
Inversores de front end ativo: 
Menos harmônicas, mais economia de energia
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1.0 Evolução dos VFDs
Quando os inversores de frequência (VFDs) chegaram ao cenário industrial no fim da 
década de 1950, eles eram difíceis de manejar, pouco confiáveis e caros. Hoje em dia, 
no entanto, eles são os preceptores indispensáveis que ajudam a gerenciar e controlar 
motores elétricos no chão-de-fábrica.

Os VFDs continuam evoluindo com a nova geração de soluções de front end ativo 
para inversores CA de baixa tensão. Para os usuários industriais, a tecnologia de front 
end ativo (AFE) representa ganhos significativos no controle de produção, economias 
de custo, regeneração de energia e redução harmônica. É importante compreender 
os princípios básicos de controle do motor, frequência variável e inversores de baixa 
tensão para poder apreciar esses ganhos.

2.0 Controle básico do motor
Os VFDs controlam uma ampla gama de variáveis nas máquinas elétricas — aceleração 
e velocidade operacional, fluxo, monitoração, pressão, temperatura, tensão, torque e 
demandas de energia. Eles dispõem de processos industriais avançados e rápidos e 
melhorias de qualidade. O resultado disso é a popularização de seu uso.

Os VFDs podem ser classificados, grosso modo, em tipos regenerativo e não 
regenerativo. Um VFD não regenerativo típico pode ser obtido usando uma ponte  
retificadora trifásica ou de seis pulsos com diodos ou SCRs para conversão de potência 
CA-CC de front end. Os inversores não regenerativos estão disponíveis com um 
afogador do indutor CC no circuito e um kit de reator de linha de entrada opcional, 
conforme exibido na Figura 1.

Os benefícios tradicionais dos VFDs são:

•   prolongamento da vida do motor por meio da atenuação das funções de partida/
parada, corrente do controlador e da redução do desgaste

•   melhora do controle de qualidade decorrente da atenuação do torque do motor

•   Remoção dos componentes do acionamento mecânico 

•   Redução do consumo de energia por meio da diminuição da demanda de carga de 
ventiladores, bombas e compressores

•   Melhora do fator de potência, reduzindo o risco para o sistema de alimentação 
elétrica e atendendo às normas do setor 

Os inversores modernos com a tecnologia de front end ativo, são capazes de trazer 
benefícios adicionais, como regeneração de energia ou redução harmônica.

Figura 1: arquitetura dos inversores não regenerativos PowerFlex 755
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3.0 Inversores de baixa tensão para aplicações de alta 
demanda 
Os motores elétricos são um dos grandes responsáveis pelo consumo de energia nas 
aplicações industriais, consumindo cerca de um quarto da energia elétrica no mundo 
todo.

Em uma tentativa de reduzir esse custo significativo de produção, mais produtores 
industriais estão instalando os VFDs para controlar tudo, desde dispositivos até 
compressores.

Os VFDs oferecem valor em todos os setores industriais. Visto que os VFDs de baixa 
tensão são capazes de ajustar a velocidade do motor conforme a necessidade, eles são 
valiosos para as indústrias de alta demanda ou aplicações, incluindo os inversores que 
fazem uso de sistemas de perfuração pneumáticos ou hidráulicos.

Alguns dos maiores benefícios da economia de energia aumentam nas aplicações 
intensivas de energia ou de alta demanda e nas máquinas usadas em metais e 
mineração, estações de tratamento de efluentes, guindastes e guinchos, centrífugas, 
pneus e borracha e petróleo e gás. Nessas aplicações, os inversores CA de baixa tensão 
controlam o torque e a velocidade do motor, reduzindo o estresse mecânico e os danos 
à máquina.

Os VFDs estão disponíveis em diversas tensões e classificações. Os inversores de baixa 
tensão, que operam sob tensão igual ou inferior a 690 V, são normalmente usados 
para ajustar a velocidade e o torque dos motores CA padrão. Esses inversores ajudam 
os usuários industriais a obter o desempenho de alta eficiência da máquina com 
frequência e tensão reduzidas, o que torna a máquina mais eficiente em termos de 
energia.

4.0 Inversores AFE possibilitam a economia de energia e a 
redução harmônica
Nos últimos anos, diversos avanços técnicos — na tecnologia eletrônica de potência, 
topologias e controle de hardware e software — melhoraram substancialmente o 
desempenho e a precisão dos VFDs de baixa tensão.

Os VFDs com tecnologia AFE integrada, também chamados de inversores regenerativos, 
tiram o máximo proveito da nova tecnologia oferecendo recursos de regeneração de 
energia industrial e redução harmônica na corrente de entrada. Tornou-se comum para 
os usuários industriais de hoje em dia instalar os AFEs no lugar dos retificadores de 
12 pulsos.

A maioria dos sistemas de acionamento AFE consiste em um inversor de frequência 
com um controlador de front end ativo. Os sistemas de acionamento oferecem filtro 
EMC, que proporciona uma distorção harmônica na corrente de entrada mais baixa que 
a dos retificadores tradicionais.

Normalmente, os retificadores de 12 pulsos reduzem a distorção harmônica total para 
10%, em comparação com os 3% dos inversores AFE. Os valores, no entanto, podem 
variar dependendo da distorção, desequilíbrio e impedância da fonte de tensão. O 
motivo: os retificadores tradicionais tratam passivamente as harmônicas, filtrando-as 
assim que surgem.

Já os inversores AFE ajudam ativamente a impedir que as distorções harmônicas 
detectadas dentro do inversor entrem e afetem a rede elétrica maior. Através do 
contra ataque contínuo às harmônicas geradas pela corrente não lineares geradas 
no inversor, o filtro ativo mantêm as harmônicas dentro dois limites especificados, 
independentemente das flutuações de tensão na entrada.
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A figura 2 abaixo mostra um exemplo de distorção harmônica em um inversor não 
regenerativo em comparação com a distorção controlada por um inversor regenerativo. 
Múltiplas variáveis nas aplicações em campo, que vão desde tipos de cargas até tensão 
de alimentação, influenciarão os resultados reais.

Em um inversor AFE, o retificador é implantado utilizando uma etapa de comutação 
ativa. Geralmente, os inversores baseados em IGBT utilizam duas partes de potência. 
Um retificador ativo reduz a distorção harmônica por meio do consumo de correntes 
quase senoidais da rede elétrica. Enquanto a maioria dos inversores não ativos 
criam harmônicas que produzem distorção, o inversor AFE com retificador cria o 
cancelamento delas.

A figura 3 abaixo mostra um exemplo da arquitetura dos inversores PowerFlex® 755T 
com inversores consecutivos isolados pelos capacitores de barramento de CC. É comum 
utilizar um filtro LCL na entrada do inversor AFE para filtragem de ruído.

Os inversores AFE também ajudam os usuários industriais na economia de espaço e 
simplificação da instalação. O equipamento do filtro passivo pode pesar no máximo 
500 libras, apresentando possíveis desafios de espaço dentro dos painéis e no chão-
de-fábrica. Pode ser difícil instalar ou movimentá-lo. Os inversores AFE oferecem 
filtros fechados, o que diminui a necessidade de investir em dispositivos externos 
complicados e caros.

Figura 2: perfil harmônico na corrente de entrada dos VFDs regenerativos (direita) e não regenerativos (esquerda)

Figura 3: arquitetura dos inversores PowerFlex 755T
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5.0 Redução da distorção de acordo com as normas
Os VFDs são cargas não lineares no sistema de alimentação que podem consumir 
correntes em descargas breves e não contínuas. Esta forma aleatória de corrente retorna 
à fonte, provocando a mudança da capacidade da entrada CA: ela sobrepõe novas 
formas de onda que são múltiplas (harmônicas) do sinal original.

As aplicações industriais que produzem correntes harmônicas significativas, como 
bombeamento e perfuração, são as primeiras candidatas à redução harmônica. 
Essas correntes podem afetar negativamente a durabilidade do equipamento e do 
desempenho. Além disso, elas podem alterar a tensão aplicada.

Para reduzir a distorção harmônica e de tensão de modo eficaz — e para otimizar a 
qualidade de alimentação dentro da instalação e no sistema de instalações elétricas — 
a redução harmônica deve ser implementada próxima à fonte da harmônica, ou seja, 
próxima à carga ou acima do ponto em que o equipamento está conectado no sistema 
elétrico.

O impacto da corrente harmônica pode ser sentido além do chão-de-fábrica e pode ter 
um efeito adverso sobre os clientes da companhia de energia que compartilham a rede. 
Por isso, as companhias de energia costumam impor limites de distorção harmônica 
para seus clientes, inclusive para os fabricantes de VFD.

As diretrizes sobre harmônicas são fundamentadas nas normas IEC e IEEE. A norma 
IEEE 519 apresenta práticas industriais recomendadas e os requisitos para controle em 
sistemas de alimentação elétrica. Os fabricantes não podem exceder os níveis máximos 
especificados de distorção harmônica total (THD) da tensão e da corrente. As normas 
também definem a contribuição máxima recomendada de qualquer harmônica 
individual.

Os limites de corrente e tensão estipulados pela norma estão resumidos a seguir, nas 
tabelas 1 e 2:

É importante entender que a quantidade permitida de distorção da corrente depende 
da razão da corrente de curto circuito disponível no sistema de distribuição (ISC — 
corrente de curto circuito máxima disponível no ponto acoplamento comum, PCC), 
para a corrente de carga máxima da fábrica (IL — a corrente de carga máxima no PCC).

Tensão do 
barramento V no PCC

Harmônica individual 
(%)

Distorção harmônica total THD 
(%)

V ≤ 1,0 kV 5,0 8,0

1 kV < V ≤ 69 kV 3,0 5,0

69 kV < V ≤ 161 kV 1,5 2,5

161 kV < V 1,0 1,5

Tabela 1: limites de distorção de tensão de acordo com a IEEE-519-2014

Distorção de corrente harmônica máxima na porcentagem da IL

Ordem da harmônica individual (harmônicas ímpares)
ISC/IL 3 ≤ h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35 35 ≤ h ≤ 50 TDD

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

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

50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0

100 < 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0

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

Tabela 2: limites máximos de distorção de corrente harmônica na porcentagem da IL de acordo com a IEEE 519-2014
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6.0 AFEs e regeneração de energia
Enquanto alguns produtores preferem os AFEs devido à sua eficácia na redução de distorção harmônica, outros priorizam 
sua capacidade de retornar energia à fonte de alimentação de entrada por meio da frenagem regenerativa.

Durante o processo de frenagem do motor, a carga aciona o motor mais rápido que a velocidade síncrona. Assim, o motor 
se torna um verdadeiro gerador de energia. Tradicionalmente, os produtores instalavam e mantinham os maiores bancos 
do resistor para dissipar o calor gerado pela frenagem. As próprias resistências de frenagem podem ser a fonte de calor 
indesejado e exigir manutenção e limpeza frequentes.

Mas os inversores com capacidades regenerativas integradas podem recuperar o excesso de energia que seria perdida em 
outros casos, diminuindo a necessidade de resistores de frenagem e equipamento de arrefecimento e os custos associados 
à fiação, trabalho de instalação e manutenção.

Ao converter a energia mecânica produzida pelo motor e carga conectada em energia elétrica, os inversores regenerativos 
podem devolver a energia elétrica excedente à fonte de alimentação. Os usuários industriais podem, então, devolver 
a energia recuperada ao motor CA ou à instalação, ou até mesmo reutilizá-la para acionar as bombas ou resfriar os 
ventiladores, por exemplo. A tecnologia AFE pode fornecer tanto energia regenerativa como automotiva, ao passo que 
mantém o fator de potência próximo do inversor.

Os inversores regenerativos são eficazes em aplicações que exigem cargas de alta inércia e recuperação. A título de 
exemplo, temos os guindastes e as operações de elevação, que exigem frenagens frequentes durante o carregamento, e as 
correias transportadoras utilizadas no processo de montagem de peças.

Ao recuperar a energia da frenagem do motor, os inversores regenerativos ajudam os produtores a reduzirem o consumo 
de energia e são significativamente mais eficientes em termos de energia do que a frenagem resistiva.

7.0 Inversores AFE PowerFlex®
Os inversores e os fornecimentos de barramentos PowerFlex® 755T utilizam a tecnologia de front end ativo para fornecer 
redução harmônica integrada e correção do fator de potência, regeneração de energia e soluções de barramento comum. 
Os sistemas de barramento comum permitem a conexão de diferentes tipos de VFDs, servo-drives e outros componentes 
de potência ao mesmo barramento de CC.

Os inversores são destinados à melhoria da eficiência energética, redução dos custos de energia e à diminuição dos 
problemas de distribuição de alimentação nos usos industriais. Eles também atendem às normas CE e IEEE 519.


