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UNIVERSO DOS MOTORESUNIVERSO DOS MOTORES



EVOLUEVOLUÇÇÃO DOS MOTORES ELÃO DOS MOTORES ELÉÉTRICOSTRICOS



O MOTOR ELO MOTOR ELÉÉTRICO DE INDUTRICO DE INDUÇÇÃOÃO
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PRINCPRINCÍÍPIO DE PIO DE 
FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO

Velocidade Síncrona (nVelocidade Síncrona (nss):): É definida pela velocidade de rotação do É definida pela velocidade de rotação do 
campo girante. Depende do n° de Pólos (2p) do motor e da campo girante. Depende do n° de Pólos (2p) do motor e da 
Freqüência da Rede.Freqüência da Rede.



PRINCPRINCÍÍPIO DE PIO DE 
FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO

Um condutor percorrido por uma corrente elétrica 
mergulhado numa região de campo magnético fica 
sob a ação de uma força dada por F = i L x B que 
resulta da soma das forças magnéticas que atuam 
sobre as partículas carregadas em movimento, que 
constituem a corrente.

Lei de Faraday



DADOS DE PLACA DO MOTORDADOS DE PLACA DO MOTOR

Contém as informações que determinam as Contém as informações que determinam as 
características nominais e de desempenho do motor características nominais e de desempenho do motor 
definidas através da NBR 7094.definidas através da NBR 7094.

Outras informações o cálculo dos motores serão Outras informações o cálculo dos motores serão 
encontradas em catálogos e encontradas em catálogos e ““datadata--sheetssheets”” dos dos 
fabricantes.fabricantes.



INFORMAINFORMAÇÇÕES CONTIDAS NA PLACA ÕES CONTIDAS NA PLACA 
DO MOTORDO MOTOR

??Modelo / Tipo / Número de SérieModelo / Tipo / Número de Série
??Freqüência (Hz)Freqüência (Hz)
??Potência Nominal (kW e cv)Potência Nominal (kW e cv)
??Rotação Nominal (rpm)Rotação Nominal (rpm)
??Correntes Nominais (A)Correntes Nominais (A)
??Tensões Nominais (V)Tensões Nominais (V)
??Fator de Serviço Fator de Serviço –– FSFS
?? Isolamento Isolamento –– IsolIsol ou ou ClCl IsolIsol
??Multiplicador para Corrente de Multiplicador para Corrente de 

Partida Partida –– IP/INIP/IN

??Regime de Serviço Regime de Serviço –– REGREG

??Categoria Categoria –– CATCAT

??Grau de Proteção Grau de Proteção –– IPXYIPXY

??Rendimento Rendimento –– ??

??Fator de Potência Fator de Potência –– coscos ff

??Altitude de operaçãoAltitude de operação

??Ligações possíveisLigações possíveis

??Selo INMETRO e/ou Selo INMETRO e/ou 
PROCELPROCEL



A PLACA DO MOTORA PLACA DO MOTOR



PERDAS NO MOTORPERDAS NO MOTOR

?? Perdas nos Enrolamentos ou Perdas por Efeito Joule:Perdas nos Enrolamentos ou Perdas por Efeito Joule:
?? EstatorEstator
?? RotorRotor

?? Perdas Mecânicas ou Perdas por Atrito e VentilaçãoPerdas Mecânicas ou Perdas por Atrito e Ventilação
?? Atrito nos rolamentos, eixos, etcAtrito nos rolamentos, eixos, etc
?? VentilaçãoVentilação

?? Perdas no Ferro ou MagnéticasPerdas no Ferro ou Magnéticas
?? HistereseHisterese
?? Correntes Parasitas de Correntes Parasitas de FoucaultFoucault

?? Perdas por Dispersão ou Suplementares Perdas por Dispersão ou Suplementares 



LOCALIZALOCALIZAÇÇÃO DAS ÃO DAS 
PERDAS NO MOTORPERDAS NO MOTOR



FATORES QUE INFLUENCIAM NO FATORES QUE INFLUENCIAM NO 
RENDIMENTO DO MOTORRENDIMENTO DO MOTOR

?? Desequilíbrio de FasesDesequilíbrio de Fases

?? Rebobinamento do MotorRebobinamento do Motor

?? Condição de CargaCondição de Carga

?? Presença de Distorções Harmônicas na Rede Presença de Distorções Harmônicas na Rede 
de Alimentação do Motorde Alimentação do Motor



CCÁÁLCULO DO RENDIMENTO DO MOTORLCULO DO RENDIMENTO DO MOTOR

??(%) = (%) = Potência de Saída  Potência de Saída  x  100 x  100 
Potência de EntradaPotência de Entrada

Potência de Saída = Potência no eixo do motor Potência de Saída = Potência no eixo do motor 
Potência de Entrada = Potência no eixo + PerdasPotência de Entrada = Potência no eixo + Perdas



O MOTOR DE ALTO RENDIMENTOO MOTOR DE ALTO RENDIMENTO



ALTO RENDIMENTO X STANDARDALTO RENDIMENTO X STANDARD

?? Características do Alto RendimentoCaracterísticas do Alto Rendimento

?? Maior volume de chapa magnética com baixas perdasMaior volume de chapa magnética com baixas perdas
?? Enrolamento com dupla camadaEnrolamento com dupla camada
?? Rotor tratado termicamenteRotor tratado termicamente
?? Ventilador OtimizadoVentilador Otimizado
?? Entreferro menorEntreferro menor
?? Maior quantidade de cobreMaior quantidade de cobre

?? DesvantagemDesvantagem

?? PreçoPreço



PARTIDAS EM MOTORES DE INDUPARTIDAS EM MOTORES DE INDUÇÇÃOÃO

Tipos de PartidasTipos de Partidas

DiretaDireta

EstrelaEstrela--TriânguloTriângulo

Compensadora Compensadora 

Partidas eletrônicasPartidas eletrônicas

??Chave de Partida Suave (Chave de Partida Suave (SoftSoft--starterstarter))

??Conversor de FreqüênciaConversor de Freqüência



PARTIDA DIRETAPARTIDA DIRETA

Características:Características:

•• Tensão plena é aplicada ao motor durante a partidaTensão plena é aplicada ao motor durante a partida

•• Altas correntes na partidaAltas correntes na partida

•• Montagem simplificadaMontagem simplificada

•• Existe limitação por parte da concessionária de Existe limitação por parte da concessionária de 

energiaenergia

•• Baixo custo (necessário apenas os dispositivos de Baixo custo (necessário apenas os dispositivos de 

proteção e proteção e contatorescontatores))



PARTIDA ESTRELAPARTIDA ESTRELA--TRIÂNGULOTRIÂNGULO

Características:Características:

•• Necessita de um motor com no mínimo seis terminais de Necessita de um motor com no mínimo seis terminais de 

ligação (motor deve possuir duas tensões de ligação. ligação (motor deve possuir duas tensões de ligação. 

Exemplo: 220/380 V);Exemplo: 220/380 V);

•• A corrente de partida fica reduzida a 1/3 da corrente com A corrente de partida fica reduzida a 1/3 da corrente com 

partida direta;partida direta;

•• Conjugado de partida fica reduzido;Conjugado de partida fica reduzido;

•• Aconselhável para motores que realizem a partida sem Aconselhável para motores que realizem a partida sem 

carga ou com carga muito pequena (torque quadrático);carga ou com carga muito pequena (torque quadrático);



PARTIDA ESTRELAPARTIDA ESTRELA--TRIÂNGULOTRIÂNGULO



PARTIDA COM CHAVE COMPENSADORAPARTIDA COM CHAVE COMPENSADORA

Características:Características:

•• Necessita de um autoNecessita de um auto--transformador com transformador com taptap’s de ’s de 

derivação no secundário;derivação no secundário;

•• Conjugado de partida fica reduzido;Conjugado de partida fica reduzido;

•• Pode ser utilizada em motores que partam com carga mais Pode ser utilizada em motores que partam com carga mais 

elevada desde que observadas as reduções de conjugado. elevada desde que observadas as reduções de conjugado. 

Exemplo: para o Exemplo: para o taptap de 80% o conjugado de partida será de de 80% o conjugado de partida será de 

64% do conjugado de partida normal;64% do conjugado de partida normal;

•• Possui custo mais elevado devido à necessidade de autoPossui custo mais elevado devido à necessidade de auto--

transformador;transformador;



Soft-starters basicamente reduzem a corrente de partida do 
motor, controlando a tensão.

O controle é feito por Tiristores.

Princípio de Funcionamento

L1

L2

L3

T1

T2

T3

Motor

CHAVE DE PARTIDA SUAVECHAVE DE PARTIDA SUAVE



VantagensVantagens

• Alívio ao motor e à máquina acionada

- Aceleração suave
- Corrente de partida reduzida
- Ausência de picos de corrente
- Ausência de choques de conjugado (solavancos)

• Desgastes reduzidos

- Intervalos de manutenção mais longos
- Maior vida útil do acionamento

• Baixas solicitações na rede

CHAVE DE PARTIDA SUAVECHAVE DE PARTIDA SUAVE



• Colocando em funcionamento

- Alta flexibilidade na adaptação dos parâmetros do motor às 
condições reais de partida da máquina

- Opção de economia de energia quando o motor  trabalha 
com carga parcial ou em vazio

Vantagens (Continuação)Vantagens (Continuação)

CHAVE DE PARTIDA SUAVECHAVE DE PARTIDA SUAVE



CHAVE DE PARTIDA SUAVECHAVE DE PARTIDA SUAVE



CONVERSORES DE FREQCONVERSORES DE FREQÜÜÊNCIAÊNCIA

Motor

InversorRetificador

Circuito
Intermediário

(Link DC)

Controle de tensão e freqControle de tensão e freqüüênciaência



ComparaComparaçção entre alguns os mão entre alguns os méétodos de partidatodos de partida



C
(N.m)

N (rpm)

C
(N.m)

N (rpm)C = C = ctecte

(P.ex.: Correias transportadoras,
bombas de pistão, Elevadores e
Guindastes)

C ~ NC ~ N

(P.ex.: Transportador de fuso,
Calandras, Secadores à rolo)

Tipos característicos de conjugado de cargaTipos característicos de conjugado de carga

Tipos de Carga (Conjugado)

Constante Linear



C
(N.m)

N (rpm)

C
(N.m)

N (rpm)
C ~ N C ~ N 22

(P.ex.: Bombas centrífugas, 
Ventiladores, Centrífugas e
Misturadores)

C ~ 1 / NC ~ 1 / N
(P.ex.: Moinho de bolas, Britadores 
e Bobinadeiras)

Válvula
Aberta

Válvula
Fechada

Tipos característicos de conjugado de cargaTipos característicos de conjugado de carga

Quadrático Hiperbólico

Tipos de Carga (Conjugado)



Aplicações

Dados Necessários Para uma Correta Aplicação:

Características da rede de alimentação:
1. Tensão
2. Freqüência
3. Método de partida

Característica da Carga:
1. Tipo de carga
2. Inércia da carga
3. Curva de conjugado da carga
4. Tipo de acoplamento (direto, polias)
5. Regime da carga
6. Esforços radiais e axiais
7. Potência e polaridade

Características do ambiente:
1. Temperatura (<40ºC)
2. Altitude (<1.000 m)
3. Atmosfera

Características construtivas:
1. Forma construtiva (base, espaço 

para fixação)
2. Sistema de refrigeração
3. Classe de isolamento
4. Sentido de rotação
5. Proteção térmica (sondas)



Considere um motor em funcionamento com as seguintes 
características:

• Motor de indução trifásico, tipo padrão
• 10 cv – Carcaça 132S
• 4 pólos – 1760 rpm
• 220/380 V
• In = 27 A
• Funcionamento durante 6.000 horas/ano

Objetivo: determinar se este motor está operando em 
condições favoráveis de funcionamento. Se não, indicar qual o 
motor adequado para substituí-lo.

EXEMPLO 1: SubstituiEXEMPLO 1: Substituiçção de Motor Standard ão de Motor Standard 
por AR de Menor Potênciapor AR de Menor Potência



1º Passo – O motor foi colocado em funcionamento num regime 
de maior carregamento possível.

2º Passo – Foram medidas as correntes nas três fases.
Ia = 14,7 A – Ib = 15,9 A – Ic = 16,2 A

3º Passo – A média das correntes foi calculada.
Im = (Ia + Ib + Ic)/3 = 15,6 A

4º Passo – A corrente média foi introduzida no gráfico do motor, 
determinando-se o seu carregamento. Estes gráficos podem ser 
obtidos junto aos fabricantes.

EXEMPLO 1EXEMPLO 1



EXEMPLO 1EXEMPLO 1

5º Passo – Marcar a corrente média no eixo vertical Corrente (Ponto I) e 
traçar uma horizontal até interceptar a curva da corrente (Ponto II). A partir 
deste ponto, descer uma vertical até o eixo do carregamento (Ponto III). 



EXEMPLO 1EXEMPLO 1

6º Passo – A partir do ponto II, eleva-se uma vertical interceptando 
as curvas de fator de potência e de rendimento. 



EXEMPLO 1EXEMPLO 1



7º Passo – O cálculo da energia consumida por esse motor é o seguinte:

Energia = (PotMot x Carreg x h x 0,736) / ?

Energia = (10 x 40 x 6.000 x 0,736) / 80 = 22.080 kWh

8º Passo – O motor de 10 cv está operando com um carregamento de 40%. 
A escolha de um motor mais adequado pode ser feita através do cálculo da 
potência real solicitada pela carga.

EXEMPLO 1EXEMPLO 1



Potência Requerida = 10 cv x 0,40 = 4 cv
Motor imediatamente superior: 5 cv. Acionando uma carga de 4 cv 
trabalhará com carregamento de 80% ( 4 cv / 5 cv = 0,8).

Características do novo motor:
Motor de indução trifásico, tipo padrão
5 cv – Carcaça 100L
4 pólos 
1730 rpm
220/380 V
In = 13,6 A
Funcionamento durante 6.000 horas / ano

9º Passo –Repetidos os passos 5, 6 e 7, tomando como ponto de 
partida o carregamento (80%). A corrente será obtida a partir do
gráfico.

EXEMPLO 1EXEMPLO 1



Corrente = 11,5 A   - Rendimento = 83,6%    - FP = 0,80

Energia = (PotMot x Carreg x h x 0,736) / 83,6 = 21.129 kWh
Economia de energia anual: 951 kWh (22.080 – 21.129).

É necessário verificar se consegue partir a carga!

EXEMPLO 1EXEMPLO 1



?Superdimensionamento é comum.

?Manutenção preventiva deve ser realizada pelo nº de horas e 
condições de operação.

?Rendimento é melhor com carga maior que 50% da potência 
nominal.

? Fator de potência é muito baixo com motor em vazio.

?Correção deve ser feita junto aos seus terminais.

Dicas Dicas -- MotoresMotores



 

? Verificar a tensão de alimentação (a plena carga).

? Estudar a possibilidade da utilização de Variadores de 
Velocidade ou Conversor de Freqüência.

? Estudar a possibilidade da utilização de Motores de Alto 
Rendimento.

? Equilibre as correntes elétricas nas três fases;

? Evite motores trabalhando em vazio.

Dicas Dicas -- MotoresMotores



 

?Ajuste os condutores à tensão e à corrente.

? Reexamine o regime de trabalho.

? Instale sistema de proteção adequado.

? Ajuste os sistemas de acionamento de cargas aos motores. 

? Verifique alinhamento de polias.

? Execute balanceamento de polias (para evitar vibrações).

Dicas Dicas -- MotoresMotores



 

? Evite partidas com cargas.

? Evite rebobinamento de motores antigos.

? Verifique os ruídos e as vibrações, eliminando-os 
imediatamente (folga nos mancais).

? Lubrifique, periodicamente, os mancais (aumenta o 
rendimento, diminuindo o consumo).

? Pratique a manutenção preventiva.

? Evite ligar, simultaneamente, motores de grande potência. 

Dicas Dicas -- MotoresMotores


