
Acompensação reativa apli-
cada em cargas com carac-
terísticas especiais tem si-

do um desafio aos envolvidos em
cada novo projeto. Algumas difi-
culdades impostas pelos regimes
de operação dessas cargas acabam
por impossibilitar a implantação de
um sistema que opere adequada-
mente e não traga conseqüências
danosas aos equipamentos e cargas
responsáveis pelo consumo dos
reativos que se deseja compensar, e
também à rede elétrica em que os
mesmos estão ligados ou aos
próprios capacitores que venham a
ser instalados.

As questões elementares que
causam essas dificuldades são:
• ciclo da carga e períodos associa-
dos;

• consumo de reativo ao longo dos
ciclos da carga;
• distorção harmônica de corrente da
carga;
• ressonância harmônica entre a rede
e os capacitores que venham a ser in-
stalados;
• penetração de correntes harmôni-
cas nos capacitores;
• tempo de resposta do compensador
de reativos;
• transientes devido à manobra de
capacitores na rede; e
• compatibilidade com grupos ger-
adores.

O fator motivador para a insta-
lação de sistemas de compensação
reativa é, em geral, a isenção da co-
brança de reativos pelas conces-
sionárias para valores de fator de
potência menores que 0,92, con-

forme previsto pela portaria 456. O
incremento da regulação de tensão, a
redução de perdas, o aumento da
produtividade decorrente e outros
benefícios obtidos pela compensação
reativa nem sempre são considerados
pelo consumidor típico em primeira
análise.

Descrição das cargas
As cargas do Tecon – Terminal de

Contêineres localizado na margem
direita do Porto de Santos são consti-
tuídas por:
• guindastes que efetuam a descarga
dos navios (figura 1);
• sistema de refrigeração de con-
têineres — reefers (figura 2); 
• iluminação, tomadas, CPD e ar-
condicionado dos prédios adminis-
trativos; e
• refeitório.

Guindastes (30-40 toneladas)
Cada unidade é composta por 18

motores, divididos em 12 de 10 kW,
quatro de 12 kW, um de 87 kW e um
de 220 kW, que desempenham a
função de translação do guindaste e
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do carro, elevação e arriamento da
lança móvel e içamento e arriamento
do contêiner. Os drivers de aciona-
mento têm características diferentes,
descritas a seguir:
• translação – os 12 motores de cor-
rente alternada, com rotor em gaiola,
são alimentados por inversores de
freqüência tiristorizados. A reali-
mentação de velocidade utiliza o sis-
tema de regulação por tensão;
• carro – os quatro motores de cor-
rente contínua, com campo shunt
fixo, operam com conversores tiris-
torizados na armadura, operando nos
quatro quadrantes de disparo da
ponte retificadora. A realimentação
de velocidade é feita por um
tacômetro, que informa ao regulador
a velocidade solicitada;
• lança – o motor de campo shunt
fixo possui a armadura alimentada
por um conversor tiristorizado.
Nesse caso, também a regulação de
velocidade é feita através de um

tacômetro; e
• elevação – esse movimento é o
mais complexo do guindaste e, tam-
bém, o sistema mais complexo de
regulação do controle. A regulação
de campo e de armadura trabalha nos
quatro quadrantes de disparo. Nesse
movimento, são solicitados pelo
guindaste o máximo torque e a máx-
ima velocidade do motor, e o laço
mais externo da malha de regulação
para a realimentação de velocidade.
Os drivers também são tiristoriza-
dos, distorcendo a onda senoidal de
corrente significativamente. Os grá-
ficos das figuras 3 e 4 demonstram o
ciclo de carga e o comportamento
das variáveis elétricas e harmônicas
de corrente durante o processo de op-
eração.

Reefers
São compostos por refrigeradores

inseridos nos contêineres, mantidos
estacionados no pátio até que lhes
seja dado destino. Esses contêineres
possuem um sistema de controle e
registro das temperaturas que
garante a integridade da carga, seja
para produtos refrigerados (como
carnes e vegetais) ou congelados nos
processos de importação e expor-
tação.

Suprimento de energia às cargas
O Tecon recebe alimentação da

Codesp – Cia. Docas do Estado de
São Paulo, que é a administradora do

porto local e responde pelo supri-
mento de energia aos arrendatários.
A fonte de energia é a usina de
Itatinga, que estabelece aos usuários
do sistema uma série de diferenci-
ações em relação ao usuário industri-
al clássico, podendo disponibilizar
energia mesmo em condições adver-
sas do sistema interligado.

A distribuição e a entrega são
feitas em 11,4 kV. Internamente, o
Tecon possui uma subestação de
medição e transformação, e entrega a
energia para as cargas nas seguintes
condições:
• alimentação dos guindastes:
4,16 kV;
• alimentação das subestações dos
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Fig. 1 – Guindastes que efetuam a
descarga dos navios

Fig. 3 – Ciclo de carga dos guindastes e comportamento
das variáveis elétricas

Fig. 2 – Sistema de refrigeração de
contêineres – reefers

Fig. 4 – THDI e THDV dos guindastes
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reefers: 11,4 kV; e
• alimentação das demais cargas:
380/220/127 V.

Os guindastes possuem cada qual
sua subestação, localizada junto à
casa de máquinas (figura 5), que re-
cebe a alimentação em 4,16 kV e a
transforma para 440 V, alimentando
assim os acionamentos dos motores e
comandos. Dada a sua característica
operacional, os guindastes são
móveis e deslocam-se sobre trilhos
no cais. O circuito alimentador é in-
stalado em um carretel, que recolhe e
fornece cabo em função do movi-
mento necessário.

Soluções aplicáveis na
compensação reativa

A necessidade de compensação
reativa no terminal originou o trabal-
ho de avaliação da carga e pesquisa
de soluções. Os primeiros indi-
cadores davam conta de fatores de

potência globais da ordem de 60%,
sem muita precisão, pois os instru-
mentos então disponíveis tinham
faixa de medição confiável a partir
de 70% (figura 15).

As medições isoladas tomadas em
períodos típicos nas subestações dos
guindastes e reefers confirmavam a
expectativa inicial (figuras 3 e 7).
Nessas medições, constatava-se nas
subestações dos guindastes a pre-
sença de distorção harmônica de cor-
rente de entrada associada aos rápi-
dos ciclos de variações de carga —
conforme a figura 8, que ilustra o
perfil da 5ª harmônica de corrente.

Conhecidas as características das
cargas, desejava-se implementar
uma solução que efetuasse a com-
pensação de reativos, elevando o fa-
tor de potência aos níveis exigidos
pela concessionária, e trouxesse para
a operação do terminal os benefícios
conhecidos e inerentes à compen-
sação reativa. Descartava-se, nesses
pontos (então quatro), a possibili-
dade de adotar uma solução conven-
cional, pois o tempo de resposta
desses equipamentos não possibili-
taria a compensação efetiva. Apesar
de as harmônicas poderem ser
tratadas com a ajuda de indutores
sintonizados ou dessintonizados,
outra preocupação eram os tran-
sientes que seriam gerados nas
manobras dos capacitores e suas in-
fluências nos acionamentos, PLCs e
outros controles microprocessados

dos motores.
Nas subestações de alimentação

dos reefers, a situação era mais ame-
na e o controle de fator de potência
por métodos convencionais poderia
ser implementado, mesmo que com
um tempo de resposta maior que o
anterior.

Balanço de reativos
Observou-se que, na consideração

do balanço de reativos durante perío-
dos adequados (menores que uma
hora, tempo de integração da conces-
sionária), a compensação de
reativos, se realizada somente nos
guindastes e nos reefers, atenderia
aos valores de referência da Portaria
456. Como essas cargas eram tam-
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Fig. 5 – Subestação dos guindastes

Fig. 6 – Compensador de reativos
instalado na subestação do guindaste

Fig. 7 – Medição FP e outras variáveis elétricas nos reefers Fig. 8 – Perfil da 5ª harmônica de corrente nos guindastes

Starosta.qxd  03/04/03  17:50  Page 4



bém as mais sensíveis às flutuações
de tensão, por razões internas (figura
9) e externas, definiu-se pela imple-
mentação da compensação nesses
pontos, para dotar o sistema das van-
tagens expostas da compensação
reativa.

Solução escolhida
A solução escolhida foi a com-

pensação de energia reativa em tem-
po real, pois o sistema atendia a to-
das as premissas necessárias.
Historicamente, a solução já havia
sido testada com sucesso no Brasil,
em aplicação semelhante, e tem sido
aplicada com sucesso em cargas de
criticidade semelhante ou ainda mais
severas, como elevadores, trens, out-
ros sistemas com acionamentos tiris-

torizados, soldas a ponto, sistemas
eletromédicos, misturadores, pren-
sas, injetoras, fornos e outros.

O sistema é concebido para injetar
na rede elétrica energia reativa em
tempo real, por meio de manobra ad-
equada de capacitores (associados a
indutores) de potência. Os indutores
são especificados em função do
tratamento que se deseja dar às har-
mônicas (sintonia ou dessintonia).
No caso do terminal de contêineres,
foi escolhida a solução dessintoniza-
da, por permitir uma solução mais
simples sem maiores compromissos
com os harmônicos gerados em cada
situação e status da carga.

Mesmo nessa condição, existe
uma redução em valores absolutos
dos harmônicos de corrente e, como

conseqüência, a distorção da tensão
de entrada é também reduzida, mel-
horando a qualidade de energia glob-
al do terminal.

O controlador eletrônico, que pos-
sui microprocessador exclusivo e
dedicado, recebe as informações do
estado da carga através dos três
transformadores de corrente (um
para cada fase) a serem instalados
junto à carga, e comanda a manobra
da chave estática em tempos
menores que um ciclo de rede
(16 ms).

A versão escolhida do controlador
possui saída digital RS 485, de forma
a proporcionar condições de moni-
toração das variáveis elétricas local-
mente ou em rede, além de possibili-
tar a medição da energia gasta nos
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Fig. 9 – Flutuações de tensão e consumo de reativo Fig. 10 – Esquemático da solução de compensação em
tempo real

Fig. 11 – Medições durante o start-up, com a inserção de
compensação de reativos na subestação de guindaste

Fig. 12 – Medições durante o start-up, com a inserção de
compensação de reativos na subestação dos reefers
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processos de estocagem (reefers) e
transporte de contêineres (guin-
dastes).

A chave estática que recebe as in-
formações digitais do controlador efe-
tua a manobra dos conjuntos (ou gru-
pos) de indutores/capacitores. O tem-
po total entre a recepção da infor-
mação pelo controlador e a inserção
dos conjuntos indutor/capacitor na
rede elétrica vai desde tempos
menores que 16 ms (um ciclo de rede)
até valores da ordem de 3 segundos,
em função do modelo do equipamen-
to.

Em todos os casos, as manobras
são efetuadas sem transientes na rede,
pois são executadas em instantes ade-
quados. Isto se deve ao desenho do
circuito de acionamento (zero cross-
ing). No período em que a demanda
de energia reativa é menor
que a nominal, o sistema
scan faz com que os grupos
de capacitores operem em
períodos similares, manten-
do o desgaste uniforme dos
capacitores.

A figura 10 apresenta o
esquemático da solução de
compensação em tempo re-
al, livre de transientes.
Foram especificados para os
guindastes quatro compen-
sadores reativos dessin-
tonizados e com tempo de
resposta total de um ciclo e,
para os reefers, 12 sistemas
com somente indutores de

in-rush e tempo de resposta de 3 se-
gundos.

Todos os sistemas são isentos de
transientes nas manobras dos capaci-
tores e foram instalados em períodos
menores que os estimados.

Outras justificativas para a
implantação do sistema

Em função de suas características
técnicas, o equipamento também con-
tribui substancialmente para o uso
racional da energia elétrica, com a re-
dução das perdas elétricas e significa-
tivo aumento da qualidade da energia,
decorrente de:
• redução da corrente nos circuitos
elétricos, devido à possibilidade do
ajuste on-line do fator de potência em
100%, com resolução de um ciclo
(16 ms);

• redução das perdas nos motores e
transformadores, devido à
manutenção dos níveis nominais de
tensão dos equipamentos;
• sensível aumento da eficiência op-
eracional dos processos, decorrente
do aumento da qualidade da energia
de alimentação das cargas e con-
troles; e
• compensação de energia reativa
sob qualquer condição de regime da
carga. Do ponto de vista da geração
de energia, a oportunidade de manter
o fator de potência de qualquer carga
durante todo o tempo em 100% é
uma possibilidade para promover a
eficientização do uso de equipamen-
tos;

• mantendo-se a
equivalência entre a
potência ativa e aparente,
isto é, kVA = kW, maxi-
miza-se o uso da insta-
lação, reduzindo-se as
correntes e quedas de
tensão; e
• redução de dis-
torção harmônica de ten-
são nos barramentos de
entrada.

Resultados
Os resultados podem ser
avaliados sob o ponto de
vista de:
• novo fator de
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Fig. 13 – Reforma da subestação dos reefers para inserção dos compensadores
de reativos e solução final

Fig. 14 – Compensador inserido na casa de máquinas do
guindaste
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potência global e de cada subestação
e sua relação na tarifa de energia;
• ganhos de produtividade em
função da melhora da regulação de
tensão, com melhor resposta da car-
ga;
• idem, porém na alimentação de
cargas de tecnologia de informação,
sensíveis à baixa qualidade de ener-
gia, e redução do efeito flicker;
• ganhos na possibilidade de afer-
ição de custos operacionais de ener-
gia devido ao descarregamento e ar-
mazenamento de carga; e

• redução de perdas elétricas e re-
dução dos kVAs consumidos, evitan-
do novos investimentos futuros em
subestações devido a acréscimo de
cargas.

As figuras 11 e 12 apresentam os
registros durante o start-up das
soluções adotadas na implantação do
sistema. As figuras 6, 13 e 14 ilus-
tram os equipamentos instalados nas
subestações e casa de máquinas. A
figura 16 apresenta o registro do fa-
tor de potência global da instalação
após a conclusão da instalação dos

compensadores.
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Fig. 16 – Registro de demanda e fator de potência global
após a compensação

Fig. 15 – Registro de demanda e fator de potência global
antes da compensação
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