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Expectativa de Respostas 

Manutenção de Máquinas e Motores 
 
Questão 1 

 
 O funcionamento do sistema inicia pelo acionamento do motor elétrico (D) promovendo o 
trabalho do compressor (F), que impele o fluido refrigerante sob alta pressão em estado gasoso 
rumo ao condensador (G), onde o calor do fluido é transferido através de serpentinas nas quais a 
água do mar é impulsionada por meio de uma bomba (B), que causa sucção (A) e recalque (C) de 
modo a promover troca térmica constante com o fluido refrigerante. Após o resfriamento do fluido 
refrigerante, este atinge um estado líquido de saturação e passa por um filtro secador (H) que 
visa reter algum possível vapor d' água condensado, de modo que o fluido alcança a válvula de 
expansão, a qual atua para diminuir a pressão do fluido, indo para o evaporador (E), permitindo 
que o fluido sob baixa pressão em estado gasoso  absorva calor do ambiente a ser refrigerado, 
sendo então impelido de volta ao compressor, a fim de retornar ao ciclo de compressão. 
 
Questão 2  
 
a) O rotor do alternador possui pólos alternados (norte, sul, norte...) que quando entra 
em movimento, circular, induz tensão no estator, de acordo com a lei de Faraday. Esta 
tensão induzida é senoidal (movimento circular do rotor). 
No estator temos bobinas que estão defasadas de 120° fazendo com que surjam três 
ondas senoidais defasadas no tempo de 120° como mos trada no gráfico.  
 
b) A retificação é feita através dos diodos que são dispostos de forma tal que apenas o 
semi-ciclo positivo de cada onda gerada, conforme o gráfico, passa para o lado saída CC 
da ponte. 
 
c)  

 
d) O regulador entraria para limitar o valora da tensão a ser entregue à bateria, ou seja, 
serve para ajustar a tensão de saída do alternador para um valor aceitável na bateria. 
 
 
 

 


