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Q        uando você precisa empurrar um carro, no início, quando o carro ainda está parado é
necessário que se imprima muita força para que ele inicie um movimento. Porém, depois que
o carro começa a se movimentar, cada passo fica mais fácil.

É claro que isso ocorre devido a inércia, no início do movimento a força necessária para que
um objeto se desloque com certeza será bem maior do que a força necessária para manter o
corpo em movimento.

No caso dos motores elétricos não é diferente, o campo magnético necessário para fazer com
que o eixo do motor inicie um movimento é bem maior do que o campo magnético que vai
manter o eixo do motor em movimento.

Como já se sabe, a corrente elétrica é a responsável pela geração do campo magnético do
motor, desta forma, a corrente elétrica necessária na partida do motor é bem maior que a
corrente necessária para manter o motor em movimento.

Para que esta alta corrente de partida não cause problemas na instalação elétrica, utilizamos
alguns sistemas que amenizam essa elevação de corrente de partida. Neste capítulo vamos
estudar os principais sistemas de partida de motores elétricos.

Para um melhor aproveitamento desse estudo, será bom que você conheça eletricidade e
diagramas elétricos.

SISTEMA DE PARTIDAS DE MOTOTRES
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Como se sabe, os motores elétricos possuem um valor de  corrente de partida muito elevado
que pode chegar a 10 vezes o valor da sua corrente nominal de trabalho. Isto é muito prejudicial
para a rede elétrica quando acionamos motores de grandes potências.

Para resolvermos esse problema, utilizamos sistemas que amenizam a corrente de partida e
logo após o pico da corrente de partida o motor é comutado para trabalhar normalmente.

Existem várias formas de fazê-lo, cada uma para uma necessidade específica. Vamos estudar
neste tópico os seguintes sistemas de partida:

• Partida direta;

• Partida estrela-triângulo;

• Partida com chave compensadora;

• Partida com aceleração rotórica; e

• Partida eletrônica.

Partida direta

Antes começarmos falar sobre os sistemas de partida que diminuem a corrente de pico na
partida do motor, vamos ver o funcionamento do comando e esquemas de um motor com
partida direta.

Essa é a partida mais simples e barata, sendo utilizada em motores de baixa potência, normal-
mente até 5 CV, casos que o pico de partida não interfere na rede elétrica ou o motor parte sem
caga.

No esquema acima, temos um contator responsável pela alimentação das fases do motor. Ao
acionar a botoeira S1 (3-4), o contator K1 é alimentado e fecha seus contatos abertos, logo o
contato de K1, 13-14, é fechado. No momento que soltar o botão S1, o contator se mantém
energizado pelo contato de K1 (13-14). Esse contato de K1 (13-14) é chamado de contato de
selo.

No esquema de potência, os contatos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 de K1 se fecham e as fases de L1, L2
e L3 alimentam os terminais dos motor. Desta forma, o motor começa a funcionar.
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Para desligar o motor, aciona-se o botão S0, que abre seus contatos (1-2), o contator é deser-
negizado e abre os contatos NA que estavam fachados e o circuito volta a sua posição inicial.

Durante o funcionamento normal do motor, caso ocorra uma sobrecorrente no circuito de po-
tência do motor, o relé térmico F7 abre seu contato (95-96) no comando, interrompendo a
alimentação do contator K1, desligando assim o motor.

Partida estrela-triângulo

A partida estrela-triângulo é a mais utilizada nos sistemas industriais, porém para esse tipo de
partida é imprescindível que o motor permita a alimentação em duas tensões, por exemplo;
220/380 V ou 440/760 V. É necessário que o motor tenha no mínimo seis terminais de ligação.

Na partida estrela-triângulo, os terminais do motor são ligados para uma determinada tensão,
380 V por exemplo, e o motor é alimentado com uma tensão menor, 220 V. Nesse caso, o
motor parte com uma tensão reduzida.

Como o motor está esperando uma determinada tensão mas recebeu um valor menor de ten-
são, sua corrente também será menor.

Nesse caso, o conjugado de partida do motor fica reduzido para 25 a 33 % do conjugado na
tensão normal. Por isso é necessário analisar no sistema se o motor que vai partir em estrela-
triângulo tem um conjugado de partida suficiente para garantir sua partida com essa redução
de corrente.

A análise do conjugado pode ser feita utilizando o catálogo do fabricante do motor que fornece
as curvas de conjugado.

Na partida estrela-triângulo com contatores,  são fechados os terminais do motor na ligação
estrela na partida e logo após um tempo predeterminado por um temporizador essa ligação é
desfeita e o motor é fechado em triângulo.

Como se sabe, na ligação estrela o motor é alimentado com as fases L1, L2 e L3 nos terminais
“1”,”2” e “3” e as pontas “4”, “5” e “6” são curto-circuitadas. Na ligação triângulo, a fase de L1
deve alimentar as pontas “1” e “6”, L2  “2” e “4” e  L3 “3” e “5”, conforme ilustração a seguir.

Ligação estrela Ligação triângulo
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Essas ligações nos terminais do motor são feitas por meio dos contatores K1, K2 e K3. Se-
guem os esquemas de comando e principal para esse fechamento.
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No esquema apresentado, o motor é fechado em estrela, quando é acionado o botão S1, pois
entram os contatores K1 e K2. O contator K1 alimenta os terminais 1, 2 e 3 do motor e o
contator K2 curto-circuita as pontas 4, 5 e 6.

Em paralelo com K2 temos um temporizador, logo esse temporizador começa a contar um
tempo predeterminado. Passado esse tempo ele atua abrindo o seu contato K6, 15-16. Abrindo
esse contato K2 é desernegizado e seu contato de selo é aberto.

No momento que K2 foi desernegizado, seu contato (NF) K2, 31-32 volta a posição de repouso,
fechada, e o contator K3 é energizado. Desta forma o motor é alimentado em triângulo com a
sua tensão nominal.

Partida com chave compensadora

Esse tipo de partida é um pouco mais cara, pois utiliza um autotransformador de potência
elevada com vários tapes de saída, normalmente 50 %, 65 % e 80 %. O motor nesse caso pode
ter apenas 3 terminais de saída, pois o autotransformador é ligado na alimentação do motor.

Nessa partida o motor pode partir com carga e vai acelerando conforme a comutação dos tapes
do autotransformador que pode ser manual ou por meio de contatores.

A seguir são apresentados os esquemas de comando e principal de um motor acionado por
uma chave compensadora.
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Diagrama do comando principal:

Analisando o esquema de comando, ao acionar S1 são alimentados os contatores K3, K2 e o
temporizador K6. Desta forma, o motor parte com alimentação reduzida pelo autotransforma-
dor.

Passado o tempo predeterminado pelo temporizador, ele abre seu contato K6, 15-16 desligan-
do o contator K3. Estando fechado os contato de K2, 13-14 e  K3, 31-32, que volta a sua
posição de repouso (NF), o contator K1 é alimentado.

Quando o contator K1 é alimentado ele se mantém pelo contato K1, 13-14 e o contator K2 é
desligado pelo contato (NF) de K1, 21-22. Neste momento o motor é alimentado pela tensão da
rede pelos contatos principais do contator K1.

Partida com aceleração rotórica

Esse sistema de partida só é permitido para motores com rotor bobinado, pois a corrente de
partida é controlada por meio da inserção de resistores em série com as bobinas do rotor do
motor.

A vantagem da utilização deste motor é que ele mantém o torque constante mesmo com a
rotação reduzida. Por isso é muito utilizado em pontes rolante e elevadores.

Para controlar a corrente de partida e rotação desse motor são utilizados bancos de resistores
em série com os enrolamentos do rotor.
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Essa ligação é possível por meio de anéis que permitem o acesso às bobinas do rotor, como
pode ser observado no esquema a seguir.

Nesse sistema o motor parte com a resistência total acoplada ao rotor e gradativamente, por
acionamento de botão ou automaticamente por meio de temporizadores o valor do banco de
resistores vai diminuindo até que o motor fique com os terminais do rotor em curto, na sua
velocidade nominal.

A seguir serão apresentados os esquemas de comando e principal dessa partida com a comu-
tação da velocidade feita automaticamente por meio de temporizadores.



47

Comandos elétricos

Diagrama do comando principal:

O funcionamento ocorre conforme os passos descritos abaixo:

1. Ao pulsar o botão S1, o contator K1 se fecha alimentando os terminais do motor. O contator
K1 se mantém pelo contato de selo K1 13-14 e o temporizador K61 também é energizado
nesse momento. O motor parte com a resistência total associada no seu rotor, pois neste
momento K11, K12 e K13, responsáveis pela comutação dos tapes do banco de resistores,
estão desernegizados.

2. Passado o tempo predeterminado pelo temporizador K61, o contator K1 continua energizado
e o contator K11 é energizado pelo contato K61, 15-16. O contator K11 se mantém por seu
contato de selo K1 13-14. Desta forma, diminui o valor da resistência associada ao rotor e o
motor aumenta sua velocidade.

3. Quando o contator K11 é energizado ele alimenta o temporizador K62 pelos contatos K11 43-
44, que começa a contar o tempo ajustado. O contator K1 e K11 se mantêm energizados.

Passando o tempo de K62, esse temporizador fecha seu contato 16-18 e alimenta o contator
K12 que se mantém pelo contato de selo. Desta forma, o contator K12 diminue parte do banco
de resistores associados ao rotor, aumentando a velocidade do motor.

No momento que K12 foi energizado, seu contato 43-44 se fechou alimentando o temporizador
K63.

4. Nesse momento temos os contatores K1, K11, K12 e o temporizador K63 energizados.
Passado o tempo ajustado em K63, esse componente vai atuar energizando K13. K13 abre seu
contato 21-22 desernegizando os contatores K11, K12 e o temporizador K63.

Nesse momento temos energizados apenas os contatores K1 que alimenta o motor e K13 que
fecha as pontas do rotor sem resistência. Temos agora o motor na velocidade nominal, pois o
banco de resistores foi retirado do sistema, quando K13 curo-circuitou as pontas das bobinas
do rotor.
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Partida eletrônica

Um outro tipo de partida de motores com tensão reduzida é o eletrônico. Nessa partida é
utilizado um equipamento conhecido com soft starter responsável pela redução da corrente de
partida do motor.

Fonte: Catálogo Weg

Esse componente utiliza um conjunto de pares de tiristores (SCR) que acionados por circuitos
eletrônicos microprocessados permitem o controle da tensão de partida do motor.

A seguir é apresentado o esquema de ligação de um motor utilizando esse equipamento.

Fonte: Catálogo Weg
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 A especificação desse equipamento é feita por meio do catálogo de fabricante. A seguir é
apresentado o exemplo de informações de um modelo (SSW-13) da Weg.


