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Área para digitar questões e comentários  -
respostas no final da apresentação
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REGRAS DO WEBINAR:
• Perguntas e/ou comentários são feitas unicamente por escrito, utilizando-se o campo 

apropriado;

• Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o desenvolvimento da 
apresentação, mas serão respondidas somente após o final da mesma;

• Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo disponível, 
algumas perguntas fiquem sem resposta durante o webinar; 

• Se houver interrupção inesperada do webinar, certifique-se que sua conexão com a 
internet está funcionando normalmente e tente novamente a conexão;

• Será emitido certificado de participação no webinar. Somente quem não se inscreveu 
previamente no webinar, favor digitar e-mail na janela de bate-papo.



PALESTRANTE: Eng. José Starosta
- Especialista em Qualidade de Energia

- Presidente da ABESCO - Associação Brasileira das 
Empresas de Serviços de Conservação de Energia
- Diretor da Ação Engenharia.



Compensação de 
afundamentos de tensão na 
partida de motores com uso 
de compensadores estáticos 

de energia reativa .



O Problema

• Correntes de partida de motores apresentam importantes 
componentes reativas com valores desde 3 à 8 vezes os 
valores nominais da situação de regime, por um período 
típico da ordem de dezenas a centenas de ciclos. 

• Da mesma forma que nos transformadores, estas 
correntes são independentes da carga e assumem estes 
altos valores em função do modelo da impedância, no 
caso do motor. 

• Como consequência desta corrente, o barramento e a 
instalação onde o motor está ligado, será submetido a um 
afundamento de tensão, cuja severidade dependerá 
justamente da potencia de curto circuito (da fonte) e do 
ponto de conexão.



O que ocorre



E o que se observa

• A demanda de energia reativa solicitada pelos motores 
na partida quando não fornecida adequadamente pela 
fonte de alimentação causa afundamento de tensão, 
podendo provocar interferências em outras cargas ou 
mesmo abortar a partida do próprio motor.

• Caso a partida não seja bem sucedida, o contator abrirá 
com corrente bem superior à sua capacidade nominal. 
Notar que a provável danificação dos contatos do 
dispositivo de partida é devido a incompatibilidade 
fonte/carga e não devido a defeito no dispositivo. 



A solução

• De forma a atenuar este fenômeno, umas das possíveis soluções é a 
injeção de energia reativa através de compensadores estáticos, no 
mesmo instante em que o motor está partindo; 

• A energia reativa consumida pelo motor durante a partida é 
fornecida pela fonte (concessionária) e complementada por fonte 
de reativos externa, no mesmo instante e em proporção 
controlada, de forma a reduzir o efeito do afundamento de tensão. 

• Quanto maior for a parcela do reativo injetado pelo compensador, 
menor será o afundamento de tensão experimentado. Caso o todo 
o reativo consumido seja fornecido não haverá afundamento.

• Na pratica e por razões economicas, o ideal é injetar apenas os 
valores que compensem o reativo de forma a manter a tensão em 
níveis toleráveis.



• O equipamento pode não se tratar de um compensador de energia reativo 
clássico que opera fundamentalmente durante o regime da carga, mas um 
equipamento especialmente desenhado para operar durante a partida de cargas 
que demandam consideráveis valores de energia reativa, nada impedindo que os 
dois equipamentos possam operar simultaneamente.

• Concepção do sistema é idêntica ao compensador estático de energia reativa:

– Controlador+ Acionamento Estático + Capacitores ( e filtros)

– Pode apresentar limitação de operação em 100% da carga. (tempo de operação + 
tempo de resfriamento).

– Tempo de resposta de 1 ciclo



Compensação Reativa X métodos clássicos

• As técnicas usuais de redução de afundamentos são os dispositivos 
de redução de corrente de partida como as chaves compensadoras, 
estrelas –triangulo, dispositivos de partida suave e inversores.

• A compensação reativa na partida pode operar como alternativa ou 
mesmo como  complemento às técnicas clássicas, quando se faz 
necessário maior torque na partida não proporcionado pela fonte.

• Outra possibilidade são decorrentes de mudanças de fontes (fontes 
de reserva como geradores) para acionamento de cargas acionadas 
normalmente por fontes de maior potencia de curto circuito.

• Outra situação é a partida de motores acima de 500 HP, que 
envolvem grandes volumes de energia reativa

• É possível  ainda se partir vários motores com o mesmo sistema.



Modo de operação

• A operação é também semelhante, tomando-se informação do comportamento 
da carga e da rede, através de transformadores de corrente adequadamente 
instalados, como ilustrado na figura 1, ou na figura 2 com o uso de transformador 
para injeção de reativo em tensões superiores.



Solução combinada



El Porvenir Station

• Powered by 34.5kV

• 3 pumps of 500HP
– 1 additional 300HP pump (to 

be replaced soon) non in 
production

• Currently daily pumping 
400.000 barrels of oil

• Target: 500.000 barrels per 
day

• Each Siemens pump has its 
own soft starter and fixed 
capacitor bank



Pumps

Fixed capacitor 

banks



O problema

• Depois da segunda bomba operando, a terceira “não entrava”



Partida sem sucesso da terceira bomba



Partida da terceira bomba 



Preparação da Instalação
EQ1500:125:12-480.60-P14



Sistema instalado



Operando com sucesso compensadores e sem os 
capacitores fixos



Variáveis elétricas em níveis aceitáveis



Caso – estação de bombeamento



bombas compensadores



Sistema sem compensação



Sistema com compensação



Caso BR-descarregador de navios



3 tentativas...................


