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RESUMO 

PAES, André Luiz; SAKAMOTO, Aristeu Yuki. Projeto e construção de protótipo 
de motor linear para fins didáticos. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação) – Curso Superior de Engenharia Elétrica. Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, Curitiba, 2016. 

 

Neste trabalho é apresentado o processo de planejamento e construção de 

um motor linear síncrono de ímãs permanentes. Para tanto, este trabalho se inicia 

apresentando um embasamento teórico acerca do tema, demonstrando as formas 

construtivas, os princípios de funcionamento existentes e possíveis aplicações de 

motores lineares. Também apresenta uma metodologia de cálculo de parâmetros 

dos mesmos. Define, então, a forma e princípios selecionados para o 

prosseguimento do processo de construção do motor. Em seguida descreve tal 

processo destacando soluções para os problemas encontrados. Por fim, demonstra 

os testes de performance executados e seus respectivos resultados exibindo 

conclusões a respeito dos mesmos. 

 

Palavras-chave: Motor linear síncrono. Ímãs permanentes. Motores lineares. 
Máquinas elétricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

PAES, André Luiz; SAKAMOTO, Aristeu Yuki. Design and construction of a linear 
motor prototype for teaching purposes. 2016. Graduation Conclusion Work – 
Superior Course in Electrical Engineering. Parana’s Federal Technological 
University, Curitiba, 2016. 

 

In this work it is showed the process of designing and constructing of a 

synchronous linear motor with permanent magnets. Therefore, this work begins 

introducing a theoretical basis of the theme showing the construction forms, the 

operating principles and possible applications for linear motors. It also presents a 

parameter calculation method of this kind of motor. Then, it defines the form and 

principles chosen for the process of the motor construction. Next, it describes this 

process highlighting solutions for the found problems. Lastly it shows the 

performance tests and their related results exhibiting conclusions about then. 

 

Key words: Synchronous linear motor. Permanent magnets. Linear motors. 
Electrical machines. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os motores elétricos possuem diversas funções na engenharia e estão 

inseridos nas mais variadas atividades do cotidiano das pessoas. Os motores 

elétricos são usados desde a automação residencial, como, por exemplo, em 

elevadores, cisternas, portões elétricos e ventiladores, até as mais complexas 

atividades industriais, como mineração, esteiras de transporte de materiais, prensas 

e mais uma infinidade de aplicações. 

Devido a essa grande utilização dos motores elétricos, fica claro que existem 

diversas formas construtivas que, de acordo com suas particularidades, aplicam-se 

melhor a cada uma das atividades. De maneira abrangente, os motores mais 

conhecidos e utilizados são os rotativos, que por sua vez podem ser classificados de 

acordo com suas formas de funcionamento como: motor de corrente contínua, 

assíncrono e síncrono; e cada um desses tipos de funcionamento pode ser ainda 

subdividido de acordo com suas particularidades construtivas (FITZGERALD; 

KINGSLEY; UMANS, 2006). 

Na figura 1 está apresentado um organograma com os principais tipos de 

motores. 
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Figura 1 – Tipos de motores. 

Fonte: WEG (2014). 

 

Os motores elétricos rotativos são muito versáteis e, por este motivo, são 

hoje os mais utilizados. Todavia, algumas aplicações demandam um movimento de 

translação ao invés de rotação, ou seja, demandam um movimento linear da carga. 

Para suprir essa necessidade são usualmente utilizados motores rotativos com 

acoplamentos, como, por exemplo, correias, roscas sem fim e pistões, que 

transferem de maneira mecânica o movimento rotacional do motor em deslocamento 

linear. 

Devido ao acoplamento mecânico, estes sistemas possuem algumas 

limitações de velocidade, de aceleração, de precisão no posicionamento e até 

mesmo podem apresentar quedas de rendimento da máquina, dentre outras 

complicações. 

Para muitas aplicações, esses sistemas acoplados são suficientes e 

conseguem suprir a necessidade. Entretanto, em alguns casos mais específicos, 

quando o posicionamento deve ser mais preciso, ou quando existe a necessidade de 

uma maior aceleração no movimento linear, tais acoplamentos apresentam menor 

eficiência quando comparados aos motores elétricos lineares. 
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1.1 TEMA 

A primeira proposta de motor linear foi patenteada em 1841 por Wheatstone; 

segundo Ferreira (2003), os motores elétricos lineares são máquinas elétricas que 

convertem energia elétrica em energia mecânica com movimento de translação sem 

o auxílio de dispositivos de adaptação de movimentos.  

Os motores lineares podem ser classificados de acordo com seu 

funcionamento: motores de corrente contínua, motores assíncronos e motores 

síncronos, incluindo-se os motores de passo e de relutância (GIERAS, 1994). 

Além disso, os motores lineares podem ser classificados por topologias. Eles 

podem ser tubulares ou planos, de estator curto ou longo; e os planos ainda podem 

ser subdivididos em estator duplo, simples ou simples com circuito magnético. Nas 

figuras 2 a 6, estão demonstrados os tipos conforme classificação por topologia. Tais 

topologias são mais bem explicadas no capítulo 2 deste trabalho. 

 

 
Figura 2 - Motor linear tubular. 

Fonte: Ferreira (2003). 

 
Figura 3 - Motor linear plano de estator simples curto. 

Fonte: Ferreira (2003). 

 
Figura 4 - Motor linear plano de estator simples longo. 

Fonte: Ferreira (2003). 
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Figura 5 - Motor linear plano de estator simples com circuito magnético. 

Fonte: Ferreira (2003). 

 

Figura 6 - Motor linear plano de estator duplo. 
Fonte: Ferreira (2003). 

 

De acordo com Chevailler (2006), os motores lineares estão destinados a 

substituir sistemas que usam um motor rotativo e uma transmissão para realizar 

movimentos lineares. Com os motores lineares, a performance melhora 

consideravelmente, uma vez que as limitações dos acoplamentos de velocidade, 

aceleração, de precisão no posicionamento e rendimento são minimizadas. 

Ou seja, como os motores lineares executam o movimento de translação 

sem a necessidade de acoplamentos mecânicos, como os usuais motores rotativos 

com rosca infinita, estes apresentam melhor precisão no posicionamento, maior 

aceleração e controle mais simples. Devido a essas vantagens, a utilização dos 

motores lineares vem crescendo. Estes motores já possuem diversas aplicações 

industriais, tais como: portas automáticas, transporte de mercadorias, mesas XY, 

bombas de pistão e elevadores (FERREIRA, 2003). 

 Além disso, os motores lineares também são utilizados em porta aviões 

para o lançamento de aviões em curta distância para decolagem. E sua mais 

conhecida aplicação é no transporte em altas velocidades, como no “Transrapid” da 

Alemanha, e nos trens “Maglev” (Magnetic levitation transport) do Japão e da China. 

Pela grande importância e baixa popularidade no Brasil, o motor linear se 

torna uma interessante fonte de pesquisa educacional, voltada à sua aplicabilidade e 

viabilidade técnica. Tais propósitos incentivaram a escolha deste tipo de motor para 

ser o tema deste trabalho, agregando conhecimentos sobre o assunto e 
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consolidando-os através da construção de um protótipo de motor linear para fins 

didáticos. 

 

1.1.1 Delimitação do Tema 

Os motores lineares, como já citado, possuem diversas formas construtivas 

e podem ser aplicados em diferentes áreas. Podem ser, de maneira geral, 

assíncrono, síncronos ou de corrente contínua, tal como os usuais motores rotativos, 

e ainda apresentam as topologias plana e tubular. 

Como este trabalho possui o objetivo de desenvolver um protótipo didático 

que possa apresentar de maneira simples o funcionamento dos motores lineares e a 

atuação dos campos magnéticos, este se limita à comparação superficial das formas 

construtivas, à escolha da forma mais adequada para os fins desejados e ao projeto 

e construção do protótipo escolhido. 

Não é avaliado neste trabalho o desempenho do motor. Ou seja, não são 

estudados criteriosamente pontos como torque, velocidade, aceleração, corrente, 

temperatura, entre outros itens importantes quando feito um projeto de aplicação 

industrial. 

Após a decisão da melhor forma construtiva, este protótipo foi construído 

pelos autores deste trabalho, e tem como finalidade sua aplicação em aulas práticas 

que envolvam conceitos de conversão de energia. 

 

1.2 PROBLEMAS E PREMISSAS 

O problema central deste trabalho é a construção de um protótipo de motor 

linear com dimensões adequadas para ser instalado em bancadas de teste e 

utilizado para fins didáticos; para tanto, é necessário a priori conhecer os tipos de 

funcionamento e as topologias possíveis, dando subsídio para avaliar e estabelecer 

o mais adequado para este trabalho. Além disso, é importante também conhecer e 

calcular as grandezas físicas necessárias à avaliação final do protótipo. 

Por fim, foi necessário projetar o motor com auxílio de softwares adequados 

para desenho e dimensionamento, e encontrar fornecedores dos materiais 

necessários à construção deste protótipo. 



17 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral 

Construir um protótipo de motor linear para fins didáticos aplicável ao ensino 

de máquinas elétricas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Classificar os tipos de funcionamentos, formas construtivas e topologias 

possíveis para motores lineares. 

• Avaliar a forma construtiva mais adequada para solução do problema 

proposto. 

• Projetar o protótipo. 

• Construir o protótipo. 

• Realizar ensaios e testes no protótipo para analisar seu funcionamento. 

• Produzir manual de utilização do mesmo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Muitos estudantes de engenharia elétrica de universidades brasileiras não 

conhecem o conceito de motor linear, ou, muitas vezes, nunca ouviram falar deste 

tipo de motor. 

Este fato ganha força quando se percebe a pequena quantidade de livros e 

artigos acerca deste tema no idioma português, bem como quando analisada a 

ementa das disciplinas de máquinas elétricas da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná. 

Essa falta de conhecimento seria justificável caso os motores lineares não 

fossem muito utilizados, entretanto, como visto anteriormente, este tipo de motor é 

empregado em diversas áreas e possui vantagens interessantes dependendo da 

aplicação. (FERREIRA, 2003) 

Entende-se então que o conhecimento acerca destes motores vale uma 

atenção maior do que a atualmente dada no ambiente acadêmico brasileiro. 
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Além disso, o motor linear pode ser uma ferramenta utilizada para ajudar na 

compreensão, visualização e modelagem de campos magnéticos, que é uma das 

maiores dificuldades do estudante de engenharia elétrica. 

 

1.5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O primeiro passo para a construção do protótipo é o levantamento do 

conteúdo teórico acerca de motores lineares.  

A partir da consolidação do embasamento teórico, foram comparadas as 

formas construtivas possíveis e apurada a mais adequada para este trabalho. 

Definida a forma construtiva, foram selecionados os materiais disponíveis no 

mercado que melhor se aplicam à construção deste protótipo e, então, 

dimensionado o mesmo. 

O protótipo então foi desenhado no software de desenhos em 3D Inventor da 

AUTODESK e construído pelos autores deste trabalho. 

O procedimento metodológico descrito para construção do protótipo está 

também apresentado na figura 7. 
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Figura 7 - Procedimento metodológico de construção do protótipo. 

Fonte: elaboração própria. 
 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho possui a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 – Introdução. 

Capítulo 2 – Referencial teórico. 

Capítulo 3 – Dimensionamento preliminar do protótipo. 

Capítulo 4 – Processo de construção do protótipo. 

Capítulo 5 – Testes e resultados. 

Capítulo 6 – Considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TIPOS DE FUNCIONAMENTO 

Os motores lineares, assim como os motores rotativos, diferem-se por 

possuírem variados princípios de funcionamento, sendo eles: motores de corrente 

contínua, motores assíncronos e motores síncronos, incluindo-se os motores de 

passo e de relutância (GIERAS, 1994). Estes princípios são mostrados nos itens a 

seguir. 

 

2.1.1 Motores de corrente contínua 

Os motores de corrente contínua são compostos de um estator, componente 

onde normalmente estão alocados os ímãs permanentes ou eletroímãs que 

produzem um campo magnético constante, e um rotor composto de um 

enrolamento, conhecido como enrolamento de armadura, por onde circula corrente 

contínua produzindo também um campo magnético. A interação, atração ou 

repulsão, entre os campos magnéticos do estator e do rotor produz uma força que 

faz com que o rotor se movimente. A corrente de armadura deve ter seu sentido 

invertido de tal forma que altere os polos do rotor, a fim de manter a oposição destes 

em relação aos polos do estator e, assim, proporcionar a continuidade do movimento 

(TOLIYAT e KLIMAN, 2004). 

 

2.1.2 Motores assíncronos 

O motor assíncrono consiste basicamente de um estator e um rotor, sendo 

este último montado sobre mancais e separado do primeiro por um entreferro. O 

estator é constituído de lâminas de material ferromagnético, com ranhuras onde são 

alojados os condutores que formam os enrolamentos de armadura. Estes 

enrolamentos de armadura quando percorridos por uma corrente alternada 

produzem um campo magnético móvel. Esse campo magnético por sua vez induz 

uma força eletromotriz nos enrolamentos do rotor que, quando curto circuitados, 

permitem a passagem de uma corrente. Esta corrente gera um campo magnético no 
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sentido contrário ao campo que a gerou (lei de Lenz). A interação entre estes dois 

campos produz um conjugado no rotor que o movimentará. Além disso, a velocidade 

do motor assíncrono é relacionada à velocidade síncrona do campo através de um 

escorregamento, que é a diferença percentual entre as duas velocidades. (NASAR, 

1984) 

 

2.1.3 Motores síncronos 

Os motores síncronos são assim denominados pois trabalham à velocidade 

síncrona do campo. 

As duas partes básicas de um motor síncrono são o enrolamento de campo 

de excitação, alimentado por corrente contínua, que pode ser substituído por ímãs 

permanentes, e o enrolamento de armadura, responsável por gerar o campo móvel. 

(NASAR, 1984) 

Assim como no motor assíncrono, os enrolamentos de armadura são 

alimentados por corrente alternada e estão usualmente alocados no estator. A 

interação entre os campos do rotor e do estator induzem uma força que movimenta 

o rotor. 

 

2.2 TOPOLOGIA 

Existem hoje diversas formas construtivas de motores lineares para todos os 

princípios de funcionamento. Cada forma apresenta um melhor desempenho 

dependendo da sua aplicação (GIERAS; PIECH; TOMCZUK, 1999). A seguir serão 

apresentadas as principais topologias aplicadas a motores lineares. 

 

2.2.1 Motor linear plano 

Esta topologia consiste basicamente na planificação de um motor rotativo, 

onde o estator é desenrolado e torna-se o indutor do motor linear, parte responsável 

pela produção do campo magnético principal, ou seja, o indutor é a parte do motor 

linear onde estão alocados os enrolamentos de armadura; o rotor por sua vez, ao 

ser planificado se torna o linor do motor linear, que é a parte induzida do motor, 
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onde, no caso das máquinas síncronas, estão alocados os enrolamentos de campo 

ou os ímãs permanentes. Na figura 8 está apresentada a forma mais abrangente 

para este caso. 

 

 
Figura 8 – Planificação de um motor rotativo. 

Fonte: adaptado de DeHart (s.d.). 

 

Quando o indutor é a parte fixa do motor linear, seu campo magnético 

exerce força eletromagnética sobre o linor fazendo com que este se mova no sentido 

do campo. De maneira análoga, caso o linor seja fixo, esta mesma força ocasionará 

o movimento do indutor no sentido contrário ao do campo. 

Ainda dentro da topologia de motores planos, pode-se expandir em outras 6 

(seis) formas construtivas representadas na figura 9. 

 

 

 

 

Motor linear 
plano

Estator simples

Estator curto

Rotor curto

Estator simples 
com circuito 

ferromagnético

Estator curto

Rotor curto

Estator duplo
Estator curto

Rotor curto

Figura 9 - Subtopologias do motor linear plano. 
Fonte: elaboração própria. 
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Na figura 10 estão representados exemplos gráficos das topologias 

supracitadas. 

 

 
Figura 10 – Exemplos de subtopologias do motor linear plano. 

Fonte: adaptado de Jardim (s.d.). 
 

2.2.2 Motor linear tubular 

Neste caso, pode-se considerar o estator do motor rotativo sendo 

planificado, como no linear plano, e novamente enrolado, agora ao redor do eixo 

longitudinal, numa forma toroidal, mantendo assim ranhuras radiais internas. O 

mesmo processo demonstra a formação do rotor desta máquina, com a diferença de 

que este será maciço e com seu diâmetro externo menor que o diâmetro interno do 

estator e se situará dentro deste.  

Na figura 11 está exemplificada a forma construtiva de um motor linear 

tubular. 

 

 
Figura 11 – Transformação de um motor rotativo para um motor linear tubular. 

Fonte: Cortes Cherda (1974). 
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2.2.3 Motor linear circular 

A construção do motor linear circular pode ser entendida como um motor 

linear plano unido pelas extremidades, formando assim um disco. 

Assim, as ranhuras deste estarão dispostas de maneira axial com relação ao 

centro do disco. 

Um exemplo de motor linear circular é apresentado na figura 12. 

 

 
Figura 12 – Exemplo de motor linear circular. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

2.3 SELEÇÃO DO MOTOR 

O protótipo desenvolvido neste trabalho teve um indutor fixo com 

enrolamento trifásico em corrente alternada, e seu linor curto e móvel formado por 

ímãs permanentes, caracterizando assim um motor linear plano síncrono, de estator 

simples e rotor curto. Esta escolha foi feita visando a fácil construção e grande 

versatilidade no controle deste tipo de motor, mostrando-se a opção mais 

interessante para este estudo. Além disto, o fato de apresentarem ímãs em seu linor 

elimina a necessidade de alimentação de um circuito de campo, eliminando a 

circulação de corrente neste; deste modo, reduz-se as perdas por efeito Joule 

diminuindo o aquecimento do motor que o leva a trabalhar em temperaturas menos 

elevadas. Por trabalhar mais frio, aumenta-se a vida útil da máquina. Outro ponto 

chave nesta escolha foi o fato de motores síncronos de ímãs permanentes 

apresentarem alto rendimento, baixo nível de ruído e tamanho reduzido (MARQUES; 

SAMBAQUI; DUARTE, 2013) características importantes para a aplicação desejada. 



25 

2.4 APLICAÇÕES DOS MOTORES LINEARES SÍNCRONOS 

2.4.1 Orientação de filmes plásticos 

Filmes plásticos de alta qualidade podem ser resultado da ação de esticar o 

filme em dois sentidos opostos através de um processo chamado “Orientação 

Simultânea”, que é basicamente esticar a película plástica longitudinal e 

transversalmente. 

Este processo pode ser executado por um motor linear movendo a película 

para frente enquanto está presa nas laterais por grampos que a esticam 

lateralmente. Este tipo de sistema é exemplificado na figura 13. 

 

 
Figura 13 – Aplicação de motor linear síncrono na tecnologia de orientação simultânea. 

Fonte: Gieras, Piech e Tomczuk (1999). 
 

2.4.2  Máquinas de movimento longitudinal 

Motores lineares substituem de maneira eficiente motores com acoplamento 

tipo parafuso de avanço devido a sua característica de movimento linear, facilitando 

seu controle de posicionamento e velocidade. 

Gieras, Piech e Tomczuk (1999), explicam ainda que os motores lineares 

assíncronos não são recomendados neste tipo de operação devido ao seu grande 

aquecimento, sua baixa eficiência e baixo fator de potência. Com isso, os motores 



26 

lineares síncronos apresentam melhores condições de trabalho neste tipo de 

equipamento, haja vista que possuem uma eficiência acima de 75%. 

 

2.4.3  Solda por fricção 

As máquinas que executam este tipo de soldagem funcionam através da 

fricção entre duas peças de metal, que são mantidas em contato enquanto uma gira 

e a outra se mantém parada sendo pressionada contra a primeira. 

Usualmente a parte estacionária é mantida pressionada contra a outra peça 

através de sistema pneumático ou hidráulico, todavia, em ambientes onde a limpeza 

é primordial, estes sistemas não são satisfatórios. Para tais ambientes é adequado 

fazer uso dos motores lineares síncronos, que podem facilmente substituir os 

sistemas hidráulicos e pneumáticos, e não trazem sujeira excessiva ao local. 

 

2.4.4 Robôs de soldagem e máquinas de corte térmico 

Estes tipos de equipamentos demandam grande precisão no movimento em 

planos x-y; sendo assim, os motores rotativos não apresentam ótimos resultados. 

Utilizam-se então motores lineares síncronos, que possuem controle fácil e preciso 

de posicionamento e velocidade em movimentos retilíneos. 

A utilização de motores lineares em um robô de soldagem é apresentada na 

figura 14. 

 
Figura 14 – Robô de soldagem, 1 – braço movido por 2 motores lineares no plano xy. 

Fonte: adaptado de Gieras, Piech e Tomczuk (1999). 
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2.4.5 Geradores de vibração 

Estas máquinas são muito utilizadas para simulação de comportamento 

dinâmico de construções e eram inicialmente construídas com o auxílio de 

equipamentos hidráulicos a óleo. Os equipamentos hidráulicos apresentam, 

entretanto, baixa eficiência e características não lineares de funcionamento. 

Em comparação com os sistemas hidráulicos a óleo, os motores lineares 

síncronos apresentam grande velocidade e aceleração, necessitam de menos 

manutenção, são construtivamente menores e apresentam movimentos mais 

precisos. Por estas razões os motores lineares tendem a substituir os sistemas 

hidráulicos nesta aplicação. 

 

2.4.6 Transporte de alta velocidade com levitação magnética (maglev) 

A levitação magnética (maglev) pode providenciar transportes terrestres de 

alta velocidade com um sistema de acionamento, que é independente de forças de 

atrito entre o caminho (trilho) e os vagões do veículo. Trens maglev, uma 

combinação entre suspensão magnética e a tecnologia de motores lineares, 

apresentam velocidades extremamente altas, segurança, confiabilidade, baixo 

impacto ambiental e mínimo de manutenção. Estes trens conseguem atingir 

velocidades de até 550 km/h consumindo menos energia que aeronaves e veículos 

com rodas, mostrando-se assim a solução ótima para os problemas modernos de 

transporte (GIERAS; PIECH; TOMCZUK, 1999). 

O sistema Transrapid desenvolvido na Alemanha utiliza forças atrativas 

produzidas por eletroímãs com formato “U”, com controle de corrente para 

proporcionar a levitação magnética e motores lineares síncronos com enrolamentos 

de armadura longos para propulsioná-lo. Cada vagão é elevado e propulsionado 

independentemente, não havendo assim uma locomotiva separada para puxar toda 

a composição. Sendo utilizados motores lineares síncronos, a velocidade do trem é 

diretamente proporcional à frequência da corrente que alimenta os enrolamentos de 

armadura chegando a 300 Hz para a velocidade de 550 km/h. (SCHERER, 2006). 

Na figura 15 é representado um exemplo de trem maglev, o projeto Swissmetro 

desenvolvido na Suíça. 
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Figura 15 – Seção transversal do túnel e veículo do projeto piloto Swissmetro: 1 – parte interna 

do túnel de concreto; 2 – vagão de passageiros; 3 – sistema de levitação magnética por 
eletroímãs; 4 – motor linear síncrono. 

Fonte: adaptado de Gieras, Piech e Tomczuk (1999). 
  

2.5 CARACTERÍSTICAS DO INDUTOR 

2.5.1 Parâmetros mecânicos 

Como descrito anteriormente, por se tratar de um motor síncrono, sua 

velocidade é proporcional à frequência da tensão aplicada ao enrolamento de 

armadura e ao número de polos da máquina. No caso dos motores lineares, 

costuma-se utilizar para o cálculo da velocidade o passo polar. Assim, segundo 

Gieras, Piech e Tomczuk (1999), a velocidade do motor pode ser calculada segundo 

a Eq. (1): 

 

� = �� = 2 ∙ � ∙ � = �, ∙ �,																																																							(1) 
 

sendo � = 2 ∙ , ∙ � a velocidade angular e � é o passo polar definido por: 

 

� = �!,																																																																					(2) 
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sendo � o comprimento do indutor e ! o número de polos do motor. 

O passo polar também pode ser medido em número de ranhuras, mostrando 

assim um importante valor construtivo (TOLEDO MUÑOZ, 1975): 

 

�� =  � ∙ �� =  �! 																																																											(3) 
 

sendo  � o número total de ranhuras presentes no indutor da máquina. 

Outro parâmetro importante para a construção do motor é a área da ranhura 

onde serão alocadas as bobinas do enrolamento de armadura. Para este caso esta 

área (#�) é calculada multiplicando a altura da ranhura (��) pela sua largura (��), ou 

seja:  

 

#� = �� ∙ ��																																																																		(4) 
Sabe-se que a área da ranhura não é totalmente utilizada devido ao formato 

dos condutores, seu arranjo dentro da ranhura e também à camada de material 

isolante que os cobrem; sendo assim, segundo Rosa (s.d.), a área útil da ranhura é 

calculada da seguinte forma: 

 

#$ = #� ∙ 0.9																																																																		(5) 
 

Com este parâmetro pode-se calcular a quantidade de condutores dentro da 

ranhura através da Eq. (6): 

 

 � =	#$#� ,																																																																							(6) 
 

sendo #� a área do condutor ocupada pelo cobre e seu isolante.  

Como haverá sobreposição de bobinas dentro das ranhuras, o número de 

espiras por bobina será igual ao número de condutores dentro da ranhura dividido 

por dois, ou seja: 

 

 	 =  �/2																																																																							(7) 
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Além da área da ranhura, outro parâmetro pertinente ao núcleo 

ferromagnético é a espessura de suas chapas. Segundo Gieras, Piech e Tomczuk 

(1999), núcleos de material ferromagnético laminado são utilizados para melhorar a 

propagação das ondas eletromagnéticas. Com espessura menor que um milímetro, 

o efeito pelicular para frequências de 50 a 60 Hz praticamente não existe. 

Considerando, além deste, o efeito de sobreposição e perdas por histerese e 

corrente de Foucault, a melhor espessura das chapas de material ferromagnético 

que constituirão o núcleo é de 0,5 e 0,6 mm para frequências de 50 e 60 Hz 

respectivamente, e 0,2 a 0,35 mm para máquinas elétricas acima de 400 Hz. 

O número total de chapas utilizadas na construção do motor pode ser 

calculado levando em consideração a largura total do indutor (�) e a espessura de 

cada chapa (�) pela expressão: 

 

 = �� 																																																																													(8) 
 

2.5.2 Perdas  

As perdas em um motor elétrico podem ser divididas em dois diferentes 

tipos: perdas elétricas e perdas magnéticas. 

 

2.5.2.1  Perdas elétricas 

As perdas elétricas correspondem às perdas por efeito Joule, e representam 

a quantidade de energia dissipada em forma de calor nos enrolamentos do motor. 

Como o protótipo a ser desenvolvido não apresenta enrolamento de campo, estas 

perdas se manifestarão somente nos enrolamentos do indutor, podendo ser 

calculadas pela seguinte equação: 

 

∆�	 = 3 ∙ " ∙ �=,																																																																		(9) 
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sendo � a corrente elétrica no estator e " é a resistência do enrolamento de 

uma fase do estator. 

 

2.5.2.2  Perdas magnéticas 

As perdas magnéticas, também chamadas de perdas no núcleo, consistem 

nas perdas por corrente de Foucault e perdas por histerese magnética. A utilização 

de núcleos de material ferromagnético é feita com o intuito de melhorar a 

propagação das ondas eletromagnéticas do motor, minimizando perdas por 

histerese. Já sua laminação tem como objetivo diminuir as correntes parasitas 

também conhecidas como correntes de Foucault, reduzindo assim as perdas por 

elas causadas. Toliyat e Kliman (2004) mostram que as perdas por correntes 

parasitas são proporcionais ao quadrado do produto entre a frequência, a espessura 

do núcleo e a densidade de fluxo. Jardim (s.d.) calcula tal perda pela Eq. (10): 

 

��
 = %3 ∙ ρ� ����= ∙ �= ∙ �=,																																																				(10) 
 

sendo %  o volume do núcleo ferromagnético, ρ  a resistividade elétrica do 

núcleo, ���� o fluxo magnético máximo, � a frequência da rede e � a espessura do 

núcleo. Considerando um bloco de espessura � formado por   chapas de espessura �  ⁄  pode-se calcular as perdas por correntes de fuga da seguinte forma (JARDIM, 

s.d.): 

 

��
? = 1 = ∙ %@�3 ∙ ρ� ∙ ����= ∙ �= ∙ �= =
1 = ∙ 	��
																																	(13) 

 

Já a perda por histerese considera a área do ciclo de histerese e pode ser 

calculado, segundo Jardim (s.d.), por: 

 

��� = % ∙ � ∙ ���,																																																								(14) 
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sendo ��� a área do ciclo de histerese do material ferromagnético do núcleo. 

Assim, podem-se calcular as perdas magnéticas somando as perdas por histerese e 

as perdas por corrente de Foucault, ou seja: 

 

��� = ��� + ��′
																																																							(15) 
 

Por fim, são calculadas as perdas totais pelo somatório das perdas elétricas 

com as perdas magnéticas. 

�� = ��	 + ��� 																																																							(16) 
 

2.6 BOBINAMENTO 

Uma das partes essenciais para o projeto de um motor elétrico é a 

bobinagem a ser realizada. Ela define aspectos importantes, como por exemplo, o 

número de polos e o passo polar. Além disto, a qualidade do enrolamento reflete 

diretamente no desempenho do motor. A melhor maneira de associar vários 

condutores de um enrolamento é distribuí-los em bobinas e dispô-las de tal maneira 

a formar grupos que possuirão uma entrada e uma saída (duas pontas). Ao ligar o 

motor com um sistema trifásico, cada fase deve alimentar um determinado grupo de 

bobinas que estarão dispostas simetricamente no estator, de maneira a formar um 

ângulo elétrico de 120° entre as fases (ROÇAS, 2012). 

 

2.6.1 Tipos de enrolamento 

Os tipos de enrolamentos podem ser divididos quanto ao número de bobinas 

por grupo, ligação das bobinas, número de camadas e ligação dos grupos de 

bobinas. 

 

2.6.1.1  Número de bobinas por grupo 

O enrolamento é dito concentrado quando o número de bobinas por polo/ 

fase é igual a um. Já no enrolamento distribuído este número é definido como maior 

que um. 
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2.6.1.2  Ligação das bobinas 

Aqui podemos subdividir os enrolamentos em dois tipos: imbricados e 

concêntricos. 

Nos enrolamentos imbricados as bobinas têm todas o mesmo passo e, 

consequentemente, o mesmo tamanho, e as cabeças de bobinas se cruzam.  Os 

enrolamentos concêntricos, por sua vez, apresentam bobinas de passos diferentes, 

e as de um mesmo grupo estão dispostas umas no interior das outras sem se 

cruzarem (ROÇAS, 2012).  

Estes tipos de bobinamento são mais bem exemplificados nas figuras 16 e 

17. 

 

Figura 16 – Exemplo de enrolamento imbricado de camada dupla. 

Fonte: WEG (2005). 

 

 
Figura 17 – Exemplo de enrolamento concêntrico de camada dupla. 

Fonte: WEG (2005). 
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2.6.1.3  Número de camadas 

O número de camadas em cada ranhura também deve ser definido no 

projeto de bobinamento do motor, podendo ele ser de camada única, camada dupla 

ou camada mista. Os enrolamentos de camada única são assim chamados pelo fato 

de as ranhuras do estator serem preenchidas por apenas um lado de bobina. Já as 

ranhuras de um enrolamento de camada dupla são preenchidas por dois lados de 

bobinas. Estes dois tipos são mostrados nas figuras 18 e 19. Os enrolamentos de 

camada mista, por sua vez, representam os enrolamentos que apresentam os tipos 

anteriormente descritos. 

 

 
Figura 18 – Exemplo de enrolamento de camada única. 

Fonte: Roças (2012). 

 

 
Figura 19 – Exemplo de enrolamento de camada dupla. 

Fonte: Roças (2012). 
 

2.6.1.4  Ligação de grupo de bobinas 

Os grupos de bobinas podem ser interligados entre si de duas formas: por 

polos e por polos consequentes. Na ligação por polos, conecta-se o final do primeiro 

grupo de bobinas com o final do segundo, e o início do segundo com o início do 

terceiro e assim sucessivamente. Nesta configuração, o número de grupos de 

bobinas será igual ao número de polos. Nas figuras 20 e 21 estão apresentadas 

essas duas formas. 
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Figura 20 – Exemplo de ligação por polos consequentes. 

Fonte: adaptado de Roças (2012). 

 

 
Figura 21 – Exemplo de ligação por polos. 

Fonte: adaptado de Roças (2012). 

 

Os grupos de bobinas também podem ser ligados em série ou em paralelo 

entre si, agregando ao motor características próprias de cada uma dessas ligações. 

As principais características da ligação série de grupos de bobinas são: 

• corrente da fase igual à corrente nas bobinas; 

• ao ser interrompida a corrente em uma das bobinas toda a fase será 

desenergizada; 

• tensão na fase divida pelos grupos de bobinas da mesma fase; 

• resistência equivalente de uma fase será igual à soma das 

resistências dos grupos da mesma. (ROÇAS, 2012) 

Exemplos de interligações série são ilustrados nas figuras 22 e 23. 
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Figura 22 – Exemplo de enrolamento imbricado de camada simples com ligação série por 

polos. 
Fonte: adaptado de WEG (2005). 

 

 

Figura 23 – Exemplo de ligação série por polos consequentes. 
Fonte: adaptado de WEG (2005). 

 

Para a ligação em paralelo dos grupos de bobinas têm-se as seguintes 

características principais: 

• cada grupo é alimentado de forma diferente; 

• a tensão na fase é a mesma encontrada em cada grupo de bobinas; 

• a corrente de uma fase é dividida pelos grupos de bobinas; 

• ao ser interrompida a corrente em uma bobina, a alimentação dos 

grupos restantes não será afetada; 

• a resistência equivalente da uma fase será igual à resistência de um 

grupo de bobinas dividido pelo total de grupos em paralelo de uma 

fase. 

Nas figuras 24 e 25 estão ilustrados exemplos de ligações de grupos de 

bobinas em paralelo. 
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Figura 24 – Exemplo de enrolamento imbricado de camada única com ligação paralela por 

polos. 
Fonte: adaptado de WEG (2005). 

 

 
Figura 25 – Exemplo de enrolamento concêntrico de camada única com ligação paralela por 

polos consequentes. 
Fonte: adaptado de WEG (2005). 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DO LINOR 

Como já explicado anteriormente, o linor é a parte induzida do motor linear, 

ou seja, é onde estão, no caso dos motores síncronos, dispostos os enrolamentos 

de campo ou os ímãs permanentes. 

Assim como nos motores síncronos rotativos, durante a partida, a velocidade 

do linor não é síncrona e, por este motivo, é necessário um mecanismo para auxiliar 

a aceleração do motor até este alcançar sua velocidade síncrona. Nos motores 

lineares síncronos indica-se a utilização de uma chapa de alumínio sobreposta ao 

circuito de campo, possibilitando assim que o campo magnético da armadura possa 
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induzir correntes nesta chapa e o motor parta como um motor de indução assíncrono 

até atingir a velocidade síncrona. (GIERAS; PIECH; TOMCZUK, 1999) 

Além do efeito na partida, segundo Gieras, Piech e Tomczuk (1999), a chapa 

de alumínio amortece as oscilações de velocidade e auxilia o retorno à operação 

síncrona quando ocorre variação da velocidade, bem como protege os ímãs 

permanentes contra danos mecânicos. 

 

2.7.1  Ímãs permanentes 

Assim como todos os materiais ferromagnéticos, os ímãs permanentes 

podem ser descritos por uma curva de histerese que, no caso destes, é considerada 

uma curva de histerese ampla, sendo que a parte importante da curva de histerese 

para avaliação do ímã é a localizada no primeiro quadrante, chamada de curva de 

desmagnetização. 

Na figura 26 está representada uma curva de histerese. 

 

 
Figura 26 – Exemplo de curva de histerese. 
Fonte:  Gieras, Piech e Tomczuk (1999). 

 

Ímãs permanentes produzem fluxo magnético sem a necessidade de 

enrolamentos de campo e segundo Gieras, Piech e Tomczuk (1999), a densidade de 

fluxo magnético (�) é função da permeabilidade no vácuo (μ�), da permeabilidade 
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relativa do material (μ�) e da intensidade de campo magnético (�), sendo calculada 

através da Eq. (17): 

 

� = μ� ∙ μ� ∙ �																																																															(17) 
 

2.7.1.1  Materiais construtivos 

Os ímãs podem ser construídos de diversos materiais e, segundo Gieras, 

Piech e Tomczuk (1999), para aplicações em motores elétricos, são usualmente 

utilizados ímãs compostos dos seguintes materiais: 

 

• alnico (Al, Ni, Co e Fe); 

• ferrites (cerâmico); 

• elementos de terras raras, como: Neodímio-Ferro-Boro (NdFeB) e 

Samário-Cobalto (SmCo). 

 

As principais vantagens dos ímãs construídos de alnico são a alta densidade 

de fluxo remanescente e o baixo coeficiente de temperatura, e as desvantagens são 

a baixa força coerciva e sua curva de desmagnetização extremamente não linear.  

Quanto aos fabricados de ferrite, estes apresentam força coerciva maior que 

os de alnico, mas menor densidade de fluxo remanescente; sendo que suas 

principais vantagens são o baixo preço e a alta resistência elétrica, minimizando as 

perdas por corrente parasita. 

E por fim, os ímãs permanentes construídos de elementos de terras raras 

apresentam alta densidade de fluxo remanescente, alta força coerciva, alta produção 

de energia, baixo coeficiente de temperatura e curva de desmagnetização linear, 

sendo os mais aplicados na indústria. O preço, entretanto, destes ímãs é 

relativamente alto quando comparado aos dois anteriores. 

Dentre os ímãs de terras raras, os de neodímio são os mais aplicados 

devido ao seu preço de aquisição ser mais baixo em relação ao de samário-cobalto. 

Contudo, o neodímio é altamente influenciado pela temperatura, sendo sua 

temperatura máxima de trabalho igual a 170°C, bastante inferior aos 300°C do 

samário-cobalto. (GIERAS; PIECH; TOMCZUK, 1999) 
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Na figura 27 estão apresentados exemplos de curvas de desmagnetização 

típicas de ímãs permanentes dos supramencionados materiais. 

 

 
Figura 27 – Exemplos de curvas de desmagnetização. 

Fonte:  Gieras, Piech e Tomczuk, (1999). 

 

2.7.1.2  Parâmetros magnéticos 

De acordo com Gieras, Piech e Tomczuk (1999), os ímãs permanentes são 

caracterizados por três principais parâmetros: 

• a densidade de fluxo magnético remanescente (��), definida como a 

densidade de fluxo para uma intensidade de campo magnético nula;  

• a força de campo coercivo (�� ), que é o valor da intensidade do 

campo desmagnetizante necessário para anular a densidade de fluxo 

magnético em um material previamente magnetizado;  

• a densidade de fluxo magnético de saturação (���);  
• a permeabilidade magnética de recuo (μ�	�), expressa como a razão 

da densidade de fluxo magnético e a intensidade de campo 

magnético em qualquer ponto da curva de desmagnetização; 

• a energia magnética máxima produzida por unidade de ímã 

permanente, que é igual (��)���/2; 

H Magnetic Field Intensity 
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• e o fator de forma da curva de desmagnetização, que é usualmente 

considerado 0,25 para ímãs com curva de desmagnetização linear. 

 

Por fim, com as características do ímã permanente, é possível calcular a 

energia (') produzida pelo ímã através da Eq. (18): 

 

' = � ∙ � ∙ %&2 ,																																																													(18) 
 

sendo %& o volume do ímã permanente. 

 

2.7.1.3  Densidade de fluxo magnético no entreferro (��) 
O fluxo magnético no entreferro, segundo Gieras, Piech e Tomczuk (1999) 

pode ser calculado através da Eq. (19): 

 

�� = Bμ� ∙ %& ∙ � ∙ �%� ,																																																					(19) 
 

sendo %� o volume do entreferro. 
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3 DIMENSIONAMENTO PRELIMINAR DO PROTÓTIPO 

Nesta fase do estudo foram definidas algumas dimensões preliminares do 

protótipo, a fim de possibilitar a elaboração de um desenho prévio de suas partes 

componentes e uma melhor visualização da sua forma. 

 

3.1 INDUTOR 

O indutor foi dimensionado para ter aproximadamente 1 (um) metro de 

comprimento, entretanto, devido às demais estruturas necessárias para a 

sustentação do motor, o comprimento total projetado do protótipo foi de 1150,7 mm. 

Foram consideradas 160 chapas de 0,5 mm de espessura, 1070,7 mm de 

comprimento, com 96 ranhuras e 97 dentes. As ranhuras possuem largura de 6 mm 

e 30 mm de altura, enquanto que os dentes possuem 5,1 mm de largura e 30 mm de 

altura e a base das chapas possui 20 mm. 

No desenho 01/04 do Apêndice A, estão representados o indutor e seus 

detalhes. 

 

3.2 LINOR 

O linor foi projetado com dois ímãs permanentes, ou seja, um par de polos, 

de uma liga de neodímio ferro boro, cada um com 80 mm de largura, 33 mm de 

comprimento e 0,5 mm de espessura, que seriam fixados a uma superfície metálica. 

Esta superfície, por sua vez, seria acoplada a um eixo longitudinal através de um 

rolamento para possibilitar o deslocamento do linor. 

Além disso, utilizar-se-ia uma chapa de alumínio de 0,5 mm fixada abaixo 

dos ímãs permanentes, visando facilitar a partida do motor. 

No desenho 02/04 do Apêndice A, estão representados o linor e seus 

detalhes. 
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3.3 ESTRUTURAS AUXILIARES 

Para dar suporte ao motor, foi projetada uma estrutura composta de: uma 

base metálica em “U” de 1150,7 mm de comprimento, 100 mm de largura e 10 mm 

de espessura na sua base; um eixo longitudinal cilíndrico de raio 10 mm e 

comprimento 1090,7 mm, onde seria acoplado um rolamento; e dois mancais laterais 

para sustentar o eixo longitudinal e o linor. 

No desenho 03/04 do Apêndice A estão representas as estruturas auxiliares 

do protótipo. 
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4 PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PROTÓTIPO 

Durante o processo de construção do protótipo foram necessárias algumas 

adequações ao projeto inicial. Primeiramente o comprimento total do motor foi 

alterado de 1150,7 mm para 1000 mm, a fim de configurar um protótipo mais 

compacto e adequado a uma bancada de estudos. Os desenhos finais do protótipo 

encontram-se no Apêndice B deste trabalho. 

A sequência construtiva do protótipo está apresentada nos itens a seguir. 

Além disso, para melhor compreensão do protótipo, foi elaborado um Manual de 

Utilização, que se encontra no Apêndice C deste trabalho. 

 

4.1 INDUTOR 

O indutor foi projetado com 160 chapas de 0,5 mm de espessura, 804,3 mm 

de comprimento, 72 ranhuras e 73 dentes. As ranhuras foram mantidas com largura 

de 6 mm e altura de 30 mm, e os dentes com largura de 5,1 mm e altura de 30 mm; 

além disso, as chapas possuem uma base de 20 mm. 

 

4.1.1 Chapas de material ferromagnético 

As chapas de material ferromagnético foram fornecidas pela empresa WEG, 

de Jaraguá do Sul. Na figura 28 a seguir estão apresentadas as chapas conforme 

entregues pela WEG. 

 
Figura 28 – Chapas de material ferromagnético. 

Fonte: elaboração própria. 
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Para agrupar as chapas, foram inicialmente utilizados oito parafusos, 

entretanto, percebeu-se que, ao apertar as chapas, estas não mantinham um 

comportamento uniforme e a estrutura fica abaulada, conforme pode ser observado 

na figura 29. 

 

 
Figura 29 – Indutor preso por parafusos. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Visando manter o indutor mais uniforme, optou-se por adicionar duas hastes 

de alumínio, de um metro cada, às laterais do indutor, fixando assim toda a 

estrutura, conforme apresentado na figura 30. 

 

 
Figura 30 – Indutor preso com hastes de alumínio. 

Fonte: elaboração própria. 
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Após a fixação e o aperto das chapas, observou-se que a largura do indutor 

ficou em 100,5 mm, ou seja, 20,5 mm a mais que o projetado. Este fato pode ter 

ocorrido pela dificuldade de apertar as chapas, pela margem de erro na espessura 

durante a fabricação das chapas e pelas rebarbas existentes nas chapas. Contudo, 

manteve-se a largura de 100,5 mm e se deu continuidade ao projeto. 

 

4.1.2 Bobinas 

Para definir a quantidade de espiras por bobina, considerou-se, inicialmente, 

uma taxa de ocupação de 50% da área da ranhura, fio de cobre esmaltado 20 AWG, 

bobinamento de camada dupla e passo polar de 3 ranhuras, totalizando 24 polos e 

69 bobinas.  

A área total da ranhura é 169,62 mm², sendo assim, 50% desta é o 

equivalente a 84,81 mm². Considerando que o fio 20 AWG possui aproximadamente 

1 mm de diâmetro com esmalte e que serão utilizadas camadas de poliéster isolante 

entre as bobinas e entre as bobinas e as chapas do estator, calculou-se que cabem 

90 espiras em cada ranhura. Logo, por se tratar de camada dupla, cada bobina foi 

definida com 45 espiras. 

Para confecção das bobinas, foi utilizada bobinadeira manual (figuras 31 e 

32). 
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Figura 31 – Bobinadeira manual utilizada. 

Fonte: elaboração própria. 

 
Figura 32 – Processo de confecção das bobinas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na figura 33 estão apresentadas as primeiras bobinas alocadas no protótipo. 
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Figura 33 – Primeiras bobinas alocadas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Após a confecção e alocação de todas as bobinas, deu-se início à 

interligação das bobinas de mesma fase. As bobinas foram conectadas em série e 

por polos, a fim de garantir uma maior resistência no enrolamento e manter cada 

polo do indutor com o tamanho de 3 ranhuras. 

Ao final da interligação das bobinas, o protótipo se encontra conforme 

apresentado na figura 34. 
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Figura 34 – Indutor com as bobinas alocadas e interligadas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Vale ressaltar que foi utilizado poliéster como isolante para recobrir as 

ranhuras antes da alocação das bobinas e também para isolar entre si as bobinas 

alocadas na mesma ranhura. Além disso, foram utilizadas pequenas estecas de 

madeira inseridas nas ranhuras do indutor, a fim de garantir que as bobinas se 

mantenham no interior das ranhuras como é mostrado na figura 35. 
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Figura 35 – Indutor com estecas alocadas. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, as conexões e as bobinas foram amarradas com barbante e 

envernizadas para garantir uma melhor impregnação entre os condutores, como 

pode ser observado na figura 36. 

 

 
Figura 36 – Indutor conexões amarradas. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.2 LINOR 

Inicialmente o linor seria composto de dois ímãs permanentes de uma liga 

de neodímio ferro-boro, cada um com dimensões de 80 mm por 33 mm, formando 

um par de polos. Contudo, devido à nova largura do indutor, foi definido que cada 

polo do linor deveria possuir 100 mm por 33 mm. 

Como não foram encontrados ímãs de neodímio com tais dimensões, optou-

se por utilizar 30 ímãs de dimensões 10x20x2 mm. Para agrupar estes ímãs de 

modo a formar um par de polos, utilizou-se uma chapa de nylon de 150x80x5 mm 

com 6 sulcos de 100x20x2 mm, conforme representado nas figuras 37 e 38. 

 
Figura 37 – Chapa de nylon com sulcos para ímãs. 

Fonte: elaboração própria. 
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Figura 38 – Chapa de nylon ímãs. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Esta chapa de nylon, onde os ímãs foram inseridos, foi parafusada a outra 

chapa de nylon de mesmas dimensões, que por sua vez, foi parafusada em dois 

rolamentos lineares, conforme apresentado na figura 39. 

 



53 

 
Figura 39 – Vista explodida do linor. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Por fim, foi acoplada sobre os ímãs uma chapa de alumínio de 150x80 mm, 

com o objetivo de garantir a partida assíncrona do motor, e também para proteger 

mecanicamente os ímãs. 

Na figura 40 está apresentado o linor após o fim de sua construção. 

 

 
Figura 40 – Linor. 

Fonte: elaboração própria. 
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4.3 SISTEMAS AUXILIARES 

4.3.1 Suporte mecânico 

Inicialmente foi projetada a utilização de apenas uma guia linear cilíndrica 

para fixar o rolamento do linor, entretanto, percebeu-se que com apenas uma guia o 

linor poderia sofrer instabilidade radial. Para sanar este problema, foram utilizadas 

duas guias lineares cilíndricas de 900 mm de comprimento e diâmetro de 12 mm, 

para que o linor possa correr por toda a extensão do indutor sem sofrer instabilidade. 

Nas laterais do indutor foram alocados dois blocos de nylon de 

100x50x55 mm para dar suporte às guias lineares através de quatro mancais. 

Na figura 41 estão apresentadas as estruturas descritas acima. 

 

 
Figura 41 – Bloco de nylon, mancais e guias lineares. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.3.2 Circuito eletrônico 

Para garantir a inversão no sentido de giro ou, neste caso, no sentido de 

movimento do linor, foi projetado um circuito eletrônico, figura 42, com acionamento 



55 

através de dois sensores óticos, localizados um em cada extremidade do indutor, na 

lateral dos blocos de nylon. 

 

 
Figura 42 – Circuito implementado em protoboard para testes. 

Fonte: elaboração própria. 

 

A programação do circuito foi feita no programa MikroC e aplicada através 

de um microcontrolador PIC 16F877A, acionando um circuito integrado ULN 2003a 

com a função de chavear a entrada digital do conversor de frequência para a 

mudança do sentido de giro. Contudo, ao testar o circuito junto ao conversor de 

frequência e ao motor, foi detectada interferência do campo magnético do indutor, e 

também do próprio conversor, no circuito, prejudicando seu funcionamento. 

Para corrigir tais problemas, optou-se pela utilização de cabos blindados 

aterrados para alimentação dos sensores e também de um relé eletromecânico 

AX1RC-5V para o chaveamento do conversor. 

No Apêndice D, encontra-se o programa desenvolvido para o controle do 

sentido de giro. E nas figuras 43 e 44 pode-se observar o circuito de controle 

montado após as correções, e o diagrama do circuito implantado, respectivamente. 
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Figura 43 – Circuito montado e instalado. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Figura 44 – Diagrama do circuito de controle. 
Fonte: elaboração própria. 
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4.3.3 Interface 

Com intuito de facilitar a conexão do circuito de controle e da alimentação do 

motor ao conversor de frequência, foi desenvolvida uma interface composta de 

bornes, botão liga/desliga e potenciômetro, como apresentado na figura 45. 

 

 
Figura 45 – Interface de interligação. 

Fonte: elaboração própria. 

 

O detalhamento das conexões desta interface está descrito no Apêndice C, 

Manual de Utilização. 

 

4.3.4 Caixa de acrílico 

Foi construída uma caixa de acrílico de 600 mm de comprimento, 100 de 

largura e 12 mm de altura, para abrigar limalha de ferro e ser utilizada para 

observação do campo magnético do indutor. Na figura 46 está representada esta 

caixa sobre o indutor em funcionamento. 
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Figura 46 – Caixa de acrílico com indutor em funcionamento. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Ao final de toda a construção o protótipo ficou conforme apresentado na 

figura 47 a seguir. 

 

 
Figura 47 – Protótipo concluído. 

Fonte: elaboração própria. 

 

4.4 CUSTOS 

Para completa construção deste protótipo, considerando viagens, materiais 

adquiridos e usinagem das peças, foram despendidos aproximadamente 

R$ 3.000,00. 
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5 TESTES E RESULTADOS 

Neste capítulo são apresentados os ensaios realizados no protótipo. Os 

testes efetuados visam verificar o funcionamento do motor e apresentar suas 

características de performance. 

Para tanto foram executados os seguintes testes: 

• Variação da corrente em relação à frequência. 

• Variação da velocidade do linor em relação à frequência. 

• Variação da força em relação à frequência. 

As medidas de frequência e corrente foram obtidas através do conversor de 

frequência. Já a velocidade foi auferida com auxílio de um cronômetro manual, e a 

força com a utilização de um dinamômetro. 

 

5.1 VARIAÇÃO DA CORRENTE EM RELAÇÃO À FREQUÊNCIA 

A tabela 1 e o gráfico 1 a seguir apresentam a variação da corrente do 

indutor em relação à frequência. 

 

Tabela 1 - Corrente por frequência. 
Frequência 

(Hz) 
Corrente 

(A) 
5 0,96 

10 1,65 

15 2,15 

20 2,61 

25 2,95 

30 3,22 

35 3,45 

40 3,59 

45 3,78 

50 3,86 

55 3,95 

60 4,08 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 1 - Corrente por frequência. 

Fonte: elaboração própria. 

 

5.2 VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DO LINOR EM RELAÇÃO À FREQUÊNCIA 

A seguir foi verificado o tempo que o linor leva para percorrer todo o indutor. 

Para cada frequência foram efetuadas 4 medições e calculada a média, conforme 

apresentado na tabela 2. 

 

Tabela 2 - Tempo por frequência (continua). 

Frequência 
(Hz) 

Tempo (s) 
t1 t2 t3 t4 Média 

4,5 2,41 2,45 2,38 2,41 2,41 

5,0 2,22 2,24 2,30 2,28 2,26 

5,5 2,06 2,12 2,09 1,93 2,05 

6,0 1,86 2,03 1,80 1,86 1,89 

6,5 1,81 1,79 1,86 1,73 1,80 

7,0 1,43 1,56 1,58 1,52 1,52 

7,5 1,28 1,45 1,40 1,25 1,35 

8,0 1,36 1,32 1,30 1,31 1,32 

8,5 1,08 1,16 1,22 1,20 1,17 

9,0 1,08 1,22 1,18 1,16 1,16 

9,5 1,00 1,10 1,08 1,09 1,07 

10,0 1,03 1,07 1,04 1,07 1,05 

10,5 1,05 1,05 1,03 1,04 1,04 

11,0 0,93 0,97 1,01 0,98 0,97 
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Tabela 2 - Tempo por frequência (conclusão). 

Frequência 
(Hz) 

Tempo (s) 
t1 t2 t3 t4 Média 

11,5 1,00 0,92 0,88 0,94 0,94 

12,0 0,85 0,78 0,89 0,81 0,83 

12,5 0,76 0,88 0,72 0,72 0,77 

13,0 0,80 0,66 0,64 0,63 0,68 

Fonte: elaboração própria. 

 

Neste ensaio pôde-se perceber um mau funcionamento do motor que 

consiste em uma “vibração” do linor. Esta “vibração” está presente desde as baixas 

frequências e se agrava com o aumento da frequência, fazendo com que o linor 

perca momentaneamente o sincronismo, e impedindo o mesmo de se movimentar 

corretamente em frequências acima de 13 Hz. Este efeito impossibilitou a 

continuidade do experimento em frequências mais elevadas. 

Sabendo que o indutor possui 804,3 mm e o linor 80 mm, pode-se calcular a 

velocidade do motor dividindo 724,3 mm pelo tempo médio cronometrado. Além 

disso, conforme explicitado no item 2.5.1 deste trabalho, é possível calcular a 

velocidade síncrona do motor pela equação �� = 2 ∙ � ∙ � . Sendo �  a frequência 

aplicada ao indutor e � a distância do passo polar.  

Foi calculada então a velocidade esperada e comparada com a encontrada, 

como apresentado na tabela 3 e no gráfico 2 a seguir. 

 

Tabela 3 – Comparação entre velocidade encontrada e esperada (continua). 

Frequência 
(Hz) 

Velocidade 
encontrada 

(m/s) 

Velocidade 
esperada (m/s) 

4,5 0,300 0,603 

5,0 0,320 0,67 

5,5 0,353 0,737 

6,0 0,384 0,804 

6,5 0,403 0,871 

7,0 0,476 0,938 

7,5 0,539 1,005 

8,0 0,548 1,072 

8,5 0,622 1,139 

9,0 0,624 1,206 

9,5 0,679 1,273 
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Tabela 3 – Comparação entre velocidade encontrada e esperada (conclusão). 

Frequência 
(Hz) 

Velocidade 
encontrada 

(m/s) 

Velocidade 
esperada  

(m/s) 

10,0 0,688 1,34 

10,5 0,695 1,407 

11,0 0,745 1,474 

11,5 0,775 1,541 

12,0 0,870 1,608 

12,5 0,941 1,675 

13,0 1,061 1,742 

Fonte: elaboração própria. 

 

 
Gráfico 2 – Comparação entre velocidade encontrada e esperada. 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se que a velocidade real do protótipo é inferior à velocidade 

síncrona. Este fato se deve a dois principais motivos: ao atrito existente entre os 

rolamentos e as guias; e à “vibração” verificada durante o movimento do linor.  

 

5.3 VARIAÇÃO DA FORÇA EM RELAÇÃO À FREQUÊNCIA 

Como descrito anteriormente, este ensaio foi feito utilizando um 

dinamômetro acoplado ao linor, conforme figura 48. 
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Figura 48 – Teste de força. 
Fonte: elaboração própria. 

 

Assim como no teste de velocidade, a “vibração” dificultou a execução do 

teste de força para maiores frequências. Na tabela 4 e no gráfico 3 a seguir estão 

apresentados os resultados encontrados para este ensaio. 

 

Tabela 4 – Força por frequência. 
Frequência 

(Hz) 
Força 
(N) 

4,5 6,0 

5,0 6,5 

5,5 7,5 

6,0 8,0 

6,5 7,5 

7,0 8,0 

7,5 9,0 

8,0 10,0 

8,5 10,0 

9,0 10,0 

9,5 11,5 

10,0 12,5 

10,5 12,5 

11,0 13,5 

11,5 14,0 

12,0 14,0 

Fonte: elaboração própria. 
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Gráfico 3 – Força por frequência. 

Fonte: elaboração própria. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Neste trabalho foi apresentado o processo de construção de um protótipo de 

motor linear síncrono de ímãs permanentes para fins educacionais, visando 

incentivar e facilitar o estudo de máquinas elétricas e a compreensão de campos 

magnéticos. 

Inicialmente foram apresentadas as possíveis topologias e os princípios de 

funcionamento existentes para motores lineares, possibilitando a seleção das 

características a serem implementadas no protótipo. Definiu-se então a construção 

de um motor linear síncrono de ímãs permanentes com indutor fixo e linor móvel. 

Após essa etapa foram expostos os parâmetros necessários ao 

dimensionamento do protótipo e suas respectivas metodologias de cálculo. 

Com todas as definições apresentadas, deu-se início ao processo de 

construção do motor. Nesta etapa foi necessário buscar fornecedores de diversos 

materiais, como chapas de alumínio, nylon, guias e rolamentos lineares, chapa de 

material ferromagnético, dentre outros; além da necessidade de usinar muitas 

dessas peças. Ficou claro neste processo a interdisciplinaridade necessária no 

projeto e construção de um motor, haja vista as dificuldades e as soluções 

encontradas por profissionais de diferentes áreas, fazendo com que fosse 

necessária, algumas vezes, a revisão e adequação do projeto inicial. 

Após a finalização da construção, foi o momento de avaliar o funcionamento 

do protótipo e verificar seu comportamento de maneira empírica. 

Verificou-se nesta fase a necessidade de algumas últimas adequações, 

como o aperfeiçoamento do circuito de controle do motor.  

Com os testes realizados foi possível averiguar a dificuldade prática do 

correto funcionamento do protótipo, uma vez que este apresentou problemas não 

esperados, como vibração e perda de sincronismo entre indutor e linor, e a diferença 

entre os parâmetros teóricos e os alcançados. Todavia, o trabalho como um todo 

obteve sucesso, considerando que, apesar dos problemas, o protótipo funcionou, 

possibilitando a exemplificação do funcionamento de motores lineares síncronos e a 

visualização do campo magnético gerado no indutor. 
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6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Indica-se como continuidade do estudo a compreensão e correção dos 

problemas de vibração e perda de sincronismo, uma vez que estes foram as 

principais dificuldades encontradas, prejudicando o desempenho do protótipo. 

Outra possível linha de estudo é a aplicação de um sistema de 

posicionamento através de um encoder linear, possibilitando ainda a aplicação de 

um sistema de controle mais preciso. 

Por fim, outra sugestão de estudo é a construção de motores lineares com 

outros princípios de funcionamento ou com outras topologias, propiciando uma 

comparação entre as diversas formas de motores lineares possíveis. 
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APÊNDICE A -  Desenhos preliminares do protótipo 
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APÊNDICE B -  Desenhos finais do protótipo 
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APÊNDICE C -  Manual de utilização 
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1 PARTES CONSTITUINTES 

1.1 LINOR 

O linor é a parte móvel, e induzida, deste motor linear síncrono e é composto 

de:  

• duas chapas de nylon de dimensões 150x80x5 mm; 

• uma chapa de alumínio de 150x80x0,8 mm; 

• trinta ímãs permanentes de liga de neodímio ferro-boro de dimensões 

20x10x2 mm; 

• quatro parafusos Allen cabeça cilíndrica M4x15 mm; 

• quatro parafusos Allen cabeça cilíndrica M4x30 mm; 

• oito porcas sextavadas M4; 

• dois rolamentos lineares modelo LM12UU com suportes tipo PILLOW 

BLOCK CNC. 

 

Na figura 1 a seguir está representada a vista explodida do linor. 

 

Figura 1 – Vista explodida do linor. 
Fonte: elaboração própria. 
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1.2 INDUTOR 

O indutor é a parte estática deste motor, onde estão inseridos os 

enrolamentos de armadura, responsáveis por gerar o campo magnético viajante. O 

indutor é composto de: 

• cento e sessenta chapas de material ferromagnético GNO com 5 mm 

de espessura, 804,3 mm de comprimento e 50 mm de altura, cada 

uma com setenta e duas ranhuras com 6 mm de largura e 30 mm de 

altura; 

• duas barras de alumínio de dimensões 19x19x1000 mm; 

• sessenta e nove bobinas com quarenta e quatro espiras cada, 

constituídas de fio 20 AWG; 

• dois blocos de nylon de dimensões 100,5x50x55 mm; 

• duas guias lineares cilíndricas de 12 mm de diâmetro e 900 mm de 

comprimento com quatro suportes tipo SK12. 

 

Na figura 2 a seguir está representada a vista explodida do indutor. 

 

Figura 2 – Vista explodida do indutor. 
Fonte: elaboração própria. 

 

1.3 CIRCUITO DE CONTROLE 

Devido à necessidade de alternar o sentido de movimento do motor linear, 

este possui um circuito de controle ativado através de dois sensores óticos que 

identificam o momento em que o linor atinge o limite do indutor e enviam um sinal a 
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um conversor de frequência, responsável por inverter o sentido de movimento. Além 

disso, o motor possui controle de frequência através de um potenciômetro, e chave 

de acionamento ligados ao conversor. 

O circuito de controle é composto de: 

• um microcontrolador PIC 16F877A; 

• um circuito integrado ULN 2003a; 

• um potenciômetro de 3 kΩ; 

• dois capacitores de 22 pF; 

• um relé eletromecânico AX1RC-5V; 

• um resistor de 15 Ω; 

• dois emissores infravermelhos; 

• dois fototransistores infravermelhos; 

• dois resistores de 22 kΩ; 

• dois resistores de 220 Ω; 

• um resistor de 10 kΩ; 

• um cristal oscilador de 8 MHz. 

 

1.4 MONTAGEM 

Como este motor possui, também, fim educacional relacionado a campos 

magnéticos, este é acompanhado de uma caixa de acrílico, com limalha de ferro em 

seu interior, que pode ser sobreposta ao indutor, a fim de possibilitar a visualização 

do campo magnético viajante. 

Para sobrepor a caixa de acrílico, deve-se primeiramente retirar as guias 

lineares e o linor. O processo de retirada destes sistemas está descrito a seguir. 

i. Primeiramente solte os parafusos dos quatro suportes das guias 

lineares, permitindo que as guias sejam removidas. 

ii. Puxe as guias lineares cuidadosamente, tentando não permitir que o 

linor encoste no indutor*. 

*Obs.: o linor atrairá o indutor devido à força magnética dos ímãs 

existentes. 

iii. Remova o linor das guias lineares e termine de retirar as guias 

através dos suportes. 
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iv. Coloque a caixa de acrílico sobre o indutor. 

Para recolocar o linor, deve-se fazer o procedimento contrário ao acima 

descrito, relembrando o cuidado de atração entre linor e indutor. 

 

1.5 INSTALAÇÃO 

A ligação deste motor deve ser feita a partir de um conversor de frequência 

através da interface de ligação. Na figura 3 a seguir está representado o diagrama 

esquemático das ligações da interface. 

 

 
Figura 3 – Diagrama das conexões da interface de ligação. 

Fonte: elaboração própria. 

 
Entrada Função Vem de/vai para 

L1 Fase 1 de alimentação do motor Vem da saída U do conversor 

L2 Fase 2 de alimentação do motor Vem da saída V do conversor 

L3 Fase 3 de alimentação do motor Vem da saída W do conversor 

C1 Terra do potenciômetro de frequência Vem da saída 5 do conversor* 

C2 Comum das entradas digitais Vem da saída 5 do conversor* 

C3 Sinal de frequência para o conversor Vem da saída 6 do conversor* 

C4 Sinal para inversão de giro Vem da saída 2 do conversor* 

C5 Alimentação 10V do potenciômetro Vem da saída 7 do conversor* 

C6 Sinal de acionamento do motor Vem da saída 4 do conversor* 

C7 Potenciômetro de ajuste de frequência Não aplicável 

C8 Chave de acionamento do motor Não aplicável 

Quadro 1 – Lista de conexões da interface. 
Fonte: elaboração própria. 

 

*Todos os números de entrada do conversor considerado são para um conversor modelo 

CFW08 da WEG em sua programação padrão de fábrica. 
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1.6 CUIDADOS 

Os cuidados abaixo descritos visam manter o correto funcionamento e 

prolongar a vida útil do motor. 

• Verificar a lubrificação dos rolamentos e guias antes da utilização. 

• Não aproximar do indutor, em funcionamento, e do linor materiais 

magnetizáveis, pois podem ser atraídos pela força magnética. 

• Não manusear o motor pelas guias, pois estas não são projetadas 

para suportar o peso do motor. 
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APÊNDICE D -  Programa do circuito de controle 
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#define INV       RD0_bit 

#define CHAVE       RB0_bit 

#define ON        RD1_bit 

 

unsigned int s1; 

unsigned int s2; 

unsigned int von; 

int i; 

 

void main() 

{ 

     ADCON1 = 0B00000010; 

     TRISA = 0B00001110; 

     TRISB = 0X01; 

     TRISC = 0X00; 

     TRISD = 0X00; 

     INV = 0; 

     ON = 0; 

     i = 0; 

 

     while (1) 

     { 

      von = ADC_Read (1); 

      S1 = ADC_Read (2);          //DADOS DO SENSOR 

      S2 = ADC_Read (3); 

       

     if  (CHAVE==0) 

     { 

           ON=0; 

           } 

           if  (CHAVE==1) 

     { 

           ON=1; 

           } 
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      if  (S1<von && S2<von) 

      { 

           i = i+1; 

           if  (INV==0) 

           INV=1; 

           else 

           INV=0; 

           Delay_ms (500); 

           } 

 

      else if  (S1<von) 

      { 

        INV=1; 

       } 

       else if  (S2<von) 

      { 

        INV=0; 

       } 

     } 

} 

 


