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Tecnologia Eletrônica

  Ventiladores de Corrente Alternada 

AS LIGAÇÕES ELÉTRICAS

No motor de pólo sombreado saliente cada 
bobina vai ter uma parte (geralmente de 25% 
a 35%) abraçada por uma espira de cobre 
em curto-circuito. A corrente induzida nesta 
espira faz com que o fluxo que a atravessa 
sofra um atraso em relação ao fluxo da parte 
não abraçada pela mesma.

O resultado disto‚ semelhante a um campo 
girante que se move na direção da parte não 
abraçada para a parte abraçada do pólo, 
produzindo o torque que fará o motor partir e 
atingir a rotação nominal.

Existem diversos tipos de de motores que utilizam diferentes princípios físicos para transformar 
a potência elétrica da rede em potência de eixo, que movimenta o eixo. Veremos a seguir os 
motores mais comuns no mercado. 

Introdução

Os motores monofásicos de indução operam geralmente com tensão entre 127VAC e 220VAC alimentados 
por uma rede monofásica de energia elétrica. 

Como esse tipo de motor trabalha com apenas uma fase ele não consegue gerar um movimento sem 
o auxílio de um mecanismo adicional. Veremos alguns métodos para gerar o movimento do eixo com 
apenas uma fase elétrica.

1.1
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Pólo Sombreado 

Motor Monofásico1



1.2

Nesse tipo de motor temos um capacitor ligado em série  com um conjunto de enrolamentos. 
O efeito do capacitor é gerar defasagem entre as tensões que passam pelas bobinas (similar 
ao funcionamento de um motor trifasico), logo teremos campo magnetico girante e 
portanto torque.

Boletim Técnico Tecnologia Eletrônica  - Ventiladores de Corrente Alternada 2

Motor com capacitor  permantente

Exemplo de ligação de motor polo sombreado :

A imagem acima ilustra o esquema elétrico interno do motor. Fica visível que a fase que 
alimenta os 2 conjuntos de bobinas é a mesma porém um deles está em série com o capacitor 
e tem sua onda atrasada em 90° em relação ao conjunto principal. Desta forma temos um 
conjunto defasado em relação ao outro, condição necessária para girar o motor.
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Ligação Delta ( ∆ )2.1

Em uma ligação em delta os terminais das bobinas são conectados 2 a 2, conforme ilustração 
abaixo. No mesmo ponto de interligação é feita a derivação com a fase elétrica externa.

É possivel verificar que dessa maneira as bobinas serão alimentadas diretamente pela tensão 
entre as fases da rede. Ou seja, caso a tensão entre as fases (tensão de linha) seja de 220 VAC a 
tensão resultante na bobina será também de 220 VAC.

Já a corrente absorvida por cada bobina não será equivalente à corrente consumida em cada 
fase. A relação entre as 2 correntes é definida conforme abaixo:

Quando se trata de motores trifásicos não há muitas variações construtivas possíveis como nos 
motores monofásicos.  Como temos 3 fases diferentes alimentando os motores a defasagem 
entre as fases já está presente na própria alimentação da rede elétrica. 

Neste tipo de motor podemos estabelecer a conexão elétrica de 2 formas diferentes: com 
fechamento em delta ou estrela.

Motor trifásico2.

onde 
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Neste caso a tensão resultante nas bobinas não será diretamente a tensão disponível entre 
as fases de alimentação, mas será equivalente à tensão de fase (tensão entre uma fase de 
alimentação e o fio neutro). A tensão de operação das bobinas é definida pela relação abaixo:

Em uma ligação estrela as 3 bobinas são interligadas entre si formando um ponto comum 
(análogo ao neutro) conforme figura abaixo:

Ligação Estrela ( Y )

Exemplo de ligação Delta em borne dos ventiladores ebm-papst: 

2.2

onde 



Antes de dar a partida inicial no ventilador é recomendado verificar os seguintes aspectos:
• Verificar a placa de identificação do modelo;
• Leia as instruções de operação do produto
• Verificar manualmente se o rotor gira livre em seu eixo
• Certifique-se de que a tensão e a frequência de sua rede estão de acordo com o 
especificado no datasheet
• Observe se as ligações elétricas do motor estão de acordo com o esquema elétrico das 
instruções de operação
• Verifique se o motor está devidamente aterrado
• Faça uma inspeção visual externa no ventilador de forma a se certificar de que não exista 
nenhum material próximo à aspiração que possa ser succionado e que não exista nenhuma 
ferramenta sobre o motor ou ventilador
• Após a primeira partida verifique se o mesmo está rodando para o sentido correto de 
funcionamento no caso de ventiladores trifásicos
• Verifique se os prensa-cabos e caixas de ligação estão corretamente apertados conforme 
instrução de operação do produto
• Verifique se a posição de instalação é permitida pela instrução de operação (ex: eixo na 
horizontal, rotor para cima ou rotor para baixo)

VERIFICAÇÕES IMPORTANTES
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Exemplo de ligação estrela em borne dos ventiladores ebm-papst:

Ao passo que a corrente resultante nas bobinas será a mesma que a corrente absorvida por fase 
(corrente de linha).


