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RESUMO: Aumentar a eficiência energética de um sistema de bombeamento com a utilização dos
recursos de automação oferecidos pelos modernos inversores de frequência, e a variação de
velocidade. O artigo tem objetivo de se aprofundar na aplicação de inversores de frequência utilizados
de forma ampla no bombeamento de água e esgoto para melhorias de desempenho do sistema e da
economia de energia. Existe hoje uma mudança de conceitos que vão além da variação de velocidade,
da partida suave e do fator de potência. A expectativa é a de um sistema de bombeamento
automatizado economizar mais energia elétrica que os atuais, sendo assim mais flexível e confiável.
Espera-se que que as inovações oferecidas por estes equipamentos venham a fazer parte de soluções
que aumentam a eficiência energética.
PALAVRAS–CHAVE: Eficiência Energética. Inversor de Frequência. Bombeamento Automatizado.
SUSTAINABILITY WITH ENERGY SAVINGS IN WATER FLOW WITH AJUSTABLE
ABSTRACT: Increasing the energy efficiency of a pumping system with the use of automation
features offered by modern frequency converters, and the speed variation. The article has aimed to
deepen the application of frequency inverters widely used in pumping water and sewer improvements
to system performance and power savings. Today there is a change of concepts that go beyond the
speed variation, the soft start and power factor. The expectation is an automated pumping save more
electricity than today, thus being more flexible and reliable. It is expected that the innovations provided
by these devices may be part of solutions that increase energy efficiency.
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INTRODUÇÃO: Foram introduzidas neste trabalho algumas técnicas para obter o máximo de
economia de eletricidade e com isto ter recursos para investimentos e melhoria das tarifas públicas,
assim levar estes benefícios para um número maior da população e em muitos casos a 100% das
residências atendidas por um município. Os inversores de frequência sempre ofereceram ganho em
retorno de investimento e eficiência dos bombeamentos de água. Foi empregado como um sistema de
partida suave sem o inconveniente das altas correntes de partidas exigidas pelos motores, vencendo a
inércia e atingindo a velocidade nominal, viabilizando a aplicação sem exigir de modo excessivo da
rede elétrica que em alguns casos provocava uma subtensão, assim ocasionando interferência. Estas
foram razões que levaram as empresas buscarem um aliado para racionalizar o uso da energia elétrica
com sustentabilidade. Pretende-se então, aprofundar um estudo sobre os inversores de frequência, que
deixaram de ser apenas um equipamento de variação de velocidade e de economia de energia para
fazer parte de um sistema integrado de automação e controle, e utilizar de seus recursos de hardware e
software avançados. Como a utilização do inversor de frequência está disseminada no saneamento,
tem-se um objetivo de tirar proveito de seus recursos, melhorar o desempenho nos sistemas de
bombeamento da água e do esgoto, economizar energia elétrica, mão de obra, manutenção e aumentar
a eficiência e a disponibilidade. Quando se pensa que já se usufruiu de tudo que um inversor de
frequência pode oferecer, há uma acomodação e não se vai à busca de novos desafios, até quando o
assunto é automatizar. Quando se fala que para tudo tem solução, no caso da automação dos sistemas
de bombeamento de água e esgoto não é diferente, leva-se em conta que para as grandes empresas de

saneamento o custo da tecnologia não é problema, há de se preocupar com as empresas menores, que
são a maioria e as que pouco possuem recursos para aplicação em projetos de melhorias e precisam se
modernizar, melhorar seu desempenho, aumentar a sua eficiência energética e de sustentabilidade.
Sustentabilidade com economia de energia elétrica virou um tema recorrente e que se faz presente em
toda parte do mundo, como à escassez de água doce, domina o noticiário tanto público como
científico, e todos estão empenhados em divulgar e conscientizar a necessidade de se economizar tanto
água como energia elétrica, combater os desperdícios de ambos em que na maioria dos casos estão
ligados. 2 Inversor de Freqüência: A evolução do inversor de frequência se dava a cada necessidade
de melhorar seu desempenho, quer seja no controle preciso do motor, recursos digitais e analógicos,
hardware mais compactos, softwares inteligentes e amigáveis na sua utilização, e atingir o estado da
arte. Para o controle a velocidade do motor utilizava-se a tensão sobre a frequência de forma fixa e
programável, conhecida como função escalar, que perdia o torque à medida que a velocidade baixava,
deste modo compromete uma série de aplicações. A função escalar permanece presente devido ser
utilizada em alguns casos. Para atender as necessidades de se manter o torque em velocidade de 0
RPM até a nominal do motor, foi desenvolvida uma nova técnica de controle, que tem como base de
controle os dados coletados do motor a ser acionado pelo próprio inversor de frequência que armazena
na memória e a utiliza para fazer o controle do fluxo magnético através de comparação de modelos
matemáticos, assim dispara vetores para manter o motor controlado, conhecida como controle vetorial.
Esta forma de controle aperfeiçoa o desempenho do motor que realiza o mesmo trabalho e consome
uma quantidade menor de corrente elétrica, assim contribui para a economia de energia elétrica.
Sofisticados softwares foram desenvolvidos, pois foram utilizados os conhecimentos acumulados
durante anos e aplicado em novos recursos, de forma especial para o acionamento de bombas
centrífugas, que cada desenvolvimento envolve a economia de energia elétrica, entre tantos outros.
Dotado de entradas e saídas programáveis, o inversor de frequência ganha espaço na automação de
sistemas industriais em geral e nos sistemas de bombeamento de água e esgoto, com um CLP interno
executa inúmeras funções com autonomia sem necessidade de periféricos. Todas as entradas e saídas,
digitais, analógicas e a relé, são programáveis de modo a proporcionar interação com o processo,
inclusive para a proteção real do motor através de entrada de sensores de temperatura. É possível
enviar informações, receber comandos, executar funções de fontes externas e intertravamentos de
segurança. Em aplicações de modo que a parada de um equipamento acionado por um motor elétrico
tem que ser em tempo menor que a inércia do conjunto, a instalação de sistemas de freio se faz
necessário. Com o inversor de frequência esta frenagem é feita sem freio externo, o motor acionado
recebe uma injeção de corrente contínua que atuará como freio e segura a carga conforme programado.
A função aceleração/desaceleração sempre existiu e é importante, tanto para o controle de processos
como para a durabilidade dos componentes que estão entre a carga e o motor. Em sistemas de
bombeamentos é utilizada para o enchimento lento das tubulações quando da partida dos motores, e na
parada lenta das bombas para evitar o golpe de aríete. Para desaceleração de cargas com alta inércia,
em alguns casos é necessário o uso de frenagem. 3 Problemas: O inversor de frequência passou a
substituir também equipamentos eletromecânicos cujo princípio de funcionamento utiliza a variação
eletromagnética, conhecido como variador eletromagnético de velocidade, solução adotada em grande
escala pela indústria antes do aparecimento do inversor de frequência, que sepultou o variador
eletromagnético por este ser um equipamento de baixa precisão de velocidade, de desperdício de
energia elétrica e de elevado custo de manutenção e seu uso foi abandonado na Europa. Substituiu
outros tipos de variadores de velocidade por motor de indução do tipo gaiola de esquilo, com grandes
vantagens de custo/benefício na utilização de motor e inversor de frequência. No saneamento básico a
aplicação do inversor de frequência começou tímida, ainda não havia a preocupação com uso racional
da água e com a economia de energia elétrica, assim esta subsidiada e de baixo custo. A partir da
escassez de energia elétrica os subsídios foram retirados e o custo se elevava e obrigava o setor de
saneamento a economizar de forma que buscasse alternativas de reduzir o consumo sem ter que
reduzir a produção. Foi possível atingir uma redução significativa com o uso do inversor de frequência
nos sistemas de bombeamento, então sido adotado para os casos onde haja bombeamento. O emprego
eficaz do inversor de frequência em sistemas de bombeamento de água e esgoto é assunto atual nas
discussões sobre eficiência energética em sistemas de abastecimento de água. Entre os problemas que
ocorria com a aplicação do inversor de frequência foi o da queima de motores de baixa isolação,
devido aos altos picos de tensão pelo efeito capacitivo dos cabos que chega aos terminais do motor,

devido a isto, os fabricantes desenvolveram motores de maior isolação adequados às necessidades das
aplicações com inversor de frequência que resolveu o problema com cabos do motor de curta e média
distância, para cabos do motor de longa distância desenvolveram-se filtros na saída para o motor, para
minimizar o efeito capacitivo e evitar os picos de tensão aos terminais do motor. Outro problema foi o
da interferência do inversor de frequência na rede elétrica devido às harmônicas geradas ser prejudicial
à qualidade da energia elétrica, o que levou ao desenvolvimento de filtros também para a alimentação
do inversor de frequência, para evitar que as harmônicas prejudiciais se espalhem pela rede elétrica. A
interferência eletromagnética do inversor de frequência em outros equipamentos eletrônicos próximos,
devido à emissão de ondas transmitidas pelo ar, levou autoridades a implantar normas que regulassem
estas emissões conhecidas como EMC ou CEM (compatibilidade eletromagnética), assim exigisse que
os fabricantes se enquadrassem nestas normas, de forma a não permitir a instalação de inversores de
frequência sem este selo. O sistema de aterramento das instalações dos painéis elétricos de
acionamento dos motores foi um problema quando da instalação dos primeiros inversores de
frequência, não estavam preparados de forma adequada para aterramento de equipamento
eletroeletrônico, assim interferia no seu funcionamento e provocava a queima de inversores de
frequência com pouco tempo de uso. Por ser um equipamento eletrônico, o inversor de frequência tem
de ser colocado em um local que a qualidade do ar ambiente seja compatível a seu funcionamento,
assim conservado longe de sujeira e de ar contaminado, porém alguns foram instalados em ambientes
sujos e agressivos, que causam problemas de funcionamento e até perdas por corrosão das placas
eletrônicas e exigiam a sua mudança para um ambiente limpo ou até limpar o ambiente e filtrar o ar
onde estaria instalado. Ambientes com pó condutivo e/ou úmido são os que mais destroem inversor de
frequência. O motor elétrico de gaiola de esquilo mais usado é o que possui ventilador fixo em seu
próprio eixo para exercer a refrigeração do motor, dimensionado para ter o máximo de rendimento e
capacidade de refrigerar na velocidade nominal do motor. Quando acionados com inversor de
frequência para trabalhar por longo período em baixa rotação podem queimar por sobreaquecimento
devido à baixa rotação do ventilador, devem ser substituídos por motores que possuem a ventilação
forçada movida por outro motor independente, para trabalhar em toda faixa de velocidade sem
sobreaquecerem.
MATERIAL E MÉTODOS: A instalação de inversor de frequência nos sistemas de bombeamento
de água e esgoto nas empresas de saneamento requer um planejamento das condições de operação para
atingir os objetivos de desempenho e eficiência energética com sustentabilidade. Pretende-se dar uma
contribuição técnica e econômica da otimização dos sistemas de bombeamento e tratamento de água e
de esgoto. São analisadas as condições de operação existentes para a proposta de torna-las ainda mais
eficientes. Algumas instalações de sistemas de bombeamento de água e esgoto são novas e incorpora
as tecnologias recentes com eficiência energética. Porém, instalações antigas, ineficientes permanecem
dentro das empresas de saneamento. Melhorar estas instalações poderá apresentar um aumento
significante de economia de água, energia elétrica, produtividade, confiabilidade e disponibilidade. O
ritmo lento em que o capital retorna a falta de recursos financeiros e técnicos, e as limitações na
capacidade das empresas, de forma especiais pequenas e médias empresas, de acessar e absorver
informação tecnológica são os principais obstáculos para a plena aplicação da atenuação das opções
disponíveis. Os estudos sobre a aplicação do inversor de frequência para a redução do consumo de
energia elétrica e aumento da eficiência do sistema se aprofundam, de forma a procurar e melhorar as
especificações de bombas e equipamentos. Uma pequena amostra do caso de Jabotical SP que se
encontra publicado e que deve ser visto com exemplo na automação de pequenas instalações. A
execução das melhorias propostas com a utilização de inversor de frequência são executáveis devido
ao baixo investimento e o rápido retorno do capital investido. Assim como não necessita de grandes
projetos e estudos para a sua implantação e operação, pode ser gerida pelo próprio corpo técnico da
empresa de forma a viabilizar a pequena e média automação de sistemas de bombeamento e
tratamento de água e esgoto.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Para considerar o que se foi aprofundado e que a contribuição do
inversor de frequência no aumento da eficiência energética, na melhoria do sistema operacional e no
controle de perdas, realizou-se a comparação de estudos para mostrar que a automação pode começar e
terminar com o inversor de frequência e seus próprios recursos. Os ganhos com as melhorias propostas
com a utilização de inversor de frequência na economia de energia elétrica, é o elo que ligará os

próximos projetos na confirmação que poderá ir além de variar a rotação de uma bomba e fazer parte
da otimização de um sistema com a utilização dos seus recursos. Em todos os casos de implantação do
inversor de frequência para economia de energia elétrica o sucesso está em todos eles de forma a
incluir as melhorias dos sistemas.
CONCLUSÕES: O inversor de frequência com softwares específicos para utilização em sistemas de
bombeamento de água e de esgoto tem a contribuir com as melhorias desejadas, informando sobre a
manutenção preventiva do inversor de frequência e da bomba com base nas horas trabalhadas através
de relógio interno, ou melhoria da eficiência energética e utiliza as funções avançadas de otimização
de energia. Por meio de diagnóstico o inversor de frequência ajuda a identificar problemas ou
alterações de desempenho no sistema de bombeamento e sugere soluções que facilitam a operação,
com recurso para prevenir o funcionamento com bomba seca e cavitação da bomba. A instalação de
um medidor de vazão poderá ser substituída pela função de cálculo de fluxo interna do inversor de
frequência para controle do processo. Diante de um agrupamento de bombas poderá também haver um
aumento da eficiência energética, de modo que uma instalação de bombas de elevada capacidade
durante o dia e menores durante a noite trabalham próximas do seu ponto de eficiência controladas
pelo inversor de frequência, ou pelo descanso da bomba durante a noite quando o consumo de água
diminui o inversor de frequência detecta a queda de pressão nas tubulações e aumenta a pressão antes
de parar a bomba, e o bombeamento é retomado quando a pressão fica inferior ao nível mínimo. A
função de controle de nível usada para controlar os tanques de armazenamento de esgotos e com
rampas rápidas de aceleração mantém as tubulações limpas, e o inversor de frequência pode controlar
até 8 bombas. Prevenir o entupimento de bombas e tubulações no bombeamento de esgoto é um
recurso importante disponível no inversor de frequência, evita a queima de motores ou atuação das
proteções quando isto ocorre. O inversor de frequência com recursos específicos para utilização nos
sistemas de bombeamento de água e esgoto substitui os inversor de frequência padrão ou standard,
com vantagens no controle, operação e monitoramento, com aumento da eficiência energética e
economia dos investimentos em equipamentos dispensáveis.
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