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Por Edson Bittar Henriques*

Capítulo XII

Análise de partida de motores
Parte 2

 Em continuação ao capítulo anterior, será abordado, neste artigo, um exemplo de aplicação. 
 Exemplo de aplicação
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Dados:

Entrada do sistema:
Ics = I curto 3f simétrico na barra 1 = 31,5 
kA; X/R=17; Vn (barra 1) = 13,8kV

Cabo primário (de barra 1 ao trafo):
S=95 mm², 1 condutor/fase, R= 0,247ohm/
km e X=0,1450 ohm/km; L= 510 m

Transformador:
S = 2.000 kVA; Vprim = 13,8 kV; Vsec = 
4,16 kV; Z = 4%; perda no Cu = 30 kW

Cabo secundário do trafo ao painel QD:
S = 185 mm²; 1 condutor/fase; R = 0,130 
ohm/km e X =0,1180 ohm/km; L = 10 m

Demanda do QD em regime 
permanente:

S = 852,88 + j.413,07 kVA; Vn = 4,16 kV
Nota: nesta demanda está inclusa a potência 
em regime do motor que estamos analisando 
a partida.   
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Cabo terminal do motor (do QD ao 
motor):

S=50 mm²; 1 condutor/fase; R = 0,495 ohm/
km e X =0,144 ohm/km; L = 55 m

Motor que estamos analisando a 
partida:

Pn = 400 kW; Vn = 4,16 kV; 3f; 60 Hz; de 
indução; In =65,66 A; fp nom = 0,89; η nom 
= 95%; 
Ip/In = 6; Tmax rot.bloqueado = 22s; Jm = 
7,44 kg.m2

Notas:
1. Dados do motor acima foram obtidos da 
folha de dados do fabricante do motor;
2. Curvas de conjugado (torque) do motor x 
rotação e I/In x rotação à Vnom fornecidas 
pelo fabricante do motor e reproduzida nas 
plotagens dos resultados.

Dados da carga mecânica acionada 
na partida:

Aplicação:  soprador centrífugo
Dado nominal:  Pcn = 297 kW a Ncn = 

3.562 rpm (ou seja, Tc = 796,2 N.m a 3.562 
rpm).
 Curva da carga: um ponto da curva 
fornecido pelo fabricante do equipamento 
(dado nominal), demais obtidos por 
cálculo, considerando curva de torque 
quadrático (parábola).  Vide curva de Tc x 
w reproduzidas nas plotagens de resultados.
Jc = 10,1 kg.m2 e rred = 1 (sem redutor, 
acoplamento direto)

Resultados
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Análise de resultados

 Da curva de rotação x tempo observa-se 
uma aceleração quase constante de até 8,5 s, 
depois um pequeno aumento, atingindo a 
velocidade de regime em 10 s.

 A corrente no motor vai a um máximo 
de 5,6 xIn no início da partida e vem caindo 
lentamente até 8,5 s, depois começa a cair 
mais bruscamente até atingir um valor de 
regime em 10 s.
 As curvas de tensões em cada barra 

indicam que caem a um valor mínimo no 
início da partida e, a partir de 8,5 s, a tensão 
começa a subir (retornar), alcançando um 
valor de regime em 10 s.
 Segue uma análise de alguns parâmetros 
que precisam ser observados:
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Parâmetro

Jc'/ J ref 
(Jref = J do item 8.2 da 

NBR 17094-1 para motores 
até 1.000 V)

ΔVmax barra B1 painel primário 

ΔVmax barra B2 painel secundário
ΔVmax barra B3 motor

Tempo partida/tempo máx. 
rotor bloqueado
I2.t/I2.t máximo

Δ Torque máx. no motor %

Calculado

Não aplicável 
(motor é de MT no caso)

0,37%

6,5%
6,7%

10/22 = 0,45

=1,142x106/[(6x65,66)2x22] = 
0,33
13%

Recomendado ou norma 
(nota 1)

Indefinido, 
motor é de MT.

10% 

10% 
10% 
≤ 0,8 

 (Nota 2)
<1

Indefinido

Avaliação

Ok!
Mas cuidado com motores de BT 

(abaixo de 1000 V) acionando 
carga de torque quadrático, em 
geral, o ideal é não superior a 1. 

Ok!  (Bem baixa, ou seja, 
insignificante perturbação).

Ok!
Ok!
Ok!

Ok!

Ok!

Anexo 1 –  Visão geral de modelagem (de outro caso de partida) e análise via pacote Simulink do software Matlab – simulação 
virtual de sistemas.
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Notas:
1.  Muitas vezes, as normas não definem 
os limites, no entanto, critérios de clientes 
e de projeto com requisitos próprios 
podem solicitar;  
2.  Há alguns artigos técnicos 
(referências) que recomendam que a 
relação tempo partida/tempo máximo de 
rotor bloqueado não seja superior a 0,8.

Conclusão

 Apresentamos um método de análise 
de partida direta de motor de indução e 
um exemplo, antevendo os impactos no 
sistema elétrico, partindo dos dados mais 
usuais disponíveis para os projetos. Há 
softwares importados comercializáveis 
contendo módulos prontos dedicados 
a estas análises, mas, se não há 
possibilidades de investimentos, é 
possível desenvolver ferramentas 
"caseiras" como a apresentada.
Queda de tensão no sistema elétrico 

provocado pela partida de motores é 
um efeito colateral indesejado, porém, 
o limite pode ou não estar normalizado 
por norma oficial, depende do caso. 
A obra, sendo para o Brasil ou não, 
a recomendação é verificar normas 
aplicáveis, requisitos do cliente e as 
características do sistema elétrico nas 
imediações.
 Os trabalhos para a nova edição 
da ABNT NBR 5410 estão em curso 
e os itens relacionados aos limites 
de queda de tensão na partida ainda 
serão vistos – encaminhei alguns 
comentários/sugestões relacionados a 
eles para discutirmos nas reuniões da CE 
(comissão de estudos) desta norma.
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