada 

do sistema de suprimento de energia elétrica, na regulagem da 

vazão através da válvula (registro) e com o uso dos conversores 

de frequência Mono/Tri e Tri/Tri em algumas frequências de 

operação. Também fornece os percentuais de redução da potência 

ativa solicitada em relação ao método de regulagem da vazão 

através da válvula (registro).

 A Tabela 5 mostra o consumo de energia elétrica ativa (kWh) 

diário e anual. Foi considerado um funcionamento diário de 4 

horas/dia, durante 30 dias/mês, em um ano, com uma vazão de 

10 m³/h. O consumo diário de energia ativa em kWh é calculado 

pelo produto entre a potência ativa solicitada e as horas de 

funcionamento diárias da bomba na vazão exemplificada, 

segundo a Tabela 5. O consumo anual de energia ativa em kWh 

é calculado multiplicando-se o consumo diário pelos 30 dias do 

mês e pelos 12 meses do ano.
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 A Tabela 6 mostra que, para a vazão exemplificada, em 

relação ao método de regulagem da vazão através válvula 

(registro), há uma economia anual no consumo de energia 

elétrica entorno de 57% quando se usa conversor de frequência 

Tri/Tri e entorno de 59% quando se usa conversor de frequência 

Mono/Tri. Nos experimentos de laboratório, em relação ao 

conversor de frequência Tri/Tri, o conversor de frequência Mono/

Tri apresentou melhor eficiência nas vazões maiores e uma 

eficiência um pouco inferior nas vazões menores, conforme 

pode ser observado no gráfico da Figura 4 e na Tabela 4.

 Portanto, em termos de eficiência no uso da energia elétrica, 

num sistema de bombeamento hidráulico, com o método de 

regulagem da vazão através da variação da rotação do rotor da 

bomba, com o uso do conversor de frequência, na redução da 

vazão, consegue-se uma redução na demanda de potência ativa 

e no consumo de energia elétrica muito maior do que com o 

Tabela 6 – eConomia De energia anual

tiPo de

aCionaMento do

Motor da BoMBa do

SiSteMa

Contator 

Conversor Mono/Tri

Conversor Tri/Tri

ConSuMo

anual eM

(kWh/ano)

2404,800

979,200

1022,400

PerCentual de

eConoMia de energia

eM relação ao

aCionaMento

-

59,281%

57,485%

método de regulagem por meio da válvula (registro).

Conclusão
 O presente trabalho apresenta os resultados de uma análise 

experimental de acionamento de um sistema de bombeamento 

hidráulico: acionando-se o motor da bomba do sistema por 

chave contatora, com a regulagem da vazão sendo feita 

pela válvula (registro) e acionando-se o motor da bomba do 

sistema por conversores de frequência Tri/Tri e Mono/Tri, com 

a regulagem da vazão sendo feita pela variação da rotação do 

rotor da bomba.

 Foram analisados, pelos dados coletados nas experimentações, 

a demanda de potência ativa solicitada (kW) e o consumo de 

energia elétrica ativa (kWh) nos acionamentos especificados. Os 

resultados alcançados mostram que, com o uso dos conversores 

de frequência, na redução da vazão, houve uma economia no 

consumo de energia elétrica ativa e na demanda de potência 

ativa solicitada em comparação com os valores encontrados no 

acionamento via contator, onde a redução da vazão foi feita por 

meio da válvula.

 Dessa forma, o método de regulagem da vazão com o uso 

dos conversores de frequência, em termos de eficiência no uso 

da energia elétrica, mostrou ser muito melhor que o método 

de regulagem na válvula. O conversor de freqüência Mono/Efi
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Tri apresentou uma eficiência bem melhor que o conversor de 

frequência Tri/Tri nas frequências de operação de 55 Hz e 60 Hz.

 Um estudo está sendo realizado a respeito dos impactos 

causados pelos conversores de frequência Tri/Tri e Mono/Tri 

sobre a qualidade da energia elétrica e o uso de filtros de linha 

para mitigá-los.
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