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CAPÍTULO 1 – Grandezas Elétricas
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: Identificar as principais
grandezas elétricas.

1.1. Estrutura Atômica

A matéria é formada por átomos, os quais por sua vez são
formados por três tipos de partículas: prótons, elétrons e
nêutrons. Os prótons e nêutrons agrupam-se no centro do átomo
formando o núcleo. Os elétrons movem-se em torno do núcleo.
Num átomo o número de elétrons é sempre igual ao número de
prótons. Às vezes um átomo perde ou ganha elétrons; nesse caso
ele passa a se chamar íon.

Fig. 1.1 – Átomo de Hélio

1.2. Carga Elétrica

A quantidade de carga elétrica que um corpo possui é determinada pela diferença
entre o número de prótons e o número de elétrons que o corpo contém. O símbolo que
representa a quantidade de carga elétrica de um corpo é Q, que é expresso numa
unidade chamada de Coulomb (C) - unidade de carga elétrica no Sistema Internacional. A
carga elétrica de um Coulomb negativo, -Q, significa que o corpo contém uma carga de
6,25 x 1018 mais elétrons do que próton.

O mais natural seria dizer que a carga do próton seria uma unidade. No entanto, por
razões históricas, pelo fato de a carga elétrica ter sido definida antes do reconhecimento
do átomo, a carga do próton e a carga do elétron valem:
qp = + 1,6 . 10-19 coulomb = 1,6 . 10-19 C
qE = - 1,6 . 10-19 coulomb = -1,6 . 10-19 C
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1.3. Condutores e Isolantes

Chamamos de condutor elétrico um material que permite a movimentação de
cargas elétricas. Os metais são bons condutores pelo fato de existirem os elétrons livres,
que são os elétrons mais afastados dos núcleos. Eles estão fracamente ligados aos
núcleos e assim movem-se com facilidade. Quando dissolvemos um sal ou um ácido em
água, esta provoca a dissociação das moléculas em íons, os quais podem se movimentar.
Portanto uma solução iônica também é um condutor.

Chamamos de isolante, um material em que a movimentação de cargas elétricas é
muito difícil. Exemplo: a borracha, o vidro, a ebonite.

1.4. Intensidade de Corrente Elétrica (I)

Denominamos de Intensidade de Corrente Elétrica o fluxo ou movimento,
aproximadamente ordenado, dos elétrons.

No estudo da eletrostática e do magnetismo um elétron movendo-se num sentido,
produz o mesmo efeito que um próton movendo-se no sentido oposto.

Assim, no século XIX, os estudiosos acreditavam que eram as cargas elétricas
positivas que se movimentavam, portanto ainda hoje, para alguns cálculos, adotamos o
sentido da corrente elétrica (I) como oposto ao movimento dos elétrons (Fig. 02), e
denominamos de sentido convencional da corrente elétrica. Isto é, dizemos que a
corrente convencional sai do pólo positivo da fonte (+) e entra pelo pólo negativo da pilha
(-).

Fig. 1.2 – Sentido da corrente

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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No Sistema Internacional, a unidade de intensidade de corrente (I) é o ampère (A):

1A  1 AMPÈRE 

1Coulomb C
1
s
Segundo

Instrumento de Medida: Amperímetro - Deve ser ligado em série com a carga a ser
medida, pois possui uma baixista resistência.

1.5. Tensão Elétrica (E, V ou U)
Em virtude da força do seu campo eletrostático, uma carga elétrica é capaz de realizar
trabalho ao deslocar outra carga por atração ou repulsão. A capacidade de uma carga realizar
trabalho é chamada de potencial. Quando a carga for diferente da outra haverá uma diferença de
potencial entre elas, portanto denominamos de diferença de potencial (d.d.p.) ou tensão elétrica.

No Sistema Internacional, a unidade de Tensão Elétrica ou Diferença de Potencial
(E, V, ou U) é o Volt (V):

1V  1Volt 

1 Joule
 1J
C
Coulomb

Instrumento de Medida: Voltímetro - Deve ser ligado em paralelo com a carga a ser
medida, pois possui uma resistência muito alta.

1.6. Resistência Elétrica (R)
Podemos definir Resistência Elétrica (R), como a dificuldade encontrada pela
corrente elétrica, ao percorrer um determinado material.

No Sistema Internacional, a unidade de resistência é o ohm cujo símbolo é .

Há condutores que, mantendo temperatura constante, têm resistência constante.
Nesses casos, o gráfico de U em função de I é retilíneo como indica a figura 1.3.

Esse fato foi observado pelo físico alemão Georg Ohm e por isso, tais condutores
são chamados de ôhmicos.
Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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Em geral, os metais são condutores ôhmicos.

Fig. 1.3 – Condutor ôhmico

Fig. 1.4 - Condutor não ôhmico

Há condutores cuja resistência não é constante, dependendo da tensão aplicada.
Nesses casos o gráfico de U em função de I não é retilíneo, como por exemplo, o caso da
figura 1.4.

Chamamos de resistor, todo condutor cuja única função é transformar a energia
elétrica em energia térmica. É o caso, por exemplo, de um fio metálico. À medida que os
elétrons passam pelo fio, as colisões entre os elétrons e os átomos do metal fazem
aumentar a agitação térmica dos átomos. Um resistor de resistência R é representado
pelo símbolo da figura 1.5.

Fig. 1.5 – Resistor

Instrumento de Medida: Ohmimetro - Deve ser ligado em paralelo com a carga a ser
medida, porém com o circuito desenergizado e desconectado da fonte.

1.7. Condutância (G)
A facilidade que a corrente elétrica encontra, ao percorrer os materiais, é chamada
de condutância. Essa grandeza é representada pela letra (G).

A condutância é o inverso da resistência. A condutância e a resistência elétrica se
manifestam com maior ou menor intensidade nos diversos tipos de materiais. Como a
condutância é o inverso da resistência a sua unidade, de início, foi denominada mho
(inverso de ohm), e representada simbolicamente pela letra grega ômega, também
invertida

. Atualmente, a unidade empregada para medir a condutância é denominada

SIEMENS é representada pela letra S.
Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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1.8. Potência Elétrica (P)

O conceito de potência elétrica é definido como a quantidade de trabalho elétrico
realizado na unidade de tempo.

É a maneira pelo qual medimos o consumo de energia elétrica em um intervalo de
tempo. Sua unidade de medida é o watt, cujo símbolo é “W”.

Temos a potência de um (1) watt, quando 1 ampère, sob uma diferença de
potencial de 1 volt, realiza um trabalho no tempo de 1 segundo.

A potência elétrica (W) é definida como sendo o produto da tensão (E) pela
corrente (I).

Instrumento de Medida: Wattímetro - Deve ser ligado em série e paralelo com a carga a
ser medida, pois o mesmo fará a medição da tensão e da corrente, executa o cálculo e
registra o valor.

No

dia-a-dia,

costuma-se

usar

também

outras

unidades

tais

como

Quilogrâmetro/segundo (Kgm/s), Cavalo-Vapor (CV) e Horse-Power (HP). A seguir, a
transformação de cada uma dessas unidades.

1.8.1. Quilogrâmetro por segundo

É a unidade de potência do antigo Sistema Métrico. O Sistema Internacional de
Unidades (SI) ainda adota esta unidade.

9,8 J/s ou W
1 kgm/s =

1/75 CV
1/76 HP
0,098 kW

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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1.8.2. Cavalo-Vapor (c.v.)

Se você ler uma dessas plaquetas que indicam as características de um motor,
ficará sabendo qual é a sua potência mecânica em c.v. A potência mecânica em c.v., nos
motores elétricos, varia de 1/10 (0,1 c.v.) a 50.000 c.v. e, em certas usinas elétricas, vai a
mais de 100.000 c.v.

Para sua transformação, existe a seguinte relação de equivalência:
736 J/s ou W
1 cv =

75 kgm/s
736/746 HP
0,736 kW

1.8.3. Horse-Power (H.P.)

É a unidade inglesa de potência. Muitos motores apresentam, em suas plaquetas de
características, esta unidade inglesa. Para transformar essa unidade, devemos também
aplicar a regra de três simples.

A sua relação de equivalência com as outras unidades é:
746 J/s ou W
1 HP =

76 kgm/s
746 / 736 HP
0,746 kW

1.9. Múltiplos e Submúltiplos das Grandezas Elétricas

As variações no sistema métrico decimal são de 10 (dez) em 10 vezes:

Unidade - o metro (m)

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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= 1 000 m

Hectômetro (hm) = 1 00 m
Decâmetro (dam) = 10 m
Metro (m)

= 1m

Decímetro (dm)

= 0,1 m

Centímetro (cm)

= 0,01 m

Milímetro (mm)

= 0,001 m

Nas grandezas elétricas as variações são de 1000 em 1000 vezes.

a) Intensidade de Corrente Elétrica (I)

Megampère (MA)

= 1 000 000 A

Quiloampère (KA)

= 1 000 A

Ampère (A)

= 1A

Miliampère (mA)

= 0,001 A

Microampère (A)

= 0,000 001 A

b) Tensão Elétrica (E, U ou V)

Megavolt (MV)
Quilovolt (KV)

= 1 000 000 V
= 1 000 V

Volt (V)

=1V

Milivolt (mV)

= 0,001 V

Microvolt (V)

= 0,000 001 V

c) Resistência Elétrica (R)

Megavolt (M)
Quilohm (K)

= 1 000 000 
= 1 000 

Ohm ()

= 1

Miliohm (m)

= 0,001

Microhm ()

= 0,000 001
Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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d) Potência Elétrica (P)

Megavolt (MW)

= 1 000 000 W

Quilowatt (KW)

= 1 000 W

Watt (W)

= 1W

Miliwatt (mW)

= 0,001 W

Microwatt (W)

= 0,000 001 W

Exercícios Resolvidos:

Converter as unidades:

a) 128 kA _____128000___ A
b) 4,16 mV ____0,00416__ V
c) 1,0  _____0,000001_ 
d) 0,20 kA ____200000___ mA
e) 41 mV _0,000000041__ MV

Exercícios Propostos:
Faça as conversões entre as unidades:

a) 128 µA _________________________________________ A
b) 13,8 KV _________________________________________ V
c) 1,0 µ __________________________________________ 
d) 0,20021 A _______________________________________ µA
e) 4,758 MV ________________________________________ µV
f) 75 A _____________________________________________ MA

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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CAPÍTULO 2 – LEI DE OHM
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes à Lei de Ohm.

2.1. Introdução

O físico e professor universitário alemão George Simon Ohm (1787-1854)
demonstrou experimentalmente que para alguns condutores o quociente entre a tensão
(E) e a corrente (I) era constante e que essa constante é a resistência (R) do resistor.
Essa relação é denominada Lei de Ohm é expressa literalmente de três formas distintas:

Na forma de equação a Lei de Ohm é expressa como:
1. “A corrente em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e
inversamente proporcional à resistência do circuito”.

I

E

R

2. “A resistência em um circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e
inversamente proporcional à corrente do circuito”.

R

E

I

3. “A tensão elétrica em um circuito é diretamente proporcional à resistência pela corrente
desse circuito”.

E  R.I

Exemplos de cálculos através da Lei de Ohm:
Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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R = 12


A

V

?
I=?
I=E/R
I = 60 / 12 => 5 A

60 V

Fig. 2.1 – Circuito Elétrico
Resistor

2.2. Resumo da Lei de Ohm

As relações entre Corrente, Tensão, Resistência e Potência estão todas descritas
no diagrama abaixo. Guardando em mente apenas as duas principais I = E / R e P = E . I
chegaremos facilmente a qualquer de suas derivações:

Fig. 2.2 – Disco de Fórmulas

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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Método prático para obter as fórmulas matemáticas da Lei de Ohm

Fig. 2.3 – Triângulo do REI e PEI
Resistor

Exercícios Resolvidos:

a) Qual o valor da intensidade de corrente elétrica de um circuito, sabendo-se que sua
tensão é de 120 V e a resistência de 30?
Dados: I = ?; E = 120 V; R = 30.
Se, I = E / R, então I = 120 / 30

I=4A

b) Qual o valor da tensão de alimentação de um consumidor cuja resistência é de 20 e
corrente de 3,5 mA?
Dados: E = ?; I = 3500 mA = 3,5A ; R = 20.
Se, E = R x I, então E = 20 x 3,5

E = 70V

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER

14

Fundamentos de Circuitos Elétricos

SENAI-RN

Exercícios Propostos:

Faça as conversões entre as unidades:
a) Uma lâmpada elétrica consome 1,0 A operando num circuito cc de 120 V. Qual a
resistência do filamento da lâmpada?

b) Um aparelho, cuja resistência é de 44 , solicita da fonte uma corrente de 5 A. Qual
a tensão do aparelho?

c) Qual a intensidade de corrente elétrica de um chuveiro elétrico cuja potência é de
4400 W e a tensão de alimentação é de 220 V?

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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CAPÍTULO 3 – CIRCUITOS ELÉTRICOS EM CC
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes circuitos elétricos em corrente contínua.

3.1. Circuitos de Corrente Contínua

Diz-se que uma corrente contínua é constante, se seu gráfico for dado por um
segmento de reta constante, ou seja, não variável. Este tipo de corrente é comumente
encontrado em pilhas e baterias. Quando o fluxo de elétrons mantém constante o seu
sentido ao longo do tempo. É o tipo de energia elétrica muito utilizada pelos circuitos dos
equipamentos eletroeletrônicos. Os terminais das fontes geradoras de corrente contínua
são chamados de pólos, denominados pólo positivo (+) e pólo negativo (-). Isto é, Uma
corrente é considerada contínua quando não altera seu sentido, ou seja, é sempre
positiva ou sempre negativa.

Fig. 3.1 – Gráfico da Corrente Contínua pura

3.1.1. Corrente contínua pulsante

Embora não altere seu sentido as correntes contínuas pulsantes passam
periodicamente por variações, não sendo necessariamente constantes entre duas
medidas em diferentes intervalos de tempo.

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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Fig. 3.2 – Gráfico da Corrente Contínua pulsante

3.2. Circuito Elétrico

Podemos considerar o circuito elétrico como sendo o caminho para a passagem da
corrente elétrica. Para obtermos um circuito completo deveremos ter, no mínimo: uma
chave, uma fonte de energia (bateria), um consumidor (lâmpada) e condutores fechando o
circuito.

Fig. 3.3 – Circuito Elétrico
Elementar

Neste caso em particular, só existe um consumidor (lâmpada), mas na maioria dos
circuitos elétricos encontramos mais consumidores que poderão estar combinados de três
maneiras.


Circuito Série



Circuito Paralelo



Circuito Misto (Série/Paralelo)

3.2.1. Circuito Série

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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Em um circuito série temos os componentes ligados de maneira a existir um único
caminho contínuo para a passagem da corrente elétrica.

Fig. 3.4. - Circuito Série

Os resistores podem ser ligados (associados) de vários modos. Os dois mais
simples são associação em série e associação em paralelo.

3.2.1.1. Circuito Série de Corrente Contínua

A corrente elétrica em um circuito série é a mesma em todos os pontos do circuito,
independente do valor de resistência dos componentes do circuito, enquanto que a tensão
se divide entre os consumidores.

Podemos representar matematicamente a corrente e a tensão da seguinte forma:
It = I1 = I2 = I 3 = ...

Et = E1 + E2 + E3 + ...

Na figura 3.5 temos um exemplo de resistores associados em série. Neste caso
todos os resistores são percorridos pela mesma corrente cuja intensidade é i.

Fig. 3.5. – Associação em Série

A tensão E entre os terminais da associação é igual à soma das tensões entre os
extremos de cada resistor: E = E1 + E2 + E3

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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A resistência total de uma associação em série é obtida matematicamente, através
da fórmula: RT = R1 + R2 + R3 + ... + Rn
Então, considerando os valores de R1 = 3 Ω; R2 = 2 Ω e R3 = 5 Ω podemos
determinar a resistência total, substituindo o “R” pelos valores de cada resistência
componente de associação.

Se: RT = R1 + R2 + R3, então, RT = 3 + 2 + 5

RT = 10 Ω

3.2.2. Circuito Paralelo
O que caracteriza um circuito paralelo é a ligação de seus componentes de tal
forma que exista mais de um caminho para a passagem de corrente elétrica.

Fig. 3.6 - Circuito Paralelo

A corrente elétrica em circuito paralelo se divide em seus consumidores, enquanto
que a tensão em cada componente do circuito paralelo é a mesma da fonte (bateria).
Podemos representar matematicamente a tensão e a corrente da seguinte forma:
Et = E1 = E2 = E3 = ...

It = I1 + I2 + I 3 + ...

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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3.2.2.1. Circuito Paralelo de Corrente Contínua
Na figura 3.6 apresentamos um exemplo de resistores associados em paralelo;
todos suportam a mesma tensão E.

Fig. 3.7 - Circuito Paralelo

O cálculo da resistência equivalente em um circuito paralelo depende do número de
resistores presentes na associação, porque existe mais de uma fórmula para o cálculo da
resistência total.

1º Caso: Para associação de resistores em paralelo com dois resistores, temos a fórmula:

Fig. 3.8 - Circuito Paralelo

Considerando os valores dos seus resistores: R1 = 12Ω e R2 = 6Ω, teremos a
resistência equivalente igual a:

2º Caso: Quando temos uma associação de vários resistores e que estes tiverem o
mesmo valor. Toma-se o valor de um individualmente e divide-se pelo numero deles. R1 =
R2 = R3 = R4 = 20Ω.

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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3º Caso: Quando temos uma associação de vários resistores e que estes possuem
valores diferenciados, através da soma dos inversos de cada resistor, obtém-se o inverso
total.

Exemplo: Considerando os valores dos resistores R1 = 12Ω, R2 = 6Ω, R3 = 4Ω. A
resistência equivalente ou total será.

Ω

3.2.3. Circuito Misto

Chama-se circuito misto, o circuito formado pela combinação de componentes em
série e paralelo.
O comportamento da corrente e da tensão em um circuito misto obedecem as
regras do circuito série e do circuito paralelo, quando analisamos por partes.

Fig. 3.9 - Circuito Misto

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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Exercícios Resolvidos:
a) Dados três resistores com valores de 20 , 30  e 50 , respectivamente. Calcule a
tensão necessária para que uma corrente de 10 A circule pelo circuito série formado pelos
mesmos?
Para o cálculo da tensão precisamos saber o valor da resistência equivalente ou total.
RT = R1 + R2 + R3

RT = 20 + 30 + 50

RT = 100 

Aplicando a lei de Ohm:
E=RxI

E = 100 x 10

E = 1000 V = 1 kV

b) Dois resistores estão ligados em série e alimentados por uma bateria de 12 V. Essa
bateria fornece uma corrente ao circuito de 2 A. considerando que o resistor R 2 possui
uma resistência de 2 . Calcule o valor e a queda de tensão no resistor R1.
Pela Lei de Ohm:

RT = ET / I
RT = 12 / 2 = 6 

RT = R1 + R2

6 = R1 + 2

E1 = R1 x I1

E1 = 4 x 2

R1 = 6 - 2 = 4 
E1 = 8 V

Exercícios Propostos:
1. Um fogão elétrico contém duas resistências iguais de 50  . Determine a resistência
equivalente da associação quando essas resistências forem associadas em série.

2. A intensidade da corrente que atravessa os resistores da figura abaixo vale 0,5 A.
Calcule: a) a resistência equivalente; b) a tensão em cada resistor; c) a tensão total.

R1= 6

R2=2

R3=4
Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER
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CAPÍTULO 4 – CIRCUITOS ELÉTRICOS EM CA
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes circuitos elétricos em Corrente Alternada.

4.1. Circuitos de Corrente Alternada
Quando a corrente elétrica apresenta uma variação de sentido no tempo (período).
Esta variação denominaremos de ciclo completo da corrente alternada, composto por dois
semi-ciclos (semi-ciclo positivo e semi-ciclo negativo). A quantidade de variações (ciclos)
por segundo irá determinar a frequência da corrente, esta é dada em hertz (Hz). Saber a
frequência da corrente alternada que estamos utilizando é muito importante para a correta
utilização dos equipamentos. No Brasil esta frequência é padronizada em 60Hz. Os
terminais das fontes de corrente alternada são denominadas de fase.

Fig. 4.1 - Gráfico da Corrente Alternada

Nos circuitos de CA, devido à existência de Componentes Reativos, a Tensão e a
Corrente podem não atingir ao mesmo tempo os mesmos níveis de amplitude,
apresentando, geralmente, uma diferença temporal. Esta diferença temporal é chamada
Defasagem (Desvio de Fase), f, 0° ≤ f ≤ 90°, e é medida em graus angulares.

Um circuito que somente contenha Resistências é designado por Circuito Resistivo.
Não há defasagem entre a Tensão e a Corrente num Circuito Resistivo, Φ = 0°, Figura
4.2. A Corrente está “Em Fase” com a Tensão.
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Fig. 4.2 - Relação entre a Tensão e a Corrente (V-I) de um Circuito Resistivo

Os capacitores e os indutores são chamados componentes Reativos, na medida
em que a Tensão e a Corrente estão “Desfasadas” entre si. Num indutor, a Tensão está
adiantada de 90° em relação à Corrente, Φ = 90°, Figura 4.3; num capacitor, a Tensão
está atrasada de 90° em relação à Corrente, Φ = -90°, Figura 4.4.

Fig. 4.3 - Relação entre a Tensão e a Corrente (V-I) de um Circuito Indutivo

Fig. 4.4 - Relação entre a Tensão e a Corrente (V-I) de um Circuito Capacitivo

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER

24

Fundamentos de Circuitos Elétricos

SENAI-RN

4.2. Valor Instantâneo de uma CA

O valor da corrente alternada varia continuamente de amplitude. Contudo, é
possível determinar matematicamente o seu valor, num dado instante de tempo. A esse
valor dá-se o nome de: Valor Instantâneo da Corrente Alternada.

4.3. Valor Máximo ou Valor de Pico

É o valor máximo ou valor de pico corresponde á máxima amplitude da corrente. O valor
de pico a pico corresponde a 2 Vmáx. Isto é, Vpp = 2 Vmax

4.4. Valor Eficaz

É o valor de uma corrente alternada que produz um efeito calorífico equivalente ao de
uma corrente contínua.

O valor eficaz ou efetivo é aquele medido pelos instrumentos de bobina móvel e
pode ser calculado pela expressão:
Ief 

Im ax
= 0,707 I máx
2

4.5. Valor Médio

É o cociente entre a área e o tempo, sendo considerada a área contida entre a
forma de onda correspondente e o eixo do tempo, num intervalo de tempo igual a um
período.
Este valor tem certo número de empregos limitados, como por exemplo, nos
aparelhos retificadores de corrente e nas cargas de baterias.

Seu valor médio num semi-ciclo positivo pode ser calculado pela expressão:
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4.6. Circuitos RLC
4.6.1. Resistência em Corrente Alternada

Os resistores atuam sobre a corrente alternada praticamente do mesmo modo que
sobre a contínua. A resistência que um resistor oferece à passagem da corrente elétrica,
contínua ou alternada, é dada por:

Onde:
R = Resistência ()
 = Resistividade do material a 20ºC
L = Comprimento do Material
S = Seção Transversal do material

4.6.2. Capacitância
Capacitância é a grandeza elétrica de um capacitor, determinada pela quantidade
de energia elétrica que pode armazenar através de uma tensão e a quantidade de
corrente alternada que o atravessa numa determinada frequência.

A capacitância é representada pelo símbolo C, e sua unidade é o Farad ( F ). A
figura abaixo representa o símbolo esquemático do capacitor.

Fig. 4.2 – Símbolos de Capacitores

4.6.2.1. Capacitores em Paralelo
Frequentemente os capacitores são colocados em paralelo, como mostra a figura abaixo:
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A capacitância equivalente é dada por:

Ceq = C1 + C2 + C3 + ...+ Cn
4.2.2. Capacitores em Série
Associar capacitores em série diminui a capacitância equivalente. Ver figura do
circuito abaixo:

A capacitância equivalente é dada por:

1
1
1
1
1



 ... 
C Eq C1 C 2 C3
Cn
4.2.3. Reatância Capacitiva

A reatância capacitiva ( XC) é uma medida da oposição que um capacitor apresenta
ao fluxo da corrente. Matematicamente,

XC 
Onde:

1
j C

 XC  - j

1
C

: é a frequência angular, e é dado por  = 2f
f: é a frequência
C: a capacitância
A reatância capacitiva é medida em ohms (  ).
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4.3. Indutância

A indutância é a capacidade de uma bobina em criar o fluxo com determinada
corrente que a percorre causando uma oposição à variação de corrente. A indutância é
representada pelo símbolo L, e sua unidade é o Henry ( H ). A figura abaixo representa o
símbolo esquemático do Indutor:

Fig. 4.3 – Símbolos de Indutores

4.3.1. Indutância em Série

Se indutores são colocados em série, como mostra o esquema a seguir, e não
existe nenhum acoplamento entre seus campos magnéticos ( indutâncias mútuas = 0 ),
então a indutância equivalente é dada por:

LEq = L1 + L2 + ... + Ln
4.3.2. Indutores em Paralelo

Quando indutores são colocados em paralelo e sem acoplamento magnético entre
eles, então a indutância equivalente é dada por:

1
1
1
1


 ... 
L Eq L1 L 2
Ln
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4.3.3. Reatância Indutiva

A reatância indutiva ( XL ) é uma medida da oposição que um indutor apresenta
para uma corrente senoidal. Matematicamente,

XL = 2fL
Onde:
f: é a frequência
L: é a indutância
A reatância indutiva também é medida em ohms (  ).

4.4. Lei de Ohm para Circuitos CA

No caso geral, onde o circuito de oposição à passagem de corrente é uma
combinação de resistências (R), indutâncias (L) e capacitâncias (C), chamamos o efeito
resultante desses elementos de impedância do circuito. A impedância é representada pelo
símbolo Z, e é medida em ohms e tem amplitude e direção.

Então aplicando a Lei de Ohm para um circuito com uma impedância Z, podemos
obter as seguintes relações:

A impedância Z é expressa em função dos componentes R, L e C. E algumas das
maneiras de representá-la são:
 Forma Retangular

Z = R + JX

 Forma Polar

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER

29

Fundamentos de Circuitos Elétricos

SENAI-RN

Onde:

Z : é o módulo da impedância, dado por

 : é a fase da impedância , dado por

Z  R2  X2

  tan -1

X
R

4.5. Defasagem entre Corrente e Tensão

A corrente alternada e a tensão variam em ambos os sentidos durante um
determinado intervalo de tempo, descrevendo um ciclo. Representando graficamente esta
variação, obtemos uma onda para a corrente e outra para a tensão. Os alternadores,
fontes geradores de c.a, são máquinas rotativas; por analogia a elas, o ciclo é dividido em
360º, representando uma circunferência retificadora. Os valores instantâneos da corrente,
ou da tensão, durante um ciclo, podem ser representados pelas projeções do raio de um
circulo, em suas diversas posições.

FIG. 4.3 – Defasagem entre tensão e Corrente

Desse modo, podemos representar a tensão e a corrente alternada por segmentos
de reta proporcionais aos seus valores instantâneos. Esta representação é denominada
geométrica. É muito usada pela facilidade que apresenta.
Os valores máximos da corrente e da tensão durante um ciclo podem ou não
coincidir.
Quando coincidem diz-se que ambas estão em fase.
Se não coincidem, estão defasadas. a diferença em graus, entre os instantes em
que ocorrem os valores máximos da corrente e da tensão chama-se ângulo de fase ( φ ).
Quando a corrente e a tensão estão defasadas pode ocorrer que a corrente esteja
adiantada ou atrasada em relação à tensão. Ao coseno do ângulo da fase dá-se o nome
de fator de potência.
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A corrente alternada, passando através de um resistor estará em fase com a
tensão, isto é, o ângulo da fase é nulo (φ = 0º). A este fato dá-se o nome de efeito
resistivo ou ôhmico puro.

FIG. 4.4 – Defasagem entre tensão e Corrente

Se passar por um indutor, devido ao fenômeno de auto-indução da bobina, a
corrente estará atrasada em relação à tensão de um ângulo de 90º (φ = 90º); temos,
então, um efeito indutivo.
Num capacitor, a corrente se adianta da tensão de 90º.
O efeito é capacitivo.
4.6. Corrente alternada e tensão trifásica

Quando uma linha é formada por três condutores com as tensões entre um e outro
igual, porém defasadas de 120º, temos uma rede trifásica. A representação da corrente
alternada ou tensão trifásica é a que se vê nas figuras abaixo.

FIG. 4.5 – Corrente Alternada Trifásica

Quando ligamos a uma linha trifásica três fontes receptoras, ou três elementos de
uma fonte receptora, temos um circuito trifásico. Conforme a maneira de efetuarmos as
ligações temos um circuito estrela ou triângulo (Y ou ∆).
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4.6.1. Circuito estrela ou Y

As três extremidades dos finais dos elementos são ligadas entre si, e as três
iniciais à linha. Como se pode ver na figura abaixo, a corrente que passa pela linha, é a
mesma que passa pelos elementos, isto é, à corrente de linhas é igual à corrente de fase
(IL = IF).

FIG. 4.6 – Ligação estrela

O ponto comum aos três elementos chama-se neutro.

Se deste ponto se tira um condutor, temos o condutor neutro, que em geral é ligado
a terra.
A tensão aplicada a cada elemento (entre condutores de fase e neutro) é chamada
tensão de fase e a entre dois condutores de fase tensão de linha.

A relação entre elas é:

4.6.2. Circuito triângulo ou delta

A extremidade final de um elemento é ligada à inicial do outro, de modo que os três
fiquem dispostos eletricamente, segundo os lados de um triângulo equilátero. Os vértices
são ligados à linha.

Temos que:

FIG. 4.7 – Ligação triangulo
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Exercícios Resolvidos

1. Defina os termos: tensão de linha e tensão de fase?
Tensão de Linha – é a tensão medida na entrada ou entre duas fases.
Tensão de fase – é a tensão medida na bobina ou entre fase e neutro.

2. Calcule a tensão de fase de um gerador trifásico fechado em estrela, sabendo-se
que a tensão de linha é de 220 V.
E F = E L / 3

EF = 220 / 1,732

EF = 127 V

Exercícios Proposto
1. Num sistema em estrela a tensão de linha é 380 V e a corrente de fase é 30 A.
Calcule a tensão de fase e a corrente de linha.

2. Calcule as tensões e as correntes de linha e fase do circuito.

127 V

0,5 A

3. Em uma ligação triângulo, com tensão medida em uma bobina 380 V, encontre o
valor da tensão na rede.
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CAPÍTULO 5 – ELETROMAGNETISMO E CIRCUITOS MAGNÉTICOS
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes eletromagnetismo e circuitos magnéticos.

5.1. Magnetismo
O magnetismo é um fenômeno de atração exercido por certos materiais sobre
outros, mais especificamente sobre o FERRO.
5.2. Origem do Magnetismo
O magnetismo está presente nos ímãs naturais, magnetita e nos ímãs artificiais,
tem origem na estrutura atômica da matéria, através da ordenação dos átomos
componentes em uma só direção.
Nestes átomos os últimos elétrons apresentam o mesmo
sentido de rotação produzindo um pequeno campo
ÍMÃ

magnético que somada ao conjunto de átomos forma o
ímã. O ímã é o conjunto de pequenos átomos-ímãs

5.3. Ímã:
São considerados ímãs, todos os materiais que apresentam a propriedade do
magnetismo. Estes podem ser ímãs naturais ou ímãs artificiais.

Os ímãs apresentam pólos de atração magnética, responsáveis pelo seu poder de
atração, são os pólos: NORTE e SUL. Estes pólos magnéticos são inseparáveis, pólos
iguais se repelem e pólos diferentes se atraem.
atração

N

S

N

repulsão

S

N

S

S

N

Fig. 5.1 – Propriedades dos Imãs
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A terra é um grande ímã natural e o giro dos ímãs em
direção ao norte é causado pelo magnetismo da terra. O pólo
norte geográfico da terra é na realidade o pólo sul magnético e

o

pólo sul geográfico é o pólo norte magnético. Esta é a razão
pelo qual o pólo norte da agulha de uma bússola aponta
sempre para o pólo sul geográfico
Fig. 5.2 – Terra, Imã Natural

5.4. Inseparabilidade dos pólos

Se um ímã for quebrado em três partes, por exemplo, cada uma destas partes
constituirá um novo ímã.

Fig. 5.3 – Inseparabilidade dos pólos

5.5. Campo Magnético
É o espaço compreendido entre dois pólos magnéticos, onde atuam as linhas de
força magnética.

N

S

Fig. 5.4 – Campo Magnético

5.6. Linhas de Força

São forças invisíveis que se dispõem num ímã em forma de linhas. Estas linhas se
tornam visíveis quando se realizam experiências utilizando limalha de ferro. Num ímã o
sentido externo das linhas de força é sempre do pólo NORTE para o pólo SUL, estas
linhas não se cruzam.
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5.7. Fluxo de Indução Magnética

Representa a quantidade de linhas de força em um ímã.
Unidades: Maxwell ( Mx ) e Weber ( Wb )
Equivalência: 1 Mx = 10-8 Wb
Símbolo de Fluxo de indução =  ( lê-se fi )

5.8. Densidade de um Campo Magnético

Equivale ao número de linhas de força por cm² de seção
Unidades: Tesla ( T ) e Gauss ( G )
Equivalência: 1 G = 10-4

T

5.9. Símbolo da Densidade de um campo magnético ( B )
Densidade é igual a razão entre o fluxo magnético e seção do material :

S

B =
H

N
Fluxo
Interno de
Linhas de
Força

S

Fluxo
Externo
de
Linhas
de Força

N
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5.10. Materiais no Campo Magnético

5.10.1. Substâncias Ferromagnéticas: Imantam-se no mesmo sentido do campo
magnético, concentram as linhas de força. Ex: Ferro, aço, níquel
5.10.2. Substâncias Paramagnéticas: Imantam-se de forma pouco intensa, ou
praticamente não sofrem ação do campo magnético. Ex: Alumínio, estanho e ar.
5.10.3. Substâncias Diamagnéticas: Enfraquecem o campo magnético, imantam-se em
sentido contrário ao do campo magnético, distorcendo as linhas de força. Ex: Cobre, ouro,
chumbo e zinco.

5.11. Eletromagnetismo

Ao verificarmos um condutor percorrido por uma corrente elétrica, constatamos que
nele existe um fluxo orientado de elétrons, desta forma admitimos que exista um
movimento orientado de elétrons neste condutor. No caso do condutor existe também um
movimento de elétrons, que por sua vez também produzirá um campo magnético.
Desta forma constatamos que: “A corrente elétrica produz um campo magnético
denominado CAMPO ELETROMAGNETICO”.

O eletromagnetismo representa o magnetismo produzido pela passagem da
corrente elétrica em um condutor, ou circuito elétrico:

FIG. 5.4 – Campo
Eletromagnético
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5.11.1. Campo Magnético em Condutores

5.11.1.1. Linhas de força

As linhas de força situam-se em torno do condutor num plano a 90º em relação ao
seu comprimento. Como o caminho da corrente é paralelo ao condutor, podemos concluir
que:
As linhas de força magnética estão a 90º em relação ao caminho da corrente.

Fig. 5.5 – Campo Eletromagnético

No circuito constatamos o sentido das linhas de força magnética nas posições indicadas
pela bússola

Fig. 5.6 – Campo Eletromagnético

Lembre-se que, na bússola, os pólos são conforme a figura.

N

S

A bússola indica o sentido das linhas de força.

Vamos agora inverter o sentido da corrente.

O sentido das linhas de força também será invertido.

Então, podemos concluir que:
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Invertendo-se o sentido da corrente também se inverte o sentido das linhas de força.

Fig. 5.7 – Campo Eletromagnético

5.11.1.2. Regra do Saca-Rolha
Compare o sentido da corrente e das linhas de força com o sentido de penetração
e sentido de giro do saca-rolha.

Fig. 5.8 – Regra do saca-rolha

O sentido de penetração corresponde ao sentido da corrente elétrica.
O sentido de giro corresponde ao sentido das linhas de força.

5.11.1.3. Campo Magnético em Bobinas

O que ocorrerá, se enrolarmos o condutor, formando uma volta ou espira?
Vejamos:

Fig. 5.9 – Condutor com espira
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As linhas de força magnética formam um circuito magnético passando pelo interior
da espira.

As linhas de força passam por dentro da espira e retornam por fora.
Observe que as linhas de força se unem e formam um único campo magnético.
SOLENÓIDE é o conjunto de espiras com uma só camada.

Fig. 5.10 – Bobina (solenóide)

No solenóide continua ocorrendo o fenômeno da formação de um único campo
magnético. Cada espira contribui com uma parcela para a composição do campo
magnético.
Assim, as linhas de força atuarão, no solenóide, da mesma maneira que agem nos
ímãs.

5.11.1.3. Bobinas

Nas bobinas o campo magnético é maior que o formado no solenóide.

N

S
Fig. 5.11 – Bobina

Pois a bobina é constituída de diversos solenóides, sobrepostos em camadas
sucessivas. Ela tem maior número de espiras.
Se no solenóide formar-se um único campo magnético, também na bobina existirá
um só campo magnético.

Porém, na bobina se somam os campos das diversas camadas, constituindo um
campo magnético de maior intensidade que a do solenóide.
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5.11.1.4. Os pólos magnéticos numa bobina

Nos aparelhos elétricos, muitas vezes torna-se necessário saber qual o sentido do
campo magnético, isto é, onde ficam os pólos Norte e Sul.

Outras vezes é preciso saber qual o sentido da corrente.
Por isso precisamos saber:
Como determinar os pólos Norte e Sul pelo sentido da corrente elétrica no
solenóide ou bobina.

Vamos ver como podemos determinar os Pólos

N e S nos

eletroímãs.
Fig. 5.11 – Bobina

Para determinar os pólos N e S, aplicamos a:
5.11.1.5. Regra da Mão Direita
Para aplicar a regra da mão direita é fundamental que se observe dois fatores:
1º Fator : O sentido das espiras no solenóide ou bobina
2º Fator : O sentido da corrente, ou a entrada e a saída da corrente.

Vamos ver agora como é a regra da mão direita, observe as figuras abaixo:

Fig. 5.12 – Regra da Mão direita

Note que há corrente circulando na bobina: portanto, há campo magnético.
Perceba que:

1. As pontas dos dedos indicam o sentido da corrente.
2. Dedo polegar indica o pólo Norte.
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Exercícios Resolvidos
1. Defina o que vem a ser imã.

R - São materiais que apresentam a propriedade do magnetismo.

2. O que é um campo magnético?

R - São forças invisíveis que se dispõem num ímã em forma de linhas.

Exercícios Proposto

1. Baseando-se nas propriedades de um imã, o que acontece quando aproximamos
dois imãs com pólos iguais?

2. O que são linhas de força?

3. Descreva as diferenças entre substâncias ferromagnéticas e diamagnéticas.
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CAPÍTULO 6 – TRANSFORMADORES
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes Transformadores.

6.1. Introdução

Transformador é uma máquina elétrica estática, sem partes móveis, no qual por
meio do fenômeno da indução eletromagnética, ocorre transferência de energia elétrica
de um ou mais circuitos primários para outros circuitos secundários, mantendo a mesma
frequência, porém com tensões e intensidades de corrente diferentes.

Fig. 6.1 – Transformadores de Potência

Os transformadores são fabricados para serem usados em circuitos monofásicos,
bifásicos e trifásicos e podemos classificá-los em transformadores abaixadores e
elevadores. Os abaixadores transformam tensões de um determinado valor para outros
mais baixos e os elevadores fazem o inverso, ou seja, recebem tensões de um

220 V

220 V

Transformador
Abaixador

110 V

Transformador
Elevador

determinado valor e elevam para outros mais altos.

110 V

Fig. 6.2 – Transformadores Elevadores e Abaixadores
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6.3. Aspectos Construtivos
Os transformadores são constituídos, basicamente por: Núcleo e Enrolamentos.

Núcleo: Confeccionado com chapas de Aço-Silicio laminado, empilhadas e
prensadas, as quais apresentam permeabilidades magnéticas elevadas. São uitlizadas
para diminuir o aquecimento utilizando-se ferro silicoso laminado para a construção do
núcleo.

Fig. 6.3 – Tipos de Lâminas dos Transformadores

Enrolamentos: Confeccionados com material condutor de alta condutividade,
normalmente cobre, envernizados e isolados do núcleo.

Os enrolamentos do transformador são diferentes. O lado 1, normalmente
denominado “primário”, apresenta N1 espiras e o do lado 2, denominado “secundário”,
possui N2 espiras.

Fig. 6.4 – Transformadores
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6.4. Princípio de Funcionamento

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

Fig. 6.3 – Campo magnético de um Transformador

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

Fig. 6.4 – Campo magnético de um Transformador 2

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

Fig. 6.5 – Campo magnético de um Transformador 3

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.

Fig. 6.6 – Campo magnético de um Transformador 4
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É importante observar que as bobinas primárias e secundárias 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 bobinado primário é totalmente independente do bobinado secundário, isto é,
não há nenhuma ligação elétrica entre elas. Os dois bobinados são montadas no mesmo
núcleo, ou seja, no mesmo circuito magnético.

É dessa forma que funcionam os trafos em geral, sendo este o caso do trafo para o
circuito de comandos que possui um enrolamento para o primário e um para o secundário.
Quando este trafo é fabricado para várias tensões, há indicação na placa de como
conectar os enrolamentos, associando-os de tal forma que atendam à tensão desejada.

Fig. 6.7 – Transformador básico
Fonte: directindustry.es

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.
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As figuras a seguir ilustram o efeito provocado pela colocação do núcleo no
transformador.

Fig. 6.8 – Transformador com e sem núcleo magnético

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.

Os núcleos são laminados e isolados para evitar as perdas por histerese e pelas
correntes parasitas denominadas de “perda de ferro”. São encontrados em duas formas,
mais comumente usados que são: núcleo de coluna ou anel e núcleo encouraçado.

Fig. 6.10 – Tipos de núcleos de Transformadores

O núcleo constitui o circuito magnético do transformador formado por laminados,
construídos em chapas metálicas de aço silício, que possui a propriedade de perder o
magnetismo, logo após o desligamento da bobina e se magnetizar, imediatamente, após o
ligamento da mesma.

Como a corrente alternada possui intensidade variável, ela pode ser aproveitada para
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produzir indução através de um núcleo de ferro, como indicado na figura a seguir.

Fig. 6.11 – Relação de Transformação

Cada vez que a corrente no enrolamento C1 varia, o fluxo magnético que percorre o
núcleo também varia e assim gera corrente induzida no enrolamento C 2, situado em outra
porção deste núcleo.

Nestas condições, vemos que a freqüência da corrente induzida é igual à
frequência da corrente indutora. No entanto, a relação entre a corrente induzida e a
corrente indutora é dada por:

I1 n 2

I 2 n1
Onde:

n1: é o número de espiras do enrolamento primário;
n2: é o número de espiras do enrolamento secundário;
Como a potência empregada pela corrente no primário P 1 = E1 x I1 deve ser igual à

obtida no secundário P2 = E2 x I2, obtemos a seguinte relação:

E1 n 1

E2 n2
Símbolos empregados para representar o transformador, segundo a norma ABNT.

Fig. 6.12 - Transformadores_Simbologia

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER

48

Fundamentos de Circuitos Elétricos

SENAI-RN

6.5. Transformadores com mais de um secundário

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

Fig. 6.13 – Transformador com secundário Múltiplo

Estes tipos de transformadores são muito utilizados em equipamentos eletrônicos.

6.6. Autotransformadores (autotrafos).

São transformadores que diferem dos outros na parte construtiva sendo
semelhantes, no entanto, em funcionamento. Possuem uma parte do enrolamento
servindo em comum, tanto ao primário, como ao secundário. Isto quer dizer que, do início
até o fim de uma das bobinas, temos o enrolamento primário de onde são retirados alguns
“TAPS” intermediários, em relação ao final da bobina, São chamados de secundários do
autotrafo.

Fig. 6.14 – Autotransformador monofásico e trifásico
Múltiplo

De um modo geral, os autotrafos podem ser: monofásicos, bifásicos ou trifásicos.
Sua utilização oferece vantagens com relação aos transformadores de dois enrolamentos
separados, como por exemplo: economia de fio no bobinamento, economia de núcleo
(aço silício), economia de espaço, melhor rendimento, etc. Como desvantagens podemos
citar o fato, de que os autotrafos não possuem enrolamentos completamente isolados e
separados.
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6.6.1. Símbolo Geral do Autotrafo

Fig. 6.15 – Autotransformador - Simbologia



No AUTOTRAFO, parte do enrolamento primário é o mesmo utilizado para o
secundário.

Exercícios Resolvidos

1. Calcule o número de espiras do secundário de um transformador, sabendo-se que
a tensão de entrada é 220 V, a tensão de saída é 24 V e o número de espiaras do
primário são 370 espiras. Considere a potência do primário igual a do secundário.

Se: E1 / E2 = N1 / N2 e E1=220 V, E2=24 V e N1 = 370 esp.
Então: 220 / 24 = 370 / N2
220 N2 = 8800

N2 = 8800 / 220 = 40,36 esp.

2. Qual a função do núcleo em um transformador?

R - Diminuir a dispersão do campo magnético, fazendo com que o bobinado
induzido seja cortado pelo maior número de linhas magnéticas possível, obtendo
uma melhor transferência de energia entre primário e secundário.

Exercícios Proposto

1. Defina o que vem a ser Transformador.

2. Qual a diferença básica entre transformador e autotransformador?
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CAPÍTULO 7 – PRINCÍPIOS DA CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DA ENERGIA
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e utilizar os
Princípios da Conversão Eletromecânica da Energia.

7.1. Introdução

A conversão eletromecânica da energia envolve a troca de energias entre um
sistema mecânico e um sistema elétrico através de um campo de acoplamento, que pode
ser de origem elétrica ou magnética.

O fato de todos os dispositivos eletromecânicos integrarem componentes
classificados como elétricos e componentes classificados como mecânicos, não implica
que os componentes elétricos e mecânicos possam estar sempre separados fisicamente
e operar independentemente uns dos outros.

A energia é recebida ou fornecida por aqueles componentes, dependendo da
natureza e da aplicação de um equipamento em particular. O processo de conversão de
energia eletromecânica também abarca normalmente o armazenamento e a transferência
de energia elétrica. Um dos objetivos da eletromecânica é justamente o estudo dos
princípios de conversão de energia eletromecânica, bem como o desenvolvimento de
modelos para os componentes de sistemas eletromecânicos.

A conversão eletromecânica de energia consiste da combinação de diversas
ciências com aspectos do âmbito da eletrotécnica e mecânica. Basicamente, se direciona
ao estudo dos princípios processos de conversão de energia elétrica em mecânica e viceversa.

A conversão eletromecânica se apresenta em várias categorias, tais como:
Transdutores, Atuadores, Motores e Geradores.
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Transdutores são dispositivos que tomam uma forma de energia e a convertem em
outra (geradores, eletroímãs, alto-falantes, microfones, vibradores, etc.). No processo de
conversão, a energia mecânica é convertida para forma elétrica devido as facilidade de
transmissão e processamento.

FIG. 7.1 – transdutores eletromecânicos

Um transdutor pode ser dividido em três partes: elétrica, mecânica e
eletromecânica propriamente dita. Os dispositivos que realizam a conversão de energia
também podem ser classificados, segundo o número de campos envolvidos, em:
O Dispositivos de excitação única - desenvolvem forças de impulso não–
controladas. ex.: relés, solenóides, atuadores diversos.
O Dispositivos de 2 ou mais caminhos de excitação – desenvolvem forças
proporcionais a sinais elétricos e sinais proporcionais às forças e velocidades.
ex.: aerogeradores.

Fig. 7.2 – transdutores de excitação única e dupla

Atuadores são dispositivos que produzem força. Como exemplos têm-se os relés,
eletroímãs, motores de passo, etc.

A terceira categoria de dispositivos inclui equipamentos de conversão contínua de
energia, tais como motores e geradores.

Enquanto que no dimensionamento dos transdutores e atuadores, a preocupação
principal é a fidelidade, no grupo dos motores e geradores a principal preocupação é o
rendimento.
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Isto é compreendido pela natureza diferente da sua aplicação. Em princípio os
dispositivos são reversíveis, isto é, os atuadores poderem funcionar como atuadores ou
transdutores e os motores como motores ou geradores. Contudo, deve referir-se que nas
aplicações raramente esta reversibilidade é utilizada.

7.2. Princípio da Conservação de Energia

O princípio da conservação de energia afirma que esta não é criada nem destruída,
apenas muda de forma. Este princípio constitui uma ferramenta conveniente para
determinar as características do acoplamento eletromecânico. É também necessário ter
em atenção às leis do campo elétrico e magnético, as leis dos circuitos elétricos e
magnéticos, e a mecânica newtoniana.

Como as frequências e velocidades são relativamente baixas comparadas com a
velocidade da luz, pode admitir-se a presença de regimes em que o campo é quase
estacionário, sendo a radiação eletromagnética desprezível. Assim, a conversão
eletromecânica de energia envolve energia em quatro formas e o princípio de
conservação de energia leva à seguinte relação entre essas formas:

Essa equação é aplicável a todo dispositivo de conversão eletromecânica de
energia, com valores positivos para a disponibilidade da energia na forma elétrica. Está
escrita na convenção motor. Nesta convenção todas as parcelas têm valores positivos em
função de um motor.

Em relação a um gerador esta equação continua a ter validade, mas as parcelas
referentes à energia elétrica e mecânica tomam valores negativos. Para o estudo deste
tipo de funcionamento (gerador), é mais fácil utilizar a mesma expressão, porém escrita
na convenção para gerador.
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A conversão irreversível de energia em calor tem três causas:

1. Perdas por efeito de Joule nas resistências dos enrolamentos que constituem
parte dos dispositivos. Estas perdas são frequentemente chamadas de perdas
no cobre.

2. Parte da potência mecânica desenvolvida pelo dispositivo é absorvida no atrito e
ventilação e então convertida em calor. Estas perdas são chamadas de perdas
mecânicas.
3. Perdas magnéticas (em dispositivos magnéticos) ou dielétricas (em dispositivos
elétricos). Estas perdas estão associadas ao campo de acoplamento.

7.3. Divisão dos dispositivos de conversão de acordo com a função
o Dispositivos para medição e controle (transdutores): Dispositivos de 2 ou mais
caminhos de excitação. Desenvolvem forças proporcionais a sinais elétricos e
sinais proporcionais à forças e velocidades. Geralmente funcionam em ondições
lineares (saída proporcional a entrada), com sinais relativamente pequenos. Ex:
Motores de conjugado, microfones, fonocaptadores, alto-falantes.
o Dispositivos que produzem força: Desenvolvem forças de impulso não
controladas. Ex: Atuadores à solenóides, relés, eletroímãs.
o Dispositivos para contínua conversão de energia: Dispositivos de potência. Ex:
Motores e geradores.

7.4. Balanço de Energia

A conversão eletromecânica de energia envolve normalmente quatro (04) formas
de energia:
1 - Elétrica;
2 - Mecânica;
3 - Magnética;
4 - Térmica.
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As leis que determinam as relações características do acoplamento eletromecânico
são:
o Princípio da conservação de energia;
o Leis dos circuitos elétricos;
o Leis do campo elétrico e magnético;
o Leis de Newton da mecânica.

O balanço de energia segue o Princípio da conservação de energia e é aplicável a
todos os dispositivos de conversão de energia.

Fig. 7.3 – Diagrama do balanço de energia

Princípios da Conversão Eletromecânica de Energia

Fig. 7.4 – conversão de energia

O fato de a energia no campo de acoplamento ter uma tendência de liberar-se,
realizando trabalho, é a razão da existência do acoplamento entre sistema elétrico e o
sistema mecânico.
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Exercícios Resolvidos:

1. Relacione

quatro

entres

as

diversas

categorias

em

que

a

conversão

eletromecânica se apresenta.
R - Transdutores, Atuadores, Motores e Geradores.

2. Qual a premissa básica do princípio da conservação de energia?
R – A energia não é criada nem destruída, apenas muda de forma.

3. Defina o que vem a ser Transdutores.
R - São dispositivos que tomam uma forma de energia e a convertem em outra isto
é, a energia mecânica é convertida para forma elétrica.

Exercícios Propostos:

1. Quais as formas de energia que geralmente são utilizadas na conversão
eletromecânica de energia?

2. Represente a relação existente entre as quatro formas de energia relativas à
conversão eletromecânica de energia?

3. Represente a expressão associada à conversão eletromecânica de energia
quando relacionada a um gerador?
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CAPÍTULO 8 – MÁQUINAS ELÉTRICAS ROTATIVAS
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e realizar
cálculos referentes aos principais tipos de máquinas elétricas rotativas.

8.1. Introdução
O motor é um elemento de trabalho que converte energia elétrica em energia
mecânica de rotação. O gerador é uma máquina que converte energia mecânica de
rotação em energia elétrica.

Num motor elétrico, distinguem-se essencialmente duas peças: o estator, conjunto
de elementos fixados à carcaça da máquina, e o rotor, conjunto de elementos fixados em
torno do eixo, internamente ao estator.

O que distingue uma máquina elétrica na sua operação como motor ou gerador é o
sentido do percurso da energia através dela. Assim podemos dizer que o estudo de
máquinas elétricas será válido para os motores e para os geradores.

As máquinas elétricas rotativas possuem praticamente os mesmos elementos
principais, porém com diferenças importantes entre eles. Às vezes a bobina de armadura
está no estator e não no rotor, o mesmo acontecendo com a bobina de campo. Outras
não possuem escovas, outros ainda não possuem bobina de armadura, e assim por
diante. Porém, os nomes dados aos componentes da máquina são gerais e valem para a
maioria das máquinas elétricas.

8.2. Conceitos Elementares

As máquinas elétricas rotativas são equipamentos destinados a converter energia
mecânica em energia elétrica, ou vice-versa. No primeiro caso elas recebem o nome de
motores elétricos e, no segundo, geradores elétricos. O processo de conversão se realiza
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por meio dos fenômenos estudados e consolidados pelas leis fundamentais da
eletricidade e do magnetismo:
- Lei da indução eletromagnética, Lenz-Faraday;
- Lei do circuito elétrico, lei de Kirchhoff;
- Lei circuital do campo magnético, lei de Ampère;
- Lei da força atuante sobre condutor situado em um campo magnético, lei de BiotSavart.

As máquinas elétricas são projetadas e construídas de forma tal a realizarem com
a máxima facilidade e eficiência possíveis o processo de conversão. Elas possuem,
basicamente duas partes: uma parte que é fixada ao solo ou a alguma outra superfície,
chamada de estator e uma parte móvel montada sobre um eixo, alojada no interior do
estator de forma a permitir sua rotação, chamada rotor.

Fig. 8.1 - Motor Elétrico Trifásico Fonte: weg.com.br

O rotor é composto de:

1 - Eixo da Armadura: responsável pela transmissão de energia mecânica para fora
do motor, pelo suporte dos elementos internos do rotor e pela fixação ao
estator, por meio de rolamentos e mancais.
2 - Núcleo da Armadura: composta de lâminas de Fe-Si, isoladas umas das outras,
com ranhuras axiais na sua periferia para a colocação dos enrolamentos da
armadura.
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3 - Enrolamento da Armadura: São bobinas isoladas entre si e eletricamente
ligadas ao comutador.
4 - Comutador: consiste de uma anel com segmentos de cobre isolados entre si, e
eletricamente conectados às bobinas do enrolamento da armadura.

O estator é composto de:

1 - Carcaça: serve de suporte ao rotor, aos pólos e de fechamento de caminho
magnético.
2 - Enrolamento de campo: são bobinas que geram um campo magnético intenso
nos pólos.
3 - Pólos ou sapatas polares: distribui o fluxo magnético produzido pela bobinas de
campo.
4 - Escovas: são barras de carvão e grafite que estão em contato permanente com
o comutador.

8.3. Princípio de funcionamento

A diferença entre uma máquina elétrica na sua operação com o motor ou gerador é
o sentido do percurso da energia através dela: no gerador, energia mecânica “entra” na
máquina pelo eixo do rotor, atravessa, por meio do fluxo magnético, o espaço estreito
existente entre o rotor e o estator chamado entreferro, é convertida em energia elétrica e
“sai” pelos terminais do estator. No motor elétrico é exatamente o contrário: energia
elétrica “entra” na máquina pelos terminais do estator, atravessa o entreferro, é convertida
em energia mecânica disponível no eixo do rotor. Assim, uma primeira e importante
qualidade das máquinas elétricas rotativas é que uma mesma máquina pode operar como
motor ou como gerador.

Quanto à natureza da corrente, as máquinas elétricas podem ser de corrente
contínua (CC) ou de corrente alternada (CA). Os campos de aplicação dessas máquinas
são distintos como será mostrado posteriormente, mas os princípios que governam os
seus desempenhos são os mesmos, havendo apenas algumas particularidades de
natureza construtiva que as diferenciam.
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A lei de Lenz-Faraday descreve, sob os pontos de vista quantitativo e de sentido, a
indução de tensões produzidas por um fluxo magnético que varia no tempo. A conversão
eletromecânica da energia ocorre quando a variação do fluxo magnético é provocada por
um movimento mecânico rotativo. Nas máquinas elétricas rotativas, as tensões são
induzidas em grupos de bobinas que estão ligadas entre si segundo uma determinada
ordem, formando os enrolamentos, basicamente, de três maneiras:

1ª) Fazendo girar um campo magnético constante (imã permanente ou criado por
corrente contínua) de forma que as linhas de força do campo enlacem as bobinas. O
enrolamento se encontra montado na parte fixa da maquina denominada armadura ou
estator e o fluxo magnético é criado na parte rotativa denominada rotor. Os geradores
síncronos são exemplos típicos desta montagem.

2ª) A armadura e o seu enrolamento giram, enquanto o campo magnético
constante produzido por imã permanente ou por corrente contínua é montado na parte
fixa da máquina. O enrolamento da armadura é enlaçado no seu movimento rotativo pelas
linhas de força do fluxo magnético. As máquinas de corrente contínua são construídas
segundo esse modelo.

3ª) O enrolamento da armadura está montado no estator e é alimentado por
corrente alternada capaz de criar um campo girante no espaço. O fluxo desse campo
enlaça o enrolamento montado no rotor, nele induzindo tensões e correntes. As máquinas
de indução constituem o exemplo típico desta montagem.

Tanto as bobinas da armadura quanto as do rotor são enroladas sobre núcleos de
ferro que reduzem a relutância magnética ao fluxo que as enlaça. Devido ao ferro da
armadura ser submetido também às variações do fluxo magnético, nele, por sua vez, são
induzidas correntes que não contribuem para o desempenho da máquina, pelo contrário,
são perdas que aquecem a máquina e afetam o seu rendimento. Os núcleos são
montados como pacotes de chapas de aço de espessura reduzida que diminuem os
efeitos dessas correntes chamadas correntes de Foucault ou correntes parasitas. O
espaço entre o rotor e a armadura ou estator é chamado de entreferro e, por ser de ar,
nele se concentra a maior parte da relutância do circuito magnético no interior da
máquina.
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De forma geral os motores elétricos são classificados em:
- Motores de Corrente Contínua
- Motores Série;
- Motores Paralelo;
- Motores Composto ou Misto.

- Motores de Corrente Alternada
- Motores Síncronos;
- Motores Assíncronos (indução).

- Motores Especiais
- Servomotores;
- Motores de Passo;
- Universais.

Todo motor apresenta suas principais características elétricas escrita sobre o
mesmo ou em uma placa de identificação. Os principais dados elétricos são: tipo de
motor, tensão nominal, corrente nominal, frequência, potência mecânica, velocidade
nominal, esquema de ligação, grau de proteção, temperatura máxima de funcionamento,
fator de serviço, etc..

8.4. Motores de Corrente Alternada

Neste tipo de motor, o fluxo magnético do estator é gerado nas bobinas de campo
pela corrente alternada da fonte de alimentação monofásica ou trifásica, portanto trata-se
de um campo magnético cuja intensidade varia continuamente e cuja polaridade é
invertida periodicamente.

Fig. 8.2 - Motor Elétrico Trifásico de CA
Fonte: weg.com.br
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8.4.1. Motores Síncronos

Os motores síncronos são motores de velocidade constante e proporcional com a
frequência da rede. Os pólos do rotor seguem o campo girante imposto ao estator pela
rede de alimentação trifásica. Assim, a velocidade do motor é a mesma do campo girante.

Basicamente, o motor síncrono é composto de um enrolamento estatórico trifásico,
que produz o que se designa de campo girante, e de um rotor bobinado (de pólos
salientes ou de pólos lisos) que é excitado por uma tensão CC. Esta tensão CC de
excitação gera um campo estacionário no rotor que interagindo com o campo girante
produzido pelo enrolamento estatórico, produz torque no eixo do motor com uma rotação
igual ao próprio campo girante.

Fig. 8.3 - Motor síncrono Trifásico
Fonte: weg.net/

O maior conjugado que o motor pode fornecer está limitado pela máxima potência
que pode ser cedida antes da perda de sincronismo, isto é, quando a velocidade do rotor
se torna diferente da velocidade do campo girante, ocasionando a parada do motor
(tombamento).

A excitação determina também as porcentagens de potência ativa e

reativa que o motor retira da rede, para cada potência mecânica solicitada pela carga.

Este tipo de motor tem a sua aplicação restrita a acionamentos especiais, que
requerem velocidades invariáveis em função da carga (até o limite máximo de torque do
motor). A sua utilização com conversores de frequência pode ser recomendada quando
se necessita uma variação de velocidade aliada a uma precisão de velocidade mais
apurada.
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A rotação do eixo do motor (rotação síncrona) é expressa por:

Onde:
nS = Rotação síncrona (rpm);
f = Frequência (Hz);
p = Pares de pólos;
2p = Número de pólos.

8.4.2. Motor Assíncrono

Os motores assíncronos ou de indução, por serem robustos e mais baratos, são os
motores mais largamente empregados na indústria. Nestes motores, o campo girante tem
a velocidade síncrona, como nas máquinas síncronas.

Teoricamente, para o motor girando em vazio e sem perdas, o rotor teria também a
velocidade síncrona. Entretanto ao ser aplicado o conjugado externo ao motor, o seu rotor
diminuirá a velocidade na justa proporção necessária para que a corrente induzida pela
diferença de rotação entre o campo girante (síncrono) e o rotor, passe a produzir um
conjugado eletromagnético igual e oposto ao conjugado externamente aplicado.

Este tipo de máquina possui várias características próprias, que são definidas e
demonstradas em uma larga gama de obras dedicadas exclusivamente a este assunto.
Nesta apostila veremos os princípios e equações básicas necessárias para o
desenvolvimento do tema voltado à aplicação de conversores de frequência para a
variação de velocidade.

8.4.3. Escorregamento (s)

Se o motor gira a uma velocidade diferente da velocidade síncrona, ou seja,
diferente da velocidade do campo girante, o enrolamento do rotor “corta” as linhas de
força magnética do campo e, pelas leis do eletromagnetismo, circularão nele correntes
induzidas.
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Quanto maior a carga, maior terá que ser o conjugado necessário para acioná-la.
Para obter o conjugado, terá que ser maior a diferença de velocidade para que as
correntes induzidas e os campos produzidos sejam maiores. Portanto, à medida que a
carga aumenta cai a rotação do motor. Quando a carga é zero (motor em vazio) o rotor
girará praticamente com a rotação síncrona.

A diferença entre a velocidade do motor n e a velocidade síncrona ns chama-se
escorregamento s, que pode ser expresso em rpm, como fração da velocidade síncrona,
ou como porcentagem desta.

Para um dado escorregamento s(%), a velocidade do motor será, portanto:

Basicamente os motores assíncronos se subdividem em dois tipos principais, os
quais são:

8.4.4. Rotor Gaiola

Os motores deste tipo possuem o rotor constituído de um conjunto de barras não
isoladas e interligadas por anéis de curto-circuito. São comumente chamados de motores
de GAIOLA DE ESQUILO, pois seu enrolamento rotórico tem a característica de ser curtocircuitado, assemelhando-se a tal.

Fig. 8.4 - Motor com rotor gaiola de esquilo
Fonte: Weg.com.br
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O rotor não é alimentado externamente e as correntes que circulam nele, são
induzidas eletromagneticamente pelo estator, dai o seu nome de motor de indução. O que
caracteriza o motor de indução é que só o estator é ligado à rede de alimentação.

8.4.5. Rotor Bobinado

O motor de rotor bobinado ou anéis possui a mesma característica construtiva do
motor de indução com relação ao estator, mas o seu rotor é bobinado com um
enrolamento trifásico, acessível através de três anéis com escovas coletoras no eixo.

Fig. 8.5 - Motor com rotor bobinado
Fonte: Weg.com.br

8.4.6. Circuito equivalente do motor assíncrono

Nas situações em que o escorregamento é diferente de 0 e 1, haverá f.e.m.
induzida no secundário e, conseqüentemente haverá conversão eletromecânica com
potência em jogo, onde tem-se então um circuito equivalente com os parâmetros e
variáveis para o primário e para o secundário:

Fig. 8.6 - Circuito equivalente por fase de uma máquina assíncrona com
escorregamento s, com secundário (rotor) não referido ao primário (estator).
Fonte: Weg.com.br
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Onde:
R1 = Resistência estatórica;

U1 = Tensão estatórica;

Xd1 = Reatância estatórica;

I1 = Corrente estatórica;

R2 = Resistência Rotórica;

I1p = Corrente de perdas;

Xd2 = Reatância rotórica;

I1mag = Corrente de magnetização;

X1mag= Reatância de magnetização;

I2 = Corrente rotórica;

R1p = Reistência de perdas;

E1 = f.c.e.m estatórica;

E2 = f.c.e.m rotórica;
8.4.7. Potências aparente, ativa e reativa

8.4.7.1. Potência aparente ( S )

É o resultado da multiplicação da tensão pela corrente ( S = U . I para sistemas
monofásicos e S = 3.U.I, para sistemas trifásicos). Corresponde à potência que existiria
se não houvesse defasagem da corrente, ou seja, se a carga fosse formada por
resistências. Então,

Para as cargas resistivas, cos  = 1 e a potência ativa se confunde com a potência
aparente.
A unidade de medidas para potência aparente é o Vol-ampère (VA) ou seu múltiplo,
o quilo-volt-ampère (kVA).

8.4.7.2. Potência ativa ( P )

É a parcela da potência aparente que realiza trabalho, ou seja, que é transformada
em energia.
P = 3.U .I . cos 

(W)

ou

P = S . cos 

(W)
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8.4.7.3. Potência reativa ( Q )
É a parcela da potência aparente que “não” realiza trabalho. Apenas é transferida e
armazenada nos elementos passivos (capacitores e indutores) do circuito.
Q = 3. U. I sen ( VAr )

ou

Q = S . sen ( VAr )

8.4.7.4. Triângulo de potências

8.4.7.5. Fator de potência
O fator de potência, indicado por cos, onde  é o ângulo de defasagem da tensão
em relação à corrente, é a relação entre a potência real (ativa) P e a potência aparente S.

8.4.8. Rendimento

O motor elétrico absorve energia elétrica da linha e a transforma em energia
mecânica. O rendimento define a eficiência com que é feita esta transformação.

ou
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8.5. Geradores Elétricos

8.5.1. Introdução

A geração de energia elétrica é a transformação de qualquer tipo de energia em
energia elétrica. Esse processo ocorre em duas etapas. Na 1ª etapa uma máquina
primária transforma qualquer tipo de energia, normalmente hidráulica, eólica ou térmica,
em energia cinética de rotação. Em uma 2ª etapa um gerador elétrico acoplado à máquina
primária transforma a energia cinética de rotação em energia elétrica.

Como exemplo podemos citar uma turbina eólica que transforma a energia cinética
dos ventos, em energia cinética de rotação que é transferida a um eixo acoplado a um
gerador (figura 8.6).

fig. 8.6 – Geração eólica
Fonte: cidadedofuturoct1.blogspot.com

8.5.2. Geração
O gerador elementar foi inventado na Inglaterra em 1831 por MICHAEL FARADAY,
e nos Estados Unidos, mais ou menos na mesma época, por JOSEPH HENRY. Este
gerador consistia basicamente de um ímã que se movimentava dentro de uma espira, ou
vice-versa, provocando o aparecimento de uma f.e.m. registrado num galvanômetro.

Fig. 8.7 – Gerador Elementar
Fonte: weg.net
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O galvanômetro "G" indica a passagem de uma corrente quando o ímã se move em
relação à bobina.

8.5.2.1. Princípio de Funcionamento

A característica principal de um gerador elétrico é transformar energia mecânica
em elétrica. Para facilitar o estudo do princípio de funcionamento, vamos considerar
inicialmente uma espira imersa em um campo magnético produzido por um ímã
permanente (Figura 8.8). O princípio básico de funcionamento está baseado no
movimento relativo entre uma espira e um campo magnético. Os terminais da espira são
conectados a dois anéis, que estão ligados ao circuito externo através de escovas. Este
tipo de gerador é denominado de armadura giratória.

Fig. 8.8 – Gerador Elementar
Fonte: Weg.net

Admitamos que a bobina gira com velocidade uniforme no sentido da flecha dentro
do campo magnético "B" também uniforme (Figura 8.8). Se "v" é a velocidade linear do
condutor em relação ao campo magnético, segundo a lei da indução (FARADAY), o valor
instantâneo da f.e.m. induzida no condutor em movimento de rotação é determinada por:

Onde:
e = força eletromotriz;
B = indução do campo magnético;
l = comprimento de cada condutor;
v = velocidade linear;
θ = ângulo formado entre B e v.
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8.5.3. Comportamento do Gerador em Vazio e sob Carga

Em vazio (em rotação constante), a tensão de armadura depende do fluxo
magnético gerado pelos pólos de excitação, ou ainda da corrente que circula pelo
enrolamento de campo. Isto porque o estator não é percorrido por corrente, portanto é
nula a reação da armadura cujo efeito é alterar o fluxo total.

A relação entre tensão gerada e a corrente de excitação chamamos de
característica a vazio (figura 8.9) onde podemos observar o estado de saturação da
máquina.

Fig. 8.9 – Característica em vazio
Fonte: Weg.net

Em carga, a corrente que atravessa os condutores da armadura cria um campo
magnético, causando alterações na intensidade e distribuição do campo magnético
principal. Esta alteração depende da corrente, do cosϕ e da carga, como descrito a
seguir:

a) Carga puramente resistiva:

Se o gerador alimenta um circuito puramente resistivo, é gerado pela corrente de
carga um campo magnético próprio.

O campo magnético induzido produz dois pólos (gerador bipolar) defasados de 90º
em atraso em relação aos pólos principais, e estes exercem sobre os pólos induzidos uma
força contrária ao movimento, gastando-se potência mecânica para se manter o rotor
girando.

Centro de Tecnologias do Gás & Energias Renováveis –CTGAS-ER

70

Fundamentos de Circuitos Elétricos

SENAI-RN

b) Carga puramente indutiva:

Neste caso, a corrente de carga está defasada em 90º em atraso com relação a
tensão, e o campo de reação da armadura estará consequentemente na mesma direção
do campo principal, mas em polaridade oposta. O efeito da carga indutiva é
desmagnetizante.

As cargas indutivas armazenam energia no seu campo indutor e a devolvem
totalmente ao gerador, não exercendo nenhum conjugado frenante sobre o induzido.
Neste caso, só será necessário energia mecânica para compensar as perdas. Devido ao
efeito desmagnetizante será necessário um grande aumento da corrente de
excitação para se manter a tensão nominal.

c) Carga puramente capacitiva:

A corrente de armadura para uma carga capacitiva está defasada de 90º em
adiantamento em relação a tensão. O campo de reação da armadura conseqüentemente
estará na mesma direção do campo principal e com a mesma polaridade. O campo
induzido, neste caso, tem um efeito magnetizante.

As cargas capacitivas armazenam energia em seu campo elétrico e a devolvem
totalmente ao gerador, não exercendo também, como no caso anterior, nenhum
conjugado de frenagem sobre o induzido. Devido ao efeito magnetizante será necessário
reduzir a corrente de excitação para manter a tensão nominal.

d) Cargas intermediárias:

Na prática, o que encontramos são cargas com defasagem intermediária entre
totalmente indutiva ou capacitiva e resistiva. Nestes casos o campo induzido pode ser
decomposto em dois campos, um transversal e outro desmagnetizante (indutiva) ou
magnetizante (capacitiva). Somente o campo transversal tem um efeito frenante
consumindo, desta forma, potência mecânica da máquina acionante. O efeito
magnetizante ou desmagnetizante deverá ser compensado alterando-se a corrente de
excitação.
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O gerador trifásico é constituído por três bobinas com o mesmo número de espiras,
dispostas simetricamente no espaço, formando entre si um ângulo de 120º, conforme
mostra a figura 8.10. As bobinas inicialmente são independentes, não possuindo ligação
entre si. A nomenclatura dos terminais da bobina é definida por P1, F1, F2, P3, F3,
respectivamente princípios e fim das bobinas 1, 2 e 3.
A distribuição de campo de indução magnética, produzido pelos imãs permanentes
é exatamente a mesma do gerador monofásico.
Nas bobinas 1, 2 e 3 são geradas tensões iguais, pois possuem o mesmo número
de espiras, as mesmas dimensões geométricas e são submetidas a um único campo de
induções, possuindo apenas uma defasagem entre si de 120º no tempo, em função da
posição espacial que ocupam.
Cada bobina é uma fase e, observando-se a figura 8.11 nota-se que a f.e.m. gerada
nas fases são idênticas e defasadas de 120º no tempo.

Fig. 8.10 – Sistema trifásico – Gerador elementar
Fonte: bagi.sites.uol.com.br

Fig. 8.11 – Tensões geradas Sistema trifásico
Fonte: bagi.sites.uol.com.br
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As vantagens dos geradores assíncronos deve-se à sua simplicidade, que lhe
confere robustez, fiabilidade e economia.

A grande desvantagem dos geradores assíncronos em relação aos síncronos
deriva de absorverem energia reativa da rede, o que obriga à utilização de baterias de
condensadores para compensação do fator de potência.

Os geradores síncronos rodam com uma velocidade de rotação igual à do campo
girante (velocidade de sincronismo) e os assíncronos rodam com uma velocidade superior
à de sincronismo, existindo escorregamento do rotor em relação ao campo girante.
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Exercícios Resolvidos:

1. Determine o número de pólos que um gerador síncrono deverá possuir para
movimentar uma carga com velocidade nominal de 900 rpm. Considere a
frequência igual a 60 Hz.

2p = (120 x 60) / 900

2p = 7200 / 900 = 8 pólos

2. Encontre a velocidade nominal que um motor elétrico assíncrono atingirá quando
estiver funcionando a plena carga e alimentado por uma rede de 380V/60Hz.
Considere que o motor possui 4 pólos e um escorregamento de 50 rpm.
n = ((120 x 60) / 4) – 50

n = ((120 x f ) / 2p) - s
n = (7200 / 4) - s

n = 1800 – 50

n = 1750 rpm

Exercícios Propostos:

1. Calcule o rendimento percentual de um motor elétrico trifásico de 10 cv, quando
alimentado através de uma rede trifásica 380V/60Hz. Considere o fator de potência
igual 0,85.

2. Defina e represente matematicamente a que vem a ser fator de potência.

3. Qual a utilidade da potência reativa?
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CAPÍTULO 9 – ASPECTOS CONSTRUTIVOS E OPERACIONAIS DE
GERADORES SÍNCRONOS E ASSÍNCRONOS.
Objetivo

Ao estudar este capítulo você estará apto para: entender, aplicar e utilizar
conceitos referentes aos Aspectos Construtivos e Operacionais dos Geradores
Síncronos e Assíncronos.

9.1. Características Construtivas

9.1.1. Componentes Principais

O gerador completo pode ser dividido em uma série de unidades funcionais. As
principais são mostradas são:

9.1.1.1. Estator da máquina principal

As carcaças de algumas máquinas são fabricadas em chapas de aço calandradas
(formato tubular) ou aço calandrado (formato tubular) soldado através de solda tipo “MIG”.
Todo o conjunto da carcaça recebe um tratamento de normalização para alívio de tensões
provocadas pelas soldas. O pacote de chapas do estator (ou núcleo do estator), com seu
respectivo enrolamento, é assentado sobre as nervuras da carcaça ou prensado na
carcaça.

As máquinas de baixa tensão são produzidas com fios circulares e as de média
tensão com fios retangulares. O isolamento padrão das máquinas é classe F ou classe H
conforme norma ABNT NBR 7034:2008 (CLASSE A – 105ºC, CLASSE E – 120°C,
CLASSE B – 130ºC, CLASSE F – 155°C e CLASSE H – 180ºC).

As bobinas são fixadas às ranhuras por cunhas de fechamento, normalmente
compostas de material isolante, e as cabeças dos enrolamentos são fortalecidas para que
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possam resistir a vibrações. As máquinas de baixa tensão são impregnadas por
gotejamento ou por imersão. Máquinas de alta tensão são impregnadas pelo sistema VPI
(Vacuum Pressure Impregnation).

9.1.1.2. Rotor da máquina principal

O rotor acomoda o enrolamento de campo, cujos pólos são formados por pacotes
de chapas. Uma gaiola de amortecimento também é montada no rotor para compensação
nos serviços em paralelo e variações de carga.

9.1.1.3. Estator da excitatriz principal

A excitatriz principal é um gerador trifásico de pólos salientes. Podendo ser fixado
na tampa traseira do gerador, dentro dele ou posicionado fora da máquina sendo fixado
na tampa traseira ou na base do gerador, dependendo da sua forma construtiva.

Os pólos salientes acomodam as bobinas de campo, que são ligadas em série,
sendo sua extremidade conectada ao regulador de tensão diretamente ou através de
bornes na caixa de ligação da excitatriz.

9.1.1.4. Enrolamento auxiliar (ou bobina auxiliar)

Alguns geradores utilizam um conjunto auxiliar de bobinas, monofásico, que fica
alojado em algumas ranhuras do estator principal da máquina, junto com as bobinas de
armadura, porém totalmente isolado delas.

Sua função é fornecer potência para o regulador de tensão alimentar o campo da
excitatriz principal, potência essa retificada e controlada pelo regulador de tensão.
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9.1.2. Placa de Identificação

Quando o fabricante projeta um gerador e o oferece à venda, ele tem que partir
de certos valores adotados para características da carga a ser alimentada e condições em
que o gerador irá operar.

O conjunto desses valores constitui as "características

nominais" do gerador. A maneira pela qual o fabricante comunica estas informações ao
cliente é através da placa de identificação do gerador. É impossível colocar na placa de
identificação todas as informações por extenso, de modo que é preciso recorrer a certas
abreviações. Além disso, é preciso que os valores apresentados sejam objetivos e não
dêem margens diversas sobre seu significado ou limites de variação. Para isto, o
fabricante recorre a Normas Técnicas que padronizam as abreviações e símbolos e
também estabelecem de uma só maneira o significado e os limites dos valores
declarados.

Os geradores normais são fabricados segundo as normas ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas), IEC (International Eletrotechnical Commission), VDE
(Verband Der Elektrotechnik), Nema (National Electrical Manufacturers Association).

Fig. 9.1 e 9.2 – placa de identificação
Fonte: fotosdobrasil.fot.br e weg.net
As condições usuais de serviço constantes da placa de identificação são:
a) Meio refrigerante (na maioria dos casos o meio ambiente) de temperatura não
superior a 40ºC e isento de elementos prejudiciais ao gerador;
b) Localização à sombra;
c) Altitude não superior a 1000 m sobre o nível do mar.
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9.1.3. Terminais de Aterramento
O aterramento tem a finalidade de proteger os operadores das máquinas
elétricas ou de máquinas acopladas à elas contra possíveis curto-circuitos entre uma
parte energizada e carcaça da máquina. Esta proteção se dá pelo oferecimento de um
caminho mais fácil para o fluxo de corrente, desviando-a desta forma do operador e da
máquina. Para isso os geradores possuem locais específicos para aterramento através de
terminais, localizados na região dos pés e/ou dentro da caixa de ligação principal.

9.2. SELEÇÃO DE GERADORES

9.2.1. Características Necessárias para a Correta Seleção

Para uma correta especificação do gerador, são necessárias as seguintes
informações na fase da consulta:
1) Potência nominal (kVA);
2) Tipo de refrigeração (Aberto, Trocador de calor ar-ar ou Trocador de calor arágua, etc.);
3) Rotação (nº de pólos);
4) Fator de Potência;
5) Tensão nominal;
6) Número de fases (Trifásico ou Monofásico);
7) Freqüência de operação (Hz);
8) Tipo de excitação: sem escovas (brushless) com regulador de tensão ou com
escovas e excitatriz estática;
9) Grau de proteção;
10) Forma construtiva;
11) Temperatura ambiente;
12) Altitude;
13) Tipo de aplicação: Industrial, Naval, Marinizado, especial;
14) Características da carga. Ex: partida de motores de indução, etc;
15) Faixa de ajuste da tensão;
16) Precisão da regulação;
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17) Acessórios (sensores de temperatura, resistência de aquecimento, detetores de
vibração, etc);
18) Sobrecargas ocasionais;
19) Tensão monofásica de alimentação da resistência de aquecimento (caso haja);
20) Tipo de regulação (U/f constante ou U constante);
21) Tipo de acoplamento (direto, polias e correias, flange, discos de acoplamento);
22) Máquina acionante.

9.3. Ensaios

Os ensaios são agrupados em Ensaios de Rotina, Ensaios de Tipo e Ensaios
Especiais, realizados conforme normas VDE 530 e NBR 5052. Os ensaios normais que
podem ser realizados são:

Ensaios de Rotina
- Resistência ôhmica dos enrolamentos, a frio;
- Resistência do Isolamento;
- Tensão Elétrica Aplicada ao Dielétrico;
- Seqüência e Equilíbrio de Fases;
- Saturação em Vazio;
- Em vazio com excitação própria (regulador de tensão);
- Curto-Circuito Trifásico Permanente.

Ensaios de Tipo
- Todos os Ensaios de Rotina;
- Elevação de temperatura (em curto e vazio);
- Sobrevelocidade;
- Reatância sub-transitória de eixo direto (Xd”).

Ensaios Especiais
- Relação de Curto Circuito Trifásico Permanente;
- Manutenção da Corrente em Curto-Circuito;
- Desempenho do Regulador de Tensão;
- Distorção Harmônica; - Rendimento; - Vibração;
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Exercícios Resolvidos

1. A ABNT NBR 7034:2008 é utilizada em geradores elétricos com qual finalidade?
R – Atender a Classificação térmica dos Materiais isolantes elétricos utilizados nos
geradores em função de cada aplicação (temperatura).

2. Quais os tipos usuais de impregnação utilizadas nas máquinas elétricas de baixa
tensão?
R - Gotejamento ou por imersão.

Exercícios Propostos

1. Qual a finalidade da placa de identificação utilizada nos geradores?

2. Cite 5 informações necessárias para uma correta especificação de um gerador?
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