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Capitulo 1
Máquinas Elétricas e Rotativas
Noções Gerais Sobre Motores Elétricos
Os motores elétricos são máquinas que transformam energia elétrica em energia
mecânica; assim, ao ligarmos um motor à rede, ele irá absorver uma dada quantidade de
energia elétrica, e em troca aciona uma carga, por exemplo, um bonde.
Este processo de conversão da forma de energia é análogo ao que se verifica num
motor a gasolina. Neste motor, também dito motor a explosão, aproveita-se a energia
proveniente da queima de combustível para movimentar o veículo. Num motor elétrico o
combustível é a energia elétrica.
Os motores elétricos em geral se compõem de duas partes: o rotor que é a parte móvel
e o estator ou carcaça que é a parte fixa.

Estator ou Carcaça

Rotor

Podemos classificar os motores, quanto à energia elétrica absorvida, da seguinte
maneira:
monofasico
De CA
trifasico
Motores elétricos
De CC
Os motores elétricos de corrente alternada funcionam quando ligados à uma rede de
tensão alternada; são monofásicos ou trifásicos se necessitam de tensão monofásica ou de
tensão trifásica.
Os motores elétricos de corrente contínua funcionam quando ligados à uma rede de
tensão contínua.
Os motores de CA são hoje os mais utilizados; podemos encontrá-los em refrigeradores
domésticos. em máquinas ferramentas etc. Os motores de CC são de emprego mais restrito,
sendo encontrados na tração elétrica, grandes laminadores etc.
Vamos estudar com maior profundidade os motores de CA. Eles podem se classificar,
segundo o sistema elétrico de alimentação e o princípio de funcionamento ou arranque, em:
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de rotor em curto ou gaiola de esquilo
de rotor bobinado

síncrono

de indução ou assíncrono

de arranque capacitativo
e marcha indutiva (fase dividida)

Motores monofásicos
de arranque por reputação
de polo dividido
série

Existem outros tipos de motores de CA, que se encontram mais raramente. Os motores
de indução (tanto trifásicos como monofásicos) possuem no estator um jogo de bobinas que
produzem um campo magnético. No interior do motor, apoiando-se sobre mancais, encontra-se
a parte móvel, ou rotor. Este rotor dispõe de um enrolamento constituído por simples
condutores ou barras postas em curto-circuito entre si (rotor em curto ou em gaiola de esquilo)
ou podem também possuir um outro tipo de enrolamento, cujos extremos são levados a anéis
coletores eletricamente isolados do eixo e entre si e sobre os quais se apoiam escovas de
carvão, fixas ao estator, que nos permitem ligar o motor a um circuito externo.

Rotor Gaiola

Rotor Bobinado

O motor de indução possui velocidade praticamente constante.
Os motores de indução de pequena potência são, na maioria das vezes, monofásicos,
com rotor em curto; para a partida necessitam de dispositivos especiais, uma vez que não tem
arranque próprio.
Já os motores trifásicos de indução são de maior potência e tem arranque próprio. Como
exigem grande corrente da rede, no instante de partida, usam-se dispositivos especiais para
diminuí-la.
No motor monofásico série ou universal o enrolamento do rotor é levado às escovas, por
intermédio de um comutador (coletor constituído por lâminas isoladas entre si), e ligado ao
estator.
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Este tipo de motor funciona tanto com CC como com CA. Possui velocidade variável. No
motor à repulsão o enrolamento do rotor é levado às escovas que estão ligadas em curto
circuito. Possui velocidade variável, sendo usualmente empregado como motor repulsão
indução. Na partida funciona como motor de repulsão (que tem arranque próprio) e,
posteriormente, por um dispositivo centrífugo, as lâminas do coletor são colocadas em
curtocircuito, passando a funcionar como motor de indução monofásico.
Os motores de corrente contínua podem ser classificados segundo o modo de excitação
em:
auto excitados
Motores de CC

motores paralelos
motores series
motores mistos ou
compound

com excitação independente
Num motor de CC distinguimos o estator com polos indutores, o rotor com enrolamento
induzido e o comutador.
Eles são empregados em razão de terem suas velocidades variáveis, conforme a
corrente no campo indutor.
De acordo com as normas brasileiras de eletrotécnica NB-3, todos os motores elétricos
devem possuir uma placa metálica firmemente presa ao estator, na qual são marcadas, de
maneira legível, pelo menos as seguintes características:
• nome, marca comercial ou símbolo identificador do comerciante;
• tipo, série e número de fabricação;
• espécie de corrente (alternada ou contínua);
• Espécie de motor ( indução, paralelo, etc.);
• O número de fases ou frequência em ciclos/seg. (motores de CA);
• potência nominal em KW, HP (1 HP = 0,746 KW), ou em c.v. (1 c.v. = 0,736 KW);
• tensão nominal ou tensões nominais de operação;
• corrente nominal à plena carga;
• velocidade angular nominal à plena carga (rotações p/min.);
• tensão e corrente do circuito secundário (motores de indução com rotor bobinado de
anéis).
Todos os motores devem trazer, ainda, na mesma ou noutra placa, o esquema das
ligações.
As placas de características podem ainda indicar:
• fator de potência nominal à plena carga;
• espécie de serviço (contínuo, de pequena duração; quando falta esta indicação, o
motor é de serviço contínuo);
• o aumento permissível da temperatura dos enrolamentos e partes adjacentes, em
graus centígrados;
• O fator de serviço (sobrecarga que o motor pode suportar em serviço contínuo).

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

5

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Capitulo 2
Motores de Corrente Alternada
Motor Universal
O motor elétrico universal é um motor que permite ligação, tanto na corrente contínua
como na corrente alternada, pois o seu rotor bem como seu estator são formados por chapas
de ferrosilício, que reduzem ao mínimo os efeitos caloríficos originados pelas correntes
induzidas nas massas metálicas, quando sob a ação de um campo magnético variável.

Nas ranhuras do estator são alojadas as bobinas de campo (geralmente duas),
necessárias para a formação do campo indutor. Nas ranhuras do rotor são enroladas
diretamente as bobinas induzidas, cujas pontas terminais são ligadas devidamente nas lâminas
que formam o coletor.

O induzido I e o campo indutor C, são ligados em série, como mostra o diagrama. Para a
mudança do sentido de rotação, basta inverter as ligações nos porta-escovas, ou as ligações
das bobinas do campo indutor, quando a colagem de ligações ao coletor, são equivalentes aos
dois sentidos.
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Os motores universais apresentam um alto conjugado de partida, desenvolvem alta
velocidade, são construídos para tensões de 110V e 220V CC ou CA e normalmente a sua
potência não vai além de 300W, salvo em casos especiais.
Este tipo de motor é aplicado na maioria dos aparelhos portáteis eletrodomésticos e em
algumas máquinas portáteis usadas na indústria.
Motor Monofásico de Anel em Curto
O motor monofásico de anel em curto é um motor de indução de rotor tipo gaiola de
esquilo e seu estator é de polos salientes com cavidades, onde são colocados anéis de cobre
ou latão, que abraçam pouco menos da metade de cada polo.

É criado pelos anéis, um fluxo, devido as correntes induzidas produzida pelo fluxo
variável, defasado em atraso do fluxo originado pelas bobinas dos polos indutores, surgindo
com a resultante, um campo giratório. O rotor dentro dele é forçado a girar no mesmo sentido
devido ao campo produzido pelas correntes induzidas nas barras alojadas nas ranhuras do
rotor.

São construídos para tensões de 110V e 220V, 50 ou 60 Hz, 25W a 120W e
normalmente para 2 - 4 e 6 polos para velocidades de 900 a 2800 R.P.M. em 50 Hz e 1000 a
3400 R.P.M. para 60 Hz. tem velocidade constante não admite regulagem e nem
reversibilidade.
A aplicação desses motores se faz em pequenas máquinas tais como: toca-discos,
relógios, servo-mecanismos, etc; porque é um motor de baixo conjugado de partida e baixo
rendimento.
Motor Monofásico de Fase Auxiliar
O motor de fase auxiliar é um motor de indução constituído de um rotor tipo gaiola de
esquilo e um estator formado por coroas de chapas isoladas de ferro-silício, com ranhuras na
parte interna, fixadas numa carcaça.
Os enrolamentos, principal e auxiliar são alojados nas ranhuras isoladas, deslocadas de
um ângulo de 90º elétricos um do outro.
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Os motores monofásicos de indução sem dispositivos de partida, não tem arranque
próprio, por não produzir campo rotativo, daí a necessidade, de se utilizar a fase auxiliar com
características diferentes do principal, para que os campos magnéticos defasados entre si,
produzam uma resultante rotativa, que por indução movimente o rotor tipo gaiola colocado
dentro dele.
O enrolamento principal é calculado de modo preciso, mas o auxiliar é conseguido de
maneira empírica, mas sempre em relação ao principal, isto é, o auxiliar vai de 34% a 80% do
número de condutores do principal e a seção do condutor varia de 30% a 50% do condutor
empregado no principal, calculado para 110V.

Para duas tensões, basta desdobrar o enrolamento do principal calculado inicialmente
para 110V em duas vezes o número de condutores, com sua seção reduzida pela metade,
dividido em dois circuitos, para que possibilite ligar em paralelo para 110V e em série para
220V.

O enrolamento auxiliar não deve ser modificado para 220V, mas seus terminais deverão
ser ligados um num dos extremos e o outro no centro da ligação série do principal, para que o
condensador que fica ligado em série com o auxiliar, não receba uma tensão além de 110V.
Geralmente é usado o enrolamento auxiliar somente para o arranque, depois, por
intermédio de um interruptor comandado por um dispositivo centrífugo o auxiliar é desligado,
permanecendo o campo rotativo pela ação do sentido de rotação do rotor e pela componente
de campo criada pelas correntes induzidas nas barras do tipo gaiola (rotor em curto).
Atualmente estes motores são fabricados para duas tensões. 110V e 220V, para as
frequências de 50 Hz ou 60 Hz, para as potências, de 1/6 a 2 c.v.
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Sobre o motor é colocado um condensador eletrolítico com sua proteção conforme a
figura abaixo.

Nas tabelas abaixo temos as características principais dos motores monofásicos de fase
auxiliar.
C.V.
110V (A)
220V (A)
1/6
3,2
1,6
1/4
4,6
2,3
1/2
7,4
3,7
3/4
10,2
5,1
1
13,0
6,5
18,4
9,2
1 1/2
2
24,0
12,0

Número de
Polos
2
4
6

Velocidade aproximada em R.P.M.
50 Hertz
60 Hertz
Em vazio
À plena carga
Em vazio
À plena carga
3.000
2.920
3.600
3.500
1.500
1.435
1.800
1.730
1.000
960
1.200
1.140

Para velocidade em vazio foi tomada a velocidade de sincronismo, embora, na prática,
essa velocidade seja ligeiramente menor.
A velocidade marcada na placa dos motores refere-se àquela medida à plena carga.
Os motores monofásicos de indução tem os seguintes inconvenientes:
• Pequena capacidade para suportar sobrecarga;
• Baixo rendimento;
• Baixo fator de potência;
• Manutenção de custo elevado.
Os motores monofásicos de indução de fase auxiliar são utilizados em máquinas de
lavar roupas, em eletrobombas, em geladeiras, enceradeiras de potência elevadas, etc.
O condensador aplicado nos motores de fase auxiliar tem dupla finalidade:
• dar maior conjugado no arranque;
• produzir maior defasamento entre os campos magnéticos principais e auxiliar.
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A capacidade dos condensadores de partida, determinada experimentalmente pelos
fabricantes de motores, varia ao variar a potência do motor, conforme a tabela abaixo com
limite máximo até 1 c.v.
Condensadores de Partida
C.V.
microfarads (μF)
1/6
de 161 até 193
1/4
de 216 até 259
1/3
de 270 até 324
1/2
de 340 até 408
3/4
de 430 até 516
1
de 540 até 648
Motor Trifásico Assíncrono
O motor trifásico se compõe de um estator com ranhuras no seu interior, onde são
alojadas várias bobinas perfeitamente isoladas da massa estatórica e entre si, devidamente
distribuídas e ligadas formando três circuitos distintos e simétricos chamados fases.
Estas fases deverão estar ligadas em triângulo (Δ) ou estrela (Υ) a uma rede trifásica
para que suas bobinas produzam um campo resultante giratório de valor invariável.
O motor trifásico de aplicação mais comum tem seu rotor do tipo gaiola de esquilo,
podendo também ser do tipo bobinado com anéis para controlar o arranque por intermédio de
reostato.
O campo giratório ao passar pelas barras ou condutores produz nestes correntes
induzidas, fazendo com que o rotor crie um campo magnético que acompanhe seu sentido de
giro.
Pode-se enunciar o seguinte princípio de funcionamento: três enrolamentos idênticos A,
B e C simetricamente colocados com os respectivos eixos a 120º entre si, percorridos por três
correntes alternadas de igual frequência e valor eficaz, mas defasadas uma da outra de 120º
elétricos ou de 1/3 de período, produzem um campo magnético rotativo φ R com amplitude
constante, igual a 1,5 vezes o valor máximo de cada um dos três campos componentes φA, φB
e φC.

φ R = 1,5 x φ B, onde φB = máximo no instante considerado.
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O campo magnético rotativo gira com velocidade uniforme, fazendo uma rotação em
cada período da corrente de alimentação.
O sentido de giro está subordinado à sequência de fases das correntes nos três
enrolamentos das fases do motor que para girar ao contrário é preciso inverter-se a corrente de
dois enrolamentos. Em geral, os três enrolamentos são ligados em estrela ou triângulo, para
receber ligação de uma linha trifásica com três fios. O sentido de giro do campo poderá ser
invertido, trocando-se simplesmente dois fios da linha ligados aos terminais do motor.

O gráfico abaixo mostra uma curva senoidal que é a representação da f.e.m. da corrente
alternativa, e do campo magnético variável produzido por uma corrente que varia
periodicamente seu sentido e sua intensidade.

O motor trifásico de indução tem rotação de campo girante de acordo com a frequência
da rede e do número de pares de polos: n = (120 x f ) /p, onde:
f = frequência de rede elétrica e
P = número de polos do motor
Escorregamento
A diferença entre a velocidade do campo girante e a do rotor dá-se o nome de
escorregamento. Geralmente o escorregamento é expresso percentualmente em relação à
velocidade de sincronismo. Seu valor é baixo quando o motor funciona à vazio.

O escorregamento é calculado pela relação:
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onde:
s = escorregamento, em %;
ns = velocidade síncrona;
n = velocidade do rotor.
O rotor do motor à plena carga dá um escorregamento que varia de 3% para os motores
potentes até 6% para os de pequena potência.
Estes motores levam vantagem sobre o motor síncrono, pelo fato de poder partir com
carga.
Há dois tipos de motores de indução, conforme a forma do enrolamento do seu induzido:
• Motor de rotor gaiola de esquilo;
• Motor de rotor bobinado.
Rotor com Gaiola de Esquilo
O enrolamento do induzido deste tipo de motor é formado por barras de alumínio ou
cobre, colocadas dentro das ranhuras do rotor e tendo suas extremidades reunidas através de
anéis de curto circuito; as barras, quando de cobre, são soldadas aos anéis. Este motor é
também chamado rotor em curto circuito.
A velocidade do motor é praticamente constante, pois o escorregamento varia pouco
com a carga.
O fator de potência aumenta com a utilização do motor até próximo à plena carga
nominal, quando alcança o seu máximo; a partir de então elevando-se a carga, diminuirá o
valor de cos ϕ.
O rendimento cresce, com a carga, até determinado ponto, também vizinho à plena
carga nominal quando as perdas fixas e variáveis se equivalem; além deste ponto o rendimento
passa a baixar. As características acima podem ser observadas no gráfico seguinte, onde 3
curvas relacionam o rendimento, a velocidade e o fator de potência com a potência solicitada
ao motor.

O conjugado que vem relacionado com o escorregamento, no gráfico seguinte é baixo
no início do funcionamento, sendo próprio para arranques sem carga. Quando se necessita
Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.
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maior conjugado no início do funcionamento eleva-se a resistência do induzido usando-se
rotores com dupla ou tripla gaiola, ou ainda com ranhuras profundas.

O motor de indução com o rotor em curto circuito é próprio para comando de eixo de
transmissão, acionando bombas centrífugas, compressores de ar, ventiladores, tornos
mecânicos etc.
Rotor Bobinado
O enrolamento do induzido é constituído por condutores de cobre isolados entre si e
montados nas ranhuras do rotor. O conjugado no arranque, deste tipo de motor, é bem melhor
que o anterior porque podemos inserir resistores em série com as fases do enrolamento do
rotor. Há tipos em que os resistores são montados no rotor e eliminados, quando a máquina
atinge a sua velocidade normal, através de mecanismos centrífugos.
Outro tipo de rotor bobinado é aquele em que seus enrolamentos se ligam à anéis
coletores sobre os quais apoiam-se as escovas. Para entes tipos usam-se reostatos, em
estrela (Υ), ligados em série com os enrolamentos do rotor através de escovas e anéis
coletores. A medida que o motor aumenta a usa velocidade, manobra-se o reostato a fim de
retirar gradativamente os resistores do circuito até ligar os enrolamentos em estrela. Em alguns
tipos de motores, para que as escovas não fiquem desgastando-se durante a marcha normal,
elas são suspensas e, através de alavancas, os anéis são curto circuitados.
Com a adição de reostatos além de se melhorar o conjugado do motor pode-se variar a
velocidade do mesmo, porém com o inconveniente de aumentar a perda por efeito Joule nos
resistores, diminuindo o seu rendimento.
O motor com rotor bobinado é usado quando se necessita arrancar com carga e ainda
quando se precisa variar a velocidade, como no caso das gruas, elevadores, etc.
Os motores de indução, gaiola ou rotor bobinado, apresentam as seguintes vantagens:
São simples, robustos, de arranque próprio e bom rendimento.
O tipo gaiola de esquilo deve ser utilizado em todos os locais onde haja perigo de
explosão, visto não produzir faíscas, pois não contém contatos deslizantes (coletor, escovas,
etc.).
O tipo com rotor bobinado é empregado quando há necessidade de arranque e paradas
frequentes (serviço intermitente) que exige maior conjugado inicial. Além disso, com reostatos
se tem velocidade regulável.
Como desvantagens dos motores assíncronos citamos: o fator de potência não igual a
unidade, sendo baixo nos motores de pequena potência, salvo no caso de serem bem
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construídos. O tipo gaiola de esquilo apresenta um baixo conjugado inicial, exceto nos de
gaiolas especiais, e sua velocidade não pode ser regulada por meios comuns.
Quando for necessário a velocidade na proporção de 2 para 1 ou vice-versa, usa-se efetuar
enrolamentos especiais de estator.
Defeitos nas Ligações dos Motores de C.A.
Trataremos apenas dos defeitos externos mais frequentes dos motores de CA.
O Motor Não Arranca
Interrupção de uma ou mais fases da rede
Com o auxílio de um multímetro, pode ser verificado se há fios interrompidos, conexão
solta, contato frouxo, fusível queimado, ou falta de tensão em uma ou mais fases da rede. Com
exceção da última, que depende da rede da distribuição externa, as outras causas podem ser
facilmente reparadas.
Reostato de arranque interrompido
Com o auxílio de um multímetro, pode se verificar a continuidade do circuito dos
resistores ou o mau funcionamento dos contatos. Este defeito é de fácil reparação.
Motor não permanece com sua velocidade nominal com carga
Tensão baixa
Com a diminuição da tensão, à velocidade decresce, pois a potência é proporcional a
ela. Com um voltímetro devemos conferir o valor da tensão e ajustá-la ao devido valor, quando
possível.
Ligação trocada
Corrige-se o defeito trocando-se as ligações.
Aquecimento anormal
Interrupção de uma das fases
O motor funciona como se fosse monofásico, sua velocidade baixa e apresenta um ruído
característico, consome uma corrente muito maior que a de regime e, no caso de estar com
carga, acaba por queimar o enrolamento. Deve-se parar a máquina imediatamente, localizar o
defeito com um multímetro e repará-lo, sempre que possível.
Ligação trocada
Corrige-se o defeito, mudando-se as ligações. Caso se mude as ligações e o motor
continue apresentando o problema, é por que o defeito é interno.
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Capitulo 3
Defeitos Internos nos Motores de C.A. Assíncronos
O Motor Não Arranca
Interrupção numa das fases do estator trifásico
A interrupção numa das fases dos motores trifásicos transforma o enrolamento em
monofásico e o motor não arranca. O consumo de corrente será excessivo e o enrolamento,
como é óbvio, se aquecerá demasiadamente, podendo até queimar o motor. Com um
multímetro, procura-se a fase interrompida e a seguir, usando-se o mesmo processo, verificase qual a ligação ou bobina defeituosa. Encontrando-se o defeito, o reparo é simples.
Interrupção do circuito de trabalho ou auxiliar dos estatores monofásicos
A interrupção na alimentação de uma das bobinas (ou nas próprias bobinas), no
condensador ou no interruptor centrífugo faz com que o motor não arranque. Localize o defeito
como anteriormente e repare.
Rotor roçando no estator
O entreferro de motores de pequena e média potência é muito reduzido e qualquer
desgaste de mancais ou defeitos nos rolamentos desloca o rotor que entra em contato com o
estator; tem-se então o rotor bloqueado em razão da atração magnética, o que faz com que o
rotor permaneça parado. Constatado o defeito, proceder o reparo dos mancais ou rolamentos.
Interrupção em uma das fases do rotor bobinado
Havendo interrupção em uma das fases do rotor, o motor não dá partida. Com um
multímetro observar os defeitos que podem ser devido à falta de contato das escovas com os
anéis, ligações não executadas ou bobinas interrompidas. Constatado o defeito, proceder o
reparo.
O Motor Não Mantém Carga
Fase interrompida no enrolamento do rotor bobinado
A interrupção de uma fase no rotor bobinado, durante o funcionamento sob carga
provoca perda de velocidade do motor, gradualmente, até parar; essa anomalia é verificada
também por um ruído característico. A localização deste defeito se efetua ligando-se três
amperímetros em série com as fases respectivas do rotor. No funcionamento à vazio, as
correntes assinaladas nos aparelhos são iguais; a medida que se carrega o motor, há
diminuição da velocidade e um desequilíbrio nas fases do rotor que se observa nos
amperímetros. Num dos aparelhos a corrente cai a zero e nos outros dois, ela se eleva,
indicando a fase interrompida naquela em que a corrente se anula. Procurar o defeito e efetuar
o reparo.
Defeito de fundição ou de solda no rotor gaiola de esquilo
Pode acontecer que, na fundição, o alumínio não encha completamente as ranhuras,
ficando as barras defeituosas, ou ainda, partirem-se devido ao esforço a que o rotor está
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submetido. Em se tratando de barras de cobre, ligadas ao anel de curto circuito, com solda
fraca, podem elas, por aquecimento, dessoldarem-se. Essas irregularidades trazem consigo
aumento de resistência do rotor, o motor se aquece e a velocidade será inferior à do regime.
Inspecionando-se o rotor, constata-se o defeito e substitui-se o induzido ou refaz-se a solda
conforme o caso.
É sempre preferível usar a solda forte ao invés da solda fraca, pois o ponto de fusão da
solda forte é mais elevado que o da fraca.
Aquecimento Anormal
Interrupção numa fase do estator
Durante o funcionamento, ocorrendo a interrupção numa fase do estator, o motor passa
a trabalhar como monofásico, absorvendo maiores correntes e aquecendo exageradamente.
Deve-se parar o motor, verificar a fase interrompida, com um multímetro e efetuar o conserto.
O interruptor centrífugo não desliga (motores monofásicos)
O circuito auxiliar dos motores monofásicos não sendo interrompido durante o
funcionamento , provoca aquecimento do motor podendo queimar o enrolamento. Verificar o
interruptor centrífugo e repará-lo.
Ligações erradas
Engano nas ligações das fases ou nos grupos de bobinas de uma fase, ou ainda
desigualdade do número de espiras nas fases dão lugar a desequilíbrios de correntes.
Comumente a corrente resulta ser superior a do regime e o aquecimento será anormal. Com
três amperímetros inserido em série nas fases do motor verificam-se as diferenças das
correntes.
Também pode ocorrer dissimetria devido a curto circuito entre espiras de uma fase.
Localizar o defeito, com instrumento adequado e conferir as ligações. Refazer as
conexões conforme esquema ou trocar bobinas com espiras em curto.
Curto circuito no rotor bobinado
Contato entre espiras ou entre bobinas do rotor, provocam maior consumo de corrente
do estator, principalmente no arranque, e forte aquecimento. Localizar o defeito com
instrumento adequado e efetuar o reparo.
Contato defeituoso entre barras e anéis de curto circuito
A f.e.m. induzida nas barras do rotor é muito pequena e a corrente, dada a baixa
resistência da gaiola, é grande. Os contatos, quando imperfeitos, provocam aumento de
resistência, havendo, pela Lei de Joule, aquecimento suficiente para dessoldar as barras de
anéis (quando se trata de solda fraca).
Com este defeito o motor perde velocidade. Com gaiola de alumínio fundido sob pressão
ou com barras de cobre unidas aos anéis, com solda forte, estes inconvenientes não se
manifestam.
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Umidade ou óleo nos enrolamentos
Umidade ou óleo nos enrolamentos baixa a resistência do isolamento, provocando
aquecimento anormal na máquina. Quando este fica depositado em lugar pouco arejado e com
vapor de água os enrolamentos adquirem umidade. É de boa norma efetuar um teste de
isolação antes de colocarmos a máquina em funcionamento. No caso do óleo lubrificante
escorregar dos mancais, penetrando nos enrolamentos; é necessário efetuarmos um teste de
isolação, pois tanto a umidade como o óleo lubrificante estragam o verniz dos enrolamentos.
Para repararmos estes inconvenientes é necessário colocarmos a máquina em estufa, tendo o
cuidado de retirar as partes que podem se danificar com a temperatura que vai
aproximadamente a 100ºC.
Em alguns casos torna-se necessário aplicar nova camada de verniz nos enrolamentos.
Enrolamento do estator ou do rotor ligados à massa
Com um megôhmetro, verificar se há contato entre condutores e massa. localizar as
bobinas defeituosas e isolá-las ou substituí-las por outras novas, conforme a necessidade.
Mancais ou rolamentos gastos
Verificar a folga nos mancais e rolamentos e proceder a reparação do mancal ou
substituição dos rolamentos.
Defeitos de lubrificação (falta ou excesso)
Verificar os mancais e reparar caso haja excesso ou falta de lubrificação.
Funcionamento Ruidoso
Rotor desequilibrado
O defeito se manifesta com um ruído periódico, tanto mais acentuado quanto for o
desequilíbrio do rotor e excessiva vibração da máquina.
Essa irregularidade pode ser proveniente de um enrolamento mal distribuído. Deve-se
restabelecer de imediato, o equilíbrio estático, com máquina apropriada; o desequilíbrio faz
com que a parte mais pesada do rotor se desloque para baixo. Adiciona-se ou retira-se um
contrapeso, que pode ser de chumbo, na parte diametralmente oposta.
A fixação deste contrapeso deve ser firme para evitar que se solte sob a ação da
rotação.
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Desgaste dos mancais ou rolamentos
O desgaste dos mancais ou dos rolamentos provoca um ronco no motor que pode ser
contínuo ou intermitente. Reparar os mancais ou substituir os rolamentos quando comprovada
essa anomalia.
Indução excessiva
Sobre carga, tensão superior à normal, e frequência inferior a de regime fazem com que
a indução se eleve, provocando aquecimento do motor e funcionamento ruidoso.
A sobrecarga eleva a corrente acima do normal, aumentando por conseguinte o número
de ampère-espiras, o que determina excesso de indução. A tensão superior à normal e a
frequência inferior à do regime produzem o mesmo efeito da sobrecarga.
A indução excessiva se elimina fazendo com que o motor trabalhe dentro de suas
características que estão indicadas na placa fixada na carcaça.
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Capitulo 4
Alternadores
Noções Sobre Alternadores
Todas as máquinas que geram corrente alternada são chamadas de alternadores.
Durante cinquenta ou sessenta anos tem-se fabricado diferentes tipos de alternadores,
quanto às suas formas e tamanhos que foram se modificando dentro da linha evolutiva do
progresso industrial.
Atualmente se fabricam alternadores de dois tipos: o de polos indutores salientes que é
acoplado a um motor de baixa velocidade e o turbo-alternador de polos indutores não salientes
que é acoplado a uma turbina que gira a alta velocidade.
Os dois modelos são bastantes parecidos e possuem um induzido fixo e um indutor
móvel.
Dá-se também à parte fixa de uma máquina de Corrente Alternada o nome de estator e
à parte móvel o nome de rotor.
Alternadores com Indutor (rotor) de Polos Salientes
É formado por um núcleo polar fixado na superfície de um volante de aço fundido.
Cada núcleo é envolvido com uma bobina fixada na sua parte superior por uma sapata
polar constituindo o que chamamos de peças polares.
As bobinas são ligadas em série e tem seus terminais presos a anéis coletores, isolados
e fixos ao eixo do indutor. Esses anéis permitem a sua excitação por uma fonte de corrente
contínua.
As bobinas são ligadas alternadamente formando os polos norte e sul nas peças
polares.
Os polos formados são sempre em números pares.

O estator se compõe de um anel fixo onde são alojadas as bobinas que formam o
enrolamento do induzido.
Esse anel é constituído de um empilhamento de chapas de aço silício isoladas entre si e
que formam quando prensadas um bloco maciço. As bobinas que constituem o enrolamento
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são encaixadas em ranhuras ou canais que podem ser fechados ou abertos situados na
periferia interna do anel chamado estator.
Alternador com Indutor de Polos não Salientes
É uma máquina de alta rotação própria para fornecer potências elevadas. Esse tipo de
alternador, geralmente é acoplado a turbinas hidráulicas ou a vapor.
O indutor ou rotor é construído com diâmetro relativamente pequeno e grande
comprimento para não sofrer as consequências da força centrífuga. O cilindro de aço maciço é
formado pelo empilhamento de chapas prensadas e fixadas por processos diversos. Na
periferia são abertos os canais onde se alojam as bobinas que, devidamente ligadas
constituem o enrolamento.
Esses canais após receberem o enrolamento são fechados por talas de bronze fixadas
por processo especial.
O induzido desse tipo de alternador pouco difere do de polos salientes, existindo apenas
pequenos espaços entre empilhamento das chapas para favorecer a ventilação do alternador.
Funcionamento do Alternador
A energia elétrica produzida no alternador se baseia no princípio de que todo condutor
quando cortado por um campo magnético e desde que haja movimento relativo entre este
campo magnético e o condutor é induzida nele uma força eletro-motriz (Lei de Faraday).

Não há variação de fluxo não há tensão induzida
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Há pequena variação de fluxo aparece uma pequena tensão

Máxima variação de fluxo máxima tensão induzida

A senoide ao lado representada, é o gráfico de uma f.e.m. alternada gerada numa rotação
completa da bobina acima.
Se uma bobina rodar num campo magnético as variações de fluxo do polo norte e do
polo sul sucedem-se na rotação, gerando na bobina uma f.e.m. alternada senoidal.
O alternador, conforme descrito anteriormente, para cumprir a sua finalidade (produzir
energia elétrica) necessita, dentre outras, das partes seguintes: indutor, induzido, excitação e
movimento.
O indutor é excitado por uma fonte de corrente contínua que cria um campo magnético
polarizado no bobinado do indutor.
Esse indutor recebe em seu eixo um movimento de rotação que o faz agir dentro do
induzido.
Com o movimento de rotação o campo magnético do indutor corta os enrolamentos do
induzido fazendo gerar uma corrente elétrica alternada com característica trifásica, ou
monofásica, conforme a construção do alternador.
A frequência é determinada em função do número de pares de polos e da velocidade
angular. Sua medida é o ciclo por segundo, verificando-se a seguinte relação:

onde:

f=
f = frequência em ciclos / segundo ou Hertz (Hz)
p = numero de polos
n = velocidade angular, em r.p.m.
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As frequências mais usadas no Brasil são de 50 Hz e 60 Hz.
As indicações gerais de um alternador são:
1. Frequência em ciclos por segundo;
2. Número de fases;
3. Potência aparente nominal, em voltampères ou múltiplos;
4. Tensão nominal, em volts ou múltiplos;
5. Corrente nominal em ampères ou múltiplos;
6. Velocidade angular em r.p.m;
7. Tipo de serviço;
8. Tensão e corrente da exicitatriz.
A variação da tensão pode ser efetuada variando o fluxo por intermédio da variação da
tensão de excitação ou variando a velocidade da máquina motriz.
Motor Síncrono Trifásico
O motor síncrono é constituído por um estator, ligado à rede de CA e um rotor,
alimentado por c.c. No estator forma-se um campo girante, o qual arrasta em seu movimento o
rotor, em virtude de nele se ter formado um campo magnético pela passagem da c.c. em seus
enrolamentos como se vê na figura dada a seguir.
O motor síncrono trifásico tem um estator semelhante ao estator de um motor de
indução trifásico; a diferença fundamental é que o rotor é equipado com polos salientes, que
são excitados em geral por c.c.

A velocidade com que gira o rotor é a mesma do campo, e é expressa pela fórmula

, onde: f = frequência da rede elétrica, P =número de polos, n= velocidade angular,
n=
em RPM.
O motor síncrono tem velocidade constante sob qualquer condição de carga. Outra
característica importante do motor síncrono é que, para uma determinada potência, à corrente
absorvida pelo motor depende da corrente de excitação, sendo esta dependência representada
pelo gráfico.
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Estas curvas são chamadas curvas V. Como sabemos:
W = E x I x cos ϕ
W = cte
E = cte
Apenas os valores de I e de cos ϕ variam. Quando i e é baixo I é grande e o cos ϕ tem
valor baixo, sendo a corrente atrasada da tensão. Quando se aumenta ie, o valor de I diminui e
cresce o valor de cos ϕ, até que no ponto A, I passa por um mínimo e o cos ϕ por um máximo.
Isto é, cos ϕ = 1; a corrente está em fase com a tensão.
Aumentando-se ainda mais o valor de ie, a corrente aumenta e adianta da tensão,
diminuindo o cos ϕ ; portanto o motor síncrono pode funcionar com qualquer fator de potência,
sendo por isso, empregado para correção do cos ϕ .
Entretanto, o motor síncrono não tem arranque próprio, devendo-se empregar
dispositivos especiais para iniciar o movimento.
Vários são os métodos empregados para a partida dos motores síncronos, entre os
quais podem citar-se os seguintes:
• o emprego de um motor auxiliar;
• fazendo-o funcionar inicialmente como motor de indução.
Além da desvantagem do arranque, o motor síncrono necessita de uma fonte de C.C.
para excitar o campo; em virtude disso, os motores síncronos tem seu emprego restrito quase
que exclusivamente à melhoria do fator de potência de uma instalação ou sistema de C.A.
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Capitulo 5
Gerador de Corrente Contínua
Dínamo
A corrente contínua encontra aplicação em vários setores industriais, como, por
exemplo: Instalações de eletroquímica, carga de baterias de acumuladores, tração elétrica,
eletroímãs de aplicações industriais, solda elétrica a arco voltáico, etc.
Nas instalações de eletroquímica a corrente contínua é obtida por meio da retificação da
corrente alternada por meio de retificadores tungar, de selênio ou de silício, porém em muitas
instalações deste gênero a corrente contínua é produzida por dínamos, isto é, por máquinas
que geram energia elétrica de corrente contínua utilizando energia mecânica produzida por
motores térmicos ou por motores assíncronos.
A base de funcionamento dos dínamos é a mesma que a dos alternadores, ou seja: para
que uma bobina gere uma f.e.m. é preciso que a mesma sofra uma vairação de fluxo (Lei da
Indução eletromagnética) f.e.m. = Δφ / Δt .

Não há variação de fluxo não há tensão induzida

Há pequena variação de fluxo aparece uma pequena tensão

Máxima variação de fluxo máxima tensão induzida
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A senoide ao lado representa, o gráfico de uma f.e.m. alternada gerada numa rotação completa
da bobina acima.
Se uma bobina rodar num campo magnético as variações de fluxo do polo norte e do
polo sul sucedem-se na rotação, gerando na bobina uma f.e.m. alternada senoidal.
É evidenciada ai a impossibilidade de se gerarem f.e.m. contínua diretamente por
intermédio de bobinas que girem num campo magnético.
Para retificar as f.e.m. alternadas no induzido dos dínamos, usase o coletor formado por
lâminas de cobre isoladas entre si, também chamado comutador.
As figuras seguintes mostram de modo simplificado como as f.e.m. alternativas podem
ser retificadas por um coletor de 2 lâminas e uma bobina.

A figura mostra uma bobina que no instante considerado está produzindo a f.e.m.
máxima com o condutor escuro na frente do polo N e o branco na frente do polo S.

A escova B será sempre positiva e a A sempre negativa enquanto for mantida a rotação
indicada pela seta circular e for mantido o sentido de campo, mesmo quando o condutor branco
trocar com o preto.
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O dínamo se compõe de um indutor formado pela carcaça, sapatas polares e pelas
bobinas de campo.

As sapatas e as bobinas de campo podem ser 2, 4, 6 ou mais, de acordo com o número
de polos da máquina. Compõe-se de um induzido formado por um pacote de chapas circulares
de ferrosilício isoladas, com ranhuras na sua periferia onde são alojadas as bobinas com as
pontas terminais devidamente ligadas as lâminas do coletor.

Numa das tampas, tem-se o porta-escovas fixo através de buchas isolantes, onde são
colocadas as escovas que ficam apoiadas sobre o coletor, exatamente naquelas lâminas que
estão com as bobinas sem produzir a f.e.m.
Abaixo uma vista ampliada do portaescova de carvão especialmente fabricado para esse
fim.

Quanto à ligação do indutor, os geradores classificam-se em:
1. Excitação separada (Independente)
2. Auto- excitação, sendo subdivididas em:
a) série
b) paralelo
c) mista
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Excitação separada (independente)
Na excitação separada a corrente que circula pelo sistema indutor é procedente de uma
fonte exterior, enquanto que na outra a corrente vem da própria máquina.

A autoexcitação é possível tendo em vista a presença do magnetismo remanescente. A
rotação do induzido no interior desse pequeno campo faz nascer uma corrente induzida
bastante fraca. Esta, circulando pelo indutor, reforça o campo magnético, o que torna a
corrente mais intensa. A corrente vai aumentando pouco a pouco, e em alguns segundos a
máquina fornece a tensão nominal.
As indicações gerais de placa do dínamo são:
• Potência nominal em Watts;
• Tensão nominal em Volts;
• Corrente nominal, em Ampères;
• Tipo de serviço;
• Tipo de excitação.

Com um reostato colocado em série com o indutor pode-se variar a tensão do gerador,
para valores inferiores ao valor máximo obtido, quando ligado diretamente.
Liga-se:
1 - A1 - L1
A2 - F2 - L2
O gerador de corrente contínua permite a sua reversibilidade, isto é, pode funcionar
como motor desde que na alimentação das bobinas de campo, se tenha o cuidado de não
inverter o sentido da corrente para não perder o magnetismo remanescente.
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Capitulo 6
Motor de Corrente Contínua
Princípio de Funcionamento
Num motor de c.c., tanto o indutor como o induzido são alimentados por corrente
contínua.
O motor de corrente contínua se compõe dos mesmos elementos ou órgãos
constituintes dos geradores de corrente contínua (dínamo); isto é, do ponto de vista de
construção nenhuma diferença existe entre o dínamo e o motor. As ligações entre o campo
indutor e o induzido também são as mesmas.
O campo magnético, originado nas bobinas do induzido, pela passagem da corrente
elétrica, deforma o fluxo indutor dando lugar a forças que obrigam os condutores a se
deslocarem no sentido que há menor número de linhas de força.

Coletor
Numa das extremidades do eixo do motor e isolado dele, acha-se o coletor sobre o qual
apoiam-se as escovas. O coletor é constituído por lâminas de cobre isoladas entre si. Os
extremos das bobinas do induzido são ligados às lâminas do coletor.
Conjugado
Também chamado “par motor”, é o momento da força que se exerce tangencialmente à
polia do motor em relação ao seu eixo.
O par motor, pela ação eletromagnética, é diretamente proporcional ao fluxo indutor e à
corrente que circula pelo induzido.
Sendo:
C = K x ϕ x I;
C = conjugado em metroquilograma;
K = constante de proporcionalidade que depende dos fatores;
ϕ = fluxo indutor em maxwell;
I = intensidade da corrente em ampères.
Força contra-eletromotriz
Os condutores do induzido ao entrarem em rotação cortam o fluxo indutor. Pelo princípio
de Faraday nasce nos condutores uma f.e.m. induzida cujo sentido, dado pela Lei de Lenz,
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(aplicasse a regra do saca-rolha), é inverso ao da tensão aplicada no motor. A tensão induzida
nos condutores recebe o nome de força contraeletromotriz. (f.c.e.m.) por se opor a tensão
aplicada ao rotor.
O valor da f.c.e.m. é calculada pela expressão:
E=
Sendo:
E = força contraeletromotriz, em volts;
n = velocidade angular em r.p.m.;
Z = número de condutores eficazes;
p = número de polos;
a = pares de ramais internos que dependem do tipo de enrolamento.
É evidente que no início da marcha, devido à pouca velocidade da máquina a f.c.e.m. é
baixa, subindo gradativamente até o normal, quando o motor atinge a velocidade de regime.
Deve-se notar que o valor da f.c.e.m. deve ser inferior ao da tensão aplicada ao motor.
Como a tensão aplicada às escovas do induzido e a f.c.e.m. são opostas, resulta que a
tensão na armadura ou induzido é dada pela diferença das duas ou seja:
u=U-E
Sendo:
u = queda de tensão na armadura, em volts;
U = tensão aplicada às escovas do induzido, em volts;
E = força contraeletromotriz, em volts.
A corrente do induzido
Expressa pela Lei de Ohm, será:

Onde:
r = é a resistência do induzido.
Esta fórmula nos mostra que no início de marcha, quando a força contraeletromotriz, é
baixa a corrente atingiria um grande valor uma vez que a resistência interna do induzido é
pequena.
Por isso para limitarmos a corrente de partida são utilizados reostatos de arranque,
colocados em série com o induzido.
Velocidade do motor
Da expressão de força-eletromotriz podemos fazer considerações sobre a velocidade do
motor.
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donde:

Porém, na corrente do induzido vimos que
donde: E = U - ( I x r )
Substituindo E na equação, resulta:

Numa primeira aproximação supõem-se invariável a tensão aplicada U, e despreza-se a
queda da tensão na armadura I x r = u; Z, p e a são constantes. A velocidade dependerá então
só do fluxo, sendo inversamente proporcional ao seu valor. Normalmente os motores estão
providos de um reostato de campo, em série com o indutor, a fim de regular o fluxo magnético,
ajustando-se assim o valor da velocidade ao ponto desejado. Há motores em que a velocidade
é regulada variando-se as espiras do campo.
Reação do induzido
Além do campo magnético indutor há o campo criado pela corrente do induzido. Estes
fluxos estão defasados de 90º.
O fluxo total é dado pela soma geométrica destes dois campos, com nova direção. Há
portanto uma distorção de fluxo.
A linha neutra onde devem se apoiar as escovas, determinado pela perpendicular ao
fluxo resultante, está situada, com relação a velocidade, atrás da linha neutra teórica, normal
ao fluxo do indutor.
A velocidade neutra é determinada onde a f.c.e.m. é nula, isto é, os pontos onde os
condutores não cortam linhas de força por se deslocarem paralelamente a elas.
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Tipos de Motores de Corrente Contínua
O campo e o induzido dos motores de c.c. podem ser conectados de três maneiras
distintas, dando origem a três tipos de excitação:
1. Motor com excitação série;
2. Motor com excitação paralela;
3. Motor com excitação mista.
A tensão U aplicada às escovas, se divide em duas partes; uma parte dela é anulada
pela f.c.e.m E , enquanto a outra u = U – E nos dá a queda de tensão nos condutores do
induzido. Apesar da tensão aplicada no induzido ser U, a tensão que impulsiona a corrente nos
condutores será u.
Por esse motivo nos esquemas aplicativos aqui considerados, mostramos um resistor
fictício que provoca uma queda E (que representa a f.c.e.m) ligado em série com o resistor que
representa o enrolamento do induzido e produz a queda u, ambos os resistores representarão
o induzido ao qual se aplica a tensão U nas suas escovas.
Motor com excitação série
Neste tipo de motor o induzido e o campo são ligados em série, portanto toda a corrente
do induzido circula também pelo campo. Esquematicamente à máquina série é assim
representada:
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Sendo:
u = queda de tensão no induzido;
E = f.c.e.m (aplicada a resistência fictícia);
U = tensão aplicada às escovas;
ucs = queda de tensão no campo série;
uL = tensão da linha aplicada no motor.
O par motor é dada pela expressão C = K x φ x I . Como neste tipo de motor o fluxo
depende diretamente da corrente do induzido, pode-se afirmar que o conjugado varia
diretamente com o quadrado da corrente C = Kl2. O motor série possui portanto um grande
conjugado inicial.
A velocidade do motor é dada pela expressão:

Desprezando a queda I x r e se a tensão for invariável, resulta que o numerador
permanece constante. O denominador, formado pelo fluxo, varia com a carga. Com o crescer
da carga aumenta o fluxo e a velocidade baixa, por outro lado, se a carga baixa decresce o
fluxo e sobe a velocidade. Para este tipo de motor deve-se ter o cuidado de não deixar a carga
baixar demasiadamente, pois sendo o fluxo muito pequeno, há o perigo da máquina disparar
com desastrosas consequências para os mancais e o induzido.
Quando a carga for constante e necessita-se regular a velocidade o campo série que
possui diversas derivações e que permite variar o número de espiras controlando-se assim, o
fluxo. Há ainda outros processos para controlar a velocidade de um motor série.
O rendimento do motor série, como também do paralelo e misto, cresce rapidamente no
início, alcança seu máximo aproximadamente com 2 da carga nominal para depois baixar.
O rendimento alcança sua máximo valor quando as perdas joule se equivalem às perdas
por atrito e no ferro. Os motores com excitação série são usados onde se exige grande
conjugado inicial: tração elétrica, gruas, pontes rolantes, guinchos, etc.
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Os motores série de pequena potência que possuem o campo laminado servem para
funcionar com C.A. e são chamados de motores universais. Dispensam reostatos de arranque.
Motor de excitação paralelo
Neste tipo de motor o campo e o induzido são ligados em derivação, a corrente da linha
bifurca-se passando parte pelo campo e o restante pelo induzido.
A corrente do campo independente da corrente do induzido.
Esta por sua vez, é uma função da carga.
Esquematicamente o motor com excitação paralelo é representado como mostra-se
abaixo:

A fórmula do par motor, como já vimos, é: C = K x φ x I.
O fluxo é invariável pois, como dissemos acima, a corrente do campo independe,
praticamente da carga, resulta que o par motor é diretamente proporcional à corrente, C = K x I.

é praticamente constante com a variação da
A velocidade ( ) n =
carga. O numerador, pelas mesmas razões, vistas no motor série, permanece invariável. O
fluxo também não varia por ser independente da carga.
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Quando for necessário variar a velocidade do motor derivação, adiciona-se um reostato
em série com o campo; manobrando-se o reostato consegue-se ajustar a corrente do campo
que proporciona um fluxo adequado à velocidade desejada.
Os motores com excitação paralelo são usados onde se requer pequeno par motor inicial
e uma velocidade praticamente constante, como nos ventiladores, bombas centrífugas,
máquinas ferramentas, etc.
Motor com excitação mista
Este tipo de motor possui dois campos: um em série e o outro em paralelo com o
induzido.
Esquematicamente a máquina com excitação mista pode ser representada por:

O par motor e a velocidade são valores intermediários aos motores séries e paralelo.
Quando se necessita controlar a velocidade age-se sobre o campo paralelo através do
reostato.
Os motores mistos são usados em máquinas que necessita um moderado par motor
inicial. Por exemplo: guindastes.
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Capitulo 7
Instalações de Motores de Corrente Contínua
Motor com excitação em derivação

O diagrama mostra a maneira mais simples de ligar um motor derivação com reostato de
arranque (Ra) e com o reostato de regulação de campo (Rc) que serve também para ajustar a
rotação nominal do motor, ou variá-la dentro de certos limites próximos à nominal.
Ao se ligar a chave de faca, o cursor do reostato de arranque (Ra) deverá estar apoiado
sobre o contato nº 1 ficando o induzido (i) desligado. O reostato e campo (Rc) deverá ficar com
o cursor entre “a” e “b” ou um pouco mais próximo de “a”, para que o campo (c) tenha um fluxo
mais forte ao se dar o arranque do motor. Isto se dará na passagem do cursor do reostato “Ra”
para o contato nº 2. Espera-se o induzido acelerar e gradativamente vai-se retirando a
resistência “Ra” até chegar no último contato “n”.
Para aumentar a velocidade do motor move-se o cursor de “Rc” lentamente para o lado
de “b” diminuindo “Ic” e o fluxo do campo C, com isto o induzido terá que aumentar a sua
velocidade para alcançar um valor de f.c.e.m. próxima da tensão aplicada.
Para diminuir a velocidade do motor move-se o cursor para o lado de “a” aumentando Ic
e o fluxo do campo (c), com isto o induzido terá que diminuir a sua velocidade, para que o valor
de sua f.c.e.m. fique abaixo e próximo ao valor da tensão aplicada.
Motor com excitação em série
No motor de excitação em série, a corrente absorvida pelo induzido produz também o
fluxo magnético indutor.
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Este tipo de motor é ligado conforme o diagrama abaixo.

No arranque o valor da corrente (I) é elevado e por consequência o fluxo magnético
também será elevado, assim o conjugado desta máquina resulta proporcional ao quadrado da
corrente, adquirindo valores elevados, concluindo-se daí que o motor série é indicado nos
casos em que o mesmo deve arrancar com carga.
No funcionamento à vazio a torção resistente é muito pequena e em consequência, a
sua corrente e o fluxo magnético também são pequenos, podendo a rotação alcançar valores
elevadíssimos, para produzir a f.c.e.m. capaz de se aproximar do valor da tensão aplicada.
O motor série funcionando à vazio, a única oposição ao seu movimento é constituída
pela torção resistente devido às perdas e aos atritos, que nos motores pequenos pode limitar a
sua velocidade, impedindo que esta alcance valores destrutivos, não acontecendo o mesmo
com as máquinas grandes.
Motor com excitação mista
Este tipo de motor de corrente contínua, permite aproveitar as vantagens dos motores de
excitação em derivação e em série.
Estas vantagens consistem na velocidade constante do motor derivação, reunida com
um grande conjugado no arranque do motor série.
O diagrama abaixo, mostra como são ligados os componentes necessários para o
arranque e para o ajuste de velocidade deste tipo de motor.
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Com a presença do campo derivação não há possibilidade de disparo, mesmo quando a
carga é pequena ou ausente.
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Capitulo 8
Defeito nas Ligações dos Motores de Corrente Contínua
Introdução
Como nas máquinas de CA, trataremos, nesta informação, apenas dos defeitos externos
mais frequentes nos motores de CC.
O motor não arranca
Interrupção nas linhas ou falta de tensão
Com o auxílio de um multiteste pode ser verificado o ponto falho da instalação, como
fusível interrompido, maus contatos, fio interrompido, defeito nos reostatos etc.
As anomalias são de fácil reparação, salvo a falta de tensão que depende da rede de
distribuição externa.
Erro de ligação do reostato
Com um esquema, verificar as ligações e corrigir as conexões.
Aquecimento anormal
Verificar a corrente do campo. Se for excessiva, reduzir a excitação.
Faiscamento das escovas
Excesso de carga
A sobrecarga provoca um grande faiscamento das escovas.
Com um amperímetro se verifica o excesso de corrente. Retirar a carga excedente.
Excitação baixa
A diminuição da excitação, além do valor normal, provoca faiscamento. Manobrar o
reostato para o valor da excitação de regime.
Aumento de velocidade
O excesso de velocidade pode ser causado, nos motores série, pela falta de carga e, no
motor paralelo, pela interrupção do circuito de excitação. Localizar o defeito e reparar.
Defeitos Internos nos Motores de Corrente Contínua
Faiscamento nas Escovas
Escovas fora da linha neutra
Verificar as escovas e ajustá-las no plano de comutação.
Isolamento defeituoso entre escovas
Desmontar o porta-escovas, verificar a isolação e polir cuidadosamente ao trocar os
isolantes que separam as escovas da máquina.
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Pressão irregular das escovas
Verificar o porta-escovas e regular a pressão das escovas. As escovas são responsáveis
na maioria das vezes pelo faiscamento que se origina entre elas e o coletor.
Caracteriza-se uma boa escova a sua resistência ao desgaste, ao aquecimento e à
fricção e sua condutibilidade elétrica. As máquinas que trabalham com baixas correntes e
tensão não muito elevada suportam escovas semiduras de carvão que contém pouco gravite,
são de baixo preço. Para máquinas de grande potência e alta velocidade, a construção será
com elevada percentagem de grafite. Seu preço é caro.
Em máquinas de grandes correntes e baixa tensão usam-se escovas compostas de uma
mistura de carvão e cobre comprimidos. Há ainda outros tipos de escovas.
Mau contato entre escovas e coletor
Verificar a superfície de contato das escovas. Colocar sobre o coletor uma lixa fina e
sobre ela apertar as escovas sob pressão. Girar o eixo com a mão, procurando, ajustar as
escovas para que toda sua superfície apoie-se sobre o coletor.
Coletor sujo ou com superfície irregular
O faiscamento neste caso é intermitente. Quando sujo, desengraxa-se com benzina ou
dá-se um polimento com lixa fina. No caso de ser a superfície rugosa, desmonta-se a máquina
e leva-se a um torno para dar-lhe um breve desbaste.
Deve-se ter cuidado para que as lâminas do coletor não se tornem muito finas. O melhor
é retificar com rebolo de carburundum de grãos finos.
Enrolamento do induzido com solda defeituosa ou com solda solta do coletor
O faiscamento devido a solda defeituosa provoca um escurecimento nas lâminas
correspondentes. Quando as pontas forem dessoldadas aparece em outras duas lâminas
consecutivas, o faiscamento.
Desmonta-se o induzido e faz-se a prova de continuidade. Esta se faz enviando-se
corrente contínua de baixa tensão nas lâminas onde deveriam estar as escovas. A seguir
mede-se com mili-voltímetro a tensão entre duas lâminas adjacentes e assim por diante. as
leituras devem ser iguais, salvo nas pontas defeituosas em que a tensão venha a ser diferente
do zero. Refazer ou efetuar a solda.
Curto circuito no induzido
Este defeito pode ser provocado devido a um aquecimento excessivo ou por um
isolamento fraco ou defeituoso. O curto circuito do induzido além do faiscamento provoca um
consumo de corrente maior que o normal que pode provocar queima do enrolamento. A
localização deste defeito se faz com a prova eletromagnética (com o eletroímã). Substituir as
bobinas defeituosas ou se necessário refazer o enrolamento.
Enrolamento do induzido ligado à massa
Com megôhmetro, verificar se há contato entre condutores e massa. Localizar a bobina
defeituosa e refazer o isolamento ou substituir por outra nova conforme necessidade.
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Curto circuito no indutor ou dissimetria do fluxo
A extra corrente de abertura devido ao fenômeno de auto indução é a maior responsável
pelo curto circuito provocado no indutor. O curto circuito nos indutores também pode ser
provocado por causas acidentais como umidade, excesso de aquecimento, etc.
A dissimetria do fluxo pode ter como origem curto circuito entre algumas espiras ou
desigualdade de espiras nos polos. Este defeito é mais acentuado nos motores com o
enrolamento do induzido em paralelo.
Verificar o defeito com instrumento adequado e efetuar o reparo.
Excesso de velocidade
Bobina de campo interrompida. Localizar o defeito e reparar.
Mica saliente
Provoca falta de corrente contínua entre coletor e escovas provocando além de
faiscamento funcionamento ruidoso. Rebaixar a mica.
Aquecimento Anormal
Mancais ou rolamentos gastos.
Verificar a folga nos mancais e rolamentos e efetuar reparo ou troca.
Defeitos da lubrificação
Verificar os mancais e reparar caso haja excesso ou falta de lubrificação.
Defeito de ventilação
Verificar o funcionamento da ventilação e efetuar reparo.
Umidade ou óleo nos enrolamentos
Umidade ou óleo nos enrolamentos baixam a resistência de isolamento, provocando
aquecimento anormal na máquina.
Quando esta fica depositada em lugar pouco arejado e úmido os enrolamentos adquirem
umidade. É bom efetuar um teste de isolação antes de colocarmos a máquina em
funcionamento.
No caso do óleo lubrificante escorregar dos mancais, penetrando nos enrolamentos; é
necessário efetuarmos um teste de isolação pois tanto a umidade como o óleo lubrificante
estragam o verniz dos enrolamentos. Para repararmos estes inconvenientes é necessário
colocarmos a máquina em estufa, tendo o cuidado de retirar as partes que podem se danificar
com a temperatura que vai aproximadamente a 100ºC.
Em, alguns casos torna-se necessário aplicar nova camada de verniz.
Curto circuito no induzido
Contato entre lâminas ou entre elas e a massa provocada pela falta ou má isolação ou
ainda por material condutor interposto provocando elevado aquecimento em todo o
enrolamento.
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Também espiras em curto circuito podem ser a causa do aquecimento. Verificar o defeito
com instrumento adequado e efetuar reparo.
Curto circuito nos enrolamentos do campo
Um curto circuito mesmo pequeno, no enrolamento do campo provoca aumento da
corrente de excitação. Com instrumento adequado localizar defeito e reparar.
Motor Não Arranca
Mancais ou enrolamento gastos
A folga existente nas partes que suportam o eixo do motor provoca atração do induzido
contra as expansões. Verificar o defeito e reparar.
Interrupção ou curto circuito no induzido ou no indutor
Com instrumento adequado localizar defeito e reparar.
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Capitulo 9
Transformadores em geral
Princípio de Funcionamento
O transformador é um dispositivo que permite elevar ou abaixar os valores de tensão ou
corrente em um circuito de CA.

A grande maioria dos equipamentos eletrônicos emprega transformadores, seja como
elevador ou abaixador de tensões.

Quando uma bobina é conectada a uma fonte de CA surge um campo magnético
variável ao seu redor.

Aproximando-se outra bobina à primeira o campo magnético variável gerado na primeira
bobina “corta” as espiras da segunda bobina.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

42

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Como consequência da variação de campo magnético sobre suas espiras surge na
segunda bobina uma tensão induzida.

A bobina na qual se aplica a tensão CA é denominada de primário do transformador e a
bobina onde surge a tensão induzida é denominada de secundário do transformador.

É importante observar que as bobinas primária e secundária são eletricamente isoladas
entre si. A transferência de energia de uma para a outra se dá exclusivamente através das
linhas de força magnéticas.
A tensão induzida no secundário de um transformador é proporcional ao número de
linhas magnéticas que corta a bobina secundária.
Por esta razão, o primário e o secundário de um transformador são montados sobre um
núcleo de material ferromagnético.

O núcleo diminui a dispersão do campo magnético, fazendo com que o secundário seja
cortado pelo maior número de linhas magnéticas possível, obtendo uma melhor transferência
de energia entre primário e secundário. As figuras abaixo ilustram o efeito provocado pela
colocação do núcleo no transformador.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

43

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Com a inclusão do núcleo o aproveitamento do fluxo magnético gerado no primário é
maior. Entretanto, surge um inconveniente: o ferro maciço sofre grande aquecimento com a
passagem do fluxo magnético.
Para diminuir este aquecimento utiliza-se ferro silicoso laminado para a construção do
núcleo.

Com a laminação do ferro se reduzem as “correntes parasitas” responsáveis pelo
aquecimento do núcleo.
A laminação não elimina o aquecimento, mas reduz sensivelmente em relação ao ferro
maciço.
A figura abaixo mostra os símbolos empregados para representar o transformador,
segundo a norma ABNT.
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Os traços colocados no símbolo entre as bobinas do primário e secundário, indicam o
núcleo de ferro laminado. O núcleo de ferro é empregado em transformadores que funcionam
em baixas frequências (50 Hz, 60 Hz, 120 Hz).
Transformadores que funcionam em frequências mais altas (KHz) geralmente são
montados em núcleo de FERRITE. A figura abaixo mostra o símbolo de um transformador com
núcleo de ferrite.

Transformadores com mais de um secundário
É possível construir transformadores com mais de um secundário, de forma a obter
diversas tensões diferentes.

Estes tipos de transformadores são muito utilizados em equipamentos eletrônicos.
Relação de Transformação
A aplicação de uma tensão CA ao primário de um transformador resulta no aparecimento
de uma tensão induzida no seu secundário.

Aumentando-se a tensão aplicada ao primário, a tensão induzida no secundário aumenta
na mesma proporção.
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Verifica-se através dos exemplos das figuras acima que, no transformador tomado com
exemplo; a tensão do secundário é sempre a metade da tensão aplicada no primário.
A relação entre as tensões no primário e secundário depende fundamentalmente da
relação entre o número de espiras no primário e secundário.
Num transformador com primário de 100 espiras e secundário de 200 espiras a tensão
no secundário será o dobro da tensão no primário.

Denominando-se o número de espiras do primário de NP e do secundário de NS podese escrever:

(lê-se: saem 2 para cada 1 que entra)
Verifica-se que o resultado da relação NS/NP é o mesmo da relação VS/VP. Logo, podese escrever:

Matematicamente pode-se escrever que, para o transformador usado como exemplo:
Vs / VP= 0,5

Onde:

VS = tensão no secundário;
VP = tensão no primário.
o resultado desta relação (VS/VP) é denominado de relação de transformação.
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Vs / VP = Relação de Transformação
A relação de transformação expressa a relação entre a tensão aplicada ao primário e a tensão
induzida no secundário.
Um transformador pode ser construído de forma a ter qualquer relação de transformação
que se necessite. Por exemplo:
Relação de
Transformador
3
5,2
0,3

Tensões
VS = 3 x VP
VS = 5,2 x VP
VS = 0,3 x VP

Tipos de transformador quanto a relação de transformação
Quanto a relação de transformação os transformadores podem ser classificados em três
grupos:
• transformador elevador
• transformador abaixador
• transformador isolador
Transformador elevador
Denomina-se transformador elevador todo o transformador com uma relação de
transformação maior que 1 (NS > NP).
Devido ao fato de que o número de espiras do secundário é maior que do primário a
tensão do secundário será maior que a do primário.
Transformador Elevador NS > NP ⇒ VS > VP

A figura abaixo mostra um exemplo de transformador elevador, com relação de
transformação de 1,5.

Se uma tensão de 100VCA for aplicada ao primário no secundário será de 150V (100 x
1,5 = 150).
Transformador abaixador
É todo o transformador com relação de transformação menor que 1 (NS < NP).
Neste tipo de transformadores a tensão no secundário é menor que no primário.
Transformador Abaixador NS < NP ⇒ VS < VP
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A figura abaixo mostra um exemplo de transformador abaixador, com relação de
transformação de 0,2.

Neste transformador aplicando-se 50 VCA no primário a tensão no secundário será 10 V
(50 x 0,2 = 10).
Os transformadores abaixadores são os mais utilizados em eletrônica, para abaixar a
tensão das redes elétricas domiciliares (110 V, 220 V), para tensões da ordem de 6 V, 12 V e
15 V necessárias para os equipamentos.
Transformador Isolador
Denomina-se de isolador o transformador que tem uma relação de transformação
1
(NS = NP).
Como o número de espiras do primário e secundário é igual, a tensão no secundário é
igual a tensão no primário.
Transformador Isolador NS = NP ⇒ VS = VP

A figura abaixo mostra um exemplo de transformador isolador.

Este tipo de transformador é utilizado para isolar eletricamente um aparelho da rede
elétrica.

Os transformadores isoladores são muito utilizados em laboratórios de eletrônica para
que a tensão presente nas bancadas seja eletricamente isolada da rede.
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Relação de Potência em Transformadores
O transformador é um dispositivo que permite modificar os valores de tensão e corrente
em um circuito de CA.
Em realidade, o transformador recebe uma quantidade de energia elétrica no primário,
transforma em campo magnético e converte novamente em energia elétrica disponível no
secundário.

A quantidade de potência absorvida da rede elétrica pelo primário do transformador é
denominada de potência do primário, representada pela notação PP.
Admitindo-se que não existam perdas por aquecimento do núcleo, pode-se concluir que
toda a potência absorvida no primário está disponível no secundário.
Potência Disponível no Secundário = Potência Absorvida no Primário
A potência disponível no secundário é denominada de potência do secundário PS. Se
não existem perdas pode-se afirmar:
PS = PP
A potência do primário depende da tensão aplicada e da corrente absorvida da rede:
Potência do Primário ⇒ PP = VP x IP

A potência do secundário é produto da tensão e corrente no secundário:
Potência do Secundário ⇒ PS = VS x IS

Considerando o transformador como ideal pode-se, então escrever: PS = PP
VS x IS = VP x IP ⇐ Relação de potências no transformador

Esta equação permite que se determine um valor do transformador se os outros três
forem conhecidos.
A seguir estão colocados dois exemplos de aplicação da equação.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

49

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Exemplo 1
Um transformador abaixador de 110 V para 6 V deverá alimentar no seu secundário uma
carga que absorve uma corrente de 4,5 A. Qual será a corrente no primário?

VP= 110 V
VS= 6V
IS= 4,5A
IP = ?

Exemplo 2
Um transformador elevador de 110 V para 600V absorve, no primário, uma corrente de
0,5 A. Que corrente está sendo solicitada no secundário?

VP= 110 V
VS= 600V
IS= 0,5A
IP = ?
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Potência em transformadores com mais de um secundário
Quando um transformador tem apenas um secundário a potência absorvida pelo
primário é a mesma fornecida no secundário (considerando que não existem perdas por
aquecimento).

Quando existe mais de um secundário, a potência absorvida da rede pelo primário é a
soma das potências fornecidas em todos os secundários.

A potência absorvida da rede pelo primário é a soma das potências de todos os secundários.
Matematicamente pode-se escrever:
PP = PS1 + PS2 + . . . . . + PSn Onde:
PP = potência absorvida pelo primário;
PS1 = potência fornecida pelo secundário 1;
PS2 = potência fornecida pelo secundário 2;
PSn = potência fornecida pelo secundário n.
Esta equação pode ser reescrita usando os valores de tensão e corrente no
transformador.
VP = IP = (VS1 x IS1) + (VS2 x IS2) + . . . . + (VSn x ISn)
Onde:
VP e IP = tensão e corrente no primário
VS1 e IS1 = tensão e corrente no secundário 1
VS2 e IS2 = tensão e corrente no secundário 2
VSn e ISn = tensão e corrente no secundário n.
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Transformador Trifásico
Os transformadores trifásicos tem as mesmas funções que os monofásicos, ou seja,
abaixar e elevar a tensão. Mas trabalham com três fases, ao invés de apenas uma como os
monofásicos.
Enquanto o transformador de seu televisor tem a função de reduzir 220 volts para 110
volts, ou estabilizar a tensão, o transformador que você vê nos postes tem por finalidade a
distribuição da energia elétrica para os consumidores. Existem vários tipos de transformadores
trifásicos de força.
Existem transformadores de grande potência e alta tensão. Você poderá ver
transformadores de força de grande potência e alta tensão nas subestações.

Nas subestações, os transformadores não tem a mesma finalidade que os pequenos
transformadores domésticos. Eles são distribuídos e tem maiores capacidades.
Mas tem, basicamente, o mesmo princípio de funcionamento e executam o mesmo
trabalho: transforma tensões.
Transformar, por exemplo, 120 KV em 13,8 KV.
Os enrolamentos do transformador trifásico nada mais é que uma associação de três
enrolamentos monofásicos.
O núcleo dos transformadores trifásicos é constituído de chapas siliciosas a exemplo dos
monofásicos.
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Possuem três colunas.

Cada coluna servirá de núcleo para uma fase, como se cada coluna fosse um
transformador monofásico.
Então em cada coluna você terá duas bobinas, uma primária e outra secundária.
Portanto, o transformador trifásico tem, no mínimo seis bobinas: três primárias e três
secundárias.
Veja a figura onde as seis bobinas estão montadas no núcleo.

O conjunto é colocado em um recipiente próprio, denominado tanque.
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Fora do tanque, existem seis terminais: três para entrada da rede trifásica e três para a
saída.
Note que, no lado da tensão mais elevada, os terminais são próprios para alta tensão:
tem muitas “saias” e são bem mais longos.
O isolador para a tensões mais baixa é bem menor em comprimento, tem menos “saias”
e os seus terminais (parafusos de fixação do condutor) tem maior diâmetro, pois a corrente,
nesses terminais, é bem maior que a existente no lado de alta tensão.
As bobinas das três fases (fases 1, 2 e 3) devem ser exatamente iguais.
Nos transformadores de alta tensão, o enrolamento de alta tensão fica do lado externo,
para facilitar a isolação.

Vejamos algumas particularidades do transformador trifásico.
• O transformador trifásico difere do transformador monofásico na construção do núcleo
e na disposição das bobinas das fases.
• Cada fase funciona independentemente das outras duas fases. É exatamente como se
fossem três transformadores monofásicos num só. Tanto que, numa instalação, três
transformadores monofásicos, exatamente iguais, podem substituir um transformador trifásico.
• Os primários e secundários são isolados entre si, como nos transformadores
monofásicos.
• O transformador trifásico pode alimentar cargas monofásicas e trifásicas.
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Capitulo 10
Acessórios do Transformador

Acessórios Normais
1- Bucha TS 15 ou 25 KV
2- Bucha TI e neutra 1,2 KV
3- Secador de ar
4- Janela de inspeção
5- Olhal de suspensão
6- Suspensão da parte extraível (interna)
7- Olhal de tração
8- Apoio para macaco
9- Suporte para ganchos
11- Rodas bidirecionais
12- Fixação de tampa
13- Mudança de derivações (interna)
14- Acionamento do comutador

15- Bujão para drenagem de óleo
16- Dispositivo para amostra de óleo
17- Indicador de nível de óleo
18- Bujão para drenagem e retirada de amostra do óleo
19- Válvula para drenagem e ligação do filtro-prensa
20- Tubo de encher
21- Tubo para ligação do filtro-prensa
22- Bujão para drenagem do conservador
23- Radiadores
24- Bolsa para termômetro
25- Previsão para relé Buchholz
26- Terminal de aterramento
27- Placa de identificação

Acessórios Opcionais
28- Relé Buchholz
29- Termômetro com contatos
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Resfriamento dos Transformadores

Resfriamento por
ventiladores

Resfriamento por
tubulações

Resfriamento por
radiadores ao natural

Como você já sabe, as perdas do transformador geram calor, provocando o aquecimento
dos enrolamentos.
Com o excesso de calor, o isolamento dos enrolamentos e também o isolamento entre
as bobinas, tendem a deteriorar-se, provocando curto-circuito e queima do transformador.
O calor deve ser dissipado, a fim de que a temperatura estabelecida para os
enrolamentos seja mantida.
Os pequenos transformadores podem dissipar o calor por radiação direta, isto é,
expostos ao ar, naturalmente.
Porém, transformadores para grandes capacidades monofásicas ou trifásicas, precisam
de maior resfriamento. Não sendo suficiente a ventilação natural, esses transformadores
podem ser resfriados por ventilação forçada.
Na ventilação forçada, empregam-se ventiladores que impelem ar frio para dentro do
transformador.
A contínua circulação de ar frio retira o calor dos pontos onde ele é gerado.

Esses transformadores, resfriados a ar, por ventilação natural ou forçada, são
classificados como transformadores a seco.
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Transformadores a óleo
Você viu que os transformadores a seco são resfriados por ventilação natural ou forçada.
Agora, vamos examinar outra forma de resfriamento de transformadores: trata-se da
refrigeração a óleo.
Transformadores a óleo tem suas bobinas e núcleo colocados num tanque, cheio de
óleo isolante.
Circulando no tanque, o óleo retira o calor das bobinas e se aquece, precisando ser
novamente resfriado. O óleo pode ser resfriado pelo ar, em movimento natural ou forçado por
ventiladores; pode também ser refrigerado pela água, com o uso de serpentinas.
Analise cada caso:
1o - O óleo pode ser resfriado pelo ar ambiente, em movimento natural, de três maneiras:
circulando no próprio tanque, circulando por canos externos ao tanque, circulando por aletas.

Em todos os casos, o resfriamento do óleo é possível graças ao processo de convecção.
Veja como ele ocorre, num transformador de aletas:
• o óleo quente sobe e vai para as aletas;
• ao circular pelas aletas, o óleo se resfria e volta ao transformador;
• o óleo frio, mais pesado, força a entrada no transformador e vai resfriar as bobinas;
• e, assim, o processo recomeça.
Essa é a refrigeração por óleo, com a ajuda do ar ambiente. O ar é o agente da
dissipação do calor.
2o - Os transformadores de aletas podem ter refrigeração forçada, através do ar frio, que
é impelido por ventiladores.
O ar frio é movimentado por entre as aletas, retirando o calor, num processo contínuo.
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3o - A refrigeração pode ser conseguida com o uso de água, para dissipar o calor. A
água retira o calor do óleo e o óleo retira o calor das bobinas e núcleo. Nesse caso, a água é o
agente dissipador do calor.

O óleo é refrigerado pela circulação de água fria, através de serpentinas de cobre
(tubo) imersas no óleo. As serpentinas são colocadas na parte superior interna do
tanque. Nesse caso, o óleo tem refrigeração forçada, através da água.
O calor do óleo passa para a água, onde é dissipado. Porém a serpentina de água é
interna ao transformador.
4o - O mesmo processo é utilizado de outra forma.
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Nesse caso, o óleo circula pela serpentina, passando por um processo de resfriamento
toda vez que ele percorre os dutos de retorno ao reservatório. A água, por sua vez, numa
atividade contínua, faz o resfriamento da serpentina, por onde circula o óleo. Trata-se de uma
refrigeração forçada. A serpentina de óleo é externa ao transformador.
Completando nosso estudo sobre tipos de resfriamento para transformadores,
trataremos de mais alguns detalhes; por exemplo:

O óleo mineral é o mais usado, por satisfazer aos casos normais de instalação, além de
ter preço reduzido. O uso do óleo ascarel, produto químico não inflamável, se restringe a casos
especiais.
Por ser isolante, o óleo do transformador deve ser verificado a cada três anos, pelo
menos. Essa inspeção só pode ser feita por pessoal especializado, porque até o simples
contato com o óleo pode contaminá-lo.
O tanque do transformador, além de ser um depósito de óleo, tem a característica de
dissipador de calor, transferido pelo meio líquido (óleo isolante).
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Como você pode observar nas ilustrações, os tanques tem formas próprias para essa
finalidade, ou seja, são providos de aletas ou tubulações, por onde circula o óleo.
O peso de toda a estrutura dos enrolamentos (bobinas, núcleo e ainda isoladores) é
sustentado pelo tanque, principalmente quando se trata de transformadores que se montam em
postes e são presos por ganchos.
Construídos com chapa reforçada, o acabamento dos tanques é cuidadoso, por ser
responsável, também pelo bom funcionamento.
Os tipos variam; podem ser lisos ou corrugados (de chapa ondulada).
Esse tipo de tanque é normalmente utilizado em transformadores de média capacidade,
onde o aquecimento das bobinas é menor.
É necessário verifcar o nível do óleo periodicamente, para que não haja falta de óleo no
transformador. Mas nunca abra um transformador, para não contaminar seu óleo isolante.

Analise, no esquema abaixo, as ligações das bobinas do primário.
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Veja, novamente, a mesma ligação, representada de forma mais simples.
Observe que os três diagramas representam a mesma ligação em estrela.

Essa ligação é válida tanto para o primário como para o secundário.
De forma idêntica, você pode fazer a ligação triângulo.
Vejamos um exemplo de ligação triângulo no primário de um transformador.

A ligação triângulo também é válida, tanto para o primário como para o secundário.
No transformador, as ligações estrela ou triângulo devem obedecer às notações que
correspondem às Entradas e Saídas das fases.
Isso é necessário, pois a corrente, em cada fase, tem que ter sentido definido.
Vamos representar as fases, com as entradas e saídas, e as letras correspondentes,
conforme as normas.
Observe o diagrama:

As letras U, V e W correspondem às entradas das fases F1, F2 e F3, respectivamente.
As letras X, Y e Z correspondem às saídas das fases F1, F2 e F3, respectivamente.
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Como ficou visto acima, essas letras são normalizadas.
• U, V e W são sempre entradas.
• X, Y e Z são sempre saídas.
Para o fechamento em estrela, temos que ligar as três saídas das fases.
Fechamos X, Y e Z. Esse fechamento origina o ponto neutro.
U, V e W ficam sendo as entradas das fases.

Vamos, agora, ao fechamento em triângulo, conforme as notações de entrada e saída.
Veja o diagrama abaixo:

Esse diagrama representa as conexões internas de um transformador fechado em
triângulo.
Tem, ainda, as notações de entrada e saída das fases.
Em U, V e W temos as entradas das fases.
Para o fechamento em triângulo, as ligações são feitas da seguinte forma:
• Entrada de F1 com saída de F3 ⇒ U com Z;
• Entrada de F2 com saída de F1 ⇒ V com X;
• Entrada de F3 com saída de F2 ⇒ X com Y.
Essas conexões são válidas para primário e secundário.
Vimos os fechamentos estrela e triângulo, conforme as notações para entrada e saída.
Vamos, agora, complementá-las:
• Para o primário você notará U1, V1 e W1;
• Para o secundário você notará U2, V2 e W2.
Por norma, temos que observar os terminais que correspondem à entrada e saída do
transformador.
Não confundir entrada e saída das fases, com a entrada e saída do transformador.
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A entrada e saída do transformador se refere aos terminais de entrada e saída do
primário e secundário. Esses terminais ficam na tampa, na parte superior externa do
transformador.
Veja, na figura abaixo, onde tem origem os terminais do primário e secundário. Note que
por hipótese, suas fases são ligadas em triângulo e estrela.

A notação dos terminais é feita conforme as normas da ABNT:
• H1, H2 e H3 ⇒ é usada para os terminais de tensão mais alta;
• X1, X2 e X3 ⇒ é usada para os terminais de tensão mais baixa.

Essas notações devem obedecer, ainda, a outras regras:
O terminal H1 deve ficar à direita de quem olha para os terminais, a partir do lado de
tensão mais alta.
Em frente a H1 deve ficar o terminal X1, de tensão mais baixa.
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Ligação ziguezague
A ligação de um secundário em ziguezague é assim denominada porque, como você
pode observar nas ilustrações, o secundário das fases é distribuído, metade numa coluna e
metade na outra. Veja o exemplo da ligação ziguezague da fase 1.
A metade 7-8 está na coluna 1 e a segunda metade (18-17) está na coluna 2.
Na ilustração abaixo, você pode perceber como é ligada a fase 2. A primeira metade(1112), na coluna 2, e a segunda metade (9-10), na coluna 1.
A outra figura representa a fase 3. A primeira metade (15-16) está na coluna 3 e, a
segunda (13-14), na coluna 2.
Note que todas as primeiras metades estão num sentido e, as segundas metades, em
outro. Isso é necessário para retorno do fluxo magnético.

Veja como são feitas as ligações de linhas e fases, em ziguezague, no secundário de um
transformador. Essa ligação tem saída para o condutor neutro (X0), para cargas monofásicas
de 120 volts.
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A figura acima, mostra a
mesma ligação, em
representação esquemática.

A ligação ziguezague é recomendada para pequenos transformadores de distribuição,
cuja carga no secundário não seja equilibrada. Imagine que a carga do secundário, por
exemplo, na fase 1, se desequilibra, isto é a fase 1 receba maior carga que os demais.
Como a fase 1 está distribuída em 2 colunas, ela recebe indução dessas duas colunas.
Assim, a maior carga de fase 1 será compensada pela indução de 2 colunas. Isso tenderá a
equilibrar a carga no primário do transformador, resultando menor queda de tensão na fase
secundária correspondente.
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Capitulo 11
Comandos Elétricos
Introdução
Comandos elétricos utilizam circuitos onde os equipamentos elétricos têm a função de
comandar e controlar o funcionamento de sistemas elétricos, principalmente motores elétricos.
Estes tiveram início com os relês eletromecânicos, e depois evoluíram para os contatores e
posteriormente nos dias atuais através dos controladores e chaves de controle eletrônico, como
os conversores e inversores de frequência.
Um simples toque em um interruptor em nossa residência é um tipo de comando elétrico
onde o seu funcionamento tem a ação do homem, mas temos também comando que não é
necessária a intervenção do homem, como as lâmpadas da iluminação pública onde estas
acendem e apagam sozinhas através do comando de uma foto-célula.
Os comandos elétricos são aplicados nas indústrias com a finalidade de controlar
processos de produção. Dependendo da área de atuação da indústria pode-se trabalhar com
comandos elétricos, hidráulicos e/ou pneumáticos.
Vemos que apesar da evolução tecnológica nesse ramo através de CLP's (Controladores
Lógicos Programáveis), conversores e inversores de frequência, que estão sendo utilizados
pelas máquinas industriais, ainda existe muito do "velho comando elétrico" nestas máquinas.
Baseado na descrição acima é de suma importância um profissional da área
eletroeletrônica conhecer fundamentos básicos em comandos elétricos.
Após estudo deste módulo teremos capacidade de conhecer os principais dispositivos de
proteção, comando e manobra de chaves magnéticas, assim como interpretar e analisar os
principais circuitos de comandos elétricos mais utilizados pelas indústrias.
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Capitulo 12
Identificação de Dispositivos Utilizados em Chaves Magnéticas
Para realizar uma montagem e/ou instalação de um circuito de comandos elétricos de
um determinado motor elétrico ou de um determinado processo de produção é necessário
conhecermos os principais dispositivos utilizados em chaves magnéticas para comando,
manobra e proteção.
Conhecendo as principais características elétricas desses dispositivos, saberemos qual
dispositivo é necessário para tal implementação.
Para se obter conhecimentos referentes aos principais dispositivos utilizados em chaves
magnéticas é necessário atentarmos para os seguintes tópicos: Características de placa dos
motores elétricos de indução; Dispositivos de manobra para motores elétricos e Dispositivos de
proteção para circuitos e motores elétricos.
Características de placa dos motores elétricos de indução
Conhecermos a placa de identificação dos motores elétricos é fundamental para
sabermos os dados característicos nominais de funcionamento do motor. Os dados fornecidos
pelos fabricantes são calculados e ensaiados para cada tipo de motor.
Ligar um motor não é tão simples como muitos técnicos pensam, se pararmos para
analisar pode-se pensar:
- Que valor de tensão pode-se ligar um motor?
- Qual esquema de ligação correto de um motor, estrela ou triângulo?
- Pode-se ligar o motor ao tempo, sem nenhuma proteção contra chuva?
As respostas serão encontradas após análise dos dados contidos na placa de
identificação do motor.
Pode-se dizer que a placa do motor é como se fosse a "identidade do motor", portanto,
os técnicos em eletroeletrônica devem procurar não só aprender as referências contidas nessa
placa como tentar ao máximo conservá-la em bom estado para evitar problemas de
identificação e/ou instalação do motor elétrico.
Os motores quando são construídos, estes são projetados pelos fabricantes para
atender a certos valores, que podemos destacar:
1. Características nominais da rede elétrica de alimentação do motor;
2. Características da carga a qual o motor irá acionar;
3. Condições/ambientes em que o motor irá trabalhar.
Estes valores quando unidos em conjunto, tornam-se dados nominais de funcionamento
do motor, representados pela placa de identificação do motor, esta é a maneira pela qual os
fabricantes expressam essas informações. Esses dados sempre devem estar de forma legível
ao usuário evitando assim leituras errôneas.
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O material com o qual é confeccionada a placa deve ser de material resistente ao
ambiente de funcionamento, evitando principalmente oxidação, como também deve ser fixada
em parte do motor para que seja visualizada facilmente.
A norma que discrimina os dados que a placa deve apresentar é a NBR-7094. Veja a
seguir figuras de placas de motores de alguns fabricantes.

A análise dos principais dados de placa veremos a seguir:
Nome do fabricante
Nome legível e em destaque da indústria fabricante do motor.
Modelo (MOD)
Geralmente os fabricantes de motores elétricos identificam os seus modelos através de
símbolos formados por letra e números. Cada um usa uma referência particular para
representar o seu modelo de fabricação.
Com a referência do modelo em mãos e o nome do fabricante, se pega a tabela desse
dado fabricante e verificam-se maiores detalhes de construção do motor.
Os dados contidos nessas referências geralmente são altura, comprimento e formato da
carcaça, se o motor possui flange ou não, em que posição deve ser fixado para funcionamento,
entre outros.
A quantidade de dados fornecidos com referência a um determinado modelo depende de
fabricante para fabricante.
Frequência nominal (HZ)
É o valor de frequência para a qual o motor deve funcionar em regime nominal, ou seja,
a qual foi projetado a funcionar.
Sabe-se que os valores padronizados de frequência a nível internacional são 50 e 60 Hz.
A frequência usada no Brasil de forma padrão é 60 Hz.
A NBR-7094 prescreve para que os motores funcionem de forma satisfatória, com uma
faixa de variação de ± 5% da frequência nominal.
Potência nominal (CV)
É a potência mecânica que o motor pode fornecer no eixo, dentro de suas características
nominais, em regime contínuo de serviço.
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O valor dessa potência está limitado pela elevação da temperatura no seu bobinado. Isto
quer dizer que se o motor for levado a uma sobrecarga, e se essa sobrecarga for de valor
excessivo, poderá vir a diminuir a vida útil do bobinado ou até mesmo provocar sua queima,
caso o motor não tenha algum tipo de proteção contra sobrecarga.
Tensão nominal (V)
É o valor de tensão da rede para a qual o motor foi projetado a funcionar dentro de suas
características nominais.
Segundo a NBR-7094 para o motor funcionar de forma satisfatória à potência nominal, a
variação de tensão deve ficar dentro de uma faixa de ± 10% do seu valor nominal.
orrente nominal (A)
É o valor de corrente elétrica que o motor absorve da rede de alimentação, quando este
está sob tensão e frequência nominal e desenvolvendo potência nominal no seu eixo.
Vale informar que quanto maior a potência mecânica desenvolvida pelo motor, maior vai
ser sua corrente nominal.
Quando de uma subtensão de alimentação do motor, este passa a exigir da rede elétrica
uma corrente maior para suprir a diminuição do valor de tensão, pois a potência elétrica é
diretamente proporcional à tensão e a corrente e, para suprir essa diminuição de tensão e
manter a potência constante a corrente exigida do motor sobe de valor. Nesse caso para que o
motor não venha a danificar-se, é necessário um dispositivo de proteção contra subtensão.
Velocidade nominal (RPM)
É a velocidade que o motor apresenta quando este está fornecendo potência nominal e
está sob tensão e frequência nominal.
A velocidade nominal do motor depende diretamente da velocidade síncrona e do
escorregamento.
Vn = Vs . (1 -s )
100
onde,
Vn = velocidade nominal do motor em rpm;
Vs = velocidade síncrona em rpm;
s = escorregamento em %.
Fator de serviço (FS)
É um fator multiplicador que aplicado à potência nominal do motor, indica a carga
permitida que pode ser aplicada continuamente ao motor, sem aquecer este de forma
prejudicial.
Pode-se resumir como uma "potência de reserva" que o motor possui, onde esta pode
ser utilizada de forma contínua, desde que seja mantidas a tensão e frequência nominal do
motor.
Vale salientar que o fator de serviço não deve ser confundido como capacidade
momentânea de sobrecarga, como muitos profissionais pensam.
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Pegando um exemplo: tem-se um motor de 5 CV / 60 Hz / 380 V / 3~ e possui fator de
serviço 1.15. Este motor pode ser usado em uma sobrecarga de até 15% de forma contínua
desde que mantido 60 Hz e 380V, ou seja, o motor pode fornecer no seu eixo até 5,75CV sem
aquecimento prejudicial.
Categoria (CAT)
Referência que define os limites de conjugado máximo e de partida e de corrente de
partida estipulados conforme a norma NBR-7094.
Conjugado, que também pode ser chamado de torque, é definido como a medida do
esforço necessário para girar o eixo de uma máquina.
Conforme as suas características de conjugado em relação à velocidade e corrente de
partida, os motores de indução trifásico com rotor gaiola são classificados em três categorias.
Estas categorias são definidas por:
CATEGORIA N - Motor com conjugado de partida normal, corrente de partida normal e
baixo escorregamento. Referem-se à maioria dos motores encontrados no mercado e prestamse ao acionamento de cargas normais como máquinas operatrizes e bombas.
CATEGORIA H - Motor com conjugado de partida alto, corrente de partida normal e
baixo escorregamento. Utilizado em cargas que exigem alto conjugado na partida como
carregadores, peneiras, cargas de alta inércia, transportadores, entre outros.
CATEGORIA D - Motor com conjugado de partida alto, corrente de partida normal e alto
escorregamento (mais de 5%). Utilizado principalmente em prensas excêntricas onde a carga
apresenta picos periódicos e, usados também em elevadores.
Abaixo na figura 2 vemos o gráfico curvas conjugado x velocidades das diferentes
categorias.

Classe de isolamento (ISOL)
Define o limite de temperatura do conjunto de materiais isolantes empregados no
enrolamento dos motores, que estes podem suportar continuamente sem que sua vida útil seja
diminuída.
Pela norma brasileira os limites de elevação de temperatura (∆t) segue conforme tabela
abaixo:
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COMPOSIÇÃO DA TEMPERATURA EM FUNÇÃO DA CLASSE DE
ISOLAMENTO
Classe de isolamento
A
E
B
F
H
Temperatura ambiente
ºC 40 40 40 40 40
Elevação de temperatura (∆t)

ºC

60

75

80

100 125

Diferença entre o ponto mais quente e
a carcaça
Temperatura máxima suportada
Pelo isolamento

ºC

5

5

10

15

ºC

105 120 130 155 180

15

Vale salientar que a vida útil de um motor depende de forma fundamental da isolação de
seu bobinado. A isolação do motor pode ser afetada por ambientes corrosivos, pela umidade,
vibrações constantes, porém vale salientar que o fator determinante é realmente a temperatura
de operação que os materiais isolantes trabalham. Para se ter uma ideia, ultrapassar em 10°C
a temperatura da isolação, segundo informações técnicas, a vida útil do motor fica reduzida a
sua metade.
Regime de serviço (REG)
Indica a forma como o motor irá trabalhar de acordo com a necessidade da carga, isto é,
quando este está em funcionamento abrangendo os intervalos a vazio, em repouso e
desenergizado, bem como as suas durações e a sua sequência no tempo.
Geralmente os motores são projetados pelos fabricantes para operarem em regime
contínuo.
A norma brasileira prescreve uma tabela para escolha do regime de trabalho do motor,
porém isso não quer dizer caso haja necessidade de algum motor com regime especial
diferente da padronização não o obtenha. Será um motor de regime especial e
consequentemente será mais caro que os de regime padronizado por norma.
A tabela a seguir mostra os tipos de regime, o seu código e suas respectivas
características.
TIPO DE REGIME

CÓDIGO

Regime contínuo

S1

Regime
limitado

S2

de

tempo
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CARACTERÍSTICAS
DO
REGIME
EM
RELAÇÃO À CARGA
Funcionamento a carga constante, de duração
suficiente para que alcance o equilíbrio
térmico.
Funcionamento a carga constante, durante um
certo tempo, inferior ao necessário para atingir
o equilíbrio térmico.
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Regime intermitente
periódico

S3

Regime intermitente
periódico com partidas

S4

Regime intermitente
periódico
com
frenagem
por
contracorrente

S5

Regime
de
funcionamento
contínuo com carga
intermitente

S6

Regime
de
funcionamento
contínuo
com
frenagem
por
contracorrente
Regime
de
funcionamento
contínuo
com
mudança periódica na
relação
carga/velocidade do
motor

S7

S8
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Sequência de ciclos idênticos, cada qual
incluindo um período de funcionamento carga
constante e um período de repouso,sendo tais
períodos muito curtos para que se atinja o
equilíbrio térmico durante um ciclo de regime e
no qual a corrente de partida não afeta de
modo significativo a elevação de temperatura.
Sequência de ciclos de regime idênticos, cada
qual consistindo de um período de partida, um
período de funcionamento a carga constante e
um período de repouso, para que se atinja o
equilíbrio térmico.
Sequência de ciclos de regime idêntico, cada
qual consistindo de um período de partida, um
período de funcionamento a carga constante,
um período de frenagem elétrica rápida e um
período de repouso, sendo tais períodos curtos
para que se atinja o equilíbrio térmico.
Sequência de ciclos de regime idêntico cada
qual consistindo de um período de
funcionamento a carga constante e de um
período de funcionamento vazio, não existindo
o período de repouso.
Sequência de ciclos de regime idênticos, cada
qual consistindo de um período de partida de
um período de funcionamento a carga
constante e um período de frenagem elétrica,
não existindo o período de repouso.
Sequência de ciclos de regime idênticos, cada
ciclo consistindo de um período de partida e
um período de funcionamento a carga
constante, correspondendo a uma velocidade
de rotação pré-determinada, seguidos de um
ou mais períodos de funcionamento a outras
cargas constantes, correspondentes as
diferentes velocidades de rotação. Não existe
o período de repouso.

Corrente de rotor bloqueado (IP/IN)
É o valor máximo que o motor suporta com seu rotor bloqueado, sob tensão e frequência
nominal. A indicação desta corrente, segundo a NBR 7094, é feita de maneira direta mostrada
na placa pelo valor da relação entre a corrente de partida e a corrente nominal.
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Grau de proteção (IP)
As carcaças dos motores elétricos são construídas de acordo com a necessidade de
utilização, de modo a atender a proteção contra a penetração de corpos sólidos e líquidos
prejudiciais ao motor.
O grau de proteção define justamente esse índice de proteção, definido pela norma
brasileira NBR-6146. Esse índice/grau de proteção é representado pelas características IP
seguidas por dois algarismos.
O 1° algarismo indica o grau de proteção contra penetrações de corpos sólidos
estranhos e contatos acidentais de pessoas. Vejamos tabela a seguir:
Primeiro algarismo
Algarismo

Indicação

0

Sem proteção

1

Proteção contra corpos estranhos sólidos acima de 50mm

2

Proteção contra corpos estranhos sólidos acima de 12mm

3

Proteção contra corpos estranhos sólidos acima de 2,5mm

4

Proteção contra corpos estranhos sólidos acima de 1,0mm

5

Proteção contra acúmulo de poeiras nocivas ao motor

6

Totalmente protegido contra poeira

O 2° algarismo indica o grau de proteção contra a penetração de água no interior do
motor. Vejamos tabela a seguir:
Segundo algarismo
Algarismo
Indicação
0
Sem proteção
1
Proteção contra pingos de água na vertical
2
Proteção contra pingos de água até a inclinação de 15º com a
vertical
3
Proteção contra água de chuva até a inclinação de 60º com a
vertical
4
Proteção contra respingos de todas as direções
5
Proteção contra jatos de água de todas as direções
6
Proteção contra vagalhões
7
Proteção contra imersão temporária
8
Proteção contra imersão permanente
Pode-se combinar de diferentes maneiras os algarismos citados anteriormente, mas
geralmente as combinações aplicadas na prática veremos na tabela que vem a seguir:
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TABELA – GRAUS DE PROTEÇÃO
Motor
1º algarismo
2º algarismo
Classe de proteção Proteção
contra Proteção
contra Proteção
contra
contato
corpos sólidos
água
IP 11
Pingos de água na
vertical
IP 12
Pingos de água até
Toque
Corpos sólidos com uma inclinação de
acidental com a mão dimensões acima de 15° com a vertical
50mm
IP 13
Água de chuva com
inclinação de até
60° com a vertical
IP 21
IP 22

IP 23

IP 44

IP 54
IP 55

Pingos de água na
vertical
Pingos de água até
Toque com
Corpos sólidos com uma inclinação de
os dedos
dimensões acima de 15° com a vertical
12mm
Água de chuva até
uma inclinação de
60° com a vertical
Toque
com Corpos sólidos com Respingos de todas
ferramentas
dimensões acima de as direções
1 mm
Proteção completa Proteção
contra Respingos de todas
contra choques
acúmulo de poeira as direções
Jatos de água de
nociva ao motor
todas as direções

Sistemas de ligação de motores elétricos
Os tipos de ligações realizadas no enrolamento de motores elétricos são basicamente
duas, a ligação triângulo ou a estrela.
Os motores trifásicos mais utilizados em indústrias possuem geralmente 6 ou 12
terminais. Os motores que apresentam 6 terminais possuem normalmente 2 tensões nominais
de placa para sua alimentação. Os que apresentam 12 terminais já possuem 4 tensões
nominais de placa para alimentação.
É importante observar que a 1a tensão apresentada na placa do motor é a tensão
máxima de trabalho para o qual o enrolamento do motor foi fabricado a suportar, ou seja, se um
motor apresenta uma tensão de placa 220/380V, isto representa que o motor pode ser ligado
nas duas tensões e que a tensão de 220V (que é a 1 a tensão de placa) é a tensão máxima que
o enrolamento do motor suporta, caso o enrolamento seja energizado por uma tensão de valor
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maior, provavelmente o motor poderá a vir a danificar-se caso não haja alguma proteção
elétrica.
Ligação de motor 3Ø ~ com tensão de placa 220/380V de 6 terminais
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 220V 3Ø ~ deve ser feita em triângulo (∆). Sabemos que na ligação triângulo a E F= EL (a tensão de
fase é igual à tensão de linha), logo a tensão que ficará sobre as bobinas é igual à tensão de
linha e, como a tensão de linha é 220V, teremos sobre as bobinas 220V que é tensão para qual
o enrolamento foi projetado a funcionar. Veja figura a seguir:
USUAL

ABNT

L1
L1

L2

L3
4

1

4

L3

L2

2

3

5

6

2

5

1
6

3

Logo, para ligarmos o motor em triângulo teremos que realizar as seguintes interligações
entre os terminais:
L1 - 1 - 6
L2 - 2 - 4
L3 - 3 - 5
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 380V 3Ø ~ deve ser feita em estrela (Y), pois a tensão que ficará sobre as bobinas é igual a tensão
de linha dividida por 1,73 (constante do sistema trifásico) e, como a tensão de linha é 380V,
logo, sobre as bobinas ficará aproximadamente 220V (380V / 1,73 = ± 220V) que é a tensão
para qual o enrolamento foi projetado a suportar. Veja figura a seguir:
USUAL
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Logo, para ligarmos o motor em estrela teremos que realizar as seguintes interligações
entre os terminais:
L1 - 1
L2 - 2
L3 - 3
4 -5 – 6
Ligação de motor 3Ø ~ com tensão de placa 220/380/440/760V de 12 terminais:
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 220V 3Ø ~ deve ser feita em triângulo paralelo (∆∆), pois a tensão que ficará sobre as bobinas é igual
a tensão de linha e, como a tensão de linha é 220V e as bobinas do enrolamento estão ligadas
em paralelo (cargas ligadas em paralelo as tensões sobre estas são iguais), logo sobre estas
teremos também 220V que é tensão para qual o enrolamento foi projetado a suportar. Veja
figura a seguir:

Logo, para ligarmos o motor em triângulo paralelo teremos que realizar as seguintes
interligações entre os terminais:
L1 - 1 - 6 - 7 - 12
L2 - 2 - 4 - 8 - 10
L3 - 3 - 5 - 9 - 11
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 380V 3Ø ~ deve ser feita em estrela paralela (Y Y), pois a tensão que ficará sobre as bobinas é igual
a tensão de linha dividida por 1,73 (constante do sistema trifásico) e, como a tensão de linha é
380V e as bobinas do enrolamento estão ligadas em paralelo (cargas ligadas em paralelo as
tensões sobre estas são iguais), logo, sobre as bobinas ficará aproximadamente 220V (380V /
1,73 = ± 220V) que é tensão para qual o enrolamento foi projetado a suportar. Veja figura a
seguir:
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Logo para ligarmos o motor em estrela paralelo teremos que realizar as seguintes
interligações entre os terminais:
L1 - 1 - 7
L2 - 2 - 8
L3 - 3 - 9
4 - 5 - 6 - 10 - 11 – 12
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 440V 3Ø~ deve ser feita em triângulo série (∆ ), pois a tensão que ficará sobre as bobinas é igual a
tensão de linha e, como a tensão de linha é 440V e as bobinas do enrolamento estão ligadas
em série (cargas ligadas em série a tensão sobre estas se divide), logo, sobre as bobinas
teremos 220V (220V + 220V = 440V) que é tensão para qual o enrolamento foi projetado a
suportar. Veja figura a seguir:

Logo, para ligarmos o motor em triângulo série teremos que realizar as seguintes
interligações entre os terminais:
L1 - 1 - 12
L2 - 2 - 10
L3 - 3 -11
4-7
5-8
9-6
A ligação dos terminais do motor para uma rede de alimentação cuja tensão é de 760V 3Ø ~ deve ser feita em estrela série (Y), pois a tensão que ficará sobre as bobinas é igual a
tensão de linha dividida por 1,73 (constante do sistema trifásico) e, como a tensão de linha é
760V e as bobinas do enrolamento estão ligadas em série (cargas ligadas em série a tensão
sobre estas se divide), logo, sobre as bobinas ficará aproximadamente 220V (760V / 1,73 = ±
440V ►220V + 220V = 440V) que é tensão para qual o enrolamento foi projetado a suportar.
Veja figura a seguir:
Logo para ligarmos o motor em estrela série teremos que realizar as seguintes
interligações entre os terminais:
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L1 - 1
L2 - 2
L3 - 3
4-7
5-8
6-9
10 - 11 – 12
Dispositivos de comando e manobra para motores elétricos
Vários são os tipos de dispositivos usados em montagens e instalações de chaves
magnéticas para partidas de motores elétricos. Estes podem ser de manobra, comando,
acionamento, conexão e sensoriamento.
Conhecer e identificar os dispositivos de manobra e comando e, saber em que tipo de
carga a serem aplicados, torna-se importante e é necessário o profissional da área
eletroeletrônica absorver o máximo de informações sobre o citado conteúdo.
A seguir veremos os principais dispositivos utilizados para manobra, comando e proteção
em montagens e instalações de chaves magnéticas para partidas de motores elétricos
trifásicos.
Botoeira
Dispositivo de comando onde sua função principal é ligar ou desligar a chave magnética.
Geralmente estas são compostas de duas partes:
• Botão para botoeira ou cabeçote;
• Bloco de contatos.
Os tipos de botões ou cabeçotes são vários dependendo da aplicação, veremos a seguir
os principais tipos de botões utilizados em circuitos de comandos elétricos:
Botão normal: botão utilizado em comandos elétricos em geral, é de longo curso
evitando assim possibilidade de manobra acidental. Pode ser iluminado ou não.

Botão saliente: botão que torna mais rápido o acionamento, mas pode oferecer manobra
acidental. Pode ser iluminado ou não.
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Botão soco ou cogumelo: botão próprio para utilização em situações de emergência.
Alguns modelos possuem trava e pode ser iluminado ou não.

Comutador de posições ou seletores: dispositivo seletor que se mantém em uma posição
fixa, que pode ser "ligado" ou "desligado". Estes podem ter manopla curta ou longa e também
pode ser iluminado ou não.

Comutador ou seletor com chave: dispositivo seletor com a finalidade para comando de
circuitos onde a segurança é necessária ou onde somente quando a manobra deve ser
realizada por pessoa autorizada.

Para cada cor do botão exige uma aplicação definida, é o que chamamos de código de
cores aplicado aos botões. A seguir veremos uma tabela aplicada às cores dos botões:
CÓDIGO DE CORES
Vermelho

APLICAÇÃO PARA BOTÕES
- Para desligar
- Desliga emergência
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Verde

- Partida normal
- Por em marcha

Preto

- Partida normal
- Ligar

Amarelo

-Partida de retrocesso fora das condições normais
-Partida de um movimento para evitar condições de
perigo

Branco

- Para qualquer função para a qual as outras cores não
têm validade
- Para qualquer função para a qual as outras cores não
têm validade

Azul

Os blocos de contatos possuem contatos "NA" (normalmente aberto) chamados de
fechadores e/ou contatos "NF" (normalmente fechado) chamados de abridores. O número de
contatos depende da aplicação e do modelo dos fabricantes. Geralmente esses contatos
podem ser simples ou duplo.

Contator
O contator é um dispositivo de manobra eletromecânico, cujo acionamento é feito
magneticamente através de uma bobina, permitindo acionar grandes intensidades de corrente
(circuito de força/potência), auxiliado por um circuito de intensidade de corrente baixa (circuito
auxiliar/comando).
Entre as várias partes que compõem o contator, pode-se destacar a carcaça, parte que
aloja todos os componentes, a bobina, que gera o campo magnético e faz a atração do núcleo
móvel, o núcleo magnético, composto pelo núcleo fixo e móvel responsável pelo
deslocamento abertura e fechamento dos contatos e o jogo de contatos formado por contatos
"NF” (normalmente fechado) e por contatos "NA" (normalmente aberto).
Quando da energização da bobina do contator os contatos "NF” abrem-se e os contatos
"NA" fecham-se, permanecendo neste estágio enquanto a bobina do contator estiver
energizado. Voltando ao seu estágio inicial, ou seja, fechando-se e abrindo-se respectivamente
somente após desenergização do contator.
Vários são os modelos fornecidos pelos fabricantes, mas dependendo da finalidade,
estes podem ser praticamente definidos em dois grandes grupos:
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• Contatores de potência
• Contatores auxiliares
Quanto ao tipo de corrente de acionamento do contator, esta pode ser alternada ou
contínua e o valor de tensão depende do modelo e do fabricante.
A seguir veremos duas tabelas onde estas mostrarão as categorias de utilização dos
contatores com relação ao tipo de carga a ser acionada:
Corrente Alternada
AC-1
AC-2

Contator de Potência

AC-3

AC-4
Contator Auxiliar

AC-11
AC-15

-Cargas
resistivas
ou
fracamente
indutivas;
fornos de resistência.
-Partida de motores com
rotor
bobinado
com
interrupção na partida e
na corrente nominal.
-Partida de motores com
rotor em curto-circuito
com
interrupção
na
corrente nominal.
-Partida de motores com
reversão
e
serviço
intermitente.
-Manobra de circuitos
auxiliares.

Corrente Contínua
DC-1
DC-2

DC-3
Contator de Potência
DC-4
DC-5

-Cargas resistivas
ou
fracamente
indutivas;
fornos de resistência.
-Partida de motores de
derivação com interrupção
de corrente nominal.
-Partida de motores de
derivação com reversão e
serviço intermitente.
-Partida de motores série
com
interrupção
de
corrente nominal.
-Partida de motores série
com reversão e serviço
intermitente.

Contatores de potência são dimensionados a suportarem correntes de intensidades
geralmente altas requeridas pelas cargas a serem acionadas. Estes contatores possuem
contatos que serão ligados ao circuito de força da chave magnética, os quais são chamados de
contatos principais ou de potência. Possuem também contatos que serão ligados ao circuito
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de comando, os quais são chamados de contatos auxiliares ou de comando. O número de
contatos auxiliares depende do modelo e do fabricante.
A seguir ver-se alguns tipos de contatores de potência:

Contatores auxiliares são utilizados somente em circuitos de comandos e quando é
necessário a utilização de um número de contatos auxiliares superior aos existentes no
contator de potência. Possuem somente contatos auxiliares, não possuindo contatos de
potência. O número de contatos auxiliares depende do modelo e do fabricante.
A seguir ver-se alguns tipos de contatores auxiliares:

Relé de tempo
Relé de tempo é um dispositivo de acionamento temporizado, geralmente utilizado para
controle de tempos de curta duração.
Quanto ao tipo de acionamento deste, pode ser eletrônico ou pneumático. O de
acionamento eletrônico pode-se considerar mais preciso com relação ao ajuste de tempo e
partidas consecutivas do que o pneumático, face os resquícios de ar que ficam dentro deste
temporizador após várias partidas consecutivas, tirando assim sua precisão.
Com relação ao funcionamento este dispositivo pode ser:
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Relé de tempo com retardo na energização: este tipo
alimentado/energizado somente comuta seus contatos decorrido
no seu dial. Seus contatos continuam comutados
desalimentado/desenergizado.É aplicado principalmente em
comandos, interrupções e chaves compensadoras.

de relé após ser
o tempo pré-ajustado
até o relê ser
sequenciamento de

Relé de tempo com retardo na desenergização: este tipo de relé tem seu funcionamento
praticamente inverso com relação ao citado anteriormente. Quando este é
alimentado/energizado, automaticamente comuta seus contatos, ou seja, o(s) seu(s)
contato(s) "NA" fecham-se e os "NF" abrem-se. Estes continuam comutados enquanto o
relê estiver sendo alimentado. Quando este é desalimentado/desenergizado começa a
contar o tempo pré-ajustado no seu dial e, depois de decorrido o tempo os seus contatos
voltam ao estado inicial ou de repouso, ou seja, os contatos "NA" voltam a se abrirem e
os "NF" voltam a se fecharem.

Aplicado também em sequenciamento de comando e interrupções. A seguir verem-se
alguns modelos de relê de tempo:

Relé de tempo para partida estrela-triângulo
Dispositivo de temporização utilizado especialmente em partidas estrela-triângulo.
Possui dois contatos comutadores, um estrela e outro triângulo, os quais realizam a comutação
da ligação estrela para a ligação triângulo do motor.
O seu funcionamento é o seguinte: depois de decorrido o tempo de comutação préajustado, o contato estrela comuta desligando o centro de estrela do motor através da chave
magnética e somente depois de decorridos aproximadamente 30 a 40ms é que o contato de
triângulo muda de posição ligando o motor em triângulo. A finalidade desse retardo na
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comutação de um estágio para o outro é para evitar curto-circuito na chave magnética no
momento de transição da ligação estrela para triângulo. Veja modelo a seguir

Sensores de proximidade
Os sensores são dispositivos de comando bastante utilizados em chaves magnéticas de
máquinas industriais e, atuam pela aproximação de um objeto sem nenhum contato físico ou
mecânico.
Estes apresentam um funcionamento silencioso, sem choques ou vibrações internas.
Face não apresentarem contatos mecânicos, possuem durante sua vida útil um ponto
constante de acionamento.
Quanto a sua utilização, estes são empregados principalmente nas seguintes situações:
•
•
•
•

Inexistência de força de acionamento disponível;
Necessidade de alta frequência de acionamento;
Necessidade de longa vida útil;
O ambiente contém grande quantidade de poeiras.

Os principais tipos de sensores de proximidade empregados são os capacitivos,
indutivos e fotoelétricos.
Sensor de Proximidade Capacitivo:
Esses tipos de sensores atuam pela aproximação de líquidos, granulados ou corpos
metálicos a sua superfície ativa.
Sua constituição interna em nível de circuito eletrônico é formada basicamente por um
circuito oscilador (capacitor/bobina), que ao aproximar uma substância - seja líquida,
granulados, vidros ou metais - na sua superfície ativa, altera-se sua capacitância face à
variação das características de seu dielétrico.
Esta variação atua no seu circuito eletrônico fazendo com que este atue no circuito
elétrico que está inserido. Veja modelos a seguir:
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Sensor de Proximidade Indutivo
Os sensores indutivos atuam somente pela aproximação de algum metal as suas
superfícies ativas, alterando assim as suas características indutivas.
O seu circuito eletrônico interno também é basicamente constituído de um oscilador que
cria um campo magnético de alta frequência, que ao aproximar algum metal da sua superfície
ativa, este provoca um aumento ou redução da indutância, provocando seu acionamento. A
seguir veja alguns modelos:

Sensor de Proximidade Fotoelétrico
Os sensores de proximidade fotoelétricos são sensores que atuam pela interrupção de
um feixe de luz, o qual incide sobre seu elemento foto-sensível.
Esses sensores são constituídos basicamente de um emissor e de um receptor, onde o
emissor emite o feixe luminoso com a finalidade de ativar o elemento foto-sensível e, este
dispositivo dependendo do tipo pode apresentar luz visível ou infravermelha. Já o receptor
possui um circuito eletrônico que quando houver a interrupção do feixe de luz, e este é
acionado. Veja a seguir alguns modelos:
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Dispositivos de proteção para circuitos e motores elétricos
A proteção contra defeitos e/ou falhas elétricas em circuitos é fundamental para evitar
perdas humanas e/ou materiais.
Quem trabalha na área eletroeletrônica sabe a importância dos dispositivos que
asseguram a proteção contra essas falhas, conhecer estes dispositivos, saber sua atuação e a
que tipo de falha e/ou defeito protegem, torna um conhecimento fundamental e necessário para
quem trabalha nessa área.
Veremos a seguir os principais dispositivos de proteção utilizados em montagens e
instalações de chaves magnéticas para partida de motores elétricos trifásicos.
Relé bimetálico de sobrecarga
Relé bimetálico de sobrecarga é um dispositivo de segurança que protege o motor
contra sobrecarga, protege também contra falta de fase, principalmente se o motor estiver
funcionando a carga nominal.
O princípio de funcionamento baseia-se na dilatação térmica dos metais. Duas lâminas
de coeficiente de dilatação térmica são ligadas através de solda, sob pressão ou
eletroliticamente. Quando aquecidas estas se dilatam diferentemente.
As lâminas se curvam e esta curvatura é usada para comutar a posição de um contato
"NF" conhecido como "interruptor do relê térmico de sobrecarga". A abertura deste contato, que
é ligado ao circuito de comando, faz com que a chave magnética desligue e pare o motor que
está ligada a esta. Também neste tipo de relé, geralmente vem um contato "NA" que é utilizado
para sinalização sonora ou visual indicando anomalia no motor.
Após resfriamento dessas lâminas o relé permite um rearme manual ou automático
dependendo da posição do botão de rearme. Este também possui um dial no qual pode-se
ajustar a corrente que provocará a atuação do relé.
Geralmente o relé deve ser ajustado para a corrente nominal da carga a ser protegida,
por exemplo, um motor.
A seguir verem-se alguns modelos de relés térmicos de sobrecarga:

Fusível tipo "D"
Dispositivo de segurança que quando usado em circuitos alimentadores de motores,
protege estes contra curto-circuito e também contra sobrecargas de longa duração.
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O fusível tipo "D" é um dos elementos que compõe a segurança tipo "D". A segurança
tipo "D" é composta basicamente de cinco elementos: A tampa, o fusível, o parafuso de
ajuste, o anel de proteção e a base.
Veja figura a seguir:

Tampa
Elemento dotado de um visor que permite a inspeção visual das condições do fusível (se
este está com o elo fusível inteiro ou não). Permite também a troca do fusível com o circuito
sob tensão. Vale salientar que não se deve trocar fusível com a carga em funcionamento, em
face de corrente presente no circuito e que esta provoca arco elétrico que dependendo da
intensidade da corrente este arco pode provocar sérios acidentes ao técnico profissional.

Fusível
Elemento que internamente possui um elo fusível (o qual se funde com a corrente de
curto-circuito) imerso em uma areia especial de quartzo de fina granulação, com a finalidade de
diminuir o arco voltaico evitando assim uma provável explosão no caso da queima do fusível.
Esse fusível geralmente é fabricado em uma faixa que vai de 2A até 100A.
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Na parte de baixo do fusível existe um indicador (espoleta) que indica a queima do elo
fusível. Quando este queima a espoleta saca fora e fica no visor da tampa. O indicador ou
"espoleta" é distinguido por cor, para cada capacidade de amperagem existe uma cor padrão
para a "espoleta".
A seguir veremos uma tabela onde mostra a cor correspondente a cada amperagem do
fusível:
Capacidade do fusível
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
35A
50A
63A
80A
100A

Código de
Rosa
Marrom
Verde
Vermelha
Cinza
Azul
Amarela
Preta
Branca
Cobre
Prata
Vermelha

cor

da

Existem dois tipos de fusíveis quanto à forma de atuação, o fusível de ação retardada e
o de ação rápida.
Os fusíveis de ação retardada suportam os aumentos súbitos da corrente de partida dos
motores elétricos. Essa ação retardada é conseguida com o aumento da massa do elemento
condutor no ponto de ruptura do elo fusível. Este tipo de fusível é utilizado em cargas indutivas.
Os fusíveis de ação rápida são utilizados em circuitos onde não ocorre uma variação
considerável de corrente entre o momento de partida e o de regime normal de trabalho. É
utilizado em cargas resistivas e circuitos eletrônicos de máquinas.
Parafuso de ajuste
Elemento construído de acordo com a corrente nominal do fusível, não permitindo a
montagem de fusíveis de maior corrente que a permitida.
Realiza o contato elétrico entre o fusível e a base. Os parafusos de ajustes vêm também
padronizados por um código de cor e, obedece à mesma tabela do código de cor da espoleta
do fusível.
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Anel de proteção
Elemento que tem como finalidade básica isolar a rosca metálica da base, evitando
prováveis choques elétricos acidentais durante trocas de fusíveis.

Base
Elemento onde sustenta e reúne todos os outros elementos da segurança. Estas podem
ser abertas ou fechadas quanto à proteção e quanto à fixação pode ser a parafusos ou de
fixação rápida através de suporte.

Para colocar e retirar o parafuso de ajuste usa-se um acessório chamado de chave para
parafuso de ajuste tipo “D”. Veja a figura a seguir:

Fusível tipo NH
Tem a mesma finalidade do fusível tipo "D", proteção contra curtos-circuitos e
sobrecargas de longa duração com relação ao motor elétrico. A diferença deste está com
relação a sua capacidade de condução de corrente elétrica, o fusível NH é fabricado desde 6A
até 1600A, uma gama bem maior que o do fusível tipo "D".
Este fusível é composto basicamente de dois elementos, o próprio fusível NH e a base.
Veja figura a seguir:
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O fusível NH é composto pelo corpo de porcelana, onde ficam gravadas as
características elétricas do fusível, pelo elo fusível, componente fabricado de ligas especiais
que se funde ao ser percorrido pela corrente de curto-circuito ou sobrecarga de longa duração,
pelas facas, que são fabricadas geralmente de cobre e fazem o contato de fechamento e
abertura do circuito e pelo dispositivo indicador (espoleta), que se desprende quando da
ruptura do elo fusível (quando o fusível queima-se). Veja figuras a seguir:

A base do fusível NH é o elemento que sustenta o fusível e possui garras apropriadas
para fixação deste. Veja figura a seguir:
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Para retirar e colocar o fusível NH de sua base, usa-se um acessório chamado "punho"
ou chave "saca fusível NH". Veja figura a seguir:

Relé sequência de fase
Dispositivo de proteção que monitora e protege o motor trifásico contra inversão de fases
que possam vir acontecer no sistema elétrico de alimentação. Aplicado especialmente em
máquinas que não podem ocorrer inversão de rotação em seus motores, face danificar-se de
forma irreversível.
Veja modelo a seguir:

Relé falta de fase
Dispositivo de proteção que monitora e protege o motor trifásico contra falta de fase do
sistema elétrico. Normalmente é fornecido com um tempo de retardado de aproximadamente 5s
para desligamento, evitando assim que venha a operar desnecessariamente no momento de
partida do motor, que devido sua alta corrente de partida, pode provocar na rede quedas de
tensão maiores que a programada no dispositivo para atuação. Veja modelo a seguir:
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Relé de mínima e máxima tensão
Dispositivo de proteção utilizado na supervisão de redes de alimentação de motores
elétricos. Quando da variação de tensão da rede além dos limites pré-fixados, este atua e
protege a carga. Possui dois diais no qual regula-se o valor mínimo e máximo permitido para
variação de tensão. Veja modelo a seguir:

Relé supervisório
Dispositivo de proteção que supervisiona e protege o motor elétrico contra sub e
sobretensão, inversão de fase e falta de fase ao mesmo tempo. Veja modelo a seguir:

Disjuntor motor
Dispositivo de proteção tripolar que protege o motor contra curtos-circuitos e
sobrecargas. Este tipo de disjuntor diferencia-se dos outros modelos tripulares, por possuir dial
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de ajuste de corrente de sobrecarga e, como acessórios alguns modelos dependendo do
fabricante podem ter contatos auxiliares e bobina de subtensão.
Veja modelos a seguir:

A seguir veremos as ilustrações simbólicas multifilar dos principais dispositivos usados
em montagens e instalações de chaves magnéticas para partida de motores elétricos trifásicos.
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Capitulo 13
Interpretação de Circuitos de Chaves Magnéticas
Vários são os circuitos de comandos elétricos para chaves magnéticas, iremos nos deter
aos mais utilizados pelas indústrias para partidas de motores elétricos trifásicos em máquinas
industriais.
Saber interpretar um circuito de comandos elétricos, como funciona, qual a finalidade de
tal circuito, torna esse conhecimento imprescindível ao técnico da área eletroeletrônica.
Para obtermos esse conhecimento iremos atentar para as seguintes chaves magnéticas
para partida de motores elétricos de indução trifásica: Partida direta, estrela-triângulo, sérieparalela, compensadora, partida consecutiva, comutação polar para motor Dahlander, frenagem
por contra-corrente e corrente retificada, e moto-bomba trifásica.
Chave magnética para partida direta de motor elétrico trifásico
A partida de um motor trifásico tipo gaiola deve ser direta (a plena tensão), sempre que
possível por meio de um dispositivo de manobra geralmente um contator.
Na indústria, a partida direta é um dos métodos mais utilizados nas partidas dos motores
elétricos.
Porém este método de partida exige da rede elétrica uma corrente muito elevada,
podendo chegar de 5 a 8 vezes o valor da corrente nominal do motor, o que pode ocasionar
quedas de tensão na rede de alimentação, vindo a prejudicar o funcionamento de alguns
equipamentos eletrônicos mais sensíveis.
Geralmente no caso da instalação de baixa tensão as concessionárias exigem que motor
com potência até 5CV para partida direta.
O método de partida direta de motor exige da rede elétrica uma corrente muito elevada,
podendo chegar de 5 a 8 vezes o valor da corrente nominal do motor, pois o mesmo é ligado
diretamente a rede de alimentação sendo alimentado com tensão nominal.
Podemos relacionar a seguir as vantagens e desvantagens deste método:
VANTAGENS:
 Alto conjugado de partida;
 Aceleração rápida;
 O motor pode partir com carga;
 Simplicidade no aparato da partida (chave magnética).
DESVANTAGENS:
 Alta corrente na partida (5 a 8 vezes a corrente nominal);
 Stress elétrico e mecânico;
 Sobredimensionamento dos condutores.
Geralmente no caso da instalação de baixa tensão as concessionárias exigem que motor
tenha potência até 5CV para partida direta. Os esquemas de ligações são importantes, face
através destes poder-se realizar uma análise e interpretação de um circuito elétrico.
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É importante que saibamos interpretar o funcionamento, o tipo e as características
elétricas de uma chave magnética. Para isso usam-se dois tipos de circuitos: o circuito de
força ou principal e o circuito de comando ou auxiliar. Estes dois tipos de circuitos são
empregados em qualquer tipo de chave magnética para partida de motores elétricos.
Como já foi comentado, no circuito de força estão alocados os elementos que interferem
diretamente na alimentação do motor, ou seja, elementos pelos quais circula a corrente de
alimentação do motor. Já no circuito de comando, estão alocados os elementos que atuam
indiretamente na abertura e fechamento do circuito de alimentação do motor, quer em
condições normais ou anormais de funcionamento.
Veremos a seguir os esquemas do circuito de força e comando sem reversão:
- CIRCUITO DE FORÇA

CIRCUITO DE COMANDO
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-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando a bobina do contator C1. Nesse momento todos os contatos NA fechamse e todos os contatos NF abrem-se simultaneamente do contator. Os contatos de força
fecham-se e alimentam o motor dando partida a este.
O contato auxiliar de C1 (NA) em paralelo com a botoeira b1 também se fecha com a
finalidade de reter a bobina de C1 em funcionamento após despressíonada a botoeira b1. Este
contato é denominado de contato de "selo" ou "retenção", pois é ele quem mantém a bobina de
C1 energizada após despressionarmos a botoeira liga b1.
 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se e a bobina do contator é desalimentada voltando os contatos ao estado de
"repouso", isto é, todos os contados NA voltam a abrir e os NF voltam a fechar,
consequentemente desalimentando o motor.
OBSERVAÇÃO: Observe no circuito de força que os elementos bimetálicos do relé de
sobrecarga estão inseridos, é através destes que a corrente de alimentação do motor passa, ou
seja, caso passe sobre estes alguma corrente de valor acima da ajustada, esses se curvam e
mecanicamente fecha o contato NA e abre o NF (conhecido como "interruptor do relé térmico").
O contato NF está inserido no circuito de comando e é ele quem desliga a chave
magnética por anomalia de sobrecarga, pois este interromperá a corrente que alimenta a
bobina do contator.
O fusível de comando é de menor capacidade que os fusíveis de força, haja vista que
este geralmente protege somente as bobinas dos contatores e relés.
A partida direta também pode ser utilizada com reversão do sentido de rotação do motor
elétrico, veja circuitos a seguir:
- CIRCUITO DE FORÇA PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO
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- CIRCUITO DE COMANDO PARTIDA DIRETA COM REVERSÃO

-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando a bobina do contator C1. Nesse momento todos os contatos NA's
fecham-se e todos os contatos NF's abrem-se simultaneamente desse contator. Os contatos de
força fecham-se e alimentam o motor dando partida a este em um determinado sentido, horário
ou anti-horário.
O contato auxiliar de C1 (NA) em paralelo com a botoeira b1 também se fecha com a
finalidade de reter a bobina de C1 em funcionamento após despressionada a botoeira b1.
Como já sabemos este contato é denominado de contato de "selo" ou "retenção", pois é ele
quem mantém a bobina de C1 energizada após despressionarmos a botoeira liga b1.
O contato auxiliar de C1 em série com a bobina do contator C2 abre-se intertravando
eletricamente o contator C2, ou seja, o contator C2 não energizará enquanto C1 estiver em
funcionamento. A finalidade desse intertravamento é evitar curto circuito, pois se ambos
contatores energizarem ao mesmo tempo haverá um curto circuito trifásico.
Para inverter o sentido de rotação do motor, pressiona-se a botoeira b0, que desliga o
contator C1, consequentemente o motor. Após o motor parar pressiona-se a botoeira b2 que
energizará o contator C2 e este inverterá duas fases na entrada da alimentação do motor,
fazendo-o inverter de sentido de rotação. Observe que este contator também intertrava o outro
contator com a mesma finalidade de segurança.
OBS: Este circuito que acabamos de ver quanto a sua funcionalidade é conhecido como
circuito de reversão simples, pois o mesmo só permite a reversão da rotação do motor se
pressionarmos a botoeira b0 "desliga”. Existe outro tipo de circuito chamado de reversão
instantânea onde para inverter a rotação do motor não necessariamente precisa pressionar a
botoeira b0, para isso basta inserir um contato NF das botoeiras b1 e b2 em série com os
contatos NF's de C2 e C1 respectivamente no circuito de comando da chave.
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Chave magnética para partida estrela-triângulo de motor elétrico trifásico
A partida estrela-triângulo é utilizada para amenizar quedas de tensões na rede de
alimentação, reduzindo a corrente de partida dos motores de indução elétricos C. A trifásicos.
É um dos métodos mais utilizados para partida com tensão reduzida dos motores
elétricos C. A industriais.
A partida direta de um motor de indução trifásico tipo gaiola como já se sabe exige da
rede de alimentação uma corrente bastante elevada, que dependendo da potência do motor,
essa pode ocasionar quedas de tensões na rede de alimentação, interferindo em equipamentos
eletrônicos sensíveis.
Os motores de indução trifásico que possuem no mínimo 6 terminais de acesso podem
ser ligados a rede de alimentação tanto em estrela como em triângulo. Quando ligamos em
estrela, a tensão de fase no enrolamento é 1 /1,73 ou aproximadamente 57,8% do valor da
tensão de linha.
Logo usando uma chave magnética é possível partir o motor em estrela com pouco mais
da metade de sua tensão nominal aplicada a cada bobina e logo após ligá-lo em triângulo com
toda a tensão de linha.
Nesse caso como a tensão de alimentação diminui sobre as bobinas do motor, a
corrente de partida ficará reduzida a 1/3, vejamos explicação a seguir:
 Na ligação triângulo temos:
EL = Tensão de linha
IL∆ = Corrente de linha em
triângulo
IF∆ = Corrente de fase em
triângulo
Z = Impedância
(bobinado do motor)
IP∆ = Corrente de partida em
triângulo

IF∆ = EL / Z
IL∆ = 1,73 x IF∆
IP∆ = IP / IN x ( 1,73 x IF∆ ) = IP / IN x 1,73 x EL / Z
A menor tensão do motor tem que coincidir com a tensão da rede.
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Na ligação estrela temos:

ILY = IFY
IFY = EL / 1,73 = EL / 1,73 x Z
Z
IPY = IP / IN x EL / 1,73 x Z
Logo:
IPY = EL / 1,73 x Z = 1/3
IP∆ 1,73 x EL / Z
Como o conjugado de partida do motor varia com a tensão aplicada por fase, e o motor
partindo em estrela, este fica reduzido à mesma proporção, ou seja, o conjugado de partida
também é reduzido. Isso é indesejável, pois se motor na partida estiver sob condições severas
de carga, este parta com dificuldade ou mesmo não chegue a partir como desejado. Por outro
lado, se o motor arranca sem carga, como no caso de algumas máquinas-ferramentas, a
redução de conjugado na partida pode não causar sérios problemas e a partida estrelatriângulo pode torna-se vantajosa.
Pode-se fazer um comparativo entre as vantagens e desvantagens da aplicação da
partida estrela-triângulo:
VANTAGENS.
 Baixa corrente de partida;
 Reduz o stress elétrico e mecânico do motor;
 Redução de custos com cabos;
 Os componentes da chave magnética ocupam pouco espaço;
 Permite elevado número de manobras;
 Muito utiliza a face ao seu baixo custo;

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

100

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

DESVANTAGENS:
 Baixo conjugado na partida;
 Normalmente a partida deve ser sem carga;
 Aplicada somente em motores que possuam no mínimo 6 terminais;
 A tensão da rede deve coincidir com a tensão em triângulo de placa do motor;
 Ajuste preciso de tempo de comutação de estrela para triângulo (caso o motor
não atinja pelo menos 90% de sua velocidade nominal, o pico de corrente na
comutação de estrela para triângulo será quase como se fosse uma partida direta,
o que torna prejudicial aos contatos dos contatores e não traz nenhuma vantagem
para a rede elétrica).
Veremos a seguir os esquemas do circuito de força e comando:
-CIRCUITO DE FORÇA

-CIRCUITO DE COMANDO 220V-60HZ
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-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o relé de tempo estrela-triângulo, que fecha automaticamente seu
contato NA "estrela" que está em série com a bobina do contator C3 energizando-o. Nesse
momento os seus contatos de força fecham-se, bem como o contato de comando NA que está
em série com a bobina do contator C1. O contator C1 também energiza e parte o motor em
estrela reduzindo a 1/3 a corrente de partida, chama-se esse momento de regime de partida.
No circuito de força o contator C3 interliga o centro de estrela e C1 alimenta o motor. Os
dois contatos NA de C1 no circuito de comando tem a finalidade de retenção, mantém d1, C3 e
C1 energizados após despressionada a botoeira b1. A função do contato NF de C3 em série
com a bobina de C2 e o contato NF de C2 em série com a bobina de C3, é de intertravamento
elétrico, ou seja, segurança; C3 não energizará enquanto C2 estiver energizado e vice-versa.
Evitando assim curto-circuito elétrico no circuito de força, haja vista que se por algum problema
C2 e C3 energizarem juntos, haverá curto-circuito entre as três fases (analise o circuito de
força).
Decorrido o tempo pré-ajustado no relé, este abre seu contato "estrela" desligando C3,
consequentemente abrindo o centro de estrela do motor no circuito de força e depois de
decorrido aproximadamente 30 a 40ms (tempo suficiente para extinguir o arco voltaico entre os
contatos de força do contator C3) fecha o contato NA "triângulo" energizando o contator C2,
que interliga o motor em triângulo (R-1-6; S-2-4 e T-3-5). Desse momento em diante o motor
fica alimentado com tensão nominal e desenvolvendo potência nominal, ou seja, fica em regime
de trabalho.
 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se e as bobinas dos contatores C1, C2 e do relé d1 são desalimentadas
voltando os seus contatos ao estado de "repouso", consequentemente todos os contados NA
voltam a abrir e os NF voltam a fechar, desalimentando o motor.
OBSERVAÇÃO: A chave magnética para partida estrela-triângulo, apesar de menos
usada, pode ser com reversão de rotação do motor. Veja circuitos a seguir:
-Circuito de força de chave magnética para partida estrela-triângulo com reversão de
rotação do motor trifásico
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-Circuito de comando de chave magnética para partida estrela-triângulo com reversão de
rotação do motor trifásico.
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Veja sequência de funcionamento da chave:
• 1° sentido de rotação:
Ligação Estrela - b1→d1→C4→C1
Ligação Triângulo - d1→C1→C3
• 2° sentido de rotação:
Ligação Estrela - b2→d1→C4→C2
Ligação Triângulo - d1→C2→C3
Chave magnética para partida compensadora de motor elétrico trifásico
A partida compensada automática é também outro método utilizado para amenizar
quedas de tensões na rede de alimentação, reduzindo a corrente de partida dos motores de
indução elétricos trifásicos.
É um método menos utilizado se comparado com a partida estrela-triângulo para partida
com tensão reduzida de motores elétricos industriais.
Os motores de indução elétricos C.A. nesse tipo de partida, utilizam geralmente um
autotransformador com taps comerciais de 50%, 65% e 80%, com a finalidade de reduzir a
corrente de partida do motor.
O autotransformador é usado somente durante a partida e quando o motor atinge
aproximadamente 90% de sua velocidade nominal, esse é desligado e o motor é ligado
diretamente à rede de alimentação, ficando alimentado com tensão nominal de funcionamento.
O autotransformador age de duas maneiras para reduzir a corrente solicitada a linha:
1. Reduz a corrente de partida do motor pela redução de tensão;
2. Pela relação de espiras do transformador, na qual a corrente de linha primária é
menor que a corrente secundária exigida pelo motor.
Uma vez que a relação de espiras representa também a relação de tensões, a corrente
de linha exigida na partida do motor é reduzida por tanto, pelo quadrado da relação de espiras.
Para entender melhor observe o exemplo a seguir:
- Um motor ligado a uma rede elétrica trifásica de 220V / 60Hz, absorve 100A da rede na
partida direta de um motor, se usarmos um autotransformador com o tap de 50% para alimentar
esse motor, acontecerá o seguinte:
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Se o motor absorve uma corrente de 100A da rede durante a partida direta, observando
a figura anterior, deduz-se que nos terminais desse motor a corrente absorvida é de apenas
50A, haja vista que o motor está sendo alimentado apenas com 50% de sua tensão nominal.
Como a tensão da linha é o dobro da tensão nos terminais do motor, consequentemente
a corrente da linha será a metade da corrente nos terminais, ou seja, 25A.
Em face de esta característica da partida compensada, pode-se concluir que a
intensidade de corrente na rede de alimentação (antes do autotransformador), fica reduzida ao
percentual do valor da derivação do autotransformador ao quadrado, como pode ser observado
na tabela a seguir:
COMPORTAMENTO DA CORRENTE NA CHAVE COMPENSADORA
Tap do autotransformador Percentual da corrente de Percentual da corrente de
partida nos terminais do partida nos terminais de
motor
alimentação
do
autotransformador
50%
50%
25%
65%
65%
42%
80%
80%
64%
O conjugado de partida do motor também é reduzido nos mesmos valores percentuais
da corrente de linha, haja vista este partir com tensão reduzida. Por esse motivo, quando da
utilização da chave compensadora, deve-se escolher um motor com alto conjugado de partida.
Pode-se fazer um comparativo entre as vantagens e desvantagens da aplicação da
partida compensada:
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VANTAGENS:
 Baixa corrente de partida;
 Reduz o stress elétrico e mecânico do motor;
 Redução de custos com cabos;
 Na passagem da tensão reduzida para a tensão nominal da rede, o motor não
é desligado e o segundo pico de corrente é bem reduzido, visto que o
autotransformador por um curto tempo se torna uma reatância;
 É possível a variação do tap de 65% para 80% ou até 90% da tensão da rede,
a fim de que o motor possa partir satisfatoriamente.
DESVANTAGENS:
 Baixo conjugado na partida;
 Normalmente a partida deve ser sem carga ou com aproximadamente com a
metade da carga;
 Limitação no número de manobras, face o autotransformador;
 Alto custo e necessita de grande espaço para montagem e pesada, face ao
autotransformador.
Veremos a seguir os esquemas do circuito de força e comando desta chave magnética:
-CIRCUITO DE FORÇA
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-CIRCUITO DE COMANDO

FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o contator C3 e este fecha seu contato NA energizando o contator C2 e o
relé de tempo d1. O contato NF de C3 em série com a bobina do contator C1 abre-se
intertravando eletricamente C1. Os dois contatos NA de C2 fecham-se, o primeiro
selando/retendo C3, C2 e d1 e o segundo "preparando" C1 para futura energização.
No circuito de força observa-se que C3 fechou o centro de estrela do autotransformador
e C2 alimentou-o, partindo o motor de forma compensada, reduzindo a corrente de partida,
ficando o motor em regime de partida nesse instante.
Depois de decorrido o tempo pré-ajustado no relé de tempo, este abre seu contato N F
em série com C3 desligando-o. O contato de C3 em série com a bobina do contator C1 fechase voltando ao estado de repouso e energiza o contator C1, este fecha seu contato NA que
está em paralelo com o segundo contato NA de C2 selando/retendo C1. Já o contato NF de C1
em série com a bobina de C2, abre-se e desenergiza o contator C2 e consequentemente o relé
de tempo, ficando em funcionamento somente o contator C1.
Vê-se no circuito de força que o autotransformador é desalimentado totalmente somente
após a alimentação do motor com tensão nominal através do contator C1. A partir desse
momento o motor fica em regime de trabalho.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

107

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se e a bobina do contator C1 é desalimentada voltando os seus contatos ao
estado de "repouso", consequentemente todos os contados NA voltam a abrir e os NF voltam a
fechar, desalimentando o motor.
OBSERVAÇÃO: A chave magnética para partida compensadora, assim como as outras
anteriormente citadas, podem ser também com reversão de rotação do motor. Veja circuitos a
seguir:
-Circuito de força de chave magnética para partida compensadora com reversão de
rotação do motor trifásico
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-Circuito de comando de chave magnética para partida compensadora com reversão de
rotação do motor trifásico

Veja sequência de funcionamento da chave:
•1° sentido de rotação:
Partida compensada - b1→C5→C3→d1→C2
Tensão nominal – C5→C1
•2° sentido de rotação:
Partida compensada - b2→C4→C3→d1→C2
Tensão nominal - C4→C1
Chave magnética para partida série-paralela estrela de motor elétrico trifásico
A chave magnética série-paralela estrela é utilizada com a mesma finalidade da estrelatriângulo e compensadora, onde a diferença está na aplicação no uso do tipo do motor,
empregado somente em motores trifásicos que possuem 12 terminais e 4 tensões nominais de
alimentação (220/380/440/760V).
Este tipo de chave deve ser utilizado onde a tensão da rede de alimentação é de 380V,
pois se a tensão da rede de alimentação for 220V emprega-se outra chave magnética chamada
de série-paralela triângulo.
Assim como a chave estrela-triângulo a chave magnética série-paralela estrela é
utilizada em máquinas onde o motor parte a vazio ou que tenha conjugado resistente baixo,
como bombas centrífugas, máquinas de corte de madeira, máquinas agrícolas entre outras.
Veremos a seguir os esquemas do circuito de força e comando desta chave magnética:
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-CIRCUITO DE FORÇA

-CIRCUITO DE COMANDO
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-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o relé de tempo Y∆ d1, que fecha seu contato estrela NA energizando o
contator C3 o qual este abre seus dois contatos NF intertravando eletricamente os contatores
C4 e C2, fecha também seus contatos NA selando-se e energizando o contator C1. O contator
C1 fecha seu contato NA também se selando. Nesse primeiro momento estão energizados d1,
C3 e C1 e o motor parte ligado em estrela-série.
No circuito de força observa-se que os contatores C1 e C3 é que fazem essa
interligação, reduzindo a corrente de partida, ficando o motor em regime de partida nesse
instante.
Depois de decorrido o tempo pré-ajustado no relé de tempo d1, este abre seu contato
estrela em série com C3 desligando-o. C3 ao desenergizar-se volta a fecha seus contatos NF’s
em série com os contatores C4 e C2. Depois de decorrido aproximadamente um tempo de 30 a
40ms o contato triângulo do relé de tempo d1 fecha-se e energiza o contator C4 e, este fecha
seu contato NA em série com o contator C2 energizando-o. Os contatores C2 e C4 abrem seus
contatos NF’s em série com C3 intertravando-o eletricamente. Nesse momento circuito de força
desfaz-se a ligação estrela-série e fecha-se a ligação estrela-paralela alimentando o motor com
sua tensão nominal ficando o motor em regime de trabalho.
 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se desligando os contatores C4, C1 e C2, consequentemente o relé de tempo
Y∆ d1, desalimentando o motor.
OBSERVAÇÃO: Veja que os terminais 10, 11 e 12 do motor estão interligados
diretamente no motor, não necessitando de contator para interligá-los, pois esta interligação é
comum nas duas ligações, tanto na ligação estrela-série como na estrela-paralela.
Chave magnética de comutação polar para motor elétrico trifásico tipo Dahlander
Os motores trifásicos que possuem mais de uma velocidade são considerados motores
especiais, face possuir a característica de comutação polar, ou seja, apresentam a versatilidade
de possuírem números de pólos diferentes face os seus tipos de ligações de placa.
Para conseguir essa característica, os motores podem possuir um ou mais bobinados
internamente. O motor que apresenta duas velocidades em um único bobinado é denominado
motor Dahlander e, é um dos motores mais empregados em máquinas industriais que
necessitam de duas velocidades.
O motor Dahlander apresenta algumas características particulares, as quais são:
 Possui somente uma tensão nominal de alimentação;
 A maior velocidade praticamente é o dobro da baixa velocidade;
 Apresenta duas ligações especiais:
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Observe na figura anterior que na baixa velocidade os terminais 4,5 e 6 do motor não
são interligados com nenhum outro terminal (ficam isolados), essa ligação é característica
exclusiva do motor Dahlander.
A seguir veremos os esquemas de força e comando da chave magnética de comutação
polar para motor Dahlander:
-CIRCUITO DE FORÇA
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-CIRCUITO DE COMANDO

FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o contator C1, este abre seu contato NF em série com os contatores C2
e C3 intertravando-os eletricamente e fecha os seus contatos NA’s, um fazendo sua retenção e
outro energizando o relé de tempo d1. Nesse momento no circuito de força C1 fecha seus
contatos partindo o motor em baixa velocidade.
Depois de decorrido o tempo pré-ajustado no relé de tempo d1, este comuta seu contato
abrindo seu contato NF desligando o contator C1 e fechando seu contato NA energizando o
contator C2 e este consequentemente abrem seu contato NF em série com o contator C1
intertravando-o e fecha um de seus contatos NA energizando o contator C3. O contato NA de
C2 em paralelo com o contato de d1 retém o próprio e assim como o contator C3. No circuito de
força C1 abre seus contatos e C2 e C3 fecha os seus, ligando o motor em alta velocidade,
ficando este em regime de trabalho.
 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se desligando os contatores C2 e C3 desalimentando o motor.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

113

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Chave magnética para partidas consecutivas de motores elétricos trifásicos
Algumas máquinas industriais possuem vários motores que servem de acionamento das
mesmas. Onde cada motor tem sua função específica dentro do funcionamento geral da
máquina. Dependendo da máquina os motores têm uma sequência de partida, um em relação
ao outro.
O sistema de comando elétrico que faz toda essa operação sequencial de partidas e
retiradas dos motores é denominada de chave magnética para partidas consecutivas de
motores elétricos trifásicos.
Esse tipo de chave é muito utilizado em transportadoras de diversos estágios ou também
pode ser utilizado para acionar de forma sucessiva um conjunto de máquinas de um processo
industrial.
Quem dita o número de motores usados na chave é a complexidade da máquina ou do
processo industrial. Geralmente dois ou mais motores.
As chaves magnéticas para partidas consecutivas de motores quanto ao seu
funcionamento, podem ser do tipo sequencial com ou sem permanência dos motores em
funcionamento. Veremos a seguir os dois tipos mais utilizados:
Chave magnética para partida sequencial sem permanência de funcionamento dos
motores elétricos
O funcionamento dessa chave faz com que o primeiro motor entre em funcionamento e
quando os segundo entrar em funcionamento o primeiro é desligado e assim sucessivamente,
ficando em funcionamento apenas o último motor.
-CIRCUITO DE FORÇA
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-CIRCUITO DE COMANDO

-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o contator C1 e o relé de tempo d1, o contato NA de C1 em paralelo com
a botoeira b1 fecha-se e os retém em funcionamento. Os contatos de força do contator C1
fecham-se e liga o primeiro motor.
O relé de tempo d1 conta seu tempo e fecha seu contato NA energizando o contator C2
e o relé de tempo d2. Quando C2 é energizado este abre seu contato NF em série com a
bobina do contator C1 e o desenergiza, consequentemente d1 também sai de funcionamento,
enquanto fecha seu contato NA se selando. C2 fecha seus contatos de força e parte o segundo
motor enquanto o primeiro sai de funcionamento.
Agora quem atua é o relé de tempo d2, este fecha seu contato NA energizando o
contator C3. O contato NF de C3 em série com a bobina do contator C2 abre e o desenergiza.
Já o contato NA de C3 fecha-se o retendo em funcionamento. Nesse momento os contatos de
força de C3 fecham-se e liga o terceiro motor enquanto o segundo pára, ficando somente o
terceiro motor em regime de funcionamento.
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 Desligar
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se desligando o contator C3 desalimentando o motor.
3.6.2 Chave magnética para partida sequencial com permanência de
funcionamento dos motores elétricos
O funcionamento dessa chave faz com que o primeiro motor entre em funcionamento,
após um determinado tempo entra o segundo e, novamente decorrido mais um tempo entra o
terceiro motor e ambos ficam em permanência de funcionamento.
Veja a seguir os circuitos de força e comando:
-CIRCUITO DE FORÇA

-CIRCUITO DE COMANDO
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FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o contator C1 e o relê de tempo d1, o contato NA de C1 em paralelo com
a botoeira b1 fecha-se e os retém em funcionamento. Os contatos de força do contator C1
fecham-se e liga o primeiro motor.
O relé de tempo d1 conta seu tempo e fecha seu contato NA energizando o contator C2
e o relé de tempo d2. Quando C2 é energizado este abre seu contato NF em série com a
bobina do relé de tempo d1 e o desenergiza, enquanto fecha seu contato NA se selando. C2
fecha seus contatos de força e parte o segundo motor, ficando nesse momento dois motores
em funcionamento.
Agora quem atua é o relé de tempo d2, este fecha seu contato NA energizando o
contator C3. O contato NF de C3 em série com a bobina do relé de tempo d2 abre e o
desenergiza. Já o contato NA de C3 fecha-se o retendo em funcionamento. Nesse momento os
contatos de força de C3 fecham-se e liga o terceiro motor, ficando os três motores em
funcionamento.
 Desligar
Para parar os motores em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se desligando o contatores C1, C2 e C3 desalimentando o motor.
Chave magnética para frenagem por contra-corrente de motor elétrico trifásico
Algumas máquinas industriais precisam que seus motores parem - frenem imediatamente, em face de sua aplicação, não podendo parar por inércia.
Vários são os sistemas de frenagem de motores elétricos C.A. Pode-se destacar a
frenagem por corrente retificada, por contra-corrente e por disco de fricção.
Este tipo de frenagem que veremos é também chamado de frenagem por inversão de
fases, pois após o motor ter sido desenergizado, o motor é novamente energizado, só que
agora com duas fases invertidas em relação a sua alimentação inicial.
O tempo de inversão de fases deve ser o suficiente apenas para frenar o motor e evitar
que o mesmo gire em sentido contrário.
Esse tipo de frenagem deve ser utilizado preferencialmente em motores de pequena
potência, em face da alta corrente exigida no momento da inversão de fases no motor.
O relé de tempo utilizado nessa chave magnética será do tipo com retardo na
desenergização, podendo ser eletrônico ou pneumático.
Veremos a seguir os circuitos de força e comando dessa chave magnética
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-CIRCUITO DE FORÇA

CIRCUITO DE COMANDO
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- FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NF
abre-se intertravando o contator C2 e seu contato NA fecha-se energizando o contator auxiliar
K1 e o relé de tempo d1, o contato NA de K1 em paralelo com a botoeira b1 fecha-se e os
retém em funcionamento, assim como o relé de tempo d1. Já seu outro contato NA fecha-se e
energiza o contato C1 e o contato NF em série com o contator C2 abre-se intertravando-o. Os
contatos de força do contator C1 fecham-se e liga o motor.
 Frenar o motor
Para parar o motor em condições normais, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu
contato NF abre-se desligando o relé de tempo d1 e os contatores K1 e C1 desalimentando o
motor, O contato NF de C1 fecha-se novamente energizando o contator C2. A partir desse
momento o relé de tempo d1 entra na contagem do tempo pré-ajustado fazendo com que o
motor seja frenado por contra-corrente e abre seu contato NA desenergizando o contator C2. O
motor é frenado parando instantaneamente.
Chave magnética para frenagem por corrente ratificada de motor elétrico trifásico
Como já sabemos existem situações de operações ou de manobra de uma máquina,
onde é necessária a utilização de um sistema de frenagem para o motor elétrico parar
instantaneamente.
Neste tópico abordaremos o sistema de frenagem por corrente retificada, pois é um dos
sistemas muito utilizados nas máquinas industriais, para frenagem de seus motores elétricos.
Nesse sistema de frenagem, o enrolamento do motor é submetido a uma tensão
contínua, a qual não produz campo girante. Como a tensão contínua não produz campo girante
e sim um "campo fixo", o circuito do rotor interage com esse "campo fixo", frenando o rotor,
consequentemente parando o motor.
Na prática é "como se o enrolamento do motor funcionasse como um eletroímã (campo
fixo) que atua sobre o rotor".
Como o rotor já está girando e o campo magnético também, isso torna a velocidade
relativa entre ambos menor, fazendo com que a tensão induzida nas barras do rotor seja
menor, consequentemente a corrente de frenagem é menor que a corrente de partida do motor.
A injeção de contínua ocorre somente e logo após a interrupção da alimentação da
corrente alternada. Assim que o motor frenar é cortada a injeção de corrente contínua.
Geralmente o dispositivo utilizado nesse tipo de sistema de frenagem, para realizar a
ratificação da corrente alternada é uma ponte retificadora, constituída de diodos de silício.
A alimentação do circuito de frenagem pode ser ligada diretamente à rede de
alimentação do motor ou através de um transformador redutor de tensão dependendo do
sistema de parada da máquina (vejamos figura a seguir).
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Veremos a seguir os esquemas do circuito de força e comando da chave magnética:
-CIRCUITO DE FORÇA
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-CIRCUITO DE COMANDO

-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, pressiona-se a botoeira liga b1, o seu contato NA
fecha-se energizando o contator C1, este fecha seu contato NA retendo C1 em funcionamento
e abre seu contato NF em série com as bobinas do contator C2 e C3, intertravando-os
eletricamente. O motor é alimentado normalmente com tensão alternada e fica em regime de
trabalho.
 Frenar o motor
Para frenar o motor, pressiona-se a botoeira desliga b0, o seu contato NF abre-se e a
bobina do contator C1 é desenergizada, desalimentando o motor da tensão alternada, e fecha
seu contato NA alimentando a bobina do contator C2, que fecha seu contato NA em série com a
bobina de C3, energizando assim também C3. O contator C2 alimenta o circuito retificador e C3
injeta tensão C.C. no motor. Assim que o motor frena, despressiona-se a botoeira b0 para
cortar a alimentação do circuito de frenagem, pois observe que no circuito de comando não
possui retenção dos contatores C2 e C3.
Chave magnética para moto-bomba trifásica
A maioria das indústrias possui caixas d'água e, para controlar o nível da água destas,
utiliza-se chaves magnéticas para comandar a moto-bomba.
Alguns circuitos de comando usam duas boias para controlar o nível da água, mas o
correto e mais seguro é utilizar três boias para tal controle, uma de nível inferior e duas de nível
superior. A boia de nível inferior fica instalada na cisterna ou poço e, as de nível superior ficam
instaladas na caixa d'água.
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As boias geralmente utilizadas nesse controle são do tipo flutuante de contato de
mercúrio. Internamente dentro destas existe uma ampola de vidro com mercúrio dentro,
dependendo da posição da boia o contato pode ficar aberto ou fechado.
A boia de nível inferior quando está na posição vertical (cisterna sem água) o seu
contato fica normalmente aberto e, quando está na posição horizontal (cisterna com água) o
seu contato fica normalmente fechado. Já a boia de nível superior tem funcionamento contrário,
quando está na posição vertical (caixa d'água sem água) seu contato fica normalmente fechado
e, quando está na posição horizontal (caixa d'água com água) seu contato fica normalmente
aberto.
Veja logo abaixo configuração das posições das boias superiores na caixa d'água:

Veremos a seguir os circuitos de força e comando dessa chave magnética.
-CIRCUITO DE FORÇA
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-CIRCUITO DE COMANDO

-FUNCIONAMENTO
 Ligar
Estando os bornes RST energizados, coloca-se a chave manual-automático na posição
automático para que o controle de entrada e saída da moto-bomba fique através das boias.
Tendo água na cisterna o contato da boia inferior fecha-se dando condição da moto-bomba
funcionar. A finalidade dessa boia é de segurança para a moto-bomba, pois a maioria das
bombas hidráulicas possui um "selo" internamente que não pode funcionar sem água, em face
da falta d'água este "selo" pode vir a ressecar e danificar-se provocando vazamentos de água
na bomba.
Supondo que tenha água na caixa, está no seu nível máximo, os contatos das boias
superiores - mínimo e máximo - estarão abertos e a moto-bomba não entra em funcionamento.
Usando-se a água da caixa o nível baixo e quando chegar no nível mínimo as duas boias
superiores fecham seus contatos energizando o contator C1, este fecha seus contatos no
circuito de força partindo a moto-bomba. Observe que os dois contatos NA no circuito de
comando fecham-se, um em paralelo com a botoeira liga b1, mas não interfere no circuito, pois
a chave manual-automático está na posição automático.
O outro contato NA está em paralelo com a boia superior nível mínimo com a finalidade
de não desligar a moto-bomba quando a água começar a subir de nível na caixa e a boia
superior de nível mínimo ficar na posição horizontal.
Com a moto-bomba funcionando o nível da água começa a subir na caixa e a boia de
nível superior é a primeira a ficar na posição horizontal abrindo seu contato, mas o contator C1
continua energizado face o contato de retenção está fechado, consequentemente a motoAutomação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.
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bomba continua funcionando e o nível da água subindo na caixa, até encostar-se à boia
superior de nível máximo e esta abrir seu contato desenergizando o contator C1 e
consequentemente parando a moto-bomba, pois a caixa d'água nesse momento encontra-se
cheia.
OBSERVAÇÃO: Quando acontece algum problema nas boias, utiliza-se na chave
magnética a posição manual, pois nessa posição as boias de nível superior ficam fora de
funcionamento. O funcionamento da chave nesse caso depende exclusivamente do operador.
Glossário
Subtensão: tensão com valor abaixo da nominal.
Velocidade síncrona: rotação do campo magnético girante do motor.
Escorregamento: diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade nominal do
motor.(rotação do eixo do motor quando sob carga nominal).
Torque: também conhecido como conjugado é a força que o motor possui na ponta de
seu eixo para arrastar uma determinada carga.
Circuito de forca, potência ou principal: circuito elétrico de uma chave magnética no qual
circula a corrente elétrica exigida pela carga a ser acionada. Neste, estão representados os
contatos principais ou de potência do(s) contator (es) e suas interligações elétricas.
Circuito de comando ou auxiliar: circuito elétrico de uma chave magnética no qual
representa toda à parte de comando (botoeiras, contatos auxiliares do(s) contator (es) de
potência, contatos de sensores, sinalização, entre outros).
Chave magnética: conjunto de dispositivos (geralmente botoeiras, contatores, relés e
sensores) que comandam e manobram cargas elétricas como motores, capacitores de
potência, entre outras.
Dial: dispositivo indicador de regulagem.
Taps: ou derivações, são terminais de derivação do autotransformador (terminais que
saem percentuais da tensão de alimentação nominal).
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Capitulo 14
Manual de Práticas
Objetivos
1. Garantir homogeneidade das atividades práticas da disciplina realizadas nos diferentes
momentos;
2. Contribuir no processo de planejamento docente das atividades práticas;
3. Proporcionar ao discente a integração entre a teoria e a prática profissional.
PRÁTICA 01
Montagem de partida direta para MTI com uso de contator
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 01 Contator tripolar de força 1NA + 1NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 05 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 02 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida direta, avaliando as vantagens e
desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

125

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

Kit de ferramentas
Item Ferramentas
01
Alicate universal de 6”
02
Alicate de corte diagonal de 6”
03
Alicate desencapador de fio de 6”
04
Alicate prensa terminal
05
Chave de fenda 3/16 x 8”
06
Chave de fenda 1/8 x 6”
07
Chave Philips de 1/8 x 6”
08
Chave de teste néon
(*) Itens de uso coletivo

Quant.
01
01
01
01
01
01
01
01

PRÁTICA 02
Montagem de partida direta com reversão lenta de MTI com uso de contator
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 02 Contatores tripolares de força 1NA + 1NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 02 Botoeiras 1NA – verde;
 05 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 02 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1 . Compreender o funcionamento de uma partida direta com reversão, avaliando as
vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2 . Elaborar esquemas de comando e força;
3.3 . Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4 . Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
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realizada.
(*) Itens de uso coletivo
PRÁTICA 03
Montagem de partida direta com reversão instantânea de MTI com uso de contator e
proteção contra falta de fase através de relé FF
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 02 Contatores tripolares de força 1NA + 1NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 02 Botoeiras 1NA + 1NF – verde;
 05 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 02 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida direta com reversão, avaliando
as vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de comando e força;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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PRÁTICA 04
Montagem de partida indireta de MTI com chave estrela-triângulo a contator e relé
temporizado tipo ET
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 03 Contatores tripolares de força 2NA + 2NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 01 Relé temporizado eletrônico Y∆
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 10 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 03 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Motor trifásico 380/660V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida indireta estrela-triângulo, avaliando
as vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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PRÁTICA 05
Montagem de partida indireta de Motor Elétrico com chave compensadora a contator e
relé temporizado tipo RE
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 03 Contatores tripolares de força 2NA + 2NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 01 Relé temporizado eletrônico com retardo na energização;
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 10 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 03 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Auto-transformdor de partida com taps 65% e 80%;
 01 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida indireta estrela-triângulo, avaliando
as vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo

Automação Industrial – Máquinas e Comandos Elétricos.

129

Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP]

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional

PRÁTICA 06
Montagem de partida direta sequencial de Motores Elétricos sem permanência
controlada por relé temporizado tipo RE
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 03 Contatores tripolares de força 1NA + 1NF;
 02 Relés térmicos de sobrecarga;
 01 Relé temporizado eletrônico com retardo na energização;
 01 Disjuntor termomagnético monopolar de 10A;
 06 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 10 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 04 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 02 Motores trifásicos 220/380V(*);
 01 Motor monofásico de fase auxiliar 110/220V (*)
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida direta sequencial, avaliando as
vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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PRÁTICA 07
Montagem de partida direta sequencial de Motores Elétricos com permanência
controlada por relé temporizado tipo RE
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 03 Contatores tripolares de força 1NA + 1NF;
 02 Relés térmicos de sobrecarga;
 01 Relé temporizado eletrônico com retardo na energização;
 01 Disjuntor termomagnético monopolar de 10A;
 06 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 10 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 04 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 02 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Motor monofásico de fase auxiliar 110/220V (*)
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida direta sequencial, avaliando as
vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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PRÁTICA 08
Montagem partida direta de Motor Elétrico com frenagem por corrente retificada
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 01 Contator tripolar de força 1NA + 1NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 05 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF + 1NA – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 05 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 02 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Ponte retificadora de potência (*);
 01 Transformador abaixador 220/12V
 01 Motor trifásico 220/380V (*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Multímetro digital (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de um sistema de frenagem por corrente retificada,
avaliando as vantagens e desvantagens e aplicação;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor, frenar, medir corrente e rotação;
4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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PRÁTICA 09
Montagem de partida direta de Motor Elétrico com uso de contator para controle manual
e automático por boias superior e inferior
1. Recursos materiais
 01 Bandeja para montagens de circuitos;
 01 Contator tripolar de força 2NA + 1NF;
 01 Relé térmico de sobrecarga;
 01 Boia superior;
 01 Boia inferior;
 01 Chave de comutação (three-way)
 03 Seguranças diazed de 10A;
 01 Segurança diazed de 4A;
 01 Botoeira 1NF – vermelha;
 01 Botoeira 1NA – verde;
 05 metros de cabo flexível de 1,5mm²;
 02 metros de cabo flexível de 1,0mm²;
2. Equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 01 Motor trifásico 220/380V(*);
 01 Multiteste tipo alicate volt-amperímetro (*);
 01 Tacômetro digital (*);
 01 Kit de ferramentas.
3. Objetivos
3.1. Compreender o funcionamento de uma partida direta comandada por botoeiras e por
chaves boias superior e inferior;
3.2. Elaborar esquemas de força e comando;
3.3. Montar e testar circuitos de comando e força;
3.4. Alimentar motor e testar funcionamento.

4. Avaliação (sugestões)
4.1. Promover um debate com a turma sobre o conteúdo da prática realizada;
4.2. Solicitar um relatório (individual ou em equipe) sobre o conteúdo da prática
realizada.
(*) Itens de uso coletivo
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Hino Nacional

Hino do Estado do Ceará

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.
Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!
Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!
Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!
Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."
Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.
Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!
Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?
Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

