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• Ao término da Unidade, o aluno deverá ser capaz

de identificar e caracterizar os principais aspectos

relacionados aos motores elétricos mais

utilizados no meio rural, e dimensionar os

Objetivo da Unidade 9

utilizados no meio rural, e dimensionar os

condutores e dispositivos utilizados para

comandar, controlar e proteger os circuitos de

instalações elétricas em baixa tensão em que se

encontram estes equipamentos.



1 Classificação dos motores elétricos (pg. 148)

Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia

elétrica em energia mecânica. A classificação mais simples e comum

de motores elétricos é:

– Motores de corrente continua (CC): são de custo mais elevado,
necessitam de uma fonte de corrente contínua ou dispositivo que
converta CA em CC, funcionam com velocidade ajustável entre amplos
limites (flexíveis e precisos);limites (flexíveis e precisos);

– Motores de corrente alternada (CA): são de custo mais baixo, a
distribuição da eletricidade normalmente e feita em CA, construção
simples, grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos
tipos, bons rendimentos, facilidade de transporte, limpeza e simplicidade
de comando;

– Motores universais: motores pequenos (máximo ½ CV) que podem
funcionar tanto em CC como em CA (pequenos eletrodomésticos).



1 Classificação dos motores elétricos 
1.1 Principais partes de um motor elétrico

Um motor elétrico é constituído basicamente de duas partes,

principais, denominadas rotor e estador. O tipo de alimentação

(corrente contínua ou alternada) é que definirá os demais tipos de

componentes que irão constituir o motor.

Figura – Principais partes de um motor elétrico: (a) rotor; e, (b) estator.

(a) (b)



2  Motores de corrente continua (CC) (pg. 148) 

2.1  Características do motores CC
– Funcionamento;

– Utilização (variação da velocidade e elevado conjugado de

partida).

Figura – Corrente contínua proveniente de uma: (a) bateria; e,
(b) dínamo.

(a) (b)



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Principais tipos de motores de corrente contínua.



2  Motores de corrente continua (CC) (pg. 148)

2.2  Tipos de motores de corrente contínua

– Motores shunt (paralelo): utilizados quando as condições

de partida (torque, tempo de aceleração) não são muito

severas; mas a velocidade de operação mantém-se

aproximadamente constante;

– Motores série: o conjugado de partida é muito grande, mas– Motores série: o conjugado de partida é muito grande, mas

a velocidade varia com a carga.

– Motores compound: reúnem características dos motores

série e shunt, apresentando corrente de partida elevada e

velocidade de operação aproximadamente constante.



2  Motores de corrente continua (CC) 
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Diagrama contendo esquema de ligação de motores de
corrente contínua, tipo: (a) shunt; (b) série; e, (c) compound.

(a) (b) (c)



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Diagrama contendo esquema de ligação e partida de um
motor shunt (paralelo).



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Motores de corrente contínua: motor shunt (paralelo).



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − (a) diagrama de um motor serie; e, (b) esquema de ligação
de um motor série.

(a) (b)



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Motores de corrente contínua: motor série.



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − (a) diagrama de um motor compound; e, (b) esquema de
ligação de um motor compound.

(a) (b)



2  Motores de corrente continua (CC)
2.2  Tipos de motores de corrente contínua

Figura − Motores de corrente contínua: motor compound.



2  Motores de corrente continua (CC) (pg. 150) 

2.3  Escolha do motor elétrico CC

Tabela − Escolha do motor CC levando em consideração a
velocidade aproximadamente constante, semiconstante e variável.

Condição Corrente 
contínua 

Velocidade aproximadamente constante, desde a 
carga zero até a plena carga 

Motor shunt 

Velocidade semiconstante, da carga zero  

até a plena carga 
Motor 
compound 

Velocidade variável, decrescente com o  

aumento da carga 
Motor série 

 



3  Motores de corrente alternada (CA)
3.1  Rotação dos motores de corrente alternada

– Freqüência (f )

Figura − Diagrama da freqüência proveniente de um alternador. 



3  Motores de corrente alternada (CA)
3.1  Rotação dos motores de corrente alternada

– Número de pólos do motor

Figura − Esquema mostrando o número de pólos de um motor. 



3  Motores de corrente alternada (CA) (pg. 148)

3.1  Rotação dos motores de corrente alternada

– Rotação síncrona

pN

f
n

⋅
=

120
síncrona

Sendo: nsíncrona – rotação síncrono do motor (rpm); f –

freqüência da corrente elétrica (Hz); Np número de pólos do

motor (adimensional).

pN



Exercício 1:
A partir de um valor da freqüência (f ) igual a 60 Hz (freqüência
do sistema elétrico brasileiro) e 50Hz (freqüência utilizada por
alguns países – Argentina, Paraguai, entre outros), determine a
rotação síncrona dos motores de corrente alternada possuindo
4 pólos:

– Para 60 Hz:

– Para 50 Hz:

rpm 800.1
4

60120120
síncrona =

⋅
=

⋅
=

pN

f
n

rpm 500.1
4

50120120
síncrona =

⋅
=

⋅
=

pN

f
n



3  Motores de corrente alternada (CA) (pg. 148) 

3.1  Rotação dos motores de corrente alternada

Número de pólos (Np) 
Rotação síncrona nas freqüências 

60 Hz (Brasil) 50 Hz (Paraguai, Argentina, outros) 

2 3.600,0 3.000,0 

4 1.800,0 1.500,0 

Tabela. Rotação síncrona de motores de corrente alternada,
possuindo entre 2 e 24 pólos, nas freqüências de 60 Hz e 50 Hz.

4 1.800,0 1.500,0 

6 1.200,0 1.000,0 

8 900,0 750,0 

10 720,0 600,0 

12 600,0 500,0 

14 514,0 428,6 

16 450,0 375,0 

18 400,0 333,3 

20 360,0 300,0 

22 327,3 272,7 

24 300,0 250,0 

 



3  Motores de corrente alternada (CA) (pg. 148) 

3.1  Rotação dos motores de corrente alternada

Figura – Relação de transmissão de polias.



3  Motores de corrente alternada (CA)
3.2  Tipos de motores CA mais utilizados

Figura − Principais tipos de motores de corrente alternada.



3  Motores de corrente alternada (CA) (pg. 149) 

3.2  Tipos de motores CA mais utilizados

– Motores síncronos: a rotação do eixo é igual a rotação

síncrona e, dentro dos limites de trabalho do motor, a velocidade

praticamente não varia com a carga. Utilização: compressores

de grande potência, turbobombas; grupos motor-gerador,

ventiladores de grande capacidade;

– Motores assíncronos (indução): proporcionam deslizamento

ou defasagem em relação à rotação síncrona. Utilização: devido

a sua simplicidade e robustez é utilizado em grande parte dos

equipamentos comerciais, industriais, rurais e agroindustriais.



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados (pg. 149) 

3.2.1 Motores síncronos

– Estator: alimentado com corrente alternada;

– Rotor: alimentado com CC proveniente de pequeno dínamo,

geralmente montado no próprio eixo do motor;

– Não possuem condições de partida própria, necessitando

de um agente auxiliar (motor de indução tipo gaiola auxiliar ou

lançamento, ou autotransformador de partida, reator ou

resistência em série);

– Após atingirem a rotação síncrona, eles mantêm a

velocidade constante para qualquer carga dentro dos limites

de sua capacidade;



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados (pg. 149)

3.2.1 Motores síncronos

– Na partida do motor deve-se fazer a remoção total ou pelo

menos parcial da carga;

– Para variar a velocidade, altera-se a freqüência da corrente.

– Utilizados em máquinas de grande potência e baixa– Utilizados em máquinas de grande potência e baixa

rotação;

– Quanto superexcitados são capacitivos (avança a corrente

em relação à tensão)



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados
3.2.1 Motores síncronos

Figura − Motores de corrente alternada: motor síncrono.



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados (pg. 149) 

3.2.2 Motores assíncronos (indução)

– Estator: consta de um enrolamento alojado em ranhuras na

sua carcaça. A passagem da CA gera um campo magnético

que gira na velocidade síncrona;

– Rotor ou induzido, que pode ser de dois tipos:

- Rotor bobinado (em anéis);

- Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo.



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados (pg. 149) 

3.2.2 Motores assíncronos (indução)

(a) Rotor bobinado (geralmente com potência > 500 CV)

– Núcleo ou tambor de ferro laminado, com ranhuras onde se

alojam enrolamentos semelhantes aos do estator, com o numero de

pólos;

– Os enrolamentos do rotor são ligados em "estrela", e as três– Os enrolamentos do rotor são ligados em "estrela", e as três

extremidades do enrolamento são unidas a três anéis presos no

eixo;

– Possui três resistência em série com as três fases do

enrolamento.



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados
3.2.2 Motores assíncronos (indução): bobinados

Figura − Motores CA: motor de indução, trifásico, bobinado (anéis).



3.2  Tipos de motores CA mais utilizados (pg. 149)

3.2.2 Motores assíncronos (indução)

(b) Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo

– É o motor mais comum e robusto dentre os motores de indução

para potências até 500 CV;

– Núcleo em forma de tambor, dotado de ranhuras onde se alojam

fios ou barras de cobre, liga cobre ou alumínio, que são postas em

curto-circuito em suas extremidades por anéis de bronze;

– A ausência de contato elétrico entre o rotor e o exterior torna o

motor muito econômico, com baixa manutenção;

– O núcleo do rotor é formado por lâminas de aço silício.



3.2.2 Motores assíncronos (indução): gaiola
(b) Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo

Figura − Motores CA, de indução, tipo gaiola.



3.2.2 Motores assíncronos (indução): gaiola
(b) Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo

Figura − Motores CA: motor de indução, monofásico, tipo gaiola.



3.2.2 Motores assíncronos (indução): gaiola
(b) Rotor em curto-circuito ou gaiola de esquilo

Figura − Motores CA: motor de indução, trifásico, tipo gaiola.



O deslizamento ou escorregamento verificado nos motores

assíncronos, designado pela letra S, é expresso pela

equação,

100
  motorsíncrona ⋅

−
=

nn
S

3.2.2 Motores assíncronos (indução)   (pg. 148) 

(a) Deslizamento

Sendo: Sdeslizamento – deslizamento (%); nsíncrona – rotação

síncrona do motor (rpm); nmotor rotação verificada no eixo do

motor (rpm).

100
síncrona

motorsíncrona
todeslizamen ⋅=

n
S



Exercício 2:
Um motor de indução (assíncrono) de 2 pólos, 60 Hz de
freqüência, apresenta rotação em seu eixo de 3.400 rpm.
Desta forma: (a) qual é a rotação síncrona do motor (Ssíncrona); e,
(b) qual é o deslizamento ocorrido em seu funcionamento.

(a)
rpm 600.3

2

60120120
síncrona =

⋅
=

⋅
=

N

f
n

(b)

rpm 600.3
2

síncrona ===
pN

n

100
síncrona

motorsíncrona
todeslizamen ⋅

−
=

n

nn
S

%56,5100
600.3

400.3600.3
todeslizamen =⋅

−
=S



3  Motores de corrente alternada (CA) (pg. 149 e 150) 

3.3  Variação de velocidade dos motores

Consegue-se variar a velocidade de rotação

eficientemente somente quando se trata de um motor de rotor

bobinado:

– Variação da intensidade da corrente do rotor, obtendo-se

variação no escorregamento;

– Variação da freqüência da corrente;

– Introdução de resistências externas ao rotor (reostato

divisor de tensão) para motores de pequena potência.



3  Motores de corrente continua (CC) (pg. 150) 

3.4  Escolha do motor elétrico CA

Tabela − Escolha do motor CA levando em consideração a
velocidade aproximadamente constante, semiconstante e variável.

Condição Corrente alternada 

Velocidade aproximadamente Velocidade aproximadamente 
constante, desde a carga zero até 
a plena carga 

Motor de indução ou síncrono 

Velocidade semiconstante, da 
carga zero até a plena carga 

Motor de indução com elevada 
resistência do rotor 

Velocidade variável, decrescente 
com o aumento da carga 

Motor de indução com a  

resistência do rotor ajustável 
 



4  Potência do motor elétrico (pg. 150)

– Potência nominal, útil ou potência de saída (Pn): é a potência

mecânica no eixo do motor, expressa em CV, kW ou HP;

– Potência ativa, absorvida ou de entrada (Pa): corresponde a

potência absorvida pelo motor para o seu desempenho, expressa

em CV, kW ou HP.

Figura − Perdas verificadas em um motor elétrico.



4  Potência do motor elétrico (pg. 150) 

4.1  Rendimento do motor elétrico

– Rendimento do motor elétrico: é uma relação entre a Pn e a

Pa

100⋅=
a

n

P

P
η

Sendo: ηηηη – o rendimento do motor elétrico (%); Pn – potência

nominal (CV, kW ou HP); Pa – potência ativa do motor (CV,

kW ou HP).

Obs.: Os motores elétricos são máquinas eficientes com

rendimento muito alto em comparação a outros tipos de máquinas

(η ≅ entre 75% e 95%).



Conforme o triângulo das potências, o fator de potência

é definido como: 

QL 

QC 

SRL 

SRLC 

ϕ

4  Potência do motor elétrico (pg. 150 e 151)

4.2 Fator de potência 

Sendo: cosϕϕϕϕ – fator de potência (adimensional); Pa – potência ativa

(kW); S – potência aparente (kVA); QL – potência reativa indutiva

(kVAr); QC – potência reativa capacitiva (kVAr).

Pa 

ϕRL 
ϕRLC 

S

Pa=ϕcos



Fator de potência em circuito RLC (pg. 14)

• Departamento Nacional de Água e Energia Elétrica (DNAEE)

Portaria No 1569 de 1993: cos ϕϕϕϕ ≥ 0,92

• Se cos ϕ < 0,92 o consumidor estará sujeito ao pagamento
de um ajuste por baixo fator de potência

4  Potência do motor elétrico (pg. 150 e 151)

4.2 Fator de potência 

de um ajuste por baixo fator de potência

• Considerações

cos ϕ = 1 ⇒ circuito puramente resistivo

cos ϕ < 1 ⇒ circuito contendo indutância

S

Pa=ϕcos

 

Pa 

QL 

QC 

SRL 

SRLC 

ϕRL 
ϕRLC 



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
monofásicos da WEG, 1.800 e 3.600 rpm. (pg. 168)



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 3.600 rpm. (pg. 169 e 170)



4  Potência do motor elétrico 
(a) Potência em motor monofásico CA

−−−− Ligação Fase-Neutro (ligação monofásica)

iuS ⋅=monofásico

P

iI =

S

Pa=ϕcos

uU ⋅= 3iI =

 

Pa 

QL 

QC 

SRL 

SRLC 

ϕRL 
ϕRLC 

iu
Pa ⋅=

ϕcos

monofásico  

ϕcosmonofásico ⋅⋅= iuPa



4  Potência do motor elétrico
(b) Potência em motor monofásico em CA

−−−− Ligação Fase-Fase (ligação bifásica)

iUS ⋅=monofásico

uU ⋅= 3

iI =

S

Pa=ϕcos

uU ⋅= 3iI =

 

Pa 

QL 

QC 

SRL 

SRLC 

ϕRL 
ϕRLC 

IU
Pa ⋅=

ϕcos

monofásico  

ϕcosmonofásico ⋅⋅= IUPa

uU ⋅= 3



4  Potência do motor elétrico 
(c) Potência em motor trifásico CA

Ligação Fase-Fase-Fase (ligação trifásica)

monofásicotrifásico 3 SS ⋅= iuS ⋅⋅= 3trifásico

I
UPa ⋅⋅=

3
3

cos

 trifásico

ϕ 3

3

3
3

cos

 trifásico ⋅⋅⋅= I
UPa

ϕ

⇒

⇒

S

Pa=ϕcosuU ⋅= 3iI =

 

Pa 

QL 

QC 

SRL 

SRLC 

ϕRL 
ϕRLC 

ϕcos3 trifásico ⋅⋅⋅= IUPa

uU ⋅= 3



ϕcos3 trifásico ⋅⋅⋅= IUPa

5  Corrente no motor elétrico (pg. 152) 

Equação geral para o cálculo da corrente para motores:

100⋅=
a

n

P

P
ηComo: 736

)()(
⋅=

CVnWn PP

736⋅P
ϕ

η
cos3

736
)( trifásico

⋅⋅⋅=
⋅

IU
P

CVn

ηϕ ⋅⋅⋅

⋅
=

cos3

736
)( trifásico

U

P
I

CVn

n



5  Corrente no motor elétrico  (pg. 152)

Tabela. Equações para determinar a corrente nominal (A) para motores de
corrente contínua e alternada (monofásicos e trifásicos), a partir potência
nominal e aparente, fornecida em CV ou kW



5 Corrente no motor elétrico (pg. 153) 

5.1  Corrente de partida dos motores elétricos

Quando se liga um motor de indução, isto é, “dá-se a

partida”, a corrente absorvida pode ser muitas vezes (3, 4, 5 ...)

superior a corrente nominal a plena carga.

−−−− O valor da corrente de partida (Ipartida) depende do tipo e daspartida

características construtivas do motor;

− Para motores Pn > 5 CV a NBR – 5410/90 recomenda: realizar

a partir do motores empregando dispositivo (chave de partida)

que possibilite a redução da corrente de partida.



5 Corrente no motor elétrico (pg. 153)

5.1  Corrente de partida dos motores elétricos

Figura − Variação da corrente em função da velocidade
síncrona do motor (valores percentuais).



5.1  Corrente de partida dos motores elétricos (pg. 154)

– Letra-código dos motores elétricos
Tabela. Relação kVA/CV, obtida a partir da letra-código
existente na placa ou catálogo de identificação dos motores.

Letra código Relação 
CV

kVA
 Letra código Relação 

CV

kVA
 

A     0 – 3,14 L 9,00 – 9,99 

B 3,15 – 3,54 M 10,00 – 11,19 B 3,15 – 3,54 M 10,00 – 11,19 

C 3,55 – 3,99 N 11,20 – 12,49 

D 4,00 – 4,49 P 12,50 – 13,99 

E 4,50 – 4,99 R 14,00 – 15,99 

F 5,00 – 5,59 S 16,00 – 17,99 

G 5,60 – 6,29 T 18,00 – 19,99 

H 6,30 – 7,09 U 20,00 – 22,39 

J 7,10 – 7,99 V    22,40 – e acima 

K 8,00 – 8,99   

 



5 Corrente no motor elétrico (pg. 154) 

5.1  Corrente de partida dos motores elétricos

Sendo: I partida – corrente de partida do motor (A); In – corrente

kVA/CV relaçãopartida fII n ⋅=

Sendo: I partida – corrente de partida do motor (A); In – corrente

nominal do motor (A); f relação kVA/CV – relação obtida em tabela

a partir da letra código do motor (adimensional).



6 Conjugado do motor elétrico (pg. 152 e 153) 

O motor elétrico, sendo capaz de realizar uma potência

nominal, exerce sobre seu eixo um conjugado (M), também

denominado momento motor ou torque:

motor

n

n

P
M

716⋅
=

Sendo: M – conjugado, momento ou torque do motor (kgf m); Pn –

potencia nominal do motor elétrico (CV); nmotor – número de rotações

do motor por minuto (rpm).

Obs.: O motor elétrico deve possuir um conjugado (M) maior do que o
conjugado resistente oferecido pela “máquina, para colocá-la em regime de
funcionamento, em um intervalo de tempo adequado com o tipo de
operação.

motor



6 Conjugado do motor elétrico (pg. 153) 

Figura − Curva de variação do conjugado de um motor elétrico
em função de sua velocidade síncrona.



Exercício 3:
Um a máquina operatriz será acionada por um motor de indução
trifásico, potência 20 CV, tensão (F-F) 220 V, 1800 rpm,
freqüência 60 Hz, cos φ = 0,80 e η = 0,96, letra-código F. Sendo
assim, qual é a corrente de partida e momento deste motor?

A 30,50
96,080,02203

73620

cos3

736
)( trifásico

=
⋅⋅⋅

⋅
=

⋅⋅⋅

⋅
=

ηϕU

P
I

CVn

n
96,080,02203cos3 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅ ηϕU

n

A 2,2813,5059,5kVA/CV relaçãopartida =⋅=⋅= fII n

m kgf 96,7
800.1

71620716
=

⋅
=

⋅
=

motor

n

n

P
M



Exercício 4:

Para um motor de indução, trifásico, potência 50 CV, 60 Hz, 4

pólos, tensão (UFF) de ligação em triângulo 380 V, letra código L,

75% de carga, determine:

(a) Rotação síncrona do motor;

(b) O deslizamento;

(c) O conjugado de partida do motor elétrico (torque);(c) O conjugado de partida do motor elétrico (torque);

(d) A corrente nominal do motor;

(e) Corrente de partida;

(f) Qual é o valor (em kW) das potências: nominal (Pn), ativa (Pa),

reativa indutiva (QL) e aparente (S);

(g) Faça uma comparação dos valores da corrente nominal (In) e

conjugado de partida (M) calculados, com os valores tabelados.



7  Dados dispostos na placa do motor elétrico (pg. 154)

Os fabricantes em geral fixam ao motor uma plaqueta

indicando dados referentes ao mesmo. Estes dados, em geral, são:

− fabricante;
− tipo (indução, anéis, síncronos, entre outros);
− modelo e número de fabricação ou carcaça;
− potência nominal (Pn);
− número de fases;
− tensão nominal;
− corrente (contínua ou alternada);
− freqüência da corrente;
− rotações por minuto (rpm);
− intensidade nominal da corrente (In);
− regime de trabalho (contínuo e não permanente);
− classe de isolamento;
− letra-código;
− fator de serviço (FS).



7  Dados dispostos na placa do motor elétrico (pg. 154)

Figura − Dados disponíveis na placa do motor elétrico. 



8  Ligações dos terminais dos motores (pg. 155)

Consideração sobre a numeração das bobinas existentes nos

motores monofásicos e trifásico:

(a) Motores monofásicos (possuindo três bobinas):

1 2 5

Capacitor

Chave do capacitor

bobina

(b) Motores trifásicos (possuindo três bobinas):

Obs.: Explicar com se faz a inversão de giro nos motores elétricos de indução

6

1

5

2

4

3
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NQ.D. F

1 2 5

8  Ligações dos terminais dos motores
8.1  Motores monofásicos
(a) Ligação em paralelo (ligação F-N)

5

1 3

6

6

1

4

Motor

2

3

5

Figura − Ligação dos terminais dos motores monofásicos em paralelo
(ligação F-N): (a) esquema multifilar; (b) indicação na placa do motor.

5
2

6
4

L1 L2

(b)(a)



8  Ligações dos terminais dos motores
8.1  Motores monofásicos
(b) Ligação em série (ligação F-F)

FQ.D. F

1 5

5 6

Figura − Ligação dos terminais dos motores monofásicos em série
(ligação F-F): (a) esquema multifilar; (b) indicação na placa do motor.

6

4 Motor

2
3

1 3
24

L1 L2

(b)(a)



8  Ligações dos terminais dos motores (pg. 155)

8.2  Motores trifásicos
(a) Ligação em estrela

SQ.D.
R

T

1

2 3
Motor

Figura − Ligação dos terminais dos motores trifásicos em estrela
(ligação F-F-F): (a) esquema multifilar; (b) indicação na placa do motor.

(b)(a)

1

4, 5, 6

1

2

3

4

5 6



(b) Ligação em triângulo

8  Ligações dos terminais dos motores (pg. 155)

8.2  Motores trifásicos

Motor

SQ.D.
R

T

1
6

Figura − Ligação dos terminais dos motores trifásicos em triângulo
(ligação F-F-F): (a) esquema multifilar; (b) indicação na placa do motor.

(b)(a)

2

6

4
3

5

4

2

1 6

3

5



9  Circuitos contendo motores elétricos (pg. 155)

– “Circuito do motor”: conjunto formado pelos condutores e dispositivos
necessários ao comando, controle e proteção do motor, ramal e linha
alimentadora.

(A) Cabo alimentador;

Motor

A

C

D E

F

G

H I

Figura − Esquema típico do ramal do motor elétrico. 

(B) Dispositivo de proteção do alimentador;

(C) Dispositivo de proteção do ramal do motor, que protege os condutores do ramal, os dispositivos de
controle e o motor contra curtos-circuitos;

(D) Dispositivo de seccionamento (chave);

(E) Dispositivo de controle e comando do motor;

(F) Dispositivo de proteção do motor;

(G) Motor;

(H) Dispositivo de controle do secundário (quando o motor é de rotor em anéis, controlando a
velocidade);

(I) Resistores ou reostato do secundário, permitindo a partida com menor intensidade da corrente e
lentamente;

(J) Dispositivos de sinalização (para motor grande);

(K) Aparelhos de medição de corrente, tensão e potencia (para motor grande).

Centro de 
distribuição

B



9 Circuitos contendo motores elétricos (pg. 156)

(a) Circuitos terminais individuais com distribuição radial

Figura − Circuitos terminais individuais. 



9  Circuitos contendo motores elétricos (pg. 156)

(b) Circuitos partindo de um alimentar geral

Figura − Circuitos terminais (ramais do motor) partindo de um 
alimentador principal comum. 



9  Circuitos contendo motores elétricos (pg. 156)

(c) Circuitos individuais de motores derivando de ramais 
secundários (com proteção própria) de um alimentador geral

Figura − Alimentadores secundários e primários. 



9  Circuitos contendo motores elétricos (pg. 156)

(d) Circuitos individuais de motores derivando de ramais 
secundários (sem proteção própria) de um alimentador geral

Figura − Alimentadores secundários com proteção apenas dos motores. 



10  Dimensionamento dos condutores (pg. 157)

Para o dimensionamento do ramal do motor e
alimentadores (secundário e principal) é necessário o cálculo da
corrente de projeto (Ip), que por sua fez depende dos seguintes
fatores:

– Fator de serviço (FS): fator que permite obter a máxima corrente
que circulará no motor em funcionamento normal, após sua partida;

– Fator de demanda (FD): razão entre a máxima solicitação
simultânea prevista para o sistema e a carga total instalada.

Obs.: Com exceção da estimativa da corrente de projeto (Ip), o
dimensionamento dos condutores do ramal do motor e alimentadores
(secundários e principal) segue os mesmos passos já estudados na
“Unidade 6 - Condutores elétricos - dimensionamento e instalação”.



(a) Ramal do motor

10  Dimensionamento dos condutores (pg. 157)

10.1  Estimativa da corrente de projeto

Sendo, Ip RM – corrente de projeto do ramal do motor (A); In –

corrente nominal do motor elétrico (A).

nRMp II ⋅= 25,1



(b) Alimentador secundário

∑+⋅=
n

ndnMp IfII 25,1

10  Dimensionamento dos condutores  (pg. 157)

10.1  Estimativa da corrente de projeto

Sendo: IpAS – corrente de projeto do alimentador secundário (A); InM – maior corrente

nominal dentre os motores que se encontram instados no alimentador secundário e/ou

maior corrente proveniente do somatório dos motores que partem simultaneamente (A);

In i – corrente nominal dos i-ésimos motores elétricos restantes que se encontram

instalados no ramal secundário (A); fd fator de demanda apropriado para o tipo de

instalação (adimensional); n número de motores restantes que se encontram instalados

no alimentador secundário (unidade).

∑
=

+⋅=
i

ndnMASp
i

IfII
1

25,1



(c) Alimentador primário

∑
n

10  Dimensionamento dos condutores (pg. 157)

10.1  Estimativa da corrente de projeto

Sendo, IpAG – corrente de projeto do alimentador principal ou geral (A); IpASC – corrente

de projeto do alimentador secundário mais carregado (A) – ramal com maior corrente de

projeto; IpASi – corrente de projeto dos i-ésimos alimentadores secundários restantes

que se encontram ligados ao alimentador principal (A); fd – fator de demanda apropriado

para o tipo de instalação (adimensional); n – número de alimentadores secundários

restantes que se encontram ligados ao alimentador principal (adimensional).

∑
=

+⋅=
n

i
iASpdpASCAGp IfII

1

25,1



(a) Seção Mínima (tabela 4.1, página 96);

(b) Máxima Corrente ou Aquecimento (determina o valor da

corrente de projeto corrigida (I’p) depois entra na tabela apropriada)

(c) Queda de Tensão (utilizando a equação para circuitos

10  Dimensionamento dos condutores  (pg. 157 e 158)

10.2 Critérios utilizados no dimensionamento dos condu-
tores elétricos (mesmo procedimento visto na Unidade 6)

(c) Queda de Tensão (utilizando a equação para circuitos

monofásicos ou trifásicos com a corrente nominal dos motores) .

UU

dI

S

n

i

iin

∆⋅









⋅⋅⋅

=

∑
=1

2 ρ

UU

dI

S

n

i

iin

∆⋅









⋅⋅⋅

=

∑
=1

3 ρ

Circuitos monofásicos (F-N), bifásicos (F-F) Circuitos trifásicos (3F)



Exercício 5:
Baseando-se no esquema unifilar da figura abaixo, contendo motores
de indução, trifásico, que trabalharão simultaneamente (FD = 1):

Características:      

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Q.D. - 3 -

Alimentador

10 m 11 m 10 m

Características:      
Motor 1:   Pn1 = 40 CV;    Un1 = 380 V;    100% de carga;    rotação: 3.600 rpm

Motor 2:   Pn2 = 10 CV;    Un2 = 380 V;    75% de carga;      rotação: 3.600 rpm

Motor 3:   Pn3 =   3 CV;    Un3 = 380 V;    100% de carga;    rotação: 3.600 rpm

(a) Calcule a corrente nominal ( In ) dos motores trifásicos 1, 2 e 3;



Exercício 5:

(b) Calcule a seção transversal dos condutores de cobre do
alimentador conforme a norma;

Obs.: Temperatura ambiente = 40 oC; não haverá agrupamento de eletrodutos;

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Q.D. - 3 -

Alimentador

10 m 11 m 10 m

Obs.: Temperatura ambiente = 40 oC; não haverá agrupamento de eletrodutos;
a ocupação máxima dos fios dentro do eletroduto será inferior a 33%. Os
condutores de cobre possuem isolamento de PVC, a instalação dos cabos é do
tipo A, considerar uma queda de tensão nos fios (∆Ufios = 2%)

(c) Calcule a seção do condutor de proteção (PE). Se houvesse neutro
(N) no circuito, qual seria a seção?

(d) Calcule por meio de fórmulas o diâmetro do eletroduto de PVC para
garantir que k2 = 1.



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 3.600 rpm. (pg. 169)



11 Dispositivos de controle dos motores elétricos
(pg. 159)

As chaves de partida dos motores podem ser de dois tipos:

– Ligação direta: utilizadas em motores ligados à rede

secundária, possuindo potência nominal < 5 CV;

– Redução da corrente de partida: utilizadas em motores– Redução da corrente de partida: utilizadas em motores

ligados à rede secundária, possuindo potência nominal ≥ 5 CV.



11 Dispositivos de controle dos motores elétricos
(pg. 159 a 162)

Dispositivos de 

Disjuntores

Ligação direta (P n  < 5 CV)

Contatores

Figura − Principais dispositivos de controle dos motores elétricos.

Dispositivos de 
controle dos motores Chaves "série-paralelo" e 

"estrela-triângulo"

Chaves compensadoras de 
partida com auto 

Chaves com indutor ou 
resistor de partida

Redução da corrente de 
partida (P n ≥ 5 CV) transfor.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 159 e 160)

Empregam-se corretamente as chaves, contatores e

disjuntores na ligação ou desligamento dos motores.

(a) Contatores: usados como chaves "liga-desliga", acionados por um

dispositivo eletromagnético. Podem ser acionados no local ou a distância,

comandados (pressostatos, termostatos, chaves de nível, etc.) e

associados (fusíveis Diazed ou NH e relés de sobrecarga) a diversos

dispositivos;

(b) Disjuntores: utilizados também como chaves "liga-desliga", possuindo

relés térmicos (bimetálicos) ajustáveis para proteção na sobrecarga e relés

magnéticos, não ajustáveis, para proteção contra curtos-circuitos. Podem

possuir também, relés de subtensão (bobina de mínima) para proteger

contra queda de tensão. Podem ser comandados no local ou a distância.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

simples simples a óleo reversora de giro

Figura − Dispositivos utilizadas para ligação direta: chave monofásica
manual.

com proteção (disjuntor) com proteção a óleo dupla voltagem F-N



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

simples simples de embutirsimples a óleo

Figura − Dispositivos utilizadas para ligação direta: chaves trifásica
manual.

reversora parada em zero
(volta sempre para zero)

comutadora de fase
(liga um desliga outro)

dupla voltagem



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

Figura − Dispositivos utilizadas para ligação direta: chaves
monofásicas ou trifásica semi-automática.

chaves  de botão



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

Figura − Dispositivos utilizadas para ligação direta: contatores.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

Figura − Dispositivos utilizadas para ligação direta: disjuntores.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.1  Dispositivos utilizadas para ligação direta (pg. 160)

Obs.: Não se deve empregar chave do tipo faca para dar partida nos motores.

Este tipo de chave serve apenas para isolar o ramal do motor do dispositivo de

proteção do ramal que fica geralmente anterior a ela.

Figura − Esquema contendo os dispositivos necessários para
proteção do motor e do ramal do motor .



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 160)

Os dispositivos redutores da corrente de partida mais

utilizados nas instalações são:

– Chaves tipo “série-paralelo” (motores monofásicos) e

"estrela-triângulo“ (motores trifásicos);

– Chaves compensadoras com auto transformador de

partida;

– Indutor ou resistor de partida.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 160)

(a) Chaves “série-paralelo” e “estrela-triângulo” :

– Usadas para motores de indução e rotor em gaiola;

– Potência ≤≤≤≤ 130 CV (Obs.: motores monofásicos vão até 15 CV no máximo);

– Podem ser manual (até 60 A) ou automáticas (até 630 A) por “botão”,

chaves de nível, pressostatos, entre outros.

– Ligação inicial do estator: “série” para motor monofásico e “estrela” para

motor trifásico;

– Na velocidade nominal, muda-se a ligação: “paralelo” para motor

monofásico e “triângulo” para motor trifásico;

– Reduz em 1/3 a corrente de linha e em 1/3 o conjugado na partida (“série”

para motor monofásico ou “estrela” para motor trifásico);

– Reduz a tensão de fase aplicada em quando ligada em “série” para

motor monofásico ou “estrela” para motor trifásico;

3/1



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 160)

(a) Chaves “série-paralelo” e “estrela-triângulo”:

– A chave “série-paralelo” são aplicáveis à motores cuja tensão nominal em

“paralelo” coincida com a tensão fase-neutro da rede alimentadora:

UF-N = 110 V – motor monofásico deve operar nas tensões 110Paralelo/ 220Série;

UF-N = 127 V – motor monofásico deve operar nas tensões 110Paralelo/ 220Série;

UF-N = 220 V – motor monofásico deve operar nas tensões 220Paralelo/ 440Série;

– A chave “estrela-triângulo” são aplicáveis à motores cuja tensão nominal em
“triângulo” coincida com a tensão nominal entre fases da rede alimentadora.

UF-F = 220 V – motor trifásico deve operar nas tensões 220 ∆ / 380 Y;

UF-F = 380 V – motor trifásico deve operar nas tensões 380 ∆ / 660 Y;

UF-F = 440 V – motor trifásico deve operar nas tensões 440 ∆ / 760 Y.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 160)

(a) Chaves “série-paralelo” e “estrela-triângulo” :

– Dar partida à plena carga, somente quando as cargas forem

leves (por exemplo, ventiladores) ou para condições médias de

partida (máquinas ferramentas)

– Somente utilizar chaves “série-paralelo” e “estrela-triângulo”– Somente utilizar chaves “série-paralelo” e “estrela-triângulo”

quando o motor tiver conjugado elevado;

– Recomenda-se sempre que possível que a chave estrela-triângulo

seja aplicada em partidas em vazio (sem carga) ou com carga

parcial.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida

F

N

1 2 5

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: esquema
de uma chave “série-paralelo” manual

1 54

3 6 2Série

Paralelo
Placa de 
ligação 

do motor
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11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: esquema
de uma chave “série-paralelo” manual

monofásica “série-paralela” monofásica “série-paralela” a óleo



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

R

S

T

1 6

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: esquema
de uma chave “estrela-triângulo” manual

1 2 3
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Placa de 
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11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

1
6

R

R
S
T
N

RN S T

O Y ∆∆∆∆

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: esquema
de uma chave “estrela-triângulo” manual

1 2 3

6 4 5

2

3
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5
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Chave Y ∆∆∆∆

Placa de ligação do motor



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

trifásica “estrela-triângulo” trifásica “estrela-triângulo” trifásica “estrela-triângulo” 

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: chave
“estrela-triângulo” manual

trifásica “estrela-triângulo” trifásica “estrela-triângulo” 
a óleo

trifásica “estrela-triângulo” 
de embutir



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: chave
“estrela-triângulo” magnética semi-automática



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

Figura − Dispositivo com redução da corrente de partida: chave
“estrela-triângulo” semi-automática



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

(b) Chaves compensadoras de partida:

– Reduzem a corrente de partida;

– Reduzem o momento em cerca de 64%, mais deixam um

valor suficiente para o arranque do motor;

– A tensão na chave compensadora é reduzida através de um

autotransformador regulado para trabalhar a 50%, 65% e 80%

da tensão normal;

– Após o tempo ajustado o motor entra na velocidade nominal,

sendo ligado diretamente à rede.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

Figura − Dispositivo de controle dos motores elétricos: (a) Diagrama
da chave compensadora; e, (b) Chave compensadora com
autotransformador de comando manual.

(b)(a)



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 161)

Figura − Dispositivo de controle dos motores elétricos: Chave
compensadora com autotransformador de comando manual.



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 162)

(c) Resistores de partida para motores com rotor em curto-

circuito: resistores fixos

– Esta chave é utilizada em motores de pouca potência. A partida

é suave e o dispositivo é de baixo custo;

– A ligação de resistores fixo em série com os enrolamentos do– A ligação de resistores fixo em série com os enrolamentos do

motor divide a tensão de acordo com a lei das ligações em série;

– Com a ligação consegue-se reduzir a tensão de partida e,

conseqüentemente, a corrente de partida;

– Quando a velocidade nominal é atingida, os resistores são

dispostos em curto-circuito, e o motor fica ligado a plena potência

na tensão da rede.



11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 162)

(c) Resistores de partida para motores com rotor em curto-
circuito: resistores fixos

Figura − Partida com resistores em estrela. 



11  Dispositivos de controle dos motores elétricos
11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 162)

(c) Resistores de partida para motores com rotor em curto-

circuito: resistores de partida propriamente ditos

– Os três resistores ligam-se ao estator e podem ser

ajustados de forma que a tensão de partida seja reduzida;

– Com a redução da tensão o motor poderá até ter partida

com corrente igual a nominal;

– Geralmente, a partida do motor deve ser dada em vazio,

sem carga. Logo após atingir a rotação nominal os resistores

são retirados o motor fica ligado a plena potência na tensão

da rede.



11.2  Dispositivos redutores da corrente de partida (pg. 162)

(c) Resistores de partida para motores com rotor em curto-

circuito: resistores de partida propriamente ditos

Figura − Partida com resistores ajustáveis ligados em: (a) triângulo; 
e, (b) estrela.

(a) (b)



12  Dispositivos de proteção (pg. 162)

A proteção dos motores é realizada geralmente empregando:

fusíveis de ação retardada e disjuntores.

– Fusíveis: protegem os condutores contra correntes de grande intensidade e

curta duração;

– Disjuntores: protegem os condutores contra correntes de grande

intensidade e curta duração, e sobrecargas de longa duração que ofereçam

riscos à vida e segurança dos equipamentos e condutores.

A proteção dos motores deve ser realizada prevendo-se
dispositivos de proteção que protejam:

– Motores;

– Ramal do motor ;

– Proteção para ocorrência de curto-circuito.



12  Dispositivos de proteção (pg. 163)

Figura − Fusível fundindo antes que a corrente de trabalho
atinja valor pouco acima de “1,25 In”



12  Dispositivos de proteção (pg. 163)

Figura − O fusível suporta a corrente de partida, mas não protege o
motor contra sobrecargas que possam ocorrer posteriormente



12  Dispositivos de proteção (pg. 163)

Figura − Curva adequada de I = f(t) do dispositivo de proteção, que
assegura o funcionamento do motor e o protege ao mesmo tempo



12  Dispositivos de proteção (pg. 162) 

12.1 Dispositivo de proteção dos motores

Devem permitir que os motores possam funcionar

indefinidamente com uma corrente máxima igual a 125% da

corrente nominal dos mesmos:

nII ⋅= 25,1trabalho

Sendo: Itrabalho – corrente de trabalho ou regime que o motor

pode apresentar indefinidamente sem que cause prejuízo ao

seu funcionamento (A); In – corrente nominal do motor elétrico

(A).

nII ⋅= 25,1trabalho



12  Dispositivos de proteção (pg. 162 e 163)

12.1 Dispositivo de proteção dos motores

– A corrente de partida de um motor é muito superior a corrente

de trabalho (Itrabalho = 1,25 ⋅ In), podendo chegar a 10 ⋅⋅⋅⋅ In ;

– Os dispositivos de proteção da corrente de trabalho (Itrabalho)

são capazes de suportar uma sobrecarga elevada de corrente

no início do funcionamento, para depois de um determinado

tempo de funcionamento (retardamento), desligar o motor ou

seu ramal, se a corrente absorvida vier a se tornar superior a

1,25 de sua corrente nominal.



12  Dispositivos de proteção (pg. 163) 

12.2 Dispositivo de proteção do ramal do motor

– Quando o motor estiver em regime de funcionamento, se houver

sobrecarga prolongada ou curto-circuito no ramal, o dispositivo deve

atuar imediatamente, interrompendo a corrente;

– A graduação dos dispositivos de proteção e a escolha do fusível de ação

retardada dependem do tipo do motor, da letra-código do mesmo e doretardada dependem do tipo do motor, da letra-código do mesmo e do

método empregado para a partida.

Sendo: Iproteção ramal – corrente considerada na proteção do ramal do motor

(A); In – corrente nominal do motor elétrico (A); f tabelado – fator obtido em

tabela a partir do tipo, partida e letra-código do motor (adimensional).

nIfI ⋅= tabeladoramal proteção



12  Dispositivos de proteção (pg. 163)

12.2 Dispositivo de proteção do ramal do motor
Tabela. Fator a aplicar a corrente nominal (In) a plena carga do
motor, para realizar a proteção do ramal do motor.

Tipo de motor 
Potência 

nominal do 
motor (Pn) 

Reduz a 
corrente de 

partida? 

Corrente 
Nominal 

(In) 

Letra-
código 

do motor 

Fator a ser 
aplicada sobre a 
In do motor (%) 

Motores sem letra código     

Monofásicos, 

trifásicos, de indução 

em gaiolas e 

Pn ≤ 5 CV Não  — 300 

Pn > 5 CV Sim In ≤ 30 A — 250 
em gaiolas e 
síncronos 

Pn > 5 CV Sim In ≤ 30 A — 250 

Pn > 5 CV Sim In > 30A — 200 

Trifásicos de anéis — — — — 150 

Motores com letra código     

Monofásicos, 

trifásicos, de indução 

em gaiolas e 
síncronos 

Pn ≤ 5 CV Não  A 150 

Pn ≤ 5 CV Não  B até E 250 

Pn ≤ 5 CV Não  F até V 300 

Pn > 5 CV Sim  A 150 

Pn > 5 CV Sim  B até E 200 

Pn > 5 CV Sim  F até V 250 

 



12  Dispositivos de proteção (pg. 164 e 165)

12.2 Corrente do dispositivo de proteção para 
ocorrência de curto-circuito

– Quando a resistência (impedância de um circuito em corrente

alternada – Z) cai a zero, diz-se que ocorre um curto-circuito.

Pela lei de Ohm, tem-se

Sendo: I – intensidade de corrente elétrica (A); U – diferença

de potencial (V); Z – impedância em um circuito de corrente

alternada (Ω).

∞=⇒=     
0

              
U

Z

U
I



12  Dispositivos de proteção (pg. 165 e 166)

12.2 Corrente do dispositivo de proteção para ocorrência 
de curto-circuito

– Em circuito CC, o curto-circuito é limitado apenas pelas
resistências nele existentes;

– Em circuito CA, além das resistências ôhmicas tem-se as
resistências quando existem bobinas (XL) e capacitores (XC);

– A impedância (Z), medida em ohms (Ω), resulta do efeito das– A impedância (Z), medida em ohms (Ω), resulta do efeito das
resistências (R) e das reatâncias indutivas (XL) e capacitivas (XC), e
limita o valor da corrente de curto-circuito nos sistemas de corrente
alternada;

– A impedância total de um circuito CA em curto-circuito consiste na
soma das impedâncias, desde o ponto onde ocorrer o curto-circuito
até a fonte que alimenta o circuito;

– A corrente do curto-circuito será tanto menor quanto maior for o
valor da impedância do sistema.



12  Dispositivos de proteção (pg. 165 e 166)

12.2 Corrente do dispositivo de proteção para 
ocorrência de curto-circuito

Sendo: SCC – potência de curto-circuito (kVA); STF – potência do transformador

da subestação que alimenta o circuito a proteger (kVA); Z – impedância total

Z

S
S TF

CC

⋅
=

100

da subestação que alimenta o circuito a proteger (kVA); – impedância total

desde o ponto onde se presume que venha a ocorrer o curto-circuito até a

fonte que alimenta o circuito (%).

Sendo: ICC – corrente de curto circuito (A); SCC – potência de curto-circuito

(kVA); STF potência do transformador da subestação que alimenta o circuito a

proteger (kVA); U – a tensão entre fases do do transformador (V).

U

S
I CC

CC
⋅

⋅
=

3

000.1



Exercício 6:
Para um motor de indução, trifásico, Pn = 30 CV, UFF = 380 V, 100%

de carga, 1.200 rpm, letra código “C”; ligado em uma rede de baixa-

tensão contendo um transformador de 40 kVA, 13.800 / 380 V, em

que a impedância no sistema é de 6%. Pede-se:

(a) A corrente nominal do motor;

(b) A corrente de partida do motor;

(c) A corrente de partida do motor utilizando uma chave estrela-triângulo;(c) A corrente de partida do motor utilizando uma chave estrela-triângulo;

(d) A corrente de trabalho que o dispositivo de proteção deve suportar

continuamente;

(e) A corrente do ramal (calcular está corrente baseando-se nas

informações contidas na Tabela 6.9, pg. 163);

(f) A corrente de curto circuito;

(g) Faça um gráfico cartesiano esquemático indicando os valores de

corrente e sua tendência entre a partida do motor até o regime nominal.



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 1.200 rpm. (pg. 170)



Exercício 7:
Baseando-se no esquema unifilar da figura abaixo, contendo o ramal
de um motor:

Características:      

Motor

Q.D. - 1 -

Ramal do motor

20 m

Motor de indução, trifásico, letra código “A”

Motor:   Pn = 20 CV;    UFF = 440 V;    100% de carga;    rotação: 1.800 rpm

O motor está ligado em uma rede de baixa-tensão contendo um

transformador de 30 kVA, 13.800 / 440 V, em que a impedância no

sistema é de 4%.



Exercício 7:
(a) Calcule a corrente nominal ( In ) do motor;

(b) Calcule a seção transversal dos condutores (cabos) de cobre do ramal
do motor conforme a norma;

Obs.: Temperatura ambiente = 30 oC; não haverá o agrupamento de

eletrodutos; a ocupação máxima dos fios dentro do eletroduto será inferior

a 33%. Os condutores de cobre possuem isolamento de PVC, a instalação

dos cabos é do tipo C, considerar uma queda de tensão nos fios (∆U =dos cabos é do tipo C, considerar uma queda de tensão nos fios (∆Ufios =

2%).

(c) Calcule a seção do condutor de proteção (PE). Se houvesse neutro (N)
no circuito, qual seria a seção?

(d) Calcule por meio de fórmulas o diâmetro do eletroduto de PVC para
garantir que k2 = 1 no dimensionamento da seção dos cabos. (obs.: 15 m é
o comprimento máximo retilíneo do eletroduto sem a necessidade de
ampliação).



Exercício 7:
(e) A corrente de partida do motor;

(f) Escolha o tipo de chave para dar partida no motor;

(g) A corrente de partida do motor utilizando uma chave estrela-

triângulo;

(h) A corrente de trabalho que o dispositivo de proteção deve suportar

continuamente;

(i) A corrente do ramal (calcular está corrente baseando-se nas

informações contidas na Tabela 6.9, pg. 163);

(j) A corrente de curto circuito;

(l) Faça um gráfico cartesiano esquemático indicando os valores de

corrente e sua tendência entre a partida do motor até o regime nominal.



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 1.800 rpm. (pg. 169)



Tabela − Características típicas de motores assíncronos de indução
trifásicos da WEG, 900 rpm. (pg. 170)
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