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2 ALIMENTAÇÃO DE MOTORES E OUTRAS CARGAS CONSUMIDORAS

2.1 INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

      O diagrama em blocos, típico de uma instalação industrial é dado pela 
figura 14

Figura 14 

Fig. 14 – Diagrama em blocos de uma instalação industrial 

Os alimentadores são levados até setores diversos da indústria e a partir de 
um quadro geral de distribuição, são derivados sub-alimentadores e/ou ramais 
de motores. Os esquemas gerais, possíveis de distribuição interna ao setor, 
são vistos na figura a seguir. 

2.2 ALIMENTAÇÃO LINEAR
Figura 15 

Fig. 15 – Representação de uma alimentação linear 

2.3- ALIMENTAÇÃO RADIAL

Figura 16 

Fig. 16 – Representação de uma alimentação radial 



30

2.4- ALIMENTAÇÃO EM ANEL

       Usada com alguma restrição em ambientes industriais de baixa-tensão. A 
alimentação em anel além de dar excelente estabilidade de tensão, é mais 
econômica quanto ao custo e instalação, conforme figura 17. 

Figura 17 

Fig. 17 – Representação de uma alimentação em anel 

2.5- CARGAS INDUSTRIAIS

       Normalmente indutivas, representadas por máquinas operatrizes ou 
elementos de circuitos industriais. 
       Em casos especiais, pode-se ter cargas que devem operar em corrente 
contínua, que poderá ser obtida a partir da retificação da corrente alternada ou  

por um gerador de C.C. De qualquer forma, sempre o elo de corrente alternada 
estará presente, pois se houver retificação será a partir de um transformador e 
no caso da geração de C.C., será às custas de um motor de C.A. como 
elemento cinético. 
       De uma maneira bem ampla, um conjunto industrial é formado por 
transformadores, motores de corrente alternada, conjuntos de iluminação, 
reatores etc., todos indutivos. Entretanto, pelo uso e pela finalidade que 
desempenha, o motor elétrico destaca-se do conjunto. É necessário um 
conhecimento relativo dos motores e dispositivos de proteção e controle, para 
que a utilização das Normas Técnicas sejam feitas racionalmente. Os 
conhecimentos básicos de dispositivos de comando e controle e motores 
elétricos serão desenvolvidos em seguida. 

2.6 DIMENSIONAMENTO DE CIRCUITOS TERMINAIS

2.6.1 Alimentadores

         Os alimentadores são derivados de quadros gerais conforme a figura 18 
Pode-se considerar como ramal o alimentador de um único motor. 
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Figura 18 

Fig. 18 – Alimentadores de motores 

2.6.2 Esquema Geral de um Ramal

         Um ramal pode ser considerado com sendo constituído de diversos 
elementos. O esquema a seguir é definido no NEC (National Electrical Code), 
conforme figura 19. 

Figura 19 

Fig. 19 – Representação de um ramal 

2.6.3 Proteção de Motores Elétricos contra Curto- Circuito

Podem ser utilizados disjuntores ou fusíveis. Os fusíveis podem 
ser retardados ou sem retardo. Os disjuntores podem ser de abertura 
instantânea ou a tempo inverso, ajustáveis.


