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RESUMO 

Os motores elétricos trifásicos são os principais consumidores de energia elétrica na matriz 

energética de consumo industrial. A grande variedade de aplicações desse equipamento nos 

diversos processos de produção fazem com que sua utilização seja fundamental para o avanço 

industrial e tecnológico. Desse modo, é necessária a realização de estudos e pesquisas para a 

eficientização de motores elétricos visando um melhor controle das perdas inerentes a sua 

utilização, bem como a minimização de impactos energéticos causados à rede elétrica de sua 

instalação. Este trabalho visa complementação científica para estudos de eficiência em motores 

elétricos de indução trifásicos, onde foi realizado o estudo dos parâmetros, objetivando 

apresentar os distúrbios causados à rede elétrica em regime transitório decorrentes do 

acionamento desses equipamentos. São apresentadas propostas para minimizar os efeitos 

transitórios do equipamento estudado os distúrbios causados à rede elétrica, além de realizar 

um estudo de eficientização dos motores elétricos visando reduzir as perdas de caráter elétrico 

em seu funcionamento. 

Palavras-chave: Motores elétricos trifásicos, eficiência energética, perdas elétricas, distúrbios 

elétricos, rede elétrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

Three-phase electric motors are the main consumers of electric energy in the industrial energy 

matrix. The wide variety of applications of this equipment for various production processes 

make their use is essential for industrial and technological advancement. This way, it is 

necessary to achievement studies and research for the efficiency of electric motors in order to 

better control the losses owing to their use, as well as to minimize the energy impacts caused to 

the installation power supply. This work aims at the scientific complementation for studies of 

efficiency in three-phase induction motors, where the study of parameters was carried out 

aiming to present the disturbances caused to the installation power supply in a transient regime 

due to the activation of the equipment, to present proposals for minimize such transient effects 

of equipment studied and for the disturbances caused to the electric grid, in addition to 

performing an efficiency study to the electric motors in order to reduce the electrical losses in 

its operation. 

Key-words: Three-phase electric motors, energy efficiency, electrical losses, electrical 

disturbances, installation power supply. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância dos motores elétricos trifásicos é considerável no setor energético 

brasileiro e mundial e a aplicação dos mesmos, em especial no setor industrial, é significativa 

devido à infinidade de processos onde se mostra necessária a sua utilização funcional na 

produção. Para evidenciar a importância de tais equipamentos, é necessário fracionar os 

consumos energéticos de acordo com a sua utilização. No Gráfico 1, podemos verificar a 

divisão de consumo energético nos principais setores do Brasil, já no Gráfico 2, pode-se 

verificar a importância dos motores elétricos na utilização de energia elétrica no setor industrial. 

Gráfico 1 - Utilização de energia elétrica por setores no Brasil 

 
Fonte: Viana, 2012. 

Gráfico 2 - Utilização de energia elétrica no setor industrial 

 

Fonte: Viana, 2012. 

 

Os motores elétricos trifásicos podem ser considerados pilares em diversos setores da 

indústria no geral, uma vez que os processos produtivos desenvolvidos nas mesmas utilizam a 
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sua aplicação para garantir o funcionamento dos setores da produção industrial com maior 

rapidez e eficiência. Conforme os gráficos anteriormente apresentados, os motores elétricos são 

responsáveis por 55% do consumo energético no setor industrial no país, o que corresponde a 

23,65% do consumo de energia elétrica em toda a matriz energética brasileira. Na maior parte 

das aplicações na indústria, comércio e residências, são utilizados motores de corrente 

alternada, monofásicos e trifásicos, em especial na indústria são largamente empregados os 

motores de indução trifásicos (NASCIMENTO, 2011). 

Existem diversos modelos de motores trifásicos sendo classificados a partir de seu 

processo de montagem, são eles do tipo síncrono, assíncrono e diassincrono. Segundo Creder 

(2007, p. 198), para potências pequenas e médias e em aplicações em que não haja necessidade 

de variar a velocidade é quase que exclusivo o emprego do motor assíncrono (de indução), por 

ser mais robusto e de menor custo. Devido a esse fato, torna-se o modelo mais usual e 

comumente utilizado na indústria e em equipamentos de pequeno porte em geral. Por este 

motivo, esse tipo de motor foi selecionado para os estudos propostos neste trabalho.      

A vida útil de um motor está intimamente ligada ao aquecimento das bobinas de seus 

enrolamentos, que fora dos limites previstos na fabricação da máquina, com temperaturas 

superiores aos limites de isolação, acarreta problemas de uso e manutenção. Além disso, pode 

ser afetada pelas condições desfavoráveis de instalação, tais como umidade, ambiente com 

vapores corrosivos, vibrações, etc. (MAMEDE FILHO, 2003). É importante salientar que o 

funcionamento do motor com cargas superiores as estabelecidas pelos fabricantes ocasionam 

sobrecorrentes que consequentemente geram aquecimento das bobinas dos motores devido ao 

Efeito Joule, diminuindo assim a vida útil do equipamento. Garantir condições de 

funcionamento favoráveis são derivadas de um sistema de proteção adequado, que detecte 

alterações anormais do equipamento e evite danos transitórios ou permanentes ao mesmo. Além 

disso, Mamede Filho (2003, p.298) ressalta ainda que:  

Os motores elétricos, durante a partida, solicitam a rede de alimentação uma 

corrente de valor elevado, de ordem 6 a 10 vezes a sua corrente nominal. Em 

conseqüência, o sistema fica submetido a uma queda de tensão normalmente 

muito superior aos limites estabelecidos para o funcionamento em regime, 

podendo provocar sérios distúrbios operacionais nos equipamentos de 

comando e proteção, além de afetar o desempenho da iluminação. 

Desse modo, apresenta-se a importância de um estudo aprofundado que quantifique tais 

efeitos na rede elétrica onde o equipamento está instalado, bem como que busque eficientizar o 
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funcionamento do equipamento, visando amenizar as perdas naturais provenientes de seu 

funcionamento e estrutura eletromecânica.   

1.1 OBJETIVOS 

A seguir são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos que o presente 

trabalho visa alcançar: 

1.1.1 Objetivos Gerais 

Analisar os efeitos causados pelos motores de indução trifásicos em regime transitório 

e realizar um estudo de impactos desses equipamentos na qualidade de energia da rede elétrica, 

buscando apresentar as principais adequações do equipamento para a máxima eficiência em sua 

utilização. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a. Realizar uma análise preliminar dos principais parâmetros de funcionamento dos 

motores de indução trifásicos concomitante aos distúrbios provocados a partir da 

utilização destes equipamentos na rede elétrica; 

b. Estudar a influência dos parâmetros relevantes que caracterizem o funcionamento 

anormal do equipamento ou apresentem diferenças dos valores nominais do mesmo, 

bem como os parâmetros da rede elétrica a qual o equipamento encontra-se 

interligado; 

c. Caracterizar e analisar os distúrbios provocados na rede em regime transitório no 

acionamento do MIT a partir da variação de tensão; 

d. Analisar e demonstrar a importância da realização de estudos dos MIT e indicar as 

principais adequações necessárias para a melhor eficiência do equipamento em seu 

pleno funcionamento. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Devido à ampla utilização de motores elétricos trifásicos no processo industrial, 

conforme apresentado anteriormente, em especial a utilização de motores de indução trifásicos, 

há a necessidade de acompanhamento dos efeitos de funcionamento do mesmo, visando à 

diminuição das perdas eletromecânicas do equipamento em sua utilização em regime 

permanente e transitório, consequentemente otimizando seu consumo energético, além da 
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necessidade de atender às exigências normativas referentes ao funcionamento do equipamento, 

já que causam impactos na rede elétrica de suprimento. 

Diante do exposto, estudar os principais parâmetros de um motor elétrico em pleno 

funcionamento, de modo que se possa visualizar, quantificar e analisar os principais efeitos 

dessa máquina elétrica, principalmente no que se refere às perdas eletromecânicas e distúrbios 

causados na rede elétrica, é de suma importância para que sejam sinalizados os efeitos adversos, 

possibilitando a maior eficiência do equipamento. 

O estudo proporcionará maior contribuição técnica e prática para o uso mais eficiente 

dos motores elétricos de indução, visando uma maior economia, devido a menor quantidade de 

perdas e multas junto a concessionária de energia, além de garantir uma melhor qualidade da 

energia fornecida a máquina.    
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 MÁQUINAS ELÉTRICAS ASSÍNCRONAS 

As máquinas elétricas apresentam a classificação em duas vertentes de funcionamento, 

sendo elas máquinas síncronas e assíncronas ou de indução. O maior foco desse estudo 

contempla o estudo em motores de indução trifásico, enquadrados na categoria de motores 

assíncronos.  

2.1.1 Motores de Indução Trifásicos – MIT  

Para um melhor entendimento do funcionamento de um MIT, é necessário o 

entendimento referente aos aspectos construtivos do equipamento, tais parâmetros como os 

enrolamentos dispostos no equipamento bem como outros conceitos importantes. A Figura 1, 

apresenta o aspecto externo de um motor de indução trifásico. 

Figura 1 - Aspectos construtivos de um MIT 

 
Fonte: Chapman, 2013. 

De acordo com Mamede Filho (2003, p. 265), os motores elétricos trifásicos em geral 

possuem os aspectos construtivos que aderem os seguintes componentes: 

a. Estator: Contemplando nessa parte do motor a carcaça do equipamento, bem 

como chapas metálicas e os enrolamentos da armadura, responsáveis pela indução 

eletromagnética para gerar rotação; 

b. Rotor: Parte interna do equipamento, podendo ser do tipo bobina ou em gaiola, 

sendo este último mais comumente encontrado. Nessa parte construtiva ainda existem, 
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o eixo de rotação, placas metálicas acopladas ao eixo, barras e anéis de curto circuito e 

os enrolamentos de campo; 

c. Ventilador: Responsável para o resfriamento interno do equipamento; 

d. Tampa defletora: Componente mecânico provido de aberturas instaladas na 

parte traseira do equipamento sobre o ventilador; 

e. Terminais: Conectores metálicos responsáveis pela alimentação elétrica do 

motor; 

f. Rolamentos: Componentes mecânicos que na qual encontra-se acoplado o eixo; 

g. Tampa: Componente metálico de fechamento lateral, protegendo os terminais 

locados na caixa de ligação do equipamento; 

h. Caixa de ligação: Local onde estão fixados os terminais de ligação do motor. 

A Figura 2 contempla a parte interna do motor trifásico de indução onde apresenta os 

detalhes construtivos e posicionamento de componentes.  

Figura 2 - Aspectos construtivos de motores elétricos de indução trifásicos. 

 
Fonte: Kosow, 1982. 

2.1.2 Parâmetros de MIT 

2.1.2.1 Corrente elétrica  

No MIT a corrente deve ser abordada em duas vertentes distintas, a corrente nominal do 

motor, caracterizada pelo regime permanente do equipamento em plena carga, e a corrente de 

partida, que por sua vez, é caracterizada pelo transitório decorrente do acionamento do 

equipamento. Segundo Mamede Filho (2003, p. 274), a corrente nominal é calculada a partir da 

Equação 1 disposta a seguir: 
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In =  

Pn

√3 x V x η x FP  
 

Eq.1 

Sendo: In = Corrente Nominal (A) 

Pn = Potência nominal (W) 

V = Tensão (V) 

η = Rendimento 

FP = Fator de potência 

Por sua vez, a corrente de partida do motor (Ip) em carga nominal é calculada através 

do parâmetro Ip/In fornecido pelo fabricante. Portanto o cálculo de corrente de partida segue a 

seguinte dedução a partir da Equação 2. 

 Ip

In
=  K 

Eq.2 

Logo a corrente de partida do motor será Ip = K x In. Durante a partida, os motores 

solicitam uma corrente muito maior do que em serviço contínuo, devido à mudança da condição 

de inércia do motor. A corrente de partida costuma variar na faixa de seis e oito vezes a corrente 

nominal do motor (FRANCHI, 2008). É importante salientar, que os dados de corrente 

explanados nesse tópico são dispostos pelo fabricante na placa do equipamento. 

2.1.2.2 Rendimento 

O rendimento do motor é dado a partir da relação entre a potência útil e a potência 

solicitada à rede, conforme Equação 3. 

 
Rendimento (η) =  

Potência útil

Potência solicitada a rede
 

Eq.3 

 
O rendimento está diretamente ligado com as perdes no MIT intrínsecas em seu 

funcionamento decorrente de sua estrutura e utilização. Segundo a COPEL (2005, p.33), pode-

se verificar as relações entre perdas e eficiências nos motores: 

Sob qualquer carga, o motor apresenta perdas fixas, como as no ferro e as 

devido à ventilação e ao atrito. Além das perdas fixas, há as perdas variáveis 

com o carregamento do motor, como as perdas no cobre, que crescem com o 

quadrado da corrente de carga. Sendo assim, com pequenas cargas, em relação 

a sua potência nominal, o rendimento do motor é baixo, tendo em vista serem 

grandes as perdas fixas em comparação com a potência fornecida. 
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2.1.2.3 Conjugado mecânico 

O conjugado mecânico determina o esforço ao qual o motor é submetido para rotacionar 

o rotor tirando-o da sua inércia, o que é comumente conhecido como torque. De acordo com 

Mamede Filho (2003, p. 286) o conjugado mecânico pode ser definido em diferentes fases de 

funcionamento do motor, sendo as principais: 

a. Conjugado Nominal: Aquele desenvolvido pelo motor em potência nominal e 

submetido a tensão e freqüência nominal em regime permanente. Pode ser calculado 

através da Equação 4: 

 
M(n) =  

Potência nominal

velocidade norminal
 

Eq.4 

 

b. Conjugado de partida: Aquele desenvolvido pelo motor em potência nominal e 

submetido a tensão e freqüência nominal em regime transitório; 

c. Conjugado de aceleração: Aquele desenvolvido pelo motor do estado de repouso 

até a velocidade em regime permanente. 

d. Conjugado de trabalho: Aquele desenvolvido pelo motor em carga desconhecida, 

podendo ser calculado através da Equação 5: 

 
M(t) = M(n) x (

ns − nt

 ns − nn
) 

Eq.5 

Onde: M(n) = Conjugado nominal 

           M(t) = Conjugado de trabalho 

           ns = Velocidade síncrona 

     nt = Velocidade de trabalho 

     Nn = Velocidade nominal 

2.1.2.4 Fator de Potência 

O Fator de Potência (FP) é a razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da 

soma dos quadrados das energias ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado 

(ANEEL, 2010). Pode-se calcular o FP através da Equação 6, disposta abaixo. 

 
Fator de potência =  

Potência ativa

√Potência ativa² + Potência reativa²

=  
Potência Ativa

Potência Aparente
 

Eq.6 
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O fator de potência de referência, indutivo ou capacitivo, tem como limite mínimo 

permitido, para as unidades consumidoras do grupo A (classificação de unidades consumidoras 

com fornecimento de energia igual ou superior a 2,3 kV), o valor de 0,92, conforme a Resolução 

nº 14 da ANEEL. Desse modo, essa medida visa a diminuição de reativos na rede elétrica e 

assim protegendo as concessionárias de custos de ampliação de sistemas de distribuição para 

atender ao excesso de energia reativa. 

As principais causas de baixo fator de potência, segundo Mamede Filho (2003, p. 178), 

são as seguintes: 

a. Motores de indução trabalhando em vazio durante longos períodos de operação; 

b. Motores superdimensionados para máquinas a ele acoplados; 

c. Transformadores em operação a vazio ou em carga leve; 

d. Grande número de reatores de baixo fator de potência suprindo lâmpadas de 

descarga; 

e. Fornos a arco e a indução eletromagnética; 

f. Máquinas de solda e transformador; 

g. Equipamentos eletrônicos; 

h. Grande número de motores elétricos de pequena potência em operação durante um 

longo período. 

2.1.2.5 Fator de Carregamento 

O fator de carregamento é uma constante que resulta na razão da potência utilizada pelo 

motor para a potência nominal do equipamento, sendo tal fator fundamental para o 

dimensionamento do motor. Pode ser calculado através da Equação 7: 

 
Fc =  

Pt

Pn
 

Eq.7 

Onde: Pt = Potência de trabalho 

    Pn = Potência nominal  

Caso o fator de carregamento estiver acima de 0,75, isto é, um carregamento superior a 

75%, pode-se considerar que o motor está bem dimensionado, haja vista que o mesmo opera 

em uma região de operação com rendimentos elevados (VIANA, 2012). 
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2.1.2.6 Fator de Serviço 

É uma constante que pode ser multiplicada pela potência nominal do motor, a fim de se 

obter a carga máxima permissível que o mesmo pode acionar, em regime contínuo, dentro de 

condições estabelecidas por norma. (MAMEDE FILHO, 2003)  

2.1.2.7 Temperatura e classes de isolamento 

Como a temperatura em produtos eletromecânicos é frequentemente o fator 

predominante para o envelhecimento do material isolante e do sistema de isolação, certas 

classificações térmicas básicas são úteis e reconhecidas mundialmente (WEG, 2017). 

O Quadro 1 apresenta as classificações dos MIT referente aos níveis de temperatura 

suportado pela sua estrutura de isolação. 

Quadro 1 - Classes térmicas definidas para os materiais e sistemas isolantes de MIT 

Temperatura (Cº) Classes de 

temperatura 

90 Y 

105 A 

120 E 

130 B 

155 F 

180 H 

200 N 

220 R 

240 - 

Acima de 240 - 

250 250 
Fonte: ABNT, 2017. 

Especifica-se que em um equipamento eletromecânico, a classe térmica representa a 

temperatura máxima que o equipamento pode alcançar no seu ponto mais quente, ao estar 

operando em carga nominal, sem diminuição da vida útil (WEG, 2017). 

A variação de temperatura do MIT durante a sua utilização é inevitável, as correntes do 

equipamento contribuem significativamente para tais variações. A freqüência de acionamento 

do MIT, contribui significativamente para o aquecimento do MIT, bem como seu 

subdimensionamento em relação a sua utilização, tais situações podem acarretar em 

sobreaquecimento do equipamento e a depender da classe de isolação do mesmo, pode causar 

sérios danos a estrutura interna do MIT.  

O aquecimento provoca o envelhecimento gradual e generalizado do isolamento até o 

limite de tensão a qual está submetido, quando então o motor ficará sujeito a um curto circuito 



29 

 

 
 

interno de consequência desastrosa (MAMEDE FILHO, 2003). O aumento de 8 a 10 graus 

acima do limite da classe térmica na temperatura do sistema de isolamento pode reduzir a vida 

útil do enrolamento pela metade. (WEG, 2017) 

2.1.3 Ligações internas de MIT 

Os motores de indução trifásicos podem apresentar diferentes formas de ligações 

internas em seus enrolamentos de bobinas, proporcionando formação de diferentes circuitos e 

a consequente utilização de diferentes níveis de tensões ao equipamento. 

De acordo com Mamede Filho (2003, p. 288), existem motores de ligação em única 

tensão, em dupla tensão e tripla tensão. Os princípios de ligação do motor seguem as bases de 

ligações em configuração estrela e triângulo, como veremos a seguir. O Quadro 02 apresenta 

as condições de tensão e corrente a partir das configurações de ligação nos motores. 

Quadro 2 - Parâmetros de tensão de ligações em estrela e triângulo. 

 Ligação Estrela (Y) Ligação Triângulo (∆) 

Tensão 

Vf = Tensão de fase 

Vl = Tensão de linha 
𝑉𝑓 =

𝑉𝑙

√3
 

𝑉𝑓 = 𝑉𝑙 

Corrente 

If = Corrente de fase 

Il = Corrente de linha 

𝐼𝑓 = 𝐼𝑙 
𝐼𝑓 =

𝐼𝑙

√3
 

Fonte: Mamede Filho, 2003. 

A partir desses princípios de ligação e seus parâmetros, são realizadas configurações 

nos enrolamentos dos motores para o funcionamento do equipamento. O motores podem 

apresentar em sua estrutura entre 03 e 06 enrolamentos de bobinas. A Figura 03 apresenta a 

formas de ligações utilizadas para motores de 03 enrolamentos de bobina e suas possíveis 

ligações para fechamento interno do circuito do motor. 

Figura 3 - Motor com 03 enrolamentos de bobina e suas ligações. 
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(a) Ligação em Triângulo (∆) – 220 V (b) Ligação em Estrela (Y) – 380 V 
Fonte: Creder, 2008. 

O motores que apresentam 06 enrolamentos de bobinas apresentam a possibilidade de 

utilização de maiores níveis de tensão nos equipamentos. A Figura 4 apresenta as configurações 

de ligação interna para tal quantidade de enrolamentos. 

Figura 4 - Motor com 06 enrolamentos de bobina e suas ligações. 

 

(a) Ligação série Estrela (Y) – 760 V 

 

 

(b) Ligação paralelo Estrela (YY) - 380 

V 

 

(c) Ligação série Triângulo (∆) – 760 V 

 

 

(d) Ligação paralelo Triângulo (∆∆) – 

220 V 

Fonte: Creder, 2008. 

A partir das configurações de ligação interna para os motores elétricos com 06 

enrolamentos de bobinas, é realizado o fechamento interno do MIT estudado no projeto, 

posteriormente as especificações do equipamento abordado serão explanadas. 

2.2 ACIONAMENTO E MOTORES ELÉTRICOS 

Existem diversos métodos de acionamentos elétricos para MIT, este tópico irá abordar 

os métodos utilizados no estudo posteriormente, sendo eles os mais utilizados. 

2.2.1 Partida Direta 

A partida direta é o método mais simples de acionamento para MIT, em que não 

apresenta nenhum método de compensação ao transitório de partida do motor. Tal método 
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apresenta limitações, onde segundo Mamede Filho (2003, p. 315), deve atender as seguintes 

condições para que o método direto seja utilizado nos MIT. 

a. A corrente nominal da rede é elevada ao ponto que a corrente de partida do MIT 

torna-se irrelevante; 

b. A corrente de partida do MIT é de baixo valor devido a sua potência inferior ao 

limite estabelecido pela concessionária; 

c. A partida do MIT é realizada sem carga, o que reduz a duração da corrente de 

partida e, consequentemente, atenua os efeitos sobre o sistema de alimentação. 

2.2.2 Partida compensada com Autotransformador 

A partida com autotransformador age de duas maneiras para reduzir a corrente solicitada 

na linha: (1) Reduz a corrente de partida do motor pela redução de tensão e (2) pela relação de 

espiras do transformador, no qual a corrente de linha primária é menor que a corrente secundária 

do motor (KOSOW, 1982). 

Segundo Franchi (2008, p. 168), esse método de partida é utilizado para motores acima 

de 15 cv. O Quadro 3 apresenta o funcionamento desse método em etapas. 

Quadro 3 - Etapas de funcionamento da partida compensada com Autotransformador de partida. 

Etapa 01 

O autotransformador é ligado primeiramente 

em estrela e em seguida o motor é ligado à 

rede por intermédio de uma parte dos 

enrolamentos do autotransformador. A 

partida é feita com a tensão reduzida em 

função da relação de transformação. O 

autotransformador possui derivações que 

possibilitam escolher a relação de 

transformação e a tensão reduzida mais 

apropriada. 

Etapa 02 

Antes de passar à tensão plena, a ligação em 

estrela é aberta. Essa operação é realizada 

quando se atinge a velocidade de equilíbrio 

no final do primeiro período. 
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Etapa 03 

A ligação à plena tensão é feita após o 

desligamento do autotransformador do 

circuito. 

Autor: Franchi, 2008. 

A Figura 5, apresenta a ligação do autotransformador de partida ao MIT conforme 

podemos verificar a seguir. 

Figura 5 - Esquema de ligação de autotransformador de partida ao MIT. 

 

Fonte: Kosow, 1982. 

2.2.3 Partida em Estrela-Triângulo (Y-∆) 

A partida compensada em estrela-triângulo (Y-∆) é realizada através de associações de 

contatos que possibilitam a comutação entre as formas de ligação do motor. Mamede Filho 

(2003, p. 316), apresenta o funcionamento desta forma de partida: 

O procedimento para o acionamento do motor é feito, inicialmente, ligando-o 

a configuração estrela até que este alcance uma velocidade próxima a 

velocidade de regime, quando, então, esta conexão é desfeita e executada a 

ligação em triângulo. A troca de ligação durante a partida é acompanhada por 

uma elevação de corrente, fazendo com que as vantagens de sua redução 

desapareçam se a comutação for antecipada em relação ao ponto ideal. 

O Quadro 4 apresenta as vantagens e desvantagens do método em questão para com os 

acionamentos de MIT. 
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Quadro 4 - Vantagens x Desvantagens da partida compensada com chave estrela-triângulo (Y-∆) 

Vantagens Desvantagens 

- Custo reduzido; 

- Elevado número de manobras; 

- Corrente de partida reduzida a 1/3 da 

nominal; 

- Baixas quedas de tensão durante partida; 

- Dimensões relativamente reduzidas. 

- Aplicação específica a motores com dupla 

tensão e que disponham de pelo menos 06 

terminais acessíveis; 

- Conjugado de partida reduzido a 1/3; 

- A tensão da rede deve coincidir com a 

tensão em triângulo do motor; 

- O motor deve alcançar pelo menos 90% de 

sua velocidade de regime para que, durante a 

comutação, a corrente de pico não atinja 

valores elevados, próximos, portanto, da 

corrente de partida com acionamento direto. 

Fonte: Mamede Filho, 2003. 

2.2.4 Partida compensada com Chave Estática – Soft Starter 

As soft starters são constituídas de um circuito eletrônico acoplado a um 

microprocessador que controla um conjunto de tiristores responsáveis pelo ajuste da tensão 

aplicada aos terminais do motor. Possibilitando o controle de corrente de partida e torque do 

motor em função da carga (MAMEDE FILHO, 2003). 

Segundo Franchi (2008, p. 183), as principais funções das chaves compensadores, são 

as seguintes: 

a. Controle de rampas de aceleração e desaceleração; 

b. Limitação de corrente ajustável; 

c. Conjugado de partida; 

d. Frenagem por injeção de corrente contínua; 

e. Proteção de acionamento por sobrecarga; 

f. Proteção do motor contra aquecimentos devido a sobrecargas ou a partidas 

demasiadamente freqüentes; 

g. Detecção de Desequilíbrio, falta de fase e de defeitos nos tiristores. 

A Figura 6 apresenta a ligação da chave estática – soft starter no circuito de força de um 

MIT, conforme pode-se averiguar a seguir. 
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Figura 6 - Diagrama de blocos simplificados da Chave estática – Soft Start 

 

Fonte: Franchi, 2008. 

2.3 QUALIDADE DE ENERGIA 

A qualidade da energia é uma temática abrangente e extremamente importante quando 

se trata de prestação de serviços de energia elétrica. O órgão brasileiro responsável por definir 

os padrões aceitáveis de funcionamento é a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, 

que aplica em seus normativos do PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia, 

módulo específicos referentes ao serviço, sendo o módulo nº 08 responsável pela padronização 

dos níveis aceitáveis de qualidade de energia. 

O módulo destaca-se em 03 seções, sendo elas:  

- Seção 01: Qualidade do Produto; 

- Seção 02: Qualidade do Serviço;  

- Seção 03: Qualidade de tratamento de reclamações. 

A Seção 01 será enfatizado no trabalho, tendo como objetivo,. tratar os seguintes 

fenômenos da qualidade do produto em regime permanente ou transitório (ANEEL, 2018):  

a. Permanente  

- tensão em regime permanente;  

- fator de potência;  

- harmônicos;  

- desequilíbrio de tensão;  
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- flutuação de tensão;  

- variação de frequência.  

b. Transitório  

- variações de tensão de curta duração – VTCD. 

Este trabalho apresenta foco aos efeitos transitórios no acionamento do MIT, de modo 

à realizar a análise da qualidade da energia com a VTCD em relação aos diferentes métodos de 

acionamentos estudados. 

2.3.1 Variação de Tensão de Curta Duração - VTCD 

De acordo com o PRODIST - Módulo 08, as Variações de tensão de Curta Duração 

(VTCD) são desvios significativos na amplitude do valor eficaz da tensão durante um intervalo 

de tempo inferior a três minutos. 

O Quadro 5, apresenta as classificações de VTCD perante o normativo vigente, pode-se 

verificar a seguir: 

Quadro 5 - Classificação das Variações de Tensão de Curta Duração. 

Classificação Denominação 
Duração de 

Variação 

Amplitude de 

tensão (valor 

eficaz) em relação à 

tensão de 

referência 

Variação 

Momentânea de 

Tensão 

Interrupção 

Momentânea de 

Tensão 

Inferior ou igual a 

três segundos 

Inferior a 0,1 p.u  

 

Afundamento 

Momentâneo de 

Tensão 

Superior ou igual a 

um ciclo e inferior 

ou igual a três 

segundos  

 

Superior ou igual a 

0,1 e inferior a 0,9 

p.u  

 

Elevação 

Momentânea de 

Tensão 

Superior ou igual a 

um ciclo e inferior 

ou igual a três 

segundos  

 

Superior a 1,1 p.u  

 

Variação Temporária 

de Tensão 

Interrupção 

Temporária de 

Tensão  

 

Superior a três 

segundos e inferior a 

três minutos  

 

Inferior a 0,1 p.u  
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Afundamento 

Temporário de 

Tensão  

 

Superior a três 

segundos e inferior a 

três minutos  

 

Superior ou igual a 

0,1 e inferior a 0,9 

p.u  

 

Elevação 

Temporária de 

Tensão  

 

Superior a três 

segundos e inferior a 

três minutos  

 

Superior a 1,1 p.u  

 

Fonte: ANEEL, 2018. 

2.3.1.1 As expressões para o cálculo dos indicadores associados com as VTCD 

Para cálculo de VTCD é necessária calcular a Tensão de Referência (Vsr(n)) que será 

utilizada como base dos estudos em questão, tal parâmetro é calculado a partir da Equação 8, 

disposta a seguir. 

 Vsr(n) = 0,9967x Vsr(n − 1) +  0,0033xV(12rms) Eq.8 

Sendo: Vsr(n) = Valor calculado de tensão de referência; 

Vsr(n-1) = Valor prévio da tensão de referência; 

V(12rms) = Valor da tensão eficaz média de 12 (doze) ciclos mais recentes. 

Para a classificação da VTCD é necessária obter o intervalo de duração da perturbação, 

sendo ela calculada através da Equação 9, apresentada abaixo. 

 ∆Te = Tf − Ti Eq.9 

Sendo: ∆Te = Duração do evento VTCD (milissegundos); 

Tf = Instante final do evento de VTCD; 

Ti = Instante inicial do evento de VTCD. 

2.3.2 Distorções Harmônicas 

As distorções harmônicas são fenômenos associados a deformações nas formas de onda 

das tensões e correntes em relação à onda senoidal da frequência fundamental (ANEEL, 2018). 

A Equação 10 apresenta o cálculo de distorção harmônica individual, sendo elas comparadas 

em relação à harmônica principal. 

 
DITh% =  

Vh

V1
x 100 

Eq.10 

Onde: DITh = Distorção harmônica individual de ordem “h” 

          h = Ordem da harmônica individual 
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          V1 = Tensão fundamental  

De acordo com Garcia (2013, p. 7), a distorção harmônica total tem por meta gerar uma 

variável representativa da ação conjunta de todas as freqüências harmônicas presentes nos sinais 

de tensão ou corrente. A Equação 11 apresenta o cálculo de distorção harmônica total de tensão.  

 

DTT% =  

√∑ Vh2hmáx
h=2

V1
x 100 

Eq.11 

Onde: DTT = Distorção harmônica total de tensão 

A Tabela 1 apresenta as classificações e limites de THD para níveis de baixa tensão de 

modo a quantificar e limitar os níveis de distorções para com o sinal de tensão. 

Tabela 1 - Sistema de classificação e limites de distorções harmônicas para baixa tensão. 

 Aplicações especiais Sistemas Gerais Sistemas exclusivos 

THD (Voltagem) 3 % 5 % 10 % 

Fonte: IEEE,1991. 

As componentes harmônicas apresentam termos de componentes de sequência 

contemplando as sequências positivas, negativas e zero. A seguir, nota-se as ordens das 

harmônicas a partir da decomposição em termos de componentes simétricos: 1ª harmônica 

(sequência positiva), 2ª harmônica (sequência negativa), 3ª harmônica (sequência zero), 4ª 

harmônica (sequência positiva), 5ª harmônica (sequência negativa), 6ª harmônica (sequência 

zero) e assim sucessivamente.  

2.3.3 Influências de VTCD e Distorções harmônicas em MIT 

Os distúrbios ocorridos devido à variação de tensão influenciam no funcionameto do 

motor. Segundo (VIANA, 2012):  

O comportamento da tensão aplicada aos terminais do motor também é um 

fator importante. Se o motor opera com uma tensão inferior à nominal, a 

corrente absorvida aumentará para manter o torque necessário, isto irá causar 

uma elevação das perdas por efeito Joule no estator e no rotor, provocando 

elevação de temperatura. Se a tensão aplicada é superior à nominal, a corrente 

de magnetização irá aumentar com, no mínimo, uma proporção quadrática, 

podendo ocorrer a saturação da máquina. 

O Quadro 6 apresentam os principais impactos no funcionamento dos MIT a partir de 

variação de tensão. 
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Quadro 6 - Desempenho de MIT em função da tensão aplicada na alimentação. 

Característica 
Variação de tensão nominal 

110% 90% 

Torque: 

- De partida, máximo e de operação 
Aumenta 21% Diminui 19% 

Rotação: 

- Síncrona 

- Plena Carga 

- Escorregamento 

 

Não se altera 

Aumenta 1% 

Diminui 17% 

 

Não se altera 

Diminui 1,5% 

Aumenta 23% 

Rendimento 

- Plena carga 

- ¾ da carga 

- ½ da carga 

 

Aumenta 0,5 a 1 ponto 

Pequena mudança 

Diminui de 1 a 2 pontos 

 

Decresce 2 pontos 

Pequena mudança 

Aumenta 1 a 2 pontos 

Fator de Potência 

- Plena carga 

- ¾ da carga 

- ½ da carga 

 

Diminui 3 pontos 

Diminui 4 pontos 

Diminui 5 a 6 pontos 

 

Aumenta 1 ponto 

Aumenta 2 a 3 pontos 

Aumenta 4 a 5 pontos 

Corrente 

- Partida 

- Plena Carga 

 

Aumenta 10 a 12% 

Diminui 7% 

 

Diminui 10 a 12% 

Aumenta 11% 

Temperatura Diminui 3 a 4ºC Aumenta 6 a 7ºC 

Capacidade de sobrecarga Aumenta 21% Diminui 19% 

Ruído de origem magnética Pequeno aumento Pequena redução 

Fonte: Viana, 2012. 

Por sua vez a presença de harmônicos na rede e o desbalanceamento de tensão, 

influenciam no MIT. Segundo Viana (2012, p. 229): 

A presença de harmônicos e desbalanceamento de tensão, mesmo que 

pequenos, provocam grandes desequilíbrios de corrente, que também 

dependem do carregamento do motor. Desequilíbrios de corrente resultam em 

componentes de seqüência negativa de corrente e de conjugado desenvolvido, 

acarretando em perdas adicionais, aumento no aquecimento dos enrolamentos 

e redução da vida útil dos mancais.  

Segundo Garcia (2013, p. 28), os MIT, a exemplo de outros equipamentos, quando 

supridos por uma rede distorcida, ficam sujeitos aos três tipos de efeito; isto é: Sobretensões, 

sobre-aquecimentos e operações indevidas. 
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3 METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos deste trabalho, a metodologia utilizada traz um estudo 

específico com pesquisa exploratória e experimental, cuja metodologia consiste, a priori, em 

uma densa pesquisa bibliográfica com ênfase em estudos voltados para a área de motores 

elétricos, comandos e acionamentos elétricos, bem como a qualidade de energia e resoluções 

normativas da ANEEL e das concessionárias de energia elétrica local. Para fins didáticos, a 

metodologia foi subdividida em tópicos que serão apresentados a seguir 

3.1 SIMULAÇÕES  

As experimentações e simulações foram desenvolvidas em laboratório, contemplando 

testes de diferentes acionamentos no MIT estudado, caracterizado posteriormente no trabalho. 

É importante salientar, que o motor foi utilizado em vazio, ou seja, na ausência de carga 

acoplada no seu eixo, durante a realização dos testes em laboratório. 

Foram desenvolvidas simulações com as dinâmicas de partida listadas a seguir. O 

subtópico 2.2 deste trabalho trata com detalhamento a funcionalidade de cada partida simulada, 

além disso os anexos apresentam os diagramas de montagem dos circuitos de força e comando 

do MIT em fase de teste. 

a. Partida Direta; 

b. Partida compensada com Autotransformador; 

c. Partida compensada em Estrela-Triângulo; 

d. Partida compensada com chave estática – Soft Starter (SSW06 WEG). 

Durante a experimentação, foram utilizados os instrumentos de medição explanados no 

subtópico 3.2 para a obtenção de parâmetros característicos para tais formas de acionamentos 

do MIT em regime transitório e permanente.  

Além dos parâmetros de funcionamento do MIT, foi realizado a medição de temperatura 

da carcaça do equipamento após as partidas, de modo a visualizar a variação de temperatura 

causada pelo transitório de partida. Para análise da temperatura, foi estudado os acionamentos 

em partida direta e chave estática devido. 

A Figura 7 apresenta o esquema de ligações entre os equipamentos de medição e o 

circuito do MIT estudado para o projeto. 
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Figura 7 - Esquema de montagem para medição de parâmetros do MIT. 

 
Fonte: Autoria própria  

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de eletrotécnica do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, sendo realizados em bancada específica 

para experimentação de acionamentos. A Figura 8 contempla a bancada utilizada para os 

experimentos propostos. 

Figura 8 - Bancada de eletrotécnica para experimentação de MIT. 

 
Fonte: Autoria própria 

3.2 MEDIÇÕES 

Durante as fases de elaboração do trabalho, foram planejados cronogramas para a 

realização de testes em laboratório, visando elaborar medições para visualização de parâmetros 

em regime transitório no MIT estudado e em regime permanente. Foram utilizados instrumentos 
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específicos de medição para cálculo dos parâmetros necessários ao estudo e aquisição dos 

dados, sendo tais equipamentos explanados no subtópico seguinte. Posteriormente, para à 

exposição das medições dos equipamentos empregou-se a plataforma OFFICE para 

organização dos resultados e elaboração de gráficos.  

3.2.1 Qualímetro Modelo ION 7650 – Schneider 

O qualímetro é um equipamento extremamente versátil e importante em referência a 

qualidade de energia. Tal equipamento possibilita uma série de medições importantes em meio 

ao funcionamento de equipamento ou rede elétrica, sendo tais parâmetros os de Potências Ativa, 

Reativa e Aparente, bem como tensões, correntes, harmônicos e gráficos de fasores de tensão e 

corrente na instalação elétrica. Utilizou-se o equipamento para a obtenção de todos os 

parâmetros anteriormente citados, visando à realização de análises dos resultados encontrados. 

A Figura 9 apresenta o instrumento utilizado para a obtenção de tais parâmetros. 

Figura 9 - Qualímetro Modelo ION 7650 - Schneider. 

 
Fonte: Schneider Electric, 2019. 

3.2.2 Protótipo Medidor de Corrente - Plataforma Arduíno Uno  

O protótipo descrito apresenta em sua composição a Plataforma Arduino UNO, bem 

como, placa de montagem de circuitos, componentes eletrônicos, Tela LCD e um sensor de 

corrente não-invasivo SCT 13 020 responsável por realizar a aferição dos valores de corrente, 

sem a necessidade de instalação em série no circuito.  

Tal equipamento foi utilizado para obtenção de dados de corrente na partida do MIT, 

haja vista que seu funcionamento possibilita o acesso a valores de corrente instantânea, com 

opção de configuração dos valores medidos para períodos mínimos, contemplando o regime 

transitório de acionamento do equipamento. A Figura 10 apresenta o protótipo utilizado nos 

experimentos propostos. 
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Figura 10 - Protótipo Medidor de Corrente com Plataforma Arduino UNO e sensor de corrente SCT 13 020. 

 
Fonte: Autoria Própria 

3.2.3 Osciloscópio Digital 

O osciloscópio é um equipamento de medição que possibilita a leitura de sinais elétricos, 

podendo apresentar gráficos das formas de ondas do sinal estudado, bem como os valores 

instantâneos do mesmo, podendo analisar o sinal estudado durante os testes realizados. Tal 

equipamento foi utilizado para verificar os sinais de tensão aplicados na alimentação do MIT 

durante os transitórios de partida, visando analisar os impactos do acionamento da carga em 

relação à tensão de alimentação da carga.  

É importante salientar que o sinal de tensão foi analisado em duas fases simultâneas, 

sendo elas a fase “b” e fase “c”, a fase “a”,por sua vez, foi utilizada como a fase de referência. 

Tal método de análise com apenas duas fases, foi utilizado devido ao equipamento possuir 

apenas duas entradas para análise de sinais. A Figura 11, apresenta o detalhe do equipamento 

utilizado em laboratório. 

Figura 11 - - Osciloscópio digital – Modelo OS-5062CA - ICEL. 

 
Fonte: ICEL, 2019. 

 

 



43 

 

 
 

3.2.4 Termômetro infravermelho  

O termômetro infravermelho é um equipamento para aferição de temperatura sem 

contato com o equipamento. Foi utilizado no trabalho para medição da variação da temperatura 

da carcaça externa do MIT a partir do acionamento do equipamento nos métodos de 

acionamento de menor e maior impactos a rede elétrica e níveis de corrente de partida, sendo o 

equipamento modelo MT-350A da Minipa. 

3.3 INSTALAÇÕES NA ALIMENTAÇÃO DE ENTRADA DA EDIFICAÇÃO  

Os experimentos foram desenvolvidos nas instalações do Instituto de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Estado da Bahia no laboratório de eletrotécnica da instituição. Segundo Araujo 

(2016, p. 37), o suprimento de energia da edificação é realizado em média tensão com um tensão 

nominal de operação de 13,8kV, com transformador de 150 kVA, com primário em delta e o 

secundário em estrela aterrado. O sistema apresenta alimentação em 220 V fase e fase e 127 V 

fase e neutro. A Figura 12, apresenta a esquemática unifilar do padrão de entrada das instalação 

onde foram verificadas o testes. 

Figura 12 - - Diagrama unifilar geral do ramal de entrada. 

 

Fonte: Araujo, 2016. 
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A partir das informações obtidas referentes ao ramal de entrada do local de simulação, 

com o transformador que contempla demanda de 150 kVA para a rede, verifica-se que o MIT 

estudado possui uma carga de 3,7 kW, ou seja, 2,9% da carga demandada para as instalações 

da instituição, fato que corrobora em níveis de perturbações mínimos a rede, devido à baixa 

potência do equipamento em comparação ao sistema de alimentação.    
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4 RESULTADOS  

4.1 ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO DE INDUÇÃO TRIFÁSICO 

A pesquisa exploratória iniciou com a aquisição de um MIT para testes em vazio com o 

objetivo de analisar o regime transitório. Os parâmetros técnicos do motor em carga nominal 

foram estudados a partir dos dados de um MIT equivalente ao adquirido e utilizado para 

simulação. A partir de tais informações foi possível realizar as análises quanto à eficientização 

do equipamento e verificação de parâmetros em regime permanente.  

4.1.1 Motor Bomba Monobloco – 5 CV – 100L – Trifásico – 220/380/440 – WEG - 1998 

O modelo de MIT utilizado para os testes em laboratório e aquisição de dados empíricos 

para as simulações desenvolvidas no equipamento, o mesmo possui fabricação no ano de 1998, 

e apresenta procedimento de bobinagem em sua estrutura eletromecânica ao longo de sua 

utilização.  

A Figura 13, apresenta detalhes externos do MIT em questão, bem como o momento de 

finalização da bobinagem do mesmo em oficina específica para a realização do trabalho. 

Figura 13 - - Detalhe externo de MIT fabricado em 1998. 

 
(a) Detalhe externo do MIT 

 
(b) Detalhe de bobinagem do MIT 

Fonte: Autoria própria 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros de funcionamento do MIT fabricado em 1998, 

conforme a placa de identificação do equipamento. 

Tabela 2 - Parâmetros MIT Motor Bomba 1998. 

~ 3 100 L 07/98 E270077 

Motor Indução Gaiola Hz 60 CAT N 

kW(HP-cv)  3.7 (5.0) rpm 3.500 
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F.S. 1.15 Isol B Ip/In 8.3 IP55 

220/380/440 V 13.8/7.99/6.90 A 

31 Kg cosØ 0,85 Rend(%) 83,2 

Fonte: WEG, 2019. 

A Figura 14, apresenta a imagem contemplando a placa de identificação do MIT 

utilizado no estudo, contemplando os valores citados anteriormente, bem como as formas de 

ligação interna dos enrolamentos de bobinas para os diferentes níveis de tensão a serem 

utilizados. 

Figura 14 - Placa de identificação do MIT fabricado em 1998. 

 
Fonte: Autoria própria. 

A Figura 15 e Figura 16 apresentam os detalhamento construtivos do MIT em questão, 

sendo parte lateral e frontal do equipamento, respectivamente. 
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Figura 15 - Detalhe Lateral de MIT Motor Bomba. 

 

Fonte: Catálogo WEG, 2019. 

Figura 16 - Detalhe Frontal de MIT Motor Bomba. 

 

   Fonte: Catálogo WEG, 2019. 

 

4.2 ANÁLISE DE TRANSITÓRIO EM ACIONAMENTOS DE MIT 

Este tópico é voltado para análises das diferentes formas de compensação de partida 

citadas anteriormente, visando a obtenção dos parâmetros em regime transitório para confrontar 

os resultados obtidos nos métodos de compensação na partida de MIT e seus impactos na rede 

elétrica através da análise do sinal de tensão na qual a carga está alimentada. 
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É importante salientar que foi adotado para análise comparativa de valores de corrente 

elétrica em período transitório, a corrente base de 4,5 A, visto que representa o módulo de 

corrente estabilizada no regime permanente do MIT em vazio.  

4.2.1 Acionamento do MIT em Partida Direta 

4.2.1.1 Curva de corrente de partida 

O método de acionamento por meio de partida direta aplicada no MIT apresentou 

comportamento característico ao esperado para esse método de partida, dispondo de um maior 

nível de corrente se comparada aos demais métodos. Os testes desenvolvidos apresentaram um 

pico de corrente em seu regime transitório de 30,61A, resultado expressivo se comparado à 

corrente base adotada de 4,5 A, uma vez que a corrente de partida nesse método de acionamento 

apresentou um valor 680,22% maior que a corrente base. Tal acréscimo no módulo da corrente 

foi constatado em um tempo de aproximadamente 120 milissegundos, até estabilizar ao valor 

da corrente base em regime permanente, para finalizar o período de transitório do equipamento. 

O Gráfico 3 apresenta a curva de corrente da simulação em partida direta, apresentando os 

valores instantâneos de corrente durante o regime transitório da partida do MIT. 

Gráfico 3 - Curva de corrente em regime transitório do acionamento em partida direta. 

Fonte: Autoria própria. 

4.2.1.2 Análise de sinal de tensão em transitório de partida 

Durante o acionamento em partida direta foram verificados os impactos na alimentação 

do equipamento através da análise do sinal de tensão de alimentação do MIT. Desse modo, 
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pode-se verificar um afundamento no sinal de tensão durante o período do transitório, em um 

tempo de duração de 122 milissegundos, onde apresentou uma rápida variação no valor de pico 

do sinal até a estabilização do valor do sinal de tensão. 

Os sinais de tensão medidos no osciloscópio apresentaram um valor de pico de 320 V, 

caracterizando um valor de 226,28 V de tensão eficaz, ambos referentes ao pré-acionamento. 

Durante o distúrbio, o sinal de tensão no pós acionamento apresentou valor máximo de 296 V 

de pico e 209,31V de valor eficaz até a sua estabilização ao fim do regime transitório. O 

afundamento em questão, apresentou uma diferença de 24 V durante o distúrbio causado no 

acionamento em Partida Direta, caracterizando uma queda de 7,5% do valor de tensão. 

. A Figura 17 apresenta o momento exato do inicio e afundamento do sinal de tensão no 

equipamento, fato que pode-se verificar com os cursores de marcação disposto na mesma. 

Figura 17 - Amplitude de sinal de tensão em regime transitório na partida direta. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.2.1.3 Classificação conforme PRODIST – Módulo 08 – Qualidade de Energia 

As perturbações causadas no sinal de tensão, devido ao acionamento do MIT estudado, 

pode ser analisado conforme o módulo 8 do PRODIST, os parâmetros calculados com as 

Equações 01 e 02 dispostos no tópico 2.3.1 deste trabalho. 

Tensão de referência (Vsr(n)) = 220,02 V  

Tensão pré acionamento(Vpa) = 226,28 V 

Duração do VTCD (∆Te) = 122,00 milissegundos  
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O afundamento de tensão decorrido do acionamento em partida direta apresentou um 

afundamento de valor 7,50% em relação ao valor de tensão do pré acionamento (Vpa) medido 

no momento do acionamento, portanto não enquadrou-se na classificação VTCD do PRODIST, 

apesar de dispor de relevante queda percentual do valor de tensão. O Gráfico 4 apresenta a 

variação do sinal de tensão durante o período transitório analisado, bem como os limites 

máximos e mínimos da tensão de referência adotada durante o acionamento do MIT. 

Gráfico 4 - Tensão x tempo durante o transitório do acionamento do MIT em Partida Direta. 

 

Fonte: Autoria própria  

4.2.2 Acionamento do MIT com Partida com Autotransformador 

Para o acionamento com partida compensada com autotransformador foi utilizado um 

autotransformador trifásico de partida de capacidade até 5 cv de potência, possibilitando o 

acionamento com taps de 80% e 65% da tensão nominal da rede. A Figura 18 apresenta o 

modelo do equipamento utilizado durante o experimento. 
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Figura 18 - Autotransformador trifásico de partida – Líder. 

 

Fonte: LIDER, 2019. 

A partir da aplicação do circuito disposto no Anexo 3 pode-se averiguar e avaliar os 

resultados posteriormente discursados. É importante salientar que foi utilizado o tap de 65% 

durante a experimentação em tal método de compensação, tendo a comutação determinada pelo 

dispositivo relé temporizador em 1.200 milissegundos. 

4.2.2.1 Curva de corrente de partida 

O método de acionamento por meio de partida compensada com autotransformador 

desenvolvida no MIT apresentou dados similares ao de partida direta principalmente com 

relação ao nível de amplitude do sinal de corrente no período transitório, dividindo-se em dois 

picos de corrente, o primeiro pico com uma elevação maior de corrente, e o segundo com um 

leve acréscimo deste de corrente, ocasionado pela comutação do tap do autotransformador em 

65% para a tensão nominal de alimentação finalizando o período transitório. Os testes 

desenvolvidos apresentaram um primeiro pico de corrente em seu regime transitório de 29,42 

A , um resultado expressivo se comparado a corrente base adotada de 4,5 A, haja vista que a 

corrente de partida nesse acionamento apresentou um valor de 653,78% em relação a corrente 

base. Posteriormente, em um intervalo de 1,2 segundos ocorre o segundo pico de corrente de 

8,13 A, caracterizando 180,67% do valor da corrente base. Tais variações na corrente 

apresentam durabilidade de 266,66 milissegundos no primeiro pico de corrente e de 133,33 

milissegundos no segundo pico após a comutação do circuito de força do MIT, finalizando o 

período de transitório do equipamento. O Gráfico 5 apresenta a curva de corrente da simulação 

em questão, apresentando os primeiros milésimos de segundo a partir do acionamento. 
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Gráfico 5 - Curva de corrente em regime transitório do acionamento compensado com Autotransformador. 

 
Fonte: Autoria própria. 

4.2.2.2 Análise de sinal de tensão em transitório de partida 

Durante o acionamento em partida compensada com autotransformador foram 

verificadas perturbações no sinal de tensão da alimentação decorrentes do acionamento do 

equipamento. O teste apresentou um afundamento no sinal de tensão durante o período do 

transitório, por um tempo de 360 milissegundos, onde apresentou uma rápida alteração na rede 

até o retorno do valor de tensão nominal. 

O sinal de tensão apresentou um valor de pico de 324 V e 229,11 V de valor eficaz no 

pré-acionamento. Por sua vez durante o pós acionamento, os valores do sinal de tensão 

apresentam um pico de 312 V e 220,62 V de valor eficaz. O afundamento de tensão, apresentou 

uma diferença de 12 V entre o pico da onda do sinal de tensão no pré acionamento do 

equipamento ao pós acionamento, caracterizando uma queda de 5,24% do valor de tensão 

durante o distúrbio em regime transitório. 

A Figura 19 apresenta o momento exato do inicio e afundamento do sinal de tensão no 

equipamento, fato que pode-se verificar com os cursores de marcação disposto na mesma. 
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Figura 19 - Amplitude de sinal de tensão em regime transitório na partida compensada com 

Autotransformador. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.2.3 Classificação conforme PRODIST – Módulo 08 – Qualidade de Energia 

As perturbações causadas no sinal de tensão devido ao acionamento do MIT estudado, 

apresentam os parâmetros dispostos a seguir, calculados com as Equações 01 e 02 apresentadas 

no tópico 2.3.1 deste trabalho. 

Tensão de referência (Vsr(n)) = 220,03 V  

Tensão pré acionamento(Vpa) = 229,11 V 

Duração do VTCD (∆Te) = 360,00 milissegundos  

O afundamento de tensão decorrido do acionamento em partida compensada com 

autotransformador apresentou um afundamento de valor 5,24% em relação ao valor de tensão 

do pré acionamento (Vpa) medido no momento do acionamento, portanto não enquadrou-se na 

classificação VTCD do PRODIST. 

O Gráfico 6 apresenta os parâmetros de tensão durante o período transitório analisado, 

bem como os limites máximos e mínimos da tensão de referência adotada durante o 

acionamento do MIT. 
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Gráfico 6 - Tensão x tempo durante o transitório do acionamento do MIT em Partida compensada com 

autotransformador. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.3 Acionamento do MIT em partida com ligação Estrela-Triângulo (Y-∆)  

O acionamento compensado em estrela-triângulo foi elaborado com um relé 

temporizador programado para realizar a comutação em 0,6 segundos, fato que corrobora os 

momentos de efeitos da comutação na curva de corrente no momento de sua comutação pré 

determinada. O Anexo 3 apresenta com detalhamento os circuitos de força e comando para a 

simulação nesse método de partida compensada.  

4.1.3.1 Curva de corrente de partida 

O método de acionamento por meio de partida compensada com estrela-triângulo 

desenvolvida no MIT apresentou dados satisfatórios quanto a sua forma de funcionamento,  

apresentando dois picos de corrente durante o regime transitório, o primeiro de maior 

intensidade de corrente logo após o acionamento e o outro de menor intensidade de corrente 

ocasionado pela comutação da ligação interna do motor.  

Os testes apresentaram um primeiro pico de corrente em seu regime transitório de 22,57 

A, resultado que comparado a corrente base da fase analisada adotada de 4,5 A de corrente, 

apresenta um acréscimo de 501,56%. Posteriormente, após um tempo de 0,6 segundos ocorre o 

segundo pico de corrente apresentando leve variação de corrente com um valor de 10,92 A,  

caracterizando 242,67% do valor nominal de corrente. Tais variações na corrente apresentam 

um tempo de aproximadamente 500,00 milissegundos no primeiro pico de corrente, e de 
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aproximadamente 100,00 milissegundos no segundo pico de corrente, para por fim estabilizar 

o seu valor de corrente, finalizando o período de transitório do equipamento. O Gráfico 7 

apresenta a curva de corrente da simulação em questão, apresentando os primeiros milésimos 

de segundo a partir do acionamento. 

Gráfico 7 - Curva de corrente em regime transitório do acionamento em estrela-triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.3.2 Análise de sinal de tensão em transitório de partida 

A partida compensada estrela-triângulo apresentou leve perturbação no sinal de tensão 

da alimentação a partir do transitório causado pelo acionamento o MIT. Observou-se um 

afundamento no sinal de tensão por um tempo de 344 milissegundos, onde apresentou uma 

rápida alteração na rede até o retorno do valor de tensão nominal.  

O sinal de tensão apresentou um valor de pico de 320 V e 226,28 V de valor eficaz no 

pré acionamento. Durante o distúrbio no sinal de tensão no pós acionamento o valor máximo 

apresentou um valor de 312 V de pico e 220,62 V de valor eficaz. O afundamento ocasionado 

durante transitório do acionamento, apresentou uma diferença de 8 V entre o pico da onda no 

pré acionamento do equipamento ao pós acionamento, caracterizando uma queda de 3,54% do 

valor de tensão eficaz nominal durante o acionamento. 

A Figura 20, dispõe o momento exato do inicio e afundamento do sinal de tensão no 

equipamento, fato que pode-se verificar com os cursores de marcação disposto na mesma. 
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Figura 20 - Amplitude de sinal de tensão em regime transitório na partida estrela-triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria. 

4.1.3.3 Classificação conforme PRODIST – Módulo 08 – Qualidade de Energia 

As perturbações causadas no sinal de tensão devido o acionamento do MIT estudado, 

apresentam os valores dispostos a seguir: 

Tensão de referência (Vsr(n)) = 220,02 V  

Tensão pré acionamento(Vpa) = 226,28 V 

Duração do VTCD (∆Te) = 344,00 milissegundos  

O afundamento de tensão decorrido do acionamento em partida compensada com 

autotransformador apresentou um afundamento de valor  3,54% em relação ao valor de tensão 

do pré acionamento (Vpa) medido no momento do acionamento, portanto não enquadrou-se na 

classificação VTCD do PRODIST. 

O Gráfico 8 apresenta os parâmetros de tensão durante o período transitório analisado, 

bem como os limites máximos e mínimos da tensão de referência adotada durante o 

acionamento do MIT. 
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Gráfico 8 - Tensão x tempo durante o transitório do acionamento do MIT em Partida compensada com 

ligação estrela-triângulo. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.4 Acionamento do MIT em partida com Chave estática – Soft Starter SSW06 

Para o acionamento com partida compensada com chave compensadora, foi utilizado 

uma Soft Starter SSW 06 da marca WEG. A Figura 21 apresenta o modelo do equipamento 

utilizado durante o experimento. 

Figura 21 - Soft Starter SSW06 - WEG. 

 

Fonte: SSW06, 2019. 

É importante salientar que foi utilizada a configuração de rampa de partida em 10 

segundos durante a execução do experimento. 
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4.1.4.1 Curva de corrente de partida 

O método de acionamento por meio de partida compensada por chave compensadora no 

MIT caracterizou dados expressivos perante os resultados esperados em meio forma de 

acionamento. Os testes desenvolvidos apresentaram uma suavização na corrente de partida, 

tendo ela um pico máximo durante sua curva suavizada de 16,23 A, resultado que quando 

comparado a corrente em regime permanente da fase analisada que contempla 4,5 A de corrente 

nominal, apresenta um valor de 360,67% da corrente em regime permanente. O transitório de 

acionamento apresenta uma durabilidade de 452 milissegundos, até estabilizar o seu valor de 

corrente. O Gráfico 9 apresenta a curva de corrente da simulação em questão, apresentando os 

primeiros milésimos de segundo a partir do acionamento. 

Gráfico 9 - Curva de corrente em regime transitório do acionamento compensada com Soft Starter. 

 

 Fonte: Autoria própria. 

4.1.4.2 Análise de sinal de tensão em transitório de partida 

A partida compensada com chave estática ou soft starter apresentou leve perturbação no 

sinal de tensão da alimentação a partir do transitório causado pelo acionamento o MIT. 

Observou-se um afundamento no sinal de tensão com durabilidade de 452 milissegundos, onde 

apresentou uma rápida alteração na rede até o retorno do valor de tensão nominal.  

O sinal de tensão apresentou um valor de pico de 320 V e 226,28 V de valor eficaz no 

pré acionamento. Durante o distúrbio no sinal de tensão no pós acionamento o valor máximo 

apresentou um valor de 312 V de pico e 220,62 V de valor eficaz. Desse modo, o afundamento 

em questão, apresentou uma diferença de 8 V entre o pico da onda no pré acionamento do 
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equipamento ao pós acionamento, caracterizando uma queda de 3,54% do valor de tensão eficaz 

nominal durante o acionamento. 

A Figura 22, dispõe o momento exato do inicio e afundamento do sinal de tensão no 

equipamento, fato que pode-se verificar com os cursores de marcação disposto na mesma. 

Figura 22 - Amplitude de sinal de tensão em regime transitório na partida compensada com Soft Starter. 

 

Fonte: Autoria própria 

4.1.4.3 Classificação conforme PRODIST – Módulo 08 – Qualidade de Energia 

As perturbações causadas no sinal de tensão devido ao acionamento do MIT estudado, 

apresentam os valores dispostos a seguir: 

Tensão de referência (Vsr(n)) = 220,02 V  

Tensão pré acionamento(Vpa) = 226,28 V 

Duração do VTCD (∆Te) = 452,00 milissegundos  

O afundamento de tensão decorrido do acionamento em partida compensada com 

autotransformador apresentou um afundamento de valor 3,54% em relação ao valor de tensão 

do pré acionamento (Vpa) medido no momento do acionamento, portanto não enquadrou-se na 

classificação VTCD do PRODIST.O Gráfico 10 apresenta os parâmetros de tensão durante o 

período transitório analisado, bem como os limites máximos e mínimos da tensão de referência 

adotada durante o acionamento do MIT. 
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Gráfico 10 - Tensão x tempo durante o transitório do acionamento do MIT em Partida compensada com 

Soft Starter. 

 

Fonte: Autoria própria 
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5. DISCUSSÕES 

Baseado nos resultados anteriormente apresentados, desenvolve-se as análises 

referentes ao estudo proposto.  

5.1 ANÁLISE DE IMPACTOS DO MIT EM REGIME TRANSITÓRIO 

O Gráfico 11 apresenta as curvas de correntes dos acionamentos anteriormente citados, 

visando um caráter comparativo entre os transitórios de partida em MIT referente aos níveis de 

corrente elétrica no equipamento. 

Gráfico 11 - Curvas correntes dos métodos de acionamento de MIT estudados. 

 

Fonte: Autoria própria 

A partir de verificações e tomando como referência a corrente nominal em vazio de 4,5 

ampères, verificou-se que dentre os métodos de acionamento propostos para estudo a chave 

estática apresentou um melhor desempenho quanto à amenização de impactos causados ao MIT 

em seu transitório de partida, apresentando um valor de 360,67% o valor de corrente inicial, tal 

amenização influi diretamente na temperatura do MIT, especialmente quanto a utilização do 

MIT, podendo este apresentar número elevado de acionamentos em seu funcionamento.  

Nesse contexto, foram comparados os valores de temperatura na carcaça do MIT entre 

o acionamento em partida direta, causador de maiores impactos, e o de melhor performance, o 

de partida com chave estática. Desse modo, tomando como referência a temperatura da carcaça 

antes do início dos testes no MIT, cujo valor medido foi de 29ºC para o acionamento em partida 

direta e 30ºC para o acionamento com chave estática. Realizou-se cinco partidas consecutivas 
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no motor estudado para verificar os impactos térmicos de cada partida no MIT em vazio. Foi 

utilizado para as medições de temperatura um termômetro infravermelho, modelo MT-350 da 

Minipa.  

Gráfico 12 - Variação de temperatura em relação a partidas. 

 

Fonte: Autoria própria. 

O Gráfico 12 apresenta os valores comparados entre os métodos de maior e menor 

impactos, tanto na rede elétrica como no MIT, referente à corrente de partida anteriormente 

analisada, novamente a chave estática sobressai-se com menor variação de temperatura 

dispondo de acréscimo de temperatura a 3,33%  (30ºC – 31°C) comparado a partida direta que 

apresenta 5,17% de acréscimo de temperatura (29°C – 30,5ºC) após os cinco acionamentos, 

fato que amplia as vantagens dessa forma de acionamento. É importante salientar que a variação 

de temperatura é proporcional a corrente elétrica do motor, fato que caracteriza um percentual 

menor ao equipamento de variação de temperatura utilizando como base a temperatura 

ambiente. Desse modo, um motor com compensação com chave estática apresenta uma vida 

útil maior visto que os principais fatores de perda de vida útil do motor é a variação de 

temperatura que influi diretamente na classe de isolamento a qual o motor é vinculada, 

influenciando diretamente nos aspectos construtivos internos do equipamento, em especial, os 

enrolamentos de bobinas do estator e rotor. 
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Quadro 7 - Quadro comparativo de classificação de tensão nos acionamentos. 

Acionamento 
Tensão de 

referência (V) 

Afundamento de 

tensão (%) 
Durabilidade (MS) 

Partida Direta 226,28 7,5 122 

Partida compensada 

com 

Autotransformador 

de partida 

229,11 5,24 360 

Partida compensada 

com estrela-

triângulo (Y-∆) 

226,28 3,54 344 

Partida compensada 

com chave 

compensadora – Soft 

Starter - SSW06 

226,28 3,54 452 

Fonte: Autoria própria 

Ao observar o Quadro 7, observam-se os parâmetros de QEE referentes ao parâmetro 

VTCD estabelecido pela ANEEL Para o motor de 5 CV, nenhuma das formas de acionamento 

apresentaram classificação para o com o VTCD estabelecido em norma, porém obtiveram-se 

diferenças entre as magnitudes de afundamento de tensão para com a tensão de pré acionamento 

a partir dos diferentes métodos de acionamento.  

Conforme abordado anteriormente, nota-se que dentre os métodos de compensação de 

partida, os acionamentos em Partida com chave Estrela-Triângulo e Soft Starter apresentam os 

menores danos transitórios a rede com baixos percentuais de variação de tensão nos testes 

realizados no MIT estudado em vazio, de modo a apresentar um percentual inferior a 52,80% 

quando comparado a Partida Direta com compensação ausente em seu acionamento. Tal fato 

corrobora para a importância de aplicação de compensação em motores, excepcionalmente aos 

que apresentam fator de utilização elevado e apresentam frequentes acionamentos em sua 

aplicação. 

O Quadro 8 apresenta as exigências da concessionária COELBA para com as formas de 

acionamentos de motores por potência, sendo uma das medidas tomadas pela concessionária 

visando uma melhor qualidade de energia ao consumidor, a partir da compensação na partida 

de MIT, amenizando os distúrbios energéticos causados pelos equipamentos. 
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Quadro 8 - Dispositivos de partida para MIT. 

 
Fonte: Neoenergia, 2017. 

 A partir das informações do Quadro 8, nota-se a limitação dos níveis de potência para 

com a partida direta onde o limiar máximo de potência para utilização nesse método de 

acionamento é em no máximo de 7,5 cv de potência para motores com dupla tensão. A partir 

desse nível de potência é obrigatória a utilização de compensação na partida do MIT, devendo 

ser utilizadas formas de amenização dos impactos no acionamento. A COELBA apresenta 

propostas de partidas indiretas com chave estrela-triângulo e outras, apresentando ainda 

limitação das potências do equipamento.  

De acordo com estudos desenvolvidos neste trabalho, verifica-se como melhor 

performance, para amenizar os efeitos decorrentes de transitórios no acionamento do MIT, a 

chave estática ou soft starter, sendo está a compensação mais eficiente dentre as demais. Além 

disso, a chave estática apresenta variedade de limiares de potências em que possam ser 

utilizadas, abrangendo ainda mais a sua implementação nos MIT.  

5.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DO MIT 

A eficientização de MIT é fundamental em suas diversas aplicações, visando maior 

economia protegendo o equipamento a danos na sua vida útil. Para estudo de eficiência 

energética é fundamental analisar os parâmetros do motor em regime permanente. O MIT 

estudado em vazio apresentou os parâmetros em regime permanente dispostos no Quadro 9. 

Quadro 9 - Parâmetros de MIT em Regime Permanente. 

Correntes (A) 
Ia Ib Ic 

4,6 4,5 3,9 
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Tensões de Linha (V) 
Vab Vbc Vca 

223,4 220,0 221,1 

TDH (%) 

Va Vb Vc 

1,73 1,10 1,16 

Ia Ib Ic 

4,32 3,57 2,86 

Potências 
Aparente (kVA) Ativa (kW) Reativa (kVAR) 

1,613 0,2 1,6 

 
Frequência (Hz) Fator de potência Ângulo 

60,00 0,1240 ind 82,88º 

Fonte: Autoria própria. 

A Figura 23 apresenta o diagrama de fasores das Tensões de fase e de linha, bem como 

as correntes de linha do MIT estudado. É importante salientar que o diagrama foi desenvolvido 

em p.u. a partir dos valores nominais do MIT, sendo a tensão base de 220 V e a corrente base 

de 13,8 A.  

Figura 23 - Diagrama fasorial de valores de tensão e corrente no MIT em regime permanente. 

 

Fonte: Autoria própria 

A partir dos dados do motor, buscou-se junto ao fabricante sua curva de desempenho ou 

de algum motor de modelo equivalente ao estudado. É importante salientar que devido ao motor 

estudado ser do ano de 1998, os dados do equipamento não são disponibilizados pelo fabricante, 

haja vista que tais dados passaram a ser disponibilizados a partir do ano 2000. Desse modo, foi 

utilizada a curva de desempenho do motor de mesmo modelo, porém atualizado ao ano vigente, 

que está apresentada no Figura 24.  
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Figura 24 - Curva de desempenho em carga do MIT. 

 

Fonte: WEG, 2019. 

5.2.1 Análise de desempenho para simulação em vazio do MIT 

O rendimento do MIT está diretamente ligado ao Fator de Carregamento do 

equipamento, fator este que é relacionado com o dimensionamento e aplicação do motor em 

questão. Desse modo, o seu cálculo é fundamental em relação à eficientização do equipamento. 

A simulação do motor estudado em vazio, com tensão média de 221,57 V (variação de 

tensão de 0,71% do valor nominal de tensão), apresentou valores de potência de 0,2 kW de 

potência ativa em seu funcionamento conforme verificou-se no Quadro 9, possuindo a potência 

nominal de 05 cavalos ou 3,7 kW. A partir da Equação 07, pode-se calcular o Fator de 

carregamento durante o teste apresentando um valor de 5,41% para tal fator ao motor em vazio, 

apresentando um rendimento muito desfavorável para a utilização de um MIT. 

Verificou-se ainda o fator de potência do equipamento, que tem-se um potência ativa de 

0,2 kW e uma potência aparente de 1,613 kVA, conforme a Tabela 07. Na simulação o MIT 

apresenta-se com um FP de 0,124, consequentemente, injetando cerca de 1,6 kVAr de potência 

reativa na rede elétrica. 
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O motor apresentou uma velocidade de trabalho de aproximadamente 3.566,64 rpm, 

apresentando um escorregamento de aproximadamente 0,93% em regime permanente, 

conforme o Gráfico 12. 

Os níveis de distorções harmônicas no sinal de tensão no equipamento mostraram-se 

abaixo do determinado pelo IEEE 519, a qual determina uma distorção máxima de 5% da 

harmônica fundamental em relação as componentes harmônicas. Os Gráficos 13, 14 e 15 

apresentam os níveis de distorções harmônicas individuais de tensão em regime permanente do 

MIT por fase de tensão, referente as fases VA, VB e VC respectivamente. É importante salientar 

que os gráficos apresentam os valores até a 20ª componente harmônica.  

Gráfico 13 - Distorções harmônicas do sinal de tensão no MIT em regime permanente da Fase VA. 

 
Fonte: Autoria própria 

Gráfico 14 - Distorções harmônicas do sinal de tensão no MIT em regime permanente da Fase VB. 

 
Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 15 - Distorções harmônicas do sinal de tensão no MIT em regime permanente da Fase VC. 

 
Fonte: Autoria própria 

Conforme visto anteriormente, os níveis de TDH total são de 1,73% da fase a, 1,10% da 

fase b e 1,16% da fase c, corroborando para a afirmação que as fases do MIT em regime 

permanente apresentam-se em níveis toleráveis de distorção. 

 Em suma, devido ao motor ser simulado em vazio, os resultados obtidos eram esperados 

devido a sua utilização sem carga. O baixo fator de carregamento é característico para motores 

em vazio, bem como um baixo fator de potência, funcionando para injeção de reativo indutivo 

a rede. Todos esses parâmetros causam prejuízo econômico referente à utilização inadequada 

do MIT e multas que possam ser aplicadas a consumidores devido ao baixo fator de potência 

da rede elétrica do consumidor.  

5.2.2 Medidas para eficientização de MIT 

5.2.2.1 Eficientização a partir do dimensionamento do MIT 

Para um motor apresentar um rendimento favorável na sua utilização é necessário 

observar a curva de desempenho do mesmo a partir do Gráfico 12. Observa-se que a curva de 

rendimento do MIT apresenta uma diminuição a partir de fator de carregamento inferior a 50%, 

contemplando desperdício de potência ativa na aplicação do motor. Por sua vez, o fator de 

potência do MIT apresenta valor próximo do seu maior FP a partir de 80% da carga nominal do 

equipamento, apresentando um valor de aproximadamente 0,05 abaixo do valor máximo.    

Desse modo, conforme a bibliografia de referência padronizou-se o valor mínimo para 

fator de carregamento de um MIT de 75%, ou seja, uma carga de trabalho que possua razão de 

0,75 em relação a carga nominal do equipamento. Para o motor em questão, sendo ele de 5 cv, 
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ou seja 3,7 kW, deve ter um dimensionamento e aplicação para carga de no mínimo 2,775 kW  

de potência ativa ao equipamento. Por sua vez, a potência máxima suportada pelo motor, 

caracterizada pelo seu fator de serviço, sendo este no MIT estudado de 1,15, logo a potência 

máxima do MIT é de 4,255 kW de potência. Caso o MIT possuir cargas que solicitem potência 

superior a esta última, o motor estará em condição de sobrecarga fator que ocasiona danos ao 

motor, sendo os principais: sobrecorrentes e sobreaquecimento. Tais efeitos comprometem 

significativamente a vida útil do equipamento. 

A utilização de 75% de fator de carregamento acarreta em um FP de 0,80, sendo um 

valor, de 94,12% do valor máximo de FP do equipamento com valor de 0,85. Desse modo, 

diminuindo os reativos injetados na rede a qual o motor naturalmente injeta. 

A Figura 25 apresenta as relações de torque e conjugado em p.u. do motor em questão. 

É importante salientar que o conjugado base do MIT é de 1,03 kgfm e a corrente base é de 6,90 

A, devido ser utilizada a corrente nominal para tensão de 440 V.   

Figura 25 - Curva de Conjugado e corrente x rotação síncrona. 

 

Fonte: WEG, 2019. 

A linha vertical em vermelho apresenta os limites nominais do motor, uma vez que 

apresenta um conjugado de 1 p.u. e 2 p.u. de corrente e uma velocidade de aproximadamente 
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95% da velocidade síncrona do motor. Caso o motor apresente valores de funcionamento a 

esquerda da linha em regime permanente, ou seja, conjugados e corrente superiores ao nominal 

e velocidade inferior ao estabelecido, significa que o motor estará em situação de sobrecarga e 

consequentemente apresentara danos ao motor especialmente por perdas por efeito Joule. Desse 

modo, é importante observar tais parâmetros para maximizar a vida útil do MIT utilizado e 

eficientizar a sua utilização, haja vista que com o aumento de corrente, ocasiona maior 

necessidade de torque ao motor e menor rotação do rotor, ocasionando problemas na estrutura 

do equipamento. 

5.2.2.2 Eficientização a partir da alimentação do MIT 

Com a alimentação do MIT pode-se analisar os impactos no funcionamento quanto a 

variação de tensão em relação a tensão nominal do equipamento, bem como as distorções 

harmônicas no sinal de tensão submetido a carga estudada. 

No estudo das distorções harmônicas, apresenta-se a necessidade de um controle para 

com tais parâmetros visto que distorções acima dos limites estabelecidos pela IEEE 519 podem 

ocasionar distúrbios no sinal de tensão a partir de flutuações do mesmo e consequentemente 

alterações no funcionamento dos MIT instalados a rede e alterações no funcionamento da 

proteção. 

As variações de tensão impactam diretamente no funcionamento dos MIT, podendo 

influenciar o funcionamento dos equipamentos através de flutuações e afundamentos do sinal 

de tensão. Conforme visto anteriormente no Quadro 6 do subtópico 2.3.3, nota-se que tais 

variações podem afetar no rendimento, fator de potência, temperatura, torque, rotação entre 

outros parâmetros do MIT. 

Desse modo, nota-se a importância de meios de controle para assegurar um menor nível 

de distúrbios a rede de alimentação do MIT, em especial com as variações de tensão, visto que 

distúrbios relacionados a este parâmetro compactuam para um desempenho desfavorável e 

aumento de perdas dos equipamentos.  

 

 

 

 



71 

 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do objeto geral do trabalho visando complementar estudos para a melhor 

eficientização dos MIT e distúrbios causados a rede elétrica em regime transitório decorrente 

de acionamentos elétricos, o trabalho desenvolvido utilizou-se de um estudo de caso com 

pesquisa exploratória voltado para acionamentos elétricos de MIT bem como eficiência 

energética desses equipamentos, por meio de experimentação individual de um motor para 

verificar os parâmetros envolvidos em regime transitório para análise de distúrbios e regime 

permanente para avaliação de eficiência do equipamento. 

A questão da qualidade da energia está diretamente ligada à utilização das cargas 

elétricas impostas a rede de alimentação, haja vista que os equipamentos influem diretamente 

nos valores nominais da rede previamente estabelecidos a partir de injeção ou remoção 

instantânea de potência na rede. 

Através do estudo de parâmetros de MIT em regime transitório pode-se verificar o direto 

impacto de seu acionamento e injeção de carga rede elétrica no sinal de tensão. A partir dos 

impactos naturais da brusca injeção de potência do motor na rede de alimentação é estudado a 

necessidade de compensação durante o acionamento do mesmo visando minimizar os impactos 

na rede elétrica do equipamento. Tal necessidade parte da prerrogativa de que em sua partida a 

energia inicial para vencer a inércia do equipamento torna-se cerca de 8 a 10 vezes a energia 

necessária para funcionamento do equipamento em regime permanente.  

As simulações em diferentes métodos de acionamentos constata que a injeção direta de 

potência através da partida direta apresenta um pico de corrente mais elevado ao MIT e 

consequentemente uma maior variação de tensão, dentre os meios de partida testados tais como: 

Partida compensada com autotransformador de partida, chave estrela-triângulo e chave estática, 

esta última mostrou se extremamente vantajosa em relação as demais, devido a sua capacidade 

de suavização de corrente de partida em comparação aos demais métodos, bem como seu menor 

impacto a rede elétrica. Além de melhoria dos parâmetros dos MIT e com a suavização da 

corrente, apresenta consequentemente um menor aquecimento do MIT, a chave estática oferece 

maior nível de proteção ao equipamento através de relés de falta de fase, fase invertida, 

sobrecorrente dentre outras possibilidades. 

A partida de motores é controlada a partir da concessionária local a qual exige a 

compensação de partida a motores a partir de potência estabelecida, visando a qualidade de 

fornecimento de energia a alimentação elétrica. Além de que, conforme visto anteriormente, o 

acionamento de motores afeta diretamente a alimentação através de distúrbios causados na rede 

elétrica e consequentemente interfere na eficiência energética das demais cargas da 
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alimentação. É importante salientar, que MIT a depender de sua utilização, mesmo quando não 

exigido a partir dos normativos da concessionária local, deve-se estudar a utilização de 

compensação em sua partida, principalmente em motores que apresentam elevado número de 

partidas durante seu período de funcionamento e aplicação em processos. 

A eficientização de motores é vista a partir de duas vertentes, o dimensionamento e 

aplicação do motor, bem como a rede de alimentação do mesmo, este último interliga-se ao 

acionamento das cargas devido a influência na rede elétrica, causando variações de tensão que 

ocasionam distúrbios no funcionamento do MIT. 

A importância de um correto dimensionamento do MIT para com a sua utilização é vital 

para a sua eficientização, haja vista que um subdimensionamento acarreta em queda 

considerável de rendimento do equipamento, bem como ocasiona um baixo fator de potência e 

consequentemente um aumento da injeção de reativos a rede, que podem gerar impactos 

econômicos a partir de multas junto à concessionária. Por sua vez, um sobredimensionamento 

pode ocasionar sérios danos a estrutura interna do MIT, aumentos significativos de corrente 

elétrica, aumento de temperatura acima dos permitidos devido a classe de isolação do 

equipamento causando desgastes na proteção e possíveis curtos circuitos nos enrolamentos de 

bobinas do MIT. 

Quanto à rede de alimentação, verifica-se a direta influência em rotação, torque, 

rendimento, fator de potência, corrente nominal e temperatura do MIT a partir de variações de 

tensão superiores a 10% da tensão nominal do equipamento. Desse modo, mostra-se a 

importância de minimizar os distúrbios a rede de alimentação dos MIT, e para isso, uma das 

principais medidas a serem tomadas é a suavização de injeção de novas cargas a rede, em 

especial, a compensação de partida no acionamento de MIT, amenizando-se os afundamentos 

de tensão derivados dos parâmetros de partida dos MIT, conforme estudado anteriormente. 

Além disso, o controle de distorções harmônicas da rede é importante para evitar flutuações de 

tensão, a instalação de filtros harmônicos em derivação são meios de controle para tais 

distorções no sinal de tensão. A partir dessas medidas, minimizam-se os distúrbios de tensão, 

amenizando os impactos na rede elétrica e consequentemente resultando em maior eficiência 

dos parâmetros funcionais do MIT individual e aos demais MIT que estão alimentados na rede 

elétrica.  

Ademais, nota-se a importância de um estudo minucioso e aplicação de métodos de 

suavização em acionamentos, bem como corretos dimensionamentos e aplicações a motores 

elétricos, haja vista que tais implicações ocasionam em melhoria no desempenho dos MIT, bem 

como aumento da vida útil dos mesmos e melhoria na rede elétrica de alimentação para os 
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demais MIT. Tais melhorias de desempenho acarretam em maior economia na manutenção 

preventiva e corretiva, bem como possíveis multas junto a concessionária devido a excesso de 

reativos a instalação. 

Sugere-se como estudos posteriores a realização de simulações com variações de carga 

e com motores de potências elevadas em redes elétricas que possuam em sua instalação uma 

quantidade significativa de motores de modo a estudar os parâmetros transitórios de MIT 

estudado, os possíveis impactos a rede elétrica e na eficiência dos demais motores alimentados 

na mesma instalação elétrica. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Diagrama de Comando e Força de acionamento por Partida Direta.

 

Fonte: FRANCHI, 2008. 
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Kx Contatora “x” 

Lx Fase “x”  

Hx Sinalização “x” 
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Anexo 2 - Diagrama de Comando e Força de acionamento compensado com 

autotransformador de partida. 

 

Fonte: FRANCHI, 2008. 
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Anexo 3 - Diagrama de Comando e Força de acionamento compensado com chave Estrela 

Triângulo (Y-∆). 

 

Fonte: FRANCHI, 2008. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 - Código de programação do protótipo medidor de corrente com Arduino 

UNO e sensor de corrente SCT 013 020. 

// Carrega as bibliotecas 

#include "EmonLib.h"  

#include "LiquidCrystal.h" 

  

// Criamos uma instancia (chamada) 

EnergyMonitor emon1; 

  

// setamos os pinos do arduino <-> display lcd 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

  

 // Pino do sensor SCT 013 20A/1V 

  int pino_sct = 1; 

 

const int RelePin = 8; // pino ao qual o Módulo Relé está conectado 

int incomingByte;      // variavel para ler dados recebidos pela serial 

  

// *Fundo de Escala* 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- // 

// Limitamos valor MIN de medicao para que seja igual a 20mA, o que resulta 

// em aproximadamente 2.5 Watts (APENAS) considerando nossos 127VAC. 

// --------------------------------------------------------------------------------------------- // 

// OBS: Este valor de fundo de escala serve como verdadeiro "supressor de ruidos", 

//      uma vez que o sensor analógico dificilmente medirá um ZERO absoluto via 

HARDWARE apenas. 

//      Por esta razao configuramos via software o conjunto/circuito de hardware utilizado. :) 

  

float fundoEscala = 0.150; 

  

void setup()  

{ 

  lcd.begin(16, 2); // display LCD 16x2 

  lcd.clear(); 

  Serial.begin(9600); 

  //Serial.begin(9600); // Utilizamos o monitor serial em caso de debug 

    

  // Pino, calibracao - Const. da Corrente = Ratio/BurdenResistor 

  emon1.current(pino_sct, 20); // O valor inicial era 29, mas calibrando de acordo ao 

amperimetro do multimetro  

                                

  pinMode(RelePin, OUTPUT); // seta o pino como saída                               

}  

   

void loop()  

{  
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  // Calculamos a Corrente RMS (Amperes) 

    float Irms = emon1.calcIrms(1480);     // Calcula a Corrente RMS 

  

  // Pequena secao onde "zeramos" o display caso a medição  

  // alcance nosso limite MIN (fundo da escala - supressor de ruidos) 

  // ou Informamos que o "Consumo está sendo inferior a 20mA". 

  if (Irms <= fundoEscala) { 

    //Irms = 0; 

  

    // SECAO PARA DEBUG VIA MONITOR SERIAL DA IDE ARDUINO 

    //Serial.print("Consumo Inferior"); 

    //Serial.print("    a  150 mA     "); 

    //Serial.print(Irms); // Irms 

  

    // Informamos que chegamos ao fundo de nossa escala 

    lcd.clear(); 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("Consumo Inferior"); 

    lcd.setCursor(0,1); 

    lcd.print("|>>  a 150mA  <<|"); 

    //lcd.print(Irms); // Irms 

  } 

   

  else{ 

     

    // Informacoes iniciais do display 

    // Limpamos o Display LCD 

    lcd.clear(); 

      

    // Setamos os Cursores e Valores Iniciais do Display (Linha 1 e Linha 2 das 16 Colunas) 

    // Mostramos o valor da corrente no Display LCD 

    lcd.setCursor(0,0); 

    lcd.print("Irms(A):"); 

    lcd.print(Irms, 3);   // O Argumento "3" é limitador do numero de casas decimais a serem 

mostradas. 

    Serial.println(Irms); 

     

         delay(1);     } 

   

 // if (Serial.available() > 0) { 

    // verifica se tem algum dado na serial 

  //  incomingByte = Serial.read();  //lê o primeiro dado do buffer da serial 

 

 //   if (incomingByte == 'A') {     //se for A 

 //     digitalWrite(RelePin, HIGH); //aciona o pino 

 //   }  

 

  //  if (incomingByte == 'D') {     //se for D 

  //    digitalWrite(RelePin, LOW);  //desativa o pino 

    } 


