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RESUMO 

 

Este trabalho trata-se de estudo comparativo entre a utilização do sistema de 
frenagem CC aplicada ao bobinado elétrico de motores trifásicos CA em relação ao 
sistema de frenagem eletromagnético utilizado em motores motofreio nas plantas 
industriais de parques fabris que podem ser aplicados aos mais diversos segmentos 
de máquinas. A dinâmica deste trabalho está ligada diretamente ao processo de 
acionamento de máquinas com ênfase na parada da máquina a qual o sistema de 
frenagem está diretamente atrelado, oportunizando, com isto, um modelo de parada 
mais dinâmico e eventualmente mais seguro a todos os elementos envolvidos no 
processo. Propondo este modelo de abordagem, a ideia principal do estudo é 
maximizar o tempo de resposta na desaceleração da máquina visando a sua 
frenagem no mais breve espaço de tempo possível a fim de minimizar os riscos aos 
operadores que estejam envolvidos no processo de produção e que tenham certa 
proximidade com a máquina em movimento. Com a finalização deste projeto, que 
envolve os estudos realizados, e de posse das conclusões acerca dos dados 
comparativos do objeto tema deste trabalho, aplicar-se-á este projeto em uma 
máquina real inserida em uma planta industrial. 

Palavras-chave: Acionamento. Frenagem eletromagnética. Frenagem elétrica CC. 
Parada de máquinas. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work presents a comparative study between the use of the DC braking system 
applied to the electric coil of three-phase AC motors in relation to the electromagnetic 
braking system used in motor-brake motors in industrial plants in industrial parks that 
can be applied to the most diverse machine segments. The dynamics of this work is 
directly linked to the process of driving machines with emphasis on stopping the 
machine, to which the braking system is directly coupled, thus providing a more 
dynamic and eventually safer stopping model for all elements involved in the 
process. Aiming at this approach model, the main idea of the study is to maximize 
the response time in the deceleration of the machine aiming at its braking in the 
shortest possible time to minimize the risks to operators who are involved in the 
production process and who have certain proximity with the machine in motion. 
Finalizing the project that involves the studies carried out and in possession of the 
conclusions about the comparative data of the subject object of this work, we will be 
applying this project in a real machine inserted in an industrial plant. 

Keywords: Drive. Electromagnetic braking. DC electric braking. Machine stop. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O alto grau de industrialização e o avançado nível tecnológico já envolvem 

todos os setores de produção, desde os processos mais simples até os mais 

complexos. E para isso, é necessário que a engenharia aplicada acompanhe este 

processo de evolução tecnológica, servindo de base para a implementação de novas 

técnicas de produção e o aperfeiçoamento das já existentes.  

Na grande maioria dos processos de trabalho em nível industrial há sempre 

necessidade de um sistema combinado de ações que interliguem fatores de 

produção considerados essenciais, como a agilidade dos processos de produção, a 

disseminação rápida dos dados e das informações, a interconectividade destes 

fatores e a segurança que acerca as ações implementadas. 

É na prática operacional do dia a dia que se verificam quais são as reais 

necessidades que precisam ser implementadas, ficando a cargo do profissional de 

engenharia elétrica estudar, planejar e aplicar as melhores técnicas a serem 

aplicadas e que venham ao encontro das soluções desejadas. 

A ideia de desenvolver um estudo comparativo sobre a aplicação do método 

de frenagem CC em motores elétricos trifásicos CA por injeção de tensão retificada 

vem propor um método alternativo para exercer paradas de máquina em nível 

industrial, sejam estas por paradas de máquinas convencionais ou por paradas de 

máquinas em casos de emergência. 

O objetivo deste trabalho é estudar a viabilidade técnica da execução de 

parada de máquina através de frenagem por aplicação de tensão CC que promova a 

desaceleração da máquina no mais breve espaço de tempo possível, evitando que a 

mesma permaneça em rotação, minimizando ao máximo possível o risco de 

acidentes aos seus operadores. 

 

1.1 Justificativa 

 

Como parte integrante das justificativas para o desenvolvimento deste estudo 

tem-se quatro grandes preceitos elencados: 

 Grande parte da força eletromotriz das plantas industriais no mundo são 

dotadas de motores elétricos trifásicos de Corrente Alternada (CA) e a maioria são 

desprovidos de sistema de frenagem para parada de máquinas; 
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 A aplicação do modelo de frenagem elétrica por tensão retificada em 

Corrente Contínua (CC) não requer a substituição dos atuais motores elétricos 

instalados atualmente nas máquinas do parque fabril industrial; 

 A Frenagem eletromagnética por motor moto freio provoca desgaste 

prematuro nas peças do freio devido ao atrito entre as partes envolvidas na 

frenagem; 

 O sistema proposto demonstra ser de baixo custo de implantação se 

comparado ao sistema compatível embarcado apenas em alguns modelos de 

inversor de frequência existentes no mercado. 

 

1.2 Objetivo geral 

 

Estudar o método de aplicação de tensão CC nos enrolamentos do estator 

para frenagem de motores elétricos CA e desenvolver o sistema estudado em uma 

bancada didática. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral proposto no trabalho devem ser atendidos, 

primeiramente, os objetivos específicos, conforme seguem: 

 Caracterizar os dois modelos de frenagem; 

 Estudar a característica de operação da técnica de aplicação CC para 

frenagem elétrica em motores CA trifásicos; 

 Demonstrar a viabilidade técnica de aplicação do método de frenagem 

pesquisado; 

 Aplicar o modelo operacional proposto em um protótipo de bancada. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo apresenta-se a contextualização sobre sistemas de frenagem 

utilizando motores elétricos trifásicos de corrente alternada (CA). Apresenta-se 

também informações sobre a forma como este modelo está sendo visto pelo corpo 

científico e técnico da área elétrica no mundo atual, além de um embasamento sobre 

seu processo de utilização.  

Este capítulo abrange conceitos sobre motor elétrico de indução trifásico, 

conceitos básicos de sistemas de frenagens atualmente utilizados na área industrial, 

tendências de aplicação de tensão CC para a realização de frenagem, norma 

regulamentadora NR12 relativa à abordagem do assunto e diagramas elétricos 

vinculados à montagem operacional do sistema elétrico proposto. 

 

2.1 Motor de indução trifásico (MIT) 

 

Onde quer que haja progresso, a presença do motor elétrico é 
imprescindível. Desempenhando um importante papel para a sociedade, os 
motores são o coração das máquinas modernas, por essa razão é 
necessário conhecer seus princípios fundamentais de funcionamento, desde 
a construção até as aplicações. (WEG S/A, 2016a, p. 2).  

 

A revolução industrial, que ocorreu por volta dos séculos XVIII e XIX, trouxe 

um avanço tecnológico muito grande, melhorando os processos, pois grande parte 

dos produtos passou a ser produzida por máquinas, assim as indústrias 

apresentaram um grande crescimento econômico. (PEREIRA, 2001). 

Motor elétrico é a máquina destinada a transformar energia elétrica em 

energia mecânica. O motor de indução é o mais usado de todos os tipos de motores, 

pois combina as vantagens da utilização de energia elétrica – baixo custo, facilidade 

de transporte, limpeza, simplicidade de comando – com sua construção simples e 

grande versatilidade de adaptação às cargas dos mais diversos tipos e melhores 

rendimentos. (WEG S/A, 2016b). 

Esses equipamentos formam a base de praticamente todo o setor produtivo 

no mundo, principalmente nos parques industriais dos mais diversos segmentos e 

setores. Na era das máquinas modernas, os motores elétricos são o combustível da 

inovação. (WEG S/A, 2016b). 
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Um dos modelos de motores elétricos mais utilizados em plantas industriais é 

o motor de indução assíncrono trifásico de Corrente Alternada (CA), mais conhecido 

por Motor de Indução Trifásico (MIT), com rotor chamado de gaiola de esquilo, 

basicamente composto por duas partes principais: o estator de silício e o rotor de 

anel curto circuitado. 

Conforme a WEG S/A (2016b), os principais tipos de motores elétricos em 

circulação nestas plantas industriais são:  

 Motores de corrente contínua: São motores de custo mais elevado e, além 

disso, precisam de uma fonte de corrente contínua, ou de um dispositivo que 

converta a corrente alternada comum em corrente contínua. Podem funcionar com 

velocidade ajustável entre amplos limites e se prestam a controles de grande 

flexibilidade e precisão. Por isso, seu uso é restrito a casos especiais em que estas 

exigências compensam o custo muito mais alto da instalação e da manutenção. 

 Motores de corrente alternada: São os mais utilizados, porque a 

distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Os 

principais tipos são:  

o Motor síncrono: Funciona com velocidade fixa, ou seja, sem 

interferência do escorregamento; utilizado normalmente para grandes 

potências (devido ao seu alto custo em tamanhos menores).  

o Motor de indução: Funciona normalmente com uma velocidade 

constante, que varia ligeiramente com a carga mecânica aplicada ao 

eixo. Devido a sua grande simplicidade, robustez e baixo custo, é o 

motor mais utilizado de todos, sendo adequado para quase todos os 

tipos de máquinas acionadas, encontradas na prática. Atualmente, é 

possível o controle da velocidade dos motores de indução com o 

auxílio de inversores de frequência. 

A seguir apresenta-se uma ilustração que exemplifica os componentes de um 

motor trifásico. 
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   Figura 1 – Vista explodida dos componentes de um motor trifásico CA 

 

   Fonte: WEG S/A (2016c) 

 

Segundo Oliveira (2015), o estator é composto por um núcleo ferromagnético 

laminado que por sua vez abriga o enrolamento de cobre ou alumínio que pode ser 

monofásico, bifásico ou trifásico, no caso de motores de indução. Este recebe a 

alimentação da rede elétrica e induz um campo magnético no rotor curto circuitado, 

gerando assim a energia cinética necessária para realização do giro (movimento do 

eixo). 

O rotor é fixado em um eixo, que serve como transmissor de energia 

mecânica, que é produzida pelo motor, até a carga mecânica conectada ao mesmo. 

As ranhuras do entreferro são bastante reduzidas no caso do motor de rotor 

bobinado a fim de minimizar as perdas a vazio. O rotor tipo gaiola de esquilo curto-

circuitado é alimentado pela indução eletromagnética do estator sobre os condutores 

dispostos no rotor. (OLIVEIRA, 2015). 

Aparentemente, por motivos técnicos de aplicação, manutenção ou motivos 

ligados aos custos de aquisição, a maioria dos motores instalados em máquinas e 

equipamentos é alimentada por Corrente Alternada (CA). A facilidade na instalação, 

o baixo custo de manutenção e de aquisição influenciam na escolha destes motores 

CA para a grande maioria das aplicações. 

Com isso, frente às necessidades das mais diversas aplicações do setor 

industrial, surgem então os motores elétricos que atendem algumas necessidades 
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de uso específico, e que desempenham um importante papel no cenário industrial 

mundial: os motores elétricos dotados de sistema de frenagem. 

Uma “máquina de indução funciona também no modo freio, se o torque 

desenvolvido, devido à conversão da potência elétrica em mecânica, age no sentido 

de frear o eixo”. (BIM, 2018, p. 131). Nesta linha de referência, tem-se a indicação 

de que é possível sim, através de artifícios mecânicos eletromagnéticos ou de 

aplicação de tensão, exercer algum tipo de frenagem para desacelerar mais 

rapidamente ou frenar instantaneamente uma máquina girante. 

No presente trabalho, o objeto de estudo será o comportamento do sistema 

de frenagem baseado na aplicação de tensão CC em motores de indução trifásicos 

(MIT) dotados de rotor com anel tipo gaiola de esquilo. Se trabalhará, para a 

realização deste estudo, com um único motor elétrico de potência a ser definido.  

Para realizar a coleta dos dados e possibilitar a comparação destes dados e a 

comprovação dos resultados, se fará o acionamento deste motor elétrico dividido em 

dois modelos de seleção de funcionamento através do painel elétrico: um deles no 

modelo de funcionamento convencional recebendo tensão CC para exercer a 

frenagem e outro no modelo de funcionamento como motor moto freio exercendo a 

frenagem através de seu freio eletromagnético. 

 

2.2 Sistemas de frenagens adotados em parques industriais 

 

Alguns trabalhos acadêmicos realizados nesta área indicam estudos sobre a 

utilização da frenagem eletromagnética ou da frenagem por aplicação de tensão CC 

aplicado em algumas áreas afins das plantas industriais. 

Zanetti (2016) em trabalho acadêmico intitulado “Estudo sobre a viabilidade 

para implementação de sistema de frenagem elétrico para segurança de serra 

circular de bancada”, indica que os sistemas de frenagem disponíveis atualmente 

nos modelos comerciais empregados na indústria possuem algumas características 

fundamentais, como sistemas acoplados e dotados de freio totalmente mecânico, e 

outros apenas com o sistema de controle eletrônico embarcado, logo por essa 

característica, a confiabilidade em relação a falhas não é elevada se comparado a 

um sistema totalmente eletroeletrônico, podendo este falhar, e resultando em um 

acidente de natureza grave.  
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A Norma Regulamentadora NR nº 12 também exige que todo sistema móvel 

possua um sistema de frenagem. O sistema deve possuir característica conforme 

item 12.58 da NR nº 12: “12.58: Os dispositivos de parada de emergência devem: 

[...] e) provocar a parada da operação ou processo perigoso em período de tempo 

tão reduzido quanto tecnicamente possível, sem provocar riscos suplementares; 

[...]”. (BRASIL, 2011, p. 8). 

 

2.2.1 Frenagem eletromagnética por moto freio 

 

A frenagem eletromagnética utilizando um freio mecânico e uma bobina 

elétrica para imantação é um dos métodos mais utilizados pela indústria para efetuar 

o processo de frenagem em máquinas. Este sistema é um conjugado de peças que 

envolvem uma parte mecânica (peças do freio que sofrem atrito físico ao receber o 

comando para exercer a frenagem) e uma parte eletromagnética (envolvendo a 

bobina elétrica tipo eletroímã). 

Para o funcionamento deste sistema de frenagem, quando necessária 

atuação do freio, ocorre a retirada de tensão retificada CC sobre a bobina eletroímã, 

acionando o freio mecânico liberando a armadura de frenagem. Esta armadura 

então passa a sofrer pressão mecânica das molas, e acaba retornando pressão 

contrária contra o disco de frenagem que está afixado ao eixo do motor elétrico. Este 

atrito físico entre a parte fixa do motor e a parte girante do freio é realizado por um 

conjunto de pastilhas ou por um disco de frenagem, que ao atritar entre si, exercem 

a frenagem gerando calor. Este fato proporciona a frenagem conhecida como freio 

eletromagnético moto freio. 

Na figura a seguir demonstra-se um exemplo de um motor moto freio com os 

seus principais componentes: 
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 Figura 2 – Componentes de um motor moto freio 

 
  Fonte: WEG S/A (2016c) 

 

  Figura 3 – Componentes do freio eletromagnético 

 

  Fonte: WEG S/A (2016c) 
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Conforme Franchi (2008), a aplicação do moto freio é restrita às atividades 

industriais, quando há necessidade de paradas rápidas para requisitos de 

segurança, bem como de precisão no posicionamento das máquinas, por exemplo, 

guindastes, elevadores, pontes rolantes, correias transportadoras, bobinadeiras, etc. 

Não é aconselhável a aplicação do moto freio em atividades que possam provocar a 

penetração de partículas abrasivas, bem como água, óleo, entre outros, de forma a 

reduzir a eficiência do sistema de frenagem ou mesmo danificá-lo. O calor gerado 

pelo atrito durante a operação de frenagem deve ser retirado pelo sistema de 

ventilação do motor. 

 

2.2.2 Frenagem por aplicação de tensão CC 

 

A substituição de uma fonte de corrente alternada em um motor de indução, 

por uma fonte de corrente contínua, ou seja, com frequência zero, conforme pode 

ser observada pela aplicação, gera uma velocidade nula. Desse modo, nenhuma 

potência elétrica é transferida para o rotor, o que resulta em uma potência nula no 

entreferro, semelhante ao que ocorre com a máquina de corrente contínua, caso em 

que a tensão é induzida na armadura, apenas quando o rotor está em movimento. 

Em resumo, o enrolamento do estator alimentado em CC é apenas um gerador de 

fluxo magnético. 

Através da injeção de corrente contínua no estator do motor, um campo 

magnético fixo é criado. Este se opõe ao movimento do eixo, que por sua vez tende 

a diminuir a sua rotação. Este procedimento resulta em calor, que é então dissipado 

pelo próprio motor. Deve, portanto, ser utilizado de maneira intermitente, e com um 

rigoroso controle do tempo de inserção da corrente, a fim de não danificar 

precocemente o motor. Como vantagem, dispensa a aquisição de hardware 

adicional. (WEBDRIVES, 2016). 

Conforme Zanetti (2016), em muitos circuitos que utilizam frenagem em 

corrente contínua é usual encontrar ligações diretas de uma ponte de diodos no 

estator, principalmente em motores com rotores do tipo gaiola de esquilo, cuja 

característica construtiva não permite a inclusão de resistores a fim de aumentar a 

dissipação e reduzir a corrente que circula no rotor.  

Por esta razão, a utilização deste método de frenagem, em alguns casos, 

pode ser inadequada e destrutiva para os motores, dado o elevado grau de 
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aquecimento que a mesma provoca no equipamento. A fim de resolver este 

problema, atualmente a topologia de frenagem em corrente contínua é injetada por 

um inversor de frequência. Este, por sua vez, realiza a limitação da corrente através 

dos chaveamentos dos transistores, evitando danos ao motor. 

Para o fabricante de motores e inversores de frequência WEG S/A (2016b), 

conforme demonstra o gráfico 1, por dissipar toda a energia cinética em forma de 

calor nos enrolamentos do próprio motor, a frenagem CC possui um limite de torque 

que pode ser utilizada. Esta topologia possui uma diferença bastante elevada, se 

comparada com outras topologias, principalmente com a frenagem reostática, que 

possui elevado poder de dissipação, conforme pode ser observado abaixo. 

 

           Gráfico 1 – Torque x rotação típico em frenagens de motores elétricos 

 

             Fonte: WEG S/A (2016b) 

 

Conforme o fabricante dos Inversores de Frequência WEG (WEG S/A, 2019), 

e observando as curvas de torque demonstradas no Gráfico 1, o conjugado de 

frenagem que pode ser conseguido através da aplicação de inversores de 

frequência, sem módulos de frenagem reostática e sem o sistema de frenagem 

ótima (quando em modo de controle vetorial), varia de 10% a 35% do conjugado 

nominal do motor. 

Mas se faz necessário lembrar que durante o processo de desaceleração do 

motor elétrico, a energia cinética da carga é regenerada ao link CC do inversor de 

frequência. Essa energia carrega os capacitores elevando a tensão e, caso não seja 
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dissipada, poderá provocar sobretensão no barramento CC (F022) e o desligamento 

do inversor de frequência. 

 

2.2.3 Frenagem reostática  

 

Segundo a WEG S/A (2019), para se obter conjugados frenantes maiores, 

utiliza-se a frenagem reostática, neste caso, a energia regenerada em excesso é 

dissipada em um resistor montado externamente ao inversor. Este tipo de frenagem 

é utilizado nos casos em que são desejados tempos de desaceleração curtos ou 

quando forem acionadas cargas de elevada inércia.  

 

2.2.4 Frenagem ótima – Optimal Braking® 

 

Esta tecnologia de frenagem dos Inversores de frequência WEG disponível no 

modo de controle vetorial do CFW700 permite a frenagem controlada do motor, 

eliminando, em algumas aplicações, o uso do resistor de frenagem. Pode ser 

aplicada em acionamentos de alta performance dinâmica, com torques frenantes da 

ordem de 5 vezes o torque característico de uma frenagem CC e sem a utilização de 

resistor de frenagem, tornando-se uma solução eficaz e de custo reduzido para 

aplicações com frenagem. (WEG S/A, 2019). 

 

2.2.5 Frenagem por aplicação de tensão CC 

 

Para Bim (2018), com a injeção de CC, a energia cinética é acumulada nas 

partes girantes do motor é automaticamente convertida em energia elétrica e 

dissipada na resistência do circuito elétrico do rotor e do estator. Este fenômeno se 

assimila ao que poderia ser observado em uma máquina de corrente contínua caso 

a mesma não possuísse comutador.  

De acordo com matéria publicada por Projetos Eletrônicos (2019), pode-se 

fazer uma releitura atual da utilização do sistema de aplicação de tensão CC em 

motores elétricos CA para frenagem de máquinas, enfatizando o comando para 

acionamento deste sistema com a utilização de um transformador de tensão 

primário/secundário, conforme segue exemplificação na figura 4: 
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                        Figura 4 – Desenho esquemático de frenagem elétrica CC 

 

                                     Fonte: PROJETOS ELETRÔNICOS (2019). 
 

Conforme o artigo de autoria de Projetos Eletrônicos (2019), em alguns casos 

necessita-se que o motor na hora da parada tenha sua rotação interrompida, ou 

seja, precisamos de alguns dispositivos que atuem como freios para parada total ou 

parcial de sua rotação. 

Existem várias maneiras de se executar a frenagem do motor elétrico, 

podendo ser por freios mecânicos, que é muito utilizada na área industrial, por 

contracorrente (consiste em uma inversão de fase no instante da parada da 

alimentação do motor elétrico) e a frenagem por corrente retificada, onde aplicamos 

corrente contínua nas bobinas oriundas de um transformador e uma ponte 

retificadora.  

Pela frenagem com aplicação de tensão CC, tem-se um campo magnético 

invariável formado em seu estator, ou seja, com polaridades definidas fazendo com 

que o rotor também esteja com sua polaridade fixada, ocorrendo assim à atração de 

pólos e com isso, consegue-se a frenagem. 
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Pode-se notar no diagrama elétrico (Fig. 4), a inserção de um transformador 

de tensão na relação de 220:40 V (primário/secundário) para fazer o rebaixamento 

da tensão CA de saída, que deverá ser retificada para ser aplicada no momento 

desta frenagem. Percebe-se que a empresa autora do estudo não indicou a potência 

do motor elétrico utilizada durante esta frenagem, o que leva a concluir que não 

houve preocupação com o nível de corrente que vai circular nos enrolamentos do 

estator do motor elétrico durante este processo de frenagem. 

Como resultado da injeção de tensão CC, a corrente no estator é limitada 

exclusivamente pelo valor da resistência do estator, que é baixa. Além disso, como a 

energia cinética é dissipada nos enrolamentos do rotor, o motor nesta topologia de 

frenagem vai sofrer o processo de aquecimento.  

Segundo Bim (2018, p. 28), “deve-se limitar o valor da corrente contínua para 

que a potência gerada na frenagem e dissipada no rotor não seja muito elevada: 

geralmente nos rotores bobinados, os seus terminais são fechados por resistências 

externas [...]”.  

 

2.3 Inversor de frequência para frenagem CC 

 

Para Lenz (2009), na obtenção de conjugados elevados na partida de 

motores, com correntes inferiores, um controle de frequência e tensão é necessária. 

Com o advento da eletrônica de potência, uma demanda antiga dos motores de 

indução passou a ter como alternativa o uso de inversores de frequência. 

Inversores de frequência são dispositivos eletrônicos cuja função é realizar o 

controle da velocidade de motores de corrente alternada, através da variação da 

frequência da alimentação dos mesmos. 

 

Os inversores de frequência de última geração, não somente variam como 
regulam a velocidade do eixo de motores de indução CA, e também 
realizam o controle de outros parâmetros inerentes a esse motor, sendo que 
um deles é o controle de torque. (LENZ, 2009, p. 214). 

 

Conforme identificado na figura 5, os inversores de frequência estão sendo 

equipados com sistemas de processamento cada vez mais poderosos, permitindo 

implementações de sistemas de controle sofisticados, dessa forma expandindo e 

flexibilizando o uso destes. Alguns fabricantes conseguem obter domínio sobre 
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muitos parâmetros dos rotores, como a posição, permitindo, por exemplo, que 

motores de indução substituam servo motores em algumas aplicações. 

“Muitos inversores são dotados de opcionais que permitem implementar 

técnicas de controle de movimento, manipulação de vários eixos de acionamento, 

posicionamento e sincronismo de posição”. (LENZ, 2009, p. 214). 

 

                                        Figura 5 – Inversor de frequência CFW11 da WEG 

 
                                                Fonte: MASCHERONI (2013). 

 

Com isto, também é possível frenar um motor elétrico CA aplicando tensão 

CC provinda do circuito intermediário do inversor de frequência. Mas esta topologia 

é embarcada apenas em alguns modelos mais sofisticados de inversor de 

frequência, sendo realizada através da parametrização desta função no acesso dos 

comandos internos. (WEG S/A, 2013b). Cabe ressaltar que estes modelos 

apresentam valores financeiros muito mais elevados para a compra do que os 

modelos convencionais que são desprovidos desta função. 
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    Figura 6 – Diagrama elétrico de aplicação da frenagem CC  

 
     Fonte: WEG S/A (2013a)  

 

Segundo Mascheroni (2013), quando é feita a frenagem ou a desaceleração 

de um motor de indução, a frequência do rotor é maior que a do estator, provocando 

um fluxo reverso dessa energia, fazendo com que o motor trabalhe como um 

gerador, fornecendo energia ao barramento CC do inversor, quando essa tensão 

chega a um limite máximo, o inversor desliga o módulo de potência para evitar 

danos. 

Conforme o inversor de frequência utilizado, e respeitando o valor de tempo 

previamente definido pelo usuário na parametrização do inversor, se este valor de 

tempo relacionado for configurado muito baixo em relação ao nível da tensão 

aplicado, pode sim o inversor desarmar por sobrecarga e acusar um ERRO em seu 

display, possivelmente desabilitando a frenagem solicitada. 

Ainda na visão de WEG S/A (2013b), quando a aplicação de um motor de 

indução for em processos que exijam um tempo de desaceleração baixo e com 

diversas paradas é necessário o emprego de um recurso de frenagem elétrica. 
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2.4 Norma regulamentadora N° 12 (NR-12) 

 

Para entender a necessidade de se consolidarem meios e métodos de 

aplicação das técnicas de engenharia em suas mais diversas áreas de atuação, 

primeiramente é necessário conhecer as normas regulamentadoras inerentes aos 

setores aos quais se deseja aplicar o projeto. A Lei nº 6514 de 22 de dezembro de 

1977, alterou o Capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho, relativo à 

Segurança e Medicina do Trabalho. A Seção XI que relata sobre máquinas e 

equipamentos do novo texto legal traz o artigo 184, cuja redação é a seguinte: 

 

Art. 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de 
dispositivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a 
prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de 
acionamento acidental. Parágrafo único. É proibida a fabricação, a 
importação, a venda, a locação e o uso de máquinas e equipamentos que 
não atendam ao disposto neste artigo. (BRASIL, 2011).  

 

Como se percebe o artigo 184 estabelece a obrigatoriedade da instalação de 

dispositivos de partida e parada das máquinas e equipamentos, ressaltando a 

importância de impedir um eventual acionamento acidental. Esta previsão legal visa 

permitir ao trabalhador ter ao seu alcance os comandos de acionamento e parada da 

máquina que estiver operando, de forma a agir rapidamente quando ocorrer uma 

situação de risco para si próprio ou para outro trabalhador que estiver próximo à 

máquina.  

E no que tange às normativas a respeito dos dispositivos de partida, 

acionamento e parada de máquinas, tem-se as seguintes orientações da 

NR-12: 

 

12.24. Os dispositivos de partida, acionamento e parada das maquinas 
devem ser projetados, selecionados e instalados de modo que:  
a) não se localizem em suas zonas perigosas;  
b) possam ser acionados ou desligados em caso de emergência por outra 
pessoa que não seja o operador;  
c) impeçam acionamento ou desligamento involuntário pelo operador ou por 
qualquer outra forma acidental; d) não acarretem riscos adicionais;  
e) não possam ser burlados.  
12.25. Os comandos de partida ou acionamento das maquinas devem 
possuir dispositivos que impeçam seu funcionamento automático ao serem 
energizadas. (BRASIL, 2011). 
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2.5 Comandos elétricos 

 

Oliveira (2015) indica que comandos elétricos constituem toda forma de 

interferência, através de dispositivos, no sentido de ligar ou desligar qualquer circuito 

elétrico. No caso de motores elétricos, o comando elétrico ou acionamento é a forma 

de ligar ou desligar os seus circuitos através de dispositivos como relés, contatores 

magnéticos, sensores etc. A representação destes circuitos é feita pelo método de 

diagramas, nos quais são desenhados os componentes através de símbolos gráficos 

e literais seguindo as normas técnicas de cada país ou comunidade, como exemplo: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), DIN, IEC, entre outras. 

A “lógica de contato” é a essência do comando elétrico. Ela é implementada 

através de arranjos de contatos elétricos que combinados de forma adequada 

implementam funções lógicas. Para a compreensão das funções lógicas é 

necessário compreender o conceito de estado lógico. Um contato elétrico tem dois 

estados lógicos: acionado ou repouso. Assim sendo, podemos associar aos estados 

lógicos algarismo binários, ou seja, “0” e “1” para facilidade de interpretação. 

(SOUZA, 2004). 

Na opinião de Souto (2004) os dispositivos de comando mais utilizados são 

elementos de comutação destinados a permitir ou não a passagem da corrente 

elétrica do circuito de comando. As botoeiras são os dispositivos responsáveis pelo 

acionamento de outros dispositivos de comando. O relé de comando pode ser 

formado por vários conjuntos de contatos, abertos ou fechados, que permanecem 

com as posições de trabalho enquanto a bobina estiver energizada. O contator que 

possui contatos especiais para comando é formado por contatos que podem ser 

abertos ou fechados, e permanecem em posição de trabalho enquanto estiver com a 

bobina energizada semelhante ao relé. O transformador permite adequar o valor da 

tensão do comando, com a tensão dos equipamentos. O relé de tempo mantém os 

contatos comutados por um tempo programado. 

A NR-12 (BRASIL, 2011), no seu item 12.43, estabelece que os componentes 

relacionados aos sistemas de segurança e comandos de acionamento e parada das 

máquinas, inclusive de os de emergência, devem garantir a manutenção do estado 

seguro da máquina ou equipamento quando ocorrerem flutuações no nível de 

energia além dos limites considerados no projeto, incluindo o corte e 

restabelecimento do fornecimento de energia. 
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2.6 Dispositivos de parada de máquina 

 

Nesta parte do trabalho ressaltam-se dois detalhes importantes pertinentes à 

NR-12 que contribuem para composição da montagem do comando elétrico para 

fazer a frenagem da máquina quando esta for solicitada em função de uma 

determinada parada.  

Como se relata desde o início dos trabalhos, levar-se-á em consideração os 

dois modelos de paradas de máquinas selecionados para o estudo: a parada de 

máquina em modo convencional (acionamento tipo liga/desliga via botoeiras de 

impulso) e a parada de máquina acionada por situação de emergência (acionamento 

abrupto do sistema de emergência por botão cogumelo ou por espia/cordoalha de 

aço). 

Para o acionamento de máquinas (START) utiliza-se sempre botoeira de 

impulso composta de um botão NA (Normalmente Aberta) e/ou na nomenclatura em 

inglês NO (Normally Open) na cor verde. Em contrapartida, para o desligamento 

(STOP) da máquina utiliza-se um botão NF (Normalmente Fechado) e/ou na 

nomenclatura em inglês NC (Normally Closed) na cor vermelha. 

 

                     Figura 7 – Comando de acionamento com botão de emergência e reset 

 

            Fonte: ACE SCHMERSAL (2020) 



34 

Os itens 12.56 e 12.63 da NR-12 descrevem a disponibilidade do 

acionamento de proteção pelo sistema de emergência e suas normativas. O item 

12.56 estabelece que as máquinas devem ser equipadas com um ou mais 

dispositivos de parada de emergência, por meio dos quais possam ser evitadas 

situações de perigo latentes e existentes. Os dispositivos existentes no mercado que 

atendem esta função permitem que o operador pare a máquina em uma situação de 

emergência apertando um botão ou puxando uma cordoalha de aço.  

O item 12.63 da NR-12 indica que a parada de emergência deve exigir um 

rearme, ou reset manual, a ser realizado somente após a correção do evento que 

motivou o acionamento da máquina por uma parada de emergência. 

 

                                          Figura 8 – Botão de emergência tipo cogumelo 

 

                                     Fonte: ACE SCHMERSAL (2020) 

 

Para a interligação de monitoramento do sistema de segurança dos 

dispositivos do painel elétrico se fará a inserção do relé de segurança normatizado. 

O relé de segurança é um dispositivo responsável por monitorar esta função de 

segurança, podendo ser uma parada de emergência, uma porta de proteção, uma 

cortina de luz, uma proteção de perímetro ou um controle de acionamento tipo 

bimanual.  

Em caso de perigo iminente ou de uma situação de emergência, o relé de 

segurança acionará para reduzir o risco de acidentes de forma segura e confiável. O 

relé de segurança monitora uma função específica, assim como pode obter-se o 

monitoramento total de uma máquina ou planta ao conectá-lo a outros relés de 

segurança.  

O relé de segurança é uma maneira simples e eficiente de atender aos 

padrões de segurança existentes, resultando em uma operação segura para a 

equipe de colaboradores e os equipamentos envolvidos nos processos de produção. 
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                                           Figura 9 – Relé de segurança de parada de emergência 

 

                                       Fonte: WEG S/A (2020) 
 

2.6.1 Diagrama de carga e diagrama de comando 

 

Conforme Moraes (2002), diagramas de comando são esquemas elétricos 

com a finalidade de ilustrar um sistema elétrico industrial de forma padronizada e de 

fácil interpretação para qualquer usuário, no momento de realizar a instalação e/ou 

manutenção deste sistema. Estes diagramas permitem a interpretação de um 

sistema industrial, pois demonstram a sequência de funcionamento do circuito, 

representam os componentes e suas funções, e permitem uma rápida localização 

dos componentes. 

Nos diagramas elétricos cada um dos elementos é representado através de 

um símbolo. A simbologia é padronizada através das normas ABNT, DIN, IEC, etc.  

O circuito de carga não funciona sem o circuito de comando, e este último não 

tem nenhuma aplicação se não houver o primeiro. Assim, o circuito de carga 

determina o que se quer do comando e este determina a maneira como deve 

funcionar a carga. Um contator possui, além das chaves principais, utilizadas em 

diagramas de carga, as chaves auxiliares, que são menos robustas, se prestando a 

comandar as baixas correntes de funcionamento dos eletroímãs (bobinas) de outras 

chaves magnéticas, lâmpadas de sinalização ou alarmes sonoros. As chaves 

auxiliares podem ser do tipo NA ou NF. (OLIVEIRA, 2015). 
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2.7 Dados de Identificação do motor elétrico: corrente nominal e classe de 

isolação 

 

Visando levantar os dados para desenvolver um comparativo, acerca do tema 

deste estudo, levar-se-ão em conta dois parâmetros construtivos de motores 

elétricos de indução especificados pelo fabricante na placa de identificação do motor 

elétrico: a corrente nominal de operação e a classe térmica de isolação conforme a 

temperatura indicada para a sua operação.  

Estes dois parâmetros construtivos do motor elétrico são dados 

extremamente essenciais de supervisão monitorada em uma planta industrial, e o 

seu controle deve ter a finalidade de garantir a funcionalidade perfeita deste motor 

elétrico no equipamento instalado. 

Pode-se observar, conforme e figura a seguir, o modelo da placa de 

identificação que acompanha o motor elétrico: 

 

                Figura 10 – Placa de Identificação de motores elétricos 

 

                   Fonte: WEG S/A (2016a) 

 

Conforme descrito no manual do motor elétrico do fabricante WEG S/A 

(2016a), o valor referente à corrente nominal de trabalho em motores elétricos indica 

que este é o valor de corrente absorvido pelo motor elétrico, em condições normais 

de operação. Este é o primeiro parâmetro de comparação deste trabalho. 
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Em relação ao segundo parâmetro construtivo do motor elétrico selecionado 

para a comparação dos métodos de frenagem, o mesmo diz respeito à sua classe 

térmica de isolamento. Este parâmetro indica a máxima temperatura em que o motor 

elétrico deve operar em regime contínuo e à plena carga, sem prejudicar a vida útil 

do seu material isolante. Esta normativa segue conforme a norma regulamentadora 

NBR-17094. (ABNT, 2016).  

O enrolamento constitui-se na parte mais crítica do motor sob o ponto de vista 

térmico em que os fios da bobina são isolados. Os fios são recobertos com esmalte 

sintético de natureza orgânica, colocando-se no enrolamento ainda um reforço do 

isolamento pela impregnação de verniz. Se a temperatura das bobinas ultrapassar 

determinado valor, o material isolante de recobrimento dos fios acaba se queimando, 

colocando as bobinas em curto-circuito. (FRANCHI, 2008). 

A elevação gradual da temperatura e o controle do limite térmico são 

parâmetros importantes na hora de realizar projetos que consistem na utilização de 

sistemas de frenagem. O motor deve ser capaz de dissipar a energia cinética 

armazenada no rotor, bem como a energia CC injetada nos enrolamentos elétricos 

de seu bobinado.  

Todo projeto realizado deve ser dimensionado de forma a manter a vida útil 

do motor tão alta quanto possível. Por esta razão, o sistema de controle de corrente 

absorvida nos enrolamentos do estator deve impedir envios excessivos de níveis de 

tensão para os enrolamentos. 

 

                          Figura 11 – Classe de isolamento em motores elétricos 

 

                               Fonte: WEG S/A (2016c) 

 

Para Franchi (2008), pela norma, motores para aplicação normal são 

instalados em temperaturas ambientes máximas de 40 ºC. Acima disso, as 
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condições de trabalho são consideradas especiais. A temperatura máxima nas 

ranhuras deve ser a admitida pela classe, subtraída a temperatura ambiente. Além 

disso, a temperatura nunca é uniforme no enrolamento. A norma considera uma 

diferença entre a temperatura média do enrolamento e o ponto de temperatura 

máxima para cada classe de isolamento. Para as classes B e F esse valor é de  

10 ºC e para a classe H, 15 ºC. As classes B, F e H são as mais comuns para 

motores de aplicação normal. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são abordados os procedimentos metodológicos do estudo, 

especificamente a implementação das técnicas referendadas no capítulo anterior, 

com vistas ao desenvolvimento da base de estudo para comparação. Utilizou-se 

como parâmetros os dois fatores construtivos selecionados para o estudo que se 

referem à linha de motores de indução trifásicos: a corrente nominal de trabalho (In) 

e a temperatura de operação térmica conforme sua classe de isolação. Para isto, 

promoveu-se o dimensionamento dos componentes elétricos para montagem do 

comando elétrico de acionamento do sistema de frenagem para a realização dos 

testes de aplicação e coleta de dados do trabalho. 

 

3.1 Dimensionamento dos componentes 

 

Para dar início aos trabalhos de dimensionamento dos componentes que 

farão parte de toda estrutura do estudo, faz-se necessário primeiramente estipular a 

potência do motor elétrico utilizado para os testes de aplicação de tensão CC para 

exercer a frenagem.  

 

3.1.1 Motor elétrico selecionado para testes 

 

3.1.1.1 Regime de serviço do motor elétrico  

 

Conforme dados obtidos em Manual de Motores Elétricos (KCEL, 2008), o 

regime de serviço é a indicação das cargas às quais a máquina é submetida, 

incluindo, se aplicável, períodos de partida, de frenagem elétrica, de funcionamento 

em vazio e de repouso, bem como as suas durações e a sua sequência no tempo. 

Os motores normalmente são fabricados para regime contínuo, isto é, para uma 

carga constante num limite de tempo indefinido e exigindo a potência nominal do 

motor. 

A norma NBR 17094 (ABNT, 2016) apresenta o comportamento da carga, das 

perdas elétricas e da temperatura do motor. O parâmetro de diferenciação dos 

regimes é a variação da carga com o tempo, paradas e frenagens elétricas. A norma 

citada identifica os regimes pela letra “S” seguida de um algarismo de 1 a 10. 
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Conforme a WEG S/A (2016a), os motores devem ter seu número de partidas 

por hora conforme o regime de serviço indicado na placa de identificação e/ou 

conforme regime acordado em projeto. O excesso de partidas pode causar 

sobreaquecimento e consequente queima do motor elétrico.  

Segundo a Norma Técnica IEC 60034-1, o regime de serviço é o grau de 

regularidade da carga a que o motor é submetido. Os motores normais são 

projetados para regime contínuo, (a carga é constante), por tempo indefinido, e igual 

a potência nominal do motor. A indicação do regime do motor deve ser feita pelo 

comprador da forma mais exata possível. (IEC, 2017). 

Nos casos em que a carga não variar ou nos quais variar de forma previsível, 

o regime poderá ser indicado numericamente ou por meio de gráficos que 

representam a variação em função do tempo das grandezas variáveis. (WEG S/A, 

2016a).  

Para a WEG S/A (2019), quando a sequência real dos valores no tempo for 

indeterminada, deverá ser indicada uma sequência fictícia não menos severa que a 

real. A utilização de outro regime de partida em relação ao informado na placa de 

identificação pode levar o motor ao sobreaquecimento e consequente danos ao 

mesmo. 

O sistema de regime de trabalho que merece menção na descrição técnica de 

elaboração deste trabalho é o regime de serviço S1. O Regime de serviço S1 é 

caracterizado como o regime contínuo com funcionamento à carga constante, com 

duração suficiente para que o equilíbrio térmico seja alcançado. Este método de 

trabalho incorpora em sua grande maioria os motores elétricos instalados nas 

plantas industriais. 

O presente trabalho leva em consideração a utilização de motor com o 

Regime de Serviço (S1) conforme apresenta as características técnicas construtivas 

constadas na placa de identificação do motor elétrico. 

A potência do motor elétrico em que se realiza os testes de frenagem para a 

coleta dos dados será de 1,0 cv 4 Pólos (1.800 RPM) 220/380 V trifásico IP 55 com 

Regime de Serviço (S1) da marca WEG. Este motor elétrico é do modelo moto freio 

com rotor em anel curto-circuitado tipo gaiola de esquilo. 
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                     Figura 12 – Foto do motor elétrico selecionado e a placa de identificação 

 

             Fonte: WEG S/A (2016a). 

 

3.1.1.2 Partida direta com proteções bimetálicas 

 

Conforme a WEG S/A (2013), o modelo de partida denominado de “partida 

direta” é composto de disjuntor-motor magnético, contator de manobra e relé de 

sobrecarga térmico, sendo este tipo de partida configurada para manobra e proteção 

de motores elétricos que partem à vazio ou à plena carga. Aplica-se uma limitação 

de frequência de manobras estimada em 15 acionamentos num intervalo de uma 

hora, visando respeitar os limites térmicos dos atuadores bimetálicos das proteções 

do sistema. 

Os testes aplicados na bancada não foram balizados por este limite de 

manobras indicado para o sistema de proteção bimetálica. O motor elétrico foi 

operado com carga nominal na ponta de seu eixo e realizou-se as medições 

observando os acontecimentos que poderiam ocorrer durante os ensaios e os seus 

resultados então aqui registrados. 

 

3.1.1.3 Modo de funcionamento do motor elétrico 

 

A seleção do modo de funcionamento do motor elétrico trifásico, seja no modo 

moto freio ou no modo de motor convencional, realizou-se através de uma chave 

seletora de duas posições localizada no frontal do painel elétrico. Ao se realizarem 

os testes de corrente e temperatura em modo de funcionamento tipo moto freio, a 

chave seletora do painel elétrico habilita o acionamento e o desligamento da bobina 

eletromagnética através do comando de acionamento do contator principal (K1).  
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Já no momento de realizar a coleta de dados de corrente e temperatura em 

modo de funcionamento convencional, na qual aplicou-se a tensão CC nos 

enrolamentos do estator para exercer a frenagem, a chave seletora do painel elétrico 

passa a habilitar permanentemente tensão sobre a bobina eletromagnética do moto 

freio, deixando-a energizada para liberação permanente do freio eletromagnético 

neste momento. 

Para a maximização dos resultados é necessário agregar carga nominal ao 

motor elétrico. Não é possível alcançar resultados verídicos se os testes aplicados 

forem realizados com um motor operando sem carga no eixo, visto que a corrente 

nominal se apresenta muito abaixo da especificada à plena carga. Assim, para a 

realização dos testes é acoplado ao motor elétrico uma bomba centrífuga 

mancalizada que proporcionará a carga mecânica necessária ao eixo do motor 

elétrico. Para tanto, se instala um reservatório de água para promover a recirculação 

de água em um sistema hidráulico fechado, e a carga nominal do motor elétrico se 

dá pelo controle da vazão e da pressão nesta rede hidráulica. 

 

                                           Figura 13 – Bomba centrífuga mancalizada 

 
                                                   Fonte: THEBE MOTOBOMBAS (2020) 

 

3.1.2 Descrição dos principais materiais utilizados nos testes 

 

3.1.2.1 Transformador de tensão com dimmer de alta potência (2000 W) 

 

Efetuando a aplicação de tensão CC no motor elétrico para exercer a 

frenagem elétrica, levando em consideração a corrente nominal de trabalho do motor 

elétrico conforme sua placa de identificação, foi selecionado um transformador de 
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tensão na potência de 1010 VA, na tensão de 220 Vca (entrada)/110 Vca (saída) da 

marca Unitel. Este transformador forneceu a tensão de saída em corrente alternada 

na faixa de 110 Vca, que posteriormente foi retificada para que se possa injetar esta 

tensão CC no motor durante o processo de frenagem requerida. Este transformador 

tem sua potência elétrica superdimensionada nesta etapa do trabalho, visto que na 

próxima etapa utilizaremos o mesmo transformador para exercer a frenagem de 

motor elétrico de potência superior ao realizado nos testes de bancada. 

Em conjunto ao transformador selecionado, foi interligado à entrada de tensão 

220 Vca deste transformador um dimmer 2000 W (dispositivos utilizados para variar 

a intensidade de uma corrente elétrica média em uma carga) de alta potência na 

tensão de 220 Vca da marca Skilltec. O objetivo é maximizar em um único produto 

instalado no painel elétrico (visando testes futuros em motores de maiores 

potências), a possibilidade de variar os valores de tensão de saída, sendo utilizado 

para retificar e aplicar a tensão no motor elétrico para exercer a frenagem, 

objetivando, ainda, variar apenas a tensão de entrada do transformador para a 

obtenção de uma tensão de saída variável e ajustável conforme a necessidade na 

hora dos testes. Com estes procedimentos, é possível obter as medições de valores 

de tensão e corrente aplicadas ao motor elétrico para a coleta de dados e a 

comparação final dos resultados.  

                           Figura 14 – Transformador de tensão e dimmer de alta potência 

 

                   Fonte: UNITEL TRANSFORMADORES (2020); SKILLTEC (2020). 

 

3.1.3 Termômetro registrador de temperatura 

 

Tendo em vista que a medição de temperatura de trabalho conforme a classe 

térmica de isolação do motor elétrico é um dos fatores de coleta de dados para o 
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estudo comparativo do trabalho, optou-se pela medição dos valores de temperatura 

através de sensores registradores que nos dê um suporte de memorização dos 

dados em tempo real ao momento da realização dos testes. Estes dados colhidos 

durante os testes podem ser armazenados na memória do registrador, podendo ser 

transferidos para um programa computacional específico, gerando os gráficos 

comparativos necessários nos pontos de medição dos sensores aplicados 

(chamados de pontos de interesse). 

Estes pontos de interesse para medição da temperatura assim serão 

definidos: 

A) Frenagem eletromagnética tipo moto freio  

Pontos de interesse de medição: 

 Sensor 1 (Temperatura ambiente); 

 Sensor 2 (Temperatura interna do enrolamento do estator); 

 Sensor 3 (Temperatura externa da carcaça estatórica); 

 Sensor 4 (Temperatura da bobina eletromagnética de freio). 

 

B) Frenagem tipo convencional por aplicação de tensão CC 

Pontos de interesse de medição: 

 Sensor 1 (Temperatura ambiente); 

 Sensor 2 (Temperatura interna do enrolamento do estator); 

 Sensor 3 (Temperatura externa carcaça estatórica); 

 Sensor 4 (Temperatura do transformador de retificação CA/CC).  

 

O desenvolvimento desta parte do estudo tem o foco nas medições em tempo 

real de acordo com a variação de temperatura ocorrida durante os testes de 

funcionamento, com ênfase no momento em que se está exercendo a frenagem 

elétrica. A forma construtiva da classe de isolamento do motor elétrico é do tipo F 

(155 ºC) e esta temperatura máxima de operação deve ser respeitada para a 

validação dos resultados finais. 

O modelo de registrador de temperatura escolhido foi o TI-44E plus da marca 

Full Gauge e os sensores para medição são do modelo SB 59 do tipo NTC (sensor 

com coeficiente negativo de temperatura em que os termistores têm uma relação 

inversa entre a resistência elétrica e a temperatura do corpo) que possuem a faixa 

de medição de temperatura entre -50 ºC a 200 ºC. 
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O registrador TI-44E é um termômetro com entrada para até quatro sensores 

com comunicação serial para conexão ao Sitrad® (programa desenvolvido pela Full 

Gauge para gerenciamento à distância).  

Cada um dos sensores acoplados ao termômetro de medição registrador 

pode ser configurado individualmente através do menu de funções avançadas do 

programa Sitrad® Pro, no qual o usuário ativa ou desativa a utilização de cada 

sensor e ajusta o offset de calibração dos mesmos se necessitar. Após a coleta dos 

dados, é possível fazer a conexão pelo sistema Sitrad® Pro e descarregar os dados 

no programa, gerando os gráficos para análise e comparação. 

 

        Figura 15 – Termômetro TI-44E plus e sensor SB59 marca Full Gauge Controls 

 

           Fonte: FULL GAUGE CONTROLS (2020). 

 

3.1.4 Medição do tempo de frenagem 

Para proceder a medição do intervalo de tempo de frenagem do motor elétrico 

após o acionamento do comando de parada, foi correlacionado ao movimento do 

eixo rotativo um sensor indutivo modelo IFL-4-12-11P da marca ACE Schmersal 

interligado a um contador digital microprocessado de pulsos, modelo HCWR da 

marca Coel. 

                                Figura 16 – Sensor indutivo e contador digital de pulsos 

 

                         Fonte: ACE SCHMERSAL (2020); COEL (2020) 
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A metodologia de medição do tempo de frenagem foi realizada por uma 

relação matemática de tempo e espaço percorridos, atrelada ao deslocamento 

medido pela quantidade de pulsos necessária para completar uma volta inteira no 

eixo rotativo da máquina, sendo esta correlação transformada em uma variável de 

tempo. Esta correlação associada foi inserida no contador de pulsos através do 

parâmetro PESC (Fator de Multiplicação) e transferiu em tempo real o valor referente 

à eficácia do tempo de parada de ambos os modelos de frenagens à serem 

comparados. 

 

              Figura 17 – Descrição dos Parâmetros Contador de pulsos COEL 

 

     Fonte: COEL (2015) 

 

Para a comparação dos dados de leitura coletados, Franchi (2008) demonstra 

as características nominais de funcionamento de motores trifásicos moto freio do 

fabricante WEG, exemplificando o comportamento mecânico e elétrico destes 

motores conforme fabricação, segundo a carcaça da ABNT. A WEG testa que o 

motor de 1,0 cv IV Pólos na carcaça 80 tem seu tempo de parada de 250 ms em 

modo de frenagem média (método configurado na ponte retificadora de fábrica e 

mais usualmente utilizado no mercado industrial).  

Este tempo de frenagem indicado nos ensaios realizados pela WEG S/A, 

conforme demonstrado na figura 18, pode ser utilizado como modelo comparativo de 

modelo matemático e para linearização dos dados de parada coletados neste 

estudo, e serve então, de base para ambos os testes de frenagem a serem 

executados e amostrados. 
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Figura 18 – Tabela com as características nominais de moto freio trifásico WEG. 

 
  Fonte: FRANCHI (2008) 

 

3.1.5 Materiais utilizados para montagem do comando elétrico 

 

Para a montagem do comando elétrico proposto neste estudo comparativo, se 

faz necessária a utilização dos materiais conforme demonstrado no quadro 1: 
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Quadro 1 – Materiais utilizados na montagem do comando elétrico 

Quantidade Descrição dos materiais 

01 Quadro de comando em caixa termoplástica 600 x 480 x 220 mm com dobradiças 
01 Chave geral de segurança tripolar 3 x 20 A com manopla  
01 Disjuntor geral tripolar norma DIN curva C 3 x 20 A 
01 Disjuntor monopolar norma DIN curva B 1 x 2 A 
01 Disjuntor motor tripolar 2,4 – 4 A com contato NA 
03 Contator tripolar 9A com 2NA + 2NF com bobina 24 vcc 
01 Contator tripolar 18A com 2NA + 2NF com bobina 24 vcc 
01 Relé de tempo pneumático 0 – 30 seg com retardo na desenergização 
02 Ponte retificadora de diodos CA/CC 50 A 
01 Temporizador função de pulso na energização 24 Vcc. 0 – 100 horas ajustável 
01 Relé falta de fase 380 V com ajuste de sensibilidade 
01 Fonte chaveada 1,5 A 220 Vca entrada / 24 Vcc saída 
01 Relé de segurança 220 Vca duplo canal para parada de emergência 
01 Relé acoplador interface 24 Vcc. com 02 contatos reversíveis 
01 Botão de emergência 22 mm com contato NF 
22 Conector SAK 2,5 mm 
01 Conector SAK Neutro e terra, placas de separação e postes de fixação 
02 Metros de trilho DIN perfurado 
02 Metros de canaleta perfurada 30 x 50 
01 Transformador de tensão de 220 Vca/110 Vca 500 VA 
01 Potenciômetro de alta potência 220 Vca / 2000W 
01 Chave geral 22 mm com chave + contato NA 
01 Botoeira pulsante com botão iluminado azul 22 mm + 02 contatos NA 
01 Amperímetro com indicação luminosa 22 mm 
01 Chave seletora 22 mm com 02 posições + 04 contatos NA 
01 Botoeira iluminada 22 mm liga/desliga com contatos NA + NF + Iluminação 
01 Sinaleiro 22 mm iluminado 24 Vcc. Vermelho 
01 Medidor de grandezas elétricas para tensão e corrente CA 
01 Medidor de grandezas elétricas para tensão e corrente CC 
01 Registrador de temperaturas Datalogger com software dedicado SITRAD® 
04 Sensores termopares NTC de medição de temperatura 
01 Conversor de dados CONV-32 para transmissão de informações por rede 
01 Contador digital de pulsos com entrada para sensor NPN/PNP 
01 Sensor indutivo 12 mm com distância sensora de 4 mm na tensão de 10-30 Vcc. 

01 
Demais materiais como fitas, adesivos, parafusos, rebites, abraçadeiras de nylon, 
terminais elétricos diversos, fiação elétrica de força e comando, etiquetas de 
identificação resinadas, etc. 

Fonte: O autor (2020) 

 

3.1.6 Diagrama elétrico do sistema de força CA/CC 

 

Para a execução do sistema de frenagem em modo de aplicação de tensão 

CC no enrolamento do estator, segue a descrição do diagrama de força, pertinente à 

ligação elétrica na tensão de rede 380 Vca trifásica, com frenagem 220 Vca, sendo 

esta subdividida nos dois modelos de parada de máquinas propostos para os testes: 
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A - Modelo de Parada de máquina 01: 

 Parada de máquina com liga/desliga convencional;  

 Entrada de tensão CA no transformador: 0 – 220 Vca ajustável no 

potenciômetro; 

 Saída de tensão CA no transformador: 0 – 110 Vca ajustada pela 

entrada; 

 Tensão de entrada na ponte retificadora: 0 – 110 Vca ajustável pela 

saída traffo; 

 Tensão de saída na ponte retificadora: 0 – 90 Vcc ajustável. 

B – Modelo de Parada de máquina 02: 

 Parada de máquina por comando de parada de emergência;  

 Tensão de entrada na ponte retificadora: 220 Vca; 

 Tensão de saída na ponte retificadora: 190 Vcc; 

 Não passa pelo transformador e pelo potenciômetro ajustável de 

tensão. 
 

Figura 19 – Diagrama elétrico de força para aplicação de tensão CC 

 

Fonte: O autor (2020) 
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3.1.7 Diagrama elétrico de comando para aplicação de tensão CC 

 

        Figura 20 – Diagrama elétrico de comando para aplicação de tensão CC 

 

         Fonte: O autor (2020) 

 



51 

4 ESTUDO COMPARATIVO DO TRABALHO 

 

Nesta etapa do trabalho, foi desenvolvida a coleta de dados para comparação 

entre os dois modelos de frenagem do estudo: modo de frenagem tipo 

eletromagnética moto freio e modo de frenagem por aplicação de tensão CC no 

enrolamento elétrico do motor. 

A coleta de dados se deu através das medições realizadas de forma 

individual, tendo como parâmetros de comparação: a corrente nominal de trabalho 

do motor elétrico, a temperatura nominal de operação do motor elétrico e o tempo 

medido durante o processo de frenagem do eixo mecânico.  

Para isto, foi desenvolvida uma bancada de testes para coleta e registro de 

dados, provida de um motor elétrico moto freio acoplado à uma bomba mancalizada 

para simulação de carga, a qual foi comandada por um painel elétrico provido de 

todos os equipamentos para proteção, acionamento e registros necessários ao 

andamento dos testes propostos. 

O motor elétrico selecionado será ligado à tensão nominal de rede em  

380 Vca trifásico, ligação elétrica em estrela (Y) e frequência de 60 Hz. 
 

 Figura 21 – Bancada de testes para os modelos de frenagens 
 propostos 

 
                                            Fonte: O autor (2020) 
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Para a validação do estudo de comparação fez-se o motor elétrico operar 

próximo a sua corrente nominal de 1,73 A; mantendo o mesmo período de tempo de 

testes e procedendo com o mesmo número de partidas e paradas para ambos os 

modelos de frenagem testados. Assim, não haverá distinção de parâmetros de 

testes na coleta de dados para a realização da análise comparativa do estudo 

proposto. 

A medição da temperatura deu-se através da coleta de dados com os 

sensores acoplados nos pontos de interesse de cada medição. Estes valores de 

medição de temperatura foram registrados e transmitidos via cabo USB ao programa 

computacional do Datalloger Sitrad® para a execução das planilhas e dos gráficos 

utilizados nas análises de comparação dos dois modelos de frenagem. 

O painel elétrico montado sobre a bancada de testes é dotado de 

amperímetro digital CA para controle da corrente nominal de trabalho do motor 

elétrico; amperímetro digital CC para controle da corrente nominal durante a 

aplicação da tensão CC para exercer a frenagem; potenciômetro analógico; mais um 

medidor digital para aplicação e controle de tensão CC variável; e um contador de 

pulsos com memória programável para transformação de pulsos de rotação em 

dados de escala temporal. 

Para a análise de comparação do tempo de frenagem do eixo de cada modelo 

testado, utilizou-se um sensor indutivo acoplado ao eixo motriz da máquina para o 

envio de pulsos ao contador eletrônico COEL, condição esta para proceder com o 

processamento das informações rotacionais. Sabendo da rotação assíncrona do 

motor elétrico, que é de 60 Hz, tem-se a condição de mensurar o tempo de parada 

de eixo logo após o desligamento da tensão elétrica sobre o motor, tão logo que a 

frenagem seja executada.  

Utilizando o parâmetro denominado de PESC (Fator de multiplicação) do 

contador de pulsos, há a possibilidade de converter estes dados de RPM em valores 

temporais, sendo possível estimar com muita precisão o valor do tempo exercido 

durante o processo de frenagem. 
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Quadro 2 – Método de conversão de dados de pulsos em dados temporais: 

1) Velocidade assíncrona do motor conforme placa de identificação em 60 Hz 
considerando o escorregamento.......................................................................  1.730 rpm 
2) Quantidade de pulsos do contador para completar uma volta ......................  08 
3) Total de pulsos em 01 minuto (60 segundos) ...............................................  13.840 
4) Exemplo de medição de pulsos realizados em uma parada após exercida 
uma frenagem:   

 Modo de frenagem eletromagnética moto freio .....................................  58 pulsos 
 Conversão realizada pelo PESC – [(58 x 60) / 13.840]..........................  0,251 s 

Resultado: Tempo de frenagem de 0,251 s ou 251 milisegundos 
Modo de frenagem tipo com aplicação de tensão CC.......................................  42 pulsos 

 Conversão realizada pelo PESC – [(58 x 60) / 13.840]..........................  0,182 s 
Resultado: Tempo de frenagem de 0,182 s ou 182 milisegundos 
Fonte: O autor (2020) 

 

                                        Figura 22 – Sensor indutivo de detecção de rotação 

 
                                                Fonte: O autor (2020) 

 

4.1 Dados de testes para modelo de frenagem eletromagnética motofreio 

 

Para proceder aos testes de frenagem em modo de frenagem eletromagnética 

foi selecionada, no frontal do painel elétrico, a chave seletora de posição que indica 

a descrição “MOTOR MOTOFREIO”.  

Esta metodologia de funcionamento anula a utilização de todo o sistema 

elétrico montado para a aplicação de tensão CC no enrolamento do estator e desvia 

o comando elétrico para exercer o acionamento do freio magnético ao instante da 

energização de tensão no motor elétrico. Ao mesmo instante que ocorre a 

desenergização do motor elétrico, ocorre a retirada de tensão sobre a bobina 

eletromagnética, possibilitando então, a frenagem do conjunto moto freio.  
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Para proporcionar a paridade da coleta de dados na realização dos testes 

propostos, se manteve o mesmo número de partidas e paradas do motor elétrico 

para ambos os modelos de frenagens. 

 

   Figura 23 – Condições de temperatura no início dos testes 

 
   Legenda:  Sensor 1: Temperatura ambiente 

       Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator 
       Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica 
       Sensor 4: Temperatura da bobina eletromagnética de freio  

    Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Neste modelo de frenagem tipo moto freio, destaca-se o funcionamento do 

motor elétrico conforme as condições originais do fabricante WEG, tendo o seu 

conjunto eletromagnético composto de bobina eletroímã e das partes mecânicas 

envolvidas na frenagem, sendo estas acopladas ao sistema elétrico de imantação 

para liberação do freio e retenção em caso de frenagem. O sistema construtivo 

deste motor moto freio permite a partida e a parada do motor elétrico pela frenagem 

através da alimentação de tensão sobre os seus bornes de ligação. Neste sistema 

não se utiliza a aplicação de tensão CC no enrolamento do estator. 

Para o levantamento dos dados se assegura a manutenção da corrente 

elétrica do motor próxima a sua faixa nominal de corrente de 1,73 A indicada pelo 

fabricante de motores WEG S/A na placa de identificação do motor elétrico.  
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                                   Figura 24 – Corrente nominal motor e modo de seleção no 
momento dos testes 

 

 

                                           Fonte: O autor (2020) 
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Dados os passos iniciais necessários para a realização dos testes, que 

incluem a seleção do modo de funcionamento e calibração dos instrumentos de 

medição de corrente, temperatura e tempo de frenagem, aciona-se a primeira 

partida do motor elétrico em modo moto freio. 

Após este momento, iniciam-se os testes acompanhando a geração de todos 

os relatórios de leitura dos instrumentos. Ao total do espaço de medições totalizou-

se 283 partidas e paradas com o método de frenagens eletromagnéticas, 

observando o comportamento de todos os elementos de avaliação pertinentes a 

estas medições. 
 

Gráfico 2 – Amostragem de temperatura durante período de testes 

 

 

Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 
   Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
   Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
   Sensor 4: Temperatura da bobina eletromagnética de freio. 

Fonte: SITRAD® (2020) 
 

Observou-se no gráfico gerado a temperatura nos pontos de interesse e a 

evolução gradual destas temperaturas no espaço de tempo de funcionamento do 

motor elétrico em tempo real. Do mesmo modo, observou-se no gráfico de registros 

de temperaturas em modo de frenagem eletromagnética a curva da temperatura no 
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período das 19h:14m:00s, horário que ocorre uma falha na geração das medições, 

na qual observa-se a incidência de um espaço em branco no gráfico e, após este 

momento, uma descendência na curva das temperaturas.  

Este fato se explica devido a ocorrência neste momento do desarme da 

proteção térmica bimetálica do disjuntor motor que estava calibrado na corrente 

nominal do motor elétrico e, pelo excesso repetitivo do número de partidas em um 

espaço muito curto de tempo (48 partidas e paradas realizadas até o momento do 

desarme), proporcionando a abertura do circuito de comando do painel elétrico, 

desarmando todas as funções.  

No levantamento bibliográfico realizado no estudo ficou indicado pelo 

fabricante do motor elétrico esta possibilidade de desarme para o caso de adotar o 

tipo de partida direta para o acionamento do motor elétrico, informando que este 

desarme poderia ocorrer próximo ao acionamento de 15 (quinze) partidas diretas. 

Após o desarme, aguardou-se o resfriamento térmico do dispositivo bimetálico 

do disjuntor motor para promover o rearme e reiniciar a fase de testes. Realizou-se a 

nova calibração da corrente de atuação do disjuntor motor e iniciou-se a nova série 

de partidas. 

Outro dado levantado durante os testes realizados diz respeito ao tempo de 

frenagem exercido pelo motor elétrico em regime de frenagem eletromagnética tipo 

moto freio. O valor apresentado conforme as amostragens realizadas foram de 

aproximadamente 0,25 s ou 250 milissegundos. Valores medidos de frenagem 

idênticos aos valores de testes do fabricante WEG S/A realizados em seus 

laboratórios para a potência e a carcaça indicada no teste (carcaça 80). 
 

                                             Figura 25 – Tempo de frenagem em modo moto freio 

 

                                         Fonte: O autor (2020) 
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     Figura 26 – Valores finais de medição de temperatura em modo moto freio 

 
     Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

    Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
    Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
    Sensor 4: Temperatura da bobina eletromagnética de freio. 

      Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Observaram-se as variações de temperatura dentro das faixas de medições 

com valores de mínimas, médias, máximas, desvio padrão e coeficiente de variação 

da temperatura no tempo de amostragem, tendo como amostragem:  

 

  Figura 27 – Relatório de resumo de amostragem com desvio padrão 

 

  Fonte: SITRAD® (2020) 
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4.2 Dados de testes para modelo de frenagem com aplicação de tensão CC 

 

Para o desenvolvimento dos testes de frenagem em modo convencional de 

frenagem por aplicação de tensão CC selecionou-se no frontal do painel elétrico a 

chave seletora de posição que indica a descrição “MOTOR CONVENCIONAL”.  

Esta metodologia de funcionamento habilita a utilização de todo o sistema 

elétrico montado para a aplicação de tensão CC no enrolamento do estator e desvia 

o comando elétrico para exercer a alimentação direta de tensão sobre a bobina 

eletromagnética, deixando o freio magnético permanentemente energizado, 

liberando todo o sistema de freio mecânico.  

A fim de proporcionar a paridade da coleta de dados na realização dos testes 

propostos, foram mantidos os mesmos números de partidas e paradas do motor 

elétrico para ambos os modelos de frenagens. 

 

   Figura 28 – Valores de medição da temperatura ao início dos testes 

 
   Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

       Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
       Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
       Sensor 4: Temperatura no transformador de tensão. 

     Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Dados os passos iniciais necessários para a realização dos testes para a 

coleta de dados, que incluiu a seleção do modo de funcionamento e a calibração dos 

instrumentos de medição de corrente, temperatura e tempo de frenagem, deu-se 

comando para a primeira partida do motor elétrico em modo convencional. 
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Após este momento, iniciaram-se os testes e promoveu-se o 

acompanhamento da geração dos relatórios de leitura dos instrumentos nos pontos 

de interesse. Ao total do espaço de tempo das medições realizaram-se as mesmas 

283 partidas e paradas de frenagens pelo método de aplicação de tensão CC, 

mantendo-se o motor elétrico sob carga nominal, observando-se o comportamento 

de todos os elementos de avaliação pertinentes. 

 

Gráfico 3 – Amostragem de temperatura durante o período de testes 

 

 Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 
    Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
    Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
    Sensor 4: Temperatura do transformador de retificação CA/CC. 

  Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Observou-se neste gráfico gerado durante os testes realizados que não houve 

interrupção das medições, portanto, não ocorreu nenhum desarme do comando 

elétrico por acionamento da proteção bimetálica ou de outro fator pertinente.  

Outro dado levantado durante os testes diz respeito ao tempo de frenagem 

exercido pelo motor elétrico em regime de frenagem por aplicação de tensão CC. O 

valor apresentado, conforme as amostragens realizadas, foi de aproximadamente 
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0,18 s ou 180 ms (milissegundos) para a aplicação de tensão de 37 Vcc. (tensão 

ideal aplicada que corresponde à corrente nominal do motor elétrico em questão) e 

de 0,04 s ou 40 ms (milissegundos) para a frenagem CC quando aplicada a tensão 

máxima de 190 Vcc., ao acionar a botoeira de emergência. 

 

Figura 29 – Tempo de frenagem do motor elétrico por aplicação de tensão CC 

  
Modo de frenagem com tensão controlada 

(37 Vcc. – 1,72 A) 
Modo de frenagem em parada de emergência 

(190 Vcc. – 9,78 A) 
  Fonte: O autor (2020) 

 

Observando-se as variações de temperatura dentro das faixas de medições 

com valores de mínimas, médias, máximas, desvio padrão e coeficiente de variação 

no tempo de amostragem, tem-se a exemplificação do relatório dos testes gerados 

conforme segue: 
 

Figura 30 – Relatório de Resumo de Amostragem com desvio padrão 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Com a aplicação dos métodos de medição de rotação e tempo de parada do 

eixo, constatou-se que o método de frenagem por aplicação de tensão CC possui 

um tempo de resposta muito bom quando se deseja frenar o eixo girante 

instantaneamente. Aplicando-se uma tensão de saída ajustada de 37 Vcc no 

enrolamento elétrico do motor, conseguiu-se alcançar a corrente de  

1,72 A. Com isto, consegue-se atingir níveis de corrente nominal do motor elétrico 

conforme sua placa de identificação de fábrica. 
 

                                              Figura 31 – Tensão e corrente CC aplicadas nos testes 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

O tempo de parada de eixo foi de aproximadamente 180 ms em situação de 

parada convencional liga/desliga, enquanto que em uma parada em situação de 

emergência optou-se por destinar a aplicação da tensão máxima para controle, que 

é de 190 Vcc, promovendo uma corrente de 9,78 A; obtendo-se um excelente tempo 

de frenagem de 40 ms. 
 

                                             Figura 32 – Medição de corrente em parada de emergência 

                                                        
                                              Fonte: O autor (2020) 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

De posse dos dados coletados com os testes realizados em bancada, é 

possível realizar uma análise técnica referente à comparação proposta no estudo 

sobre o funcionamento do motor elétrico em modo de frenagem eletromagnética tipo 

moto freio e do modo de frenagem convencional por aplicação de tensão CC no 

bobinado elétrico. 

Testando os dois modelos de frenagem nos mesmos parâmetros de carga 

aplicada, corrente de trabalho, tensão de alimentação, temperatura ambiente e 

tempo de teste é possível realizar as comparações com equidade técnica e 

confiabilidade nos resultados finais encontrados. 

Em relação à parte técnica de funcionalidade, o fabricante do motor elétrico 

estima que a temperatura de trabalho ideal de um motor elétrico em condições 

normais de carga e tensão é de aproximadamente 80 ºC. Esta condição ideal de 

temperatura de trabalho exige a inexistência de sobrecarga elétrica (subtensões e 

sobretensões) e de sobrecargas mecânicas (excessos de carga na ponta de eixo). 

Assim, observou-se nos testes realizados que em nenhum dos momentos a 

temperatura máxima de trabalho ultrapassou este indicativo ideal de funcionamento, 

estando o modelo de frenagem eletromagnética se aproximando de 70 ºC e o 

modelo de frenagem CC se aproximando de 50 ºC ao final do tempo de testes. 

Conclui-se, portanto, que o modelo de frenagem CC se comportou termicamente 

melhor do que o modelo de frenagem eletromagnética. 

Pôde-se concluir também que a troca térmica de calor do motor elétrico 

adotado nos testes com o ambiente externo foi muito boa, apresentando ótima 

dissipação térmica exercida pelas aletas de ferro fundido empregadas na carcaça 

externa do motor elétrico que funcionam como um radiador. 

Observando-se os dois gráficos de evolução das temperaturas registradas, 

nota-se que em modo de frenagem eletromagnética há uma subida mais vertical da 

temperatura no processo de partida e parada do motor elétrico, o que não ocorre tão 

vertiginosamente na frenagem por aplicação de tensão CC, que demonstra a sua 

curva de ascendência mais distribuída de forma horizontal nas linhas do gráfico 3. 

Provavelmente este fator se explique quando se analisa o comportamento de 

desligamento do motor elétrico, processo em que ocorre a dissipação de calor 

durante a frenagem. Como a frenagem CC está liberando tensão em níveis que 
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garantem a corrente nominal suportável pelo enrolamento do estator (em torno de 

1,8A), aparentemente não ocorrem grandes níveis de saturação térmica no processo 

de frenagem.  

Diferentemente do processo de frenagem eletromagnética moto freio, em que 

se discorreu na revisão bibliográfica do tema, relatos de superaquecimento térmico 

durante a dissipação de calor ocorrida devido ao processo de atrito entre as partes 

envolvidas na frenagem (partes fixas e partes móveis que após o desligamento do 

motor elétrico se atritam devido ao contato mecânico para promover a parada do 

eixo). 

Com isso, todo o calor gerado por este atrito durante o processo de frenagem 

é transferido potencialmente às peças que compõem o motor elétrico e que 

possuem um grande potencial de transmissão de calor. Este calor circula pela 

carcaça estatórica em busca das aletas de refrigeração que ficam nas extremidades 

da carcaça do motor elétrico. Este calor que passa pelo centro do motor elétrico 

passa também pelo enrolamento do estator, ponto do qual tem-se um sensor 

implantado (sensor 2) para a medição de interesse da temperatura interna da 

carcaça (neste ponto estima-se a temperatura máxima admissível de 155°C 

conforme a classe térmica construtiva do motor elétrico). 

Estas condições explicam as diferenças térmicas apresentadas nas 

temperaturas do sensor 2 (temperatura interna do motor elétrico) e do sensor 3 

(temperatura da carcaça externa do motor elétrico) quando comparados os dois 

modelos de frenagem.  

Identificou-se também as diferenças de valores de temperaturas 

apresentadas no sensor 4 que estava instalado na bobina de freio eletromagnética 

(quando testado em modo de moto freio) e no transformador de retificação de tensão 

CC (quando testado em modo convencional para aplicação de tensão CC). No 

modelo de freio eletromagnético, o sensor estava acoplado diretamente na bobina 

eletromagnética, local que fica muito próximo ao conjunto de freio que atrita ao 

exercer a frenagem. Comprova-se então com a análise gráfica que a temperatura 

neste ponto ficou muito próxima à temperatura da carcaça externa do motor elétrico, 

identificando que há sim uma paridade muito grande na distribuição deste calor 

gerado por todo o conjunto do motor elétrico. 

Diferentemente disto, observou-se a temperatura no sensor 4 que encontrava-

se medindo a temperatura no transformador de retificação de tensão CC. Nota-se 
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que a temperatura neste sensor alterou muito pouco mesmo em relação à 

temperatura ambiente, mesmo sendo este transformador acionado por temporizador 

a cada parada do motor elétrico. 

Já em relação ao fator que diz respeito ao tempo de parada do eixo, 

identificou-se nos testes realizados em modo de frenagem eletromagnética a 

frenagem foi exercida em aproximadamente 250 ms (valores válidos para paradas 

normais e para paradas em situação de emergência). Já para o modelo de frenagem 

por aplicação de tensão CC, os valores medidos foram de 180 ms para situações de 

paradas convencionais (acionamento tipo liga/desliga) e de 40 ms para frenagens 

em situação de parada de emergência (aplicação de tensão máxima para a 

frenagem). 
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6 APLICAÇÃO DO ESTUDO EM UMA MÁQUINA REAL 

 

Nesta etapa do trabalho aplica-se o estudo realizado na bancada didática de 

testes em uma máquina real instalada em um parque fabril industrial conforme 

indicado ao final do projeto inicial. 

O objetivo é replicar todo o estudo desenvolvido no projeto inicial em uma 

máquina real em operação a fim de registrar todos os dados apresentados durante 

este tempo de testes. Para isto, levou-se a ideia desenvolvida no projeto até uma 

empresa parceira que utilize, em seu processo de produção, um motor elétrico CA 

em operação disposto de sistema de frenagem eletromagnética tipo motofreio.  

A empresa demonstrou interesse em aplicar a metodologia do estudo 

proposto, cedendo o espaço necessário para os testes e averiguação dos resultados 

levantados durante o tempo de desenvolvimento do estudo. Para tal, teve-se o 

cuidado de acompanhar diariamente o funcionamento do sistema proposto para 

preservar o funcionamento contínuo da máquina na indústria, no intuito de não 

provocar paradas no processo de produção. 

 

6.1 Seleção da empresa parceira do projeto 

 

A empresa parceira desenvolve o trabalho de revestimento de cabos de 

espeto para churrasco em alumínio utilizando um sistema de torno de repuxe. O 

sistema foi totalmente desenvolvido pela empresa, sendo todas as etapas de 

produção patenteadas, sendo proibida por lei a sua reprodução parcial ou total, já 

que o registro de patentes determina à quem o fizer sofrer as sansões penais 

conforme determina a legislação.  

A aplicação da metodologia proposta neste estudo será executada em um 

torno mecânico, conforme demonstrado na Figura 33. Trata-se de um torno de 

repuxe de alumínio instalado na empresa parceira do projeto e operando 

diariamente na produção das peças citadas. 
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Figura 33 – Torno de repuxe utilizado na implantação do projeto 

 
                Fonte: Imagens fornecidas pela empresa parceira no projeto (2020) 

 

Para o funcionamento do torno de repuxe, as peças do processo de produção 

são fixadas no eixo central do torno (madeira cilíndrica de alta qualidade, alumínio 

estampado por alta pressão hidráulica e arruela centralizadora), exercendo-se sobre 

o alumínio pressão no molde base através de ferramentas especiais. Este processo 

deforma o alumínio sobre este molde fixado no eixo do torno, dando formato final à 

peça. Este processo é realizado em altas rotações, justamente para amaciar o 

material no momento que sofre a pressão mecânica da ferramenta, deformando-o e 

dando acabamento final rigoroso à peça.  

Ao finalizar o repuxe do material de alumínio sobre a peça molde base, é 

estritamente importante exercer a frenagem do motor elétrico e parar o processo de 

rotação da peça. Preferencialmente no menor espaço de tempo possível, por dois 

motivos essenciais: não riscar ou enfraquecer o material encapante de alumínio e 

agilizar o processo de retirada da peça finalizada no eixo do torno, visando acelerar 

a colocação da próxima peça a ser trabalhada.  

É necessário proceder com a frenagem por trabalhar em altas rotações e a 

parada de eixo do torno demorar muito para desacelerar devido a inércia de rotação 

da máquina. Ao executar uma frenagem que exerça um tempo de parada mais 
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rápido, assegura-se a qualidade final do serviço e a agilidade no processo. Este 

serviço realizado no torno de repuxe utiliza um motor elétrico na potência de 5,0 cv  

4 P (1800 rpm) 380 Vca 60 Hz no modelo motofreio eletromagnético. Tem-se a 

produção atual de três cabos de espeto encapados finalizados por minuto. 

 

 Figura 34 – Cabeçote do torno de repuxe com a matriz molde 

 
      Fonte: Imagens fornecidas pela empresa parceira no projeto (2020) 

 

Finalizando todo o processo de fabricação da peça, tem-se na Figura 35 o 

produto final confeccionado e pronto para ser embalado.  

 

  Figura 35 – Peça finalizada após passar pelos processos de fabricação 

 
          Fonte: Imagens fornecidas pela empresa parceira no projeto (2020) 
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6.2  Instalação do comando elétrico proposto na máquina real 

 

Nesta etapa do trabalho providenciou-se a instalação do quadro de comando 

elétrico anteriormente montado e testado na bancada didática, agora no comando 

elétrico local existente no torno de repuxe da empresa.  

Para manter a originalidade dos trabalhos realizados durante o projeto 

manteve-se a estrutura da bancada didática e instalou-se dentro da empresa 

parceira todo o conjunto elétrico desenvolvido durante o projeto, deslocando-se 

apenas o acionamento da botoeira liga/desliga e o botão de emergência até o frontal 

do torno de repuxe (local próximo ao operador da máquina). 

 

Figura 36 – Bancada com o quadro de comando instalada na máquina 

 
                    Fonte: O autor (2020) 
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6.3 Reparo do motor elétrico motofreio eletromagnético da máquina 

 

A proposta técnica apresentada referente ao estudo proposto motivou a 

empresa parceira a realizar a aplicação deste projeto em sua máquina fabril. O 

conteúdo técnico deste trabalho tem como objetivo demonstrar a eficiência da 

frenagem por aplicação de tensão CC em motores elétricos CA, substituindo os atuais 

motores motofreio em equipamentos que necessitem uma parada de eixo rápida, 

segura e com baixos níveis de manutenção.  

Na empresa, o motor motofreio eletromagnético originalmente instalado na 

máquina sempre apresentou baixa durabilidade no conjunto de freio mecânico, com 

desgastes prematuros nas peças que desempenham as funções de frenagem.  

O relato da empresa é de que a durabilidade de um conjunto de freio 

eletromagnético é de aproximadamente 60 dias de operação (devido ao elevado 

número de paradas realizadas durante as operações o desgaste se dá 

prematuramente), sendo que cada manutenção realizada tem um custo de reparo 

muito elevado. Além disto, necessita uma parada de máquina para realizar o reparo no 

freio ou efetuar a troca do motor elétrico, causando sérios atrasos na produção. 

A situação apresentada pela empresa mostrou um cenário ideal para que 

houvesse interesse mútuo para a aplicação do projeto nesta máquina, afinal tinha-se 

um motor motofreio eletromagnético instalado em uma máquina que exigia frenagens 

rápidas, e que estava apresentando altos níveis de manutenção. 

Em contrapartida, desenvolveu-se a ideia do projeto para aplicação do sistema 

de frenagem alternativo proposto, em que a aplicação de tensão CC suprisse as 

necessidades de operação do equipamento, uma vez que já se havia desenvolvido 

testes de bancada durante o início deste projeto, tendo-se chegado a resultados 

satisfatórios e com um bom desempenho técnico do sistema proposto. 

Procedeu-se então com a troca do freio eletromagnético danificado por outro 

novo conforme demonstrado na Figura 37, para que fosse possível a realização dos 

testes, uma vez que a empresa não estava mais procedendo com a substituição do 

conjunto de freio devido ao alto custo de troca das peças e a sua baixa durabilidade.  

A empresa estava utilizando na máquina o motor elétrico com o freio inoperante 

e sem uma ação eficiente para exercer a frenagem, tendo como principal efeito a 

diminuição dos seus níveis de produção. 
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Figura 37 – Reforma do freio eletromagnético e montagem do motor elétrico 

 
           Fonte: O autor (2020) 

 

Quando aberto o motor elétrico para realizar a manutenção requerida no 

motofreio, no mesmo instante da substituição das peças desgastadas por peças 

novas, inseriu-se os sensores de medição de temperatura SB59 conforme 

demonstra a Figura 38. O primeiro sensor (S2) é instalado no enrolamento elétrico 

do estator, o segundo sensor (S3) instalado na carcaça externa junto às aletas do 

radiador de ferro fundido e o terceiro sensor (S4) na bobina de freio eletromagnética. 

O sensor designado como S1 está alocado como sensor de medição da temperatura 

ambiente (instalado na lateral do painel elétrico). Quando realizada as medições em 

modo de frenagem por tensão CC, o sensor S4 é alocado no corpo do tranformador 

de tensão. 

Figura 38 – Instalação dos sensores de medições de temperatura 

 
             Fonte: O autor (2020) 
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6.4 Regulagens dos parâmetros elétricos do quadro de comando 

 

Para iniciar a realização dos testes e registro das informações fez-se 

necessário primeiramente, regular os parâmetros elétricos do quadro de comando 

instalado seguindo os conceitos estipulados no estudo.  

Dois são os parâmetros que devem ser calibrados para validação do estudo: 

o valor de tensão CC aplicada ao enrolamento elétrico do motor atendendo o valor 

limite da corrente nominal e a calibração do registrador temporal para medição do 

tempo de parada de eixo (tempo de frenagem) conforme os pulsos enviados pelo 

sensor indutivo. 

Para a calibração do valor de tensão fixa aplicável ao enrolamento elétrico do 

motor, observou-se o limite de corrente nominal do motor elétrico conforme sua 

placa de identificação. Neste caso, para um motor de 5,0 cv 4 P na tensão de 380 V 

em que a corrente nominal é de 7,8 A; regulou-se no potenciômetro do enrolamento 

primário do transformador a tensão de saída no secundário em 34,7 Vcc.  

Tensão esta aplicada ao enrolamento elétrico do motor, atingindo a corrente 

nominal de 7,78 A durante o processo de frenagem,  conforme segue o registro 

identificado na Figura 39. 

 
 

Figura 39 – Tensão CC aplicada no enrolamento elétrico 

 
                          Fonte: O autor (2020) 
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6.5  Registros de temperatura durante a operação da máquina 

 

Nesta etapa do trabalho realizaram-se as medições de temperatura através 

dos sensores SB59 inseridos nos pontos de interesse de medição. Estas medições 

foram realizadas pelo Controlador Full Gauge TI-44E plus e armazenadas em seu 

registrador interno para posterior descarga dos dados no Software Sitrad. Com estes 

dados foi possível gerar os relatórios das medições para análise técnica das curvas 

apresentadas nos gráficos. 

Realizaram-se as medições e registros para os dois métodos de frenagem  

comparados no estudo, levando em consideração os resultados obtidos em três 

modelos de parada de máquina: frenagem eletromagnética motofreio em modo de 

parada convencional liga/desliga; frenagem elétrica CC em modo de parada 

convencional liga/desliga e frenagem elétrica CC pelo método de parada de 

emergência. 

 

a) Frenagem eletromagnética motofreio pelo método de parada  

  convencional liga/desliga 

 

Neste modelo de funcionamento registra-se os dados de temperatura do 

motor elétrico operando em modo de frenagem eletromagnética motofreio em 

sistema de parada convencional tipo liga/desliga. O motor elétrico utiliza o freio 

mecânico eletromagnético para exercer a frenagem do eixo motriz. 

O gráfico 4 apresenta as medições realizadas no dia 28/08/2020, durante o 

período de testes delimitado das 06h30 às 18h55, período este em que ocorreu a 

supervisão do registrador de dados. 

 



74 

 Gráfico 4 – Frenagem eletromagnética motofreio. 

 
Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

   Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
   Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
   Sensor 4: Temperatura da bobina eletromagnética de freio. 

Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Obs.: Algumas oscilações de queda momentânea de temperatura 

apresentadas no gráfico representam o tempo de parada de máquina necessário 

para a retirada do montante de peças produzidas e/ou reposição de matéria prima 

na fila de produção. 

A seguir apresenta-se, na Figura 40, um resumo das atividades durante o 

período de medição da frenagem eletromagnética motofreio. 
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      Figura 40 – Resumo das atividades durante o período de medição da frenagem 
eletromagnética motofreio 

 
       Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

          Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
          Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
          Sensor 4: Temperatura da bobina eletromagnética de freio. 

       Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Analisando as curvas de temperaturas registradas pode-se observar uma 

constância no valor da temperatura ambiente, um paralelismo entre a temperatura 

externa da carcaça estatórica e a temperatura da bobina eletromagnética do freio, e 

uma ascendência intermitente da temperatura interna no enrolamento elétrico. 

Este fato deve-se principalmente à dissipação térmica do calor gerado nas 

peças que exercem a frenagem eletromagnética (atrito mecânico nas peças do freio 

eletromagnético) e que percorrem o centro do motor elétrico até alcançar o radiador 

de ventilação localizado na carcaça externa. A temperatura registrada pelo sensor 

S2 atingiu 119,5 C° durante o processo de operação da máquina no período de 

testes pré-definido. 
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b)  Frenagem elétrica CC no método de parada convencional liga/desliga 

 

Neste modelo de funcionamento registraram-se os dados de temperatura do 

motor elétrico operando em modo de frenagem elétrica por aplicação de tensão CC 

em sistema de parada convencional tipo liga/desliga. O motor elétrico utiliza-se da 

aplicação da tensão CC em seu enrolamento elétrico para exercer a frenagem do 

eixo motriz. Este sistema de frenagem é o modelo proposto pelo estudo em questão. 

O gráfico 5 apresenta as medições realizadas no dia 10/09/2020, durante o 

período de testes delimitado das 08h às 17h50. 

 

Gráfico 5 – Modelo de frenagem elétrica CC proposto pelo projeto  

 

Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 
   Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
   Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
   Sensor 4: Temperatura do transformador de tensão. 

Fonte: SITRAD® (2020) 

 

Obs.: Algumas oscilações de queda momentânea de temperatura 

apresentadas no gráfico representam tempo de parada de máquina necessário para 
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a retirada das peças produzidas e/ou reposição de matéria prima na fila de 

produção. 

A Figura 41 apresenta um resumo das atividades durante o período de 

medição. 

 

     Figura 41 – Resumo das atividades durante o período de medição do modelo 
proposto pelo projeto – frenagem elétrica CC pelo método de 
parada convencional liga/desliga 

 
       Fonte: O autor (2020) 

 

Nas curvas de temperatura registradas observa-se uma constância nos 

valores da temperatura ambiente, um paralelismo entre a temperatura interna do 

enrolamento elétrico e a temperatura do transformador de tensão, e uma constância 

na temperatura externa da carcaça estatórica do motor elétrico.  

Já não se tem circulação de calor de grandes proporções na carcaça do 

motor elétrico, principalmente em seu interior, que necessite ser dissipada pelo 

sistema de ventilação como se tinha no sistema de frenagem eletromagnética 

motofreio. A temperatura registrada pelo sensor S2 atingiu 79,9 C° durante o 

processo de operação da máquina. Obteve-se um ganho de 33% no decréscimo da 

temperatura de operação do motor elétrico operando em sistema de frenagem 

elétrica CC quando comparado ao sistema de frenagem eletromagnética motofreio. 
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c) Frenagem elétrica CC pelo método de parada de emergência 

 

Neste modelo de funcionamento registraram-se os dados de temperatura do 

motor elétrico operando em modo de frenagem elétrica por aplicação de tensão CC 

em condições de parada de emergência. O motor elétrico utiliza-se da aplicação da 

tensão CC em seu enrolamento elétrico para exercer a frenagem do eixo motriz.  

Este sistema de frenagem utiliza tensão de rede 220 Vca, que após ser 

retificada pela ponte de diodos, aplica uma tensão de saída de 190 Vcc no 

enrolamento elétrico do motor quando ocorrer o acionamento da botoeira por parada 

de emergência. 

O gráfico 6 apresenta as medições realizadas no dia 25/09/2020, durante o 

período de testes delimitado das 07h40 às 11h. 

 

Gráfico 6 – Frenagem de parada de emergência por aplicação de tensão CC 

 
Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

   Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
   Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
   Sensor 4: Temperatura do transformador de tensão. 

Fonte: SITRAD® (2020) 
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Testou-se o sistema de frenagem CC por parada de emergência exercendo 

aleatoriamente quatro ativações da botoeira de emergência durante o período de 

funcionamento do equipamento conforme segue abaixo: 
 

Quadro 3 – Ativações da botoeira de emergência para parada de eixo 

Parada de Emergência Horário 
1° ativação 07h50 
2° ativação 08h10 
3° ativação 09h10 
4° ativação 10h35 

Fonte: O autor (2020) 
 

Obs.: A botoeira de emergência somente deve ser utilizada para acionamento 

em caso evidente de perigo ao usuário e/ou ao sistema operacional inerente ao 

equipamento. Não é usual e não se deve utilizar a botoeira de emergência para 

desligamento da máquina em modo de parada convencional tipo liga/desliga. 

A seguir, na Figura 42, apresenta-se um resumo das atividades durante o 

período de medição da frenagem elétrica CC pelo método de parada de emergência. 
 

    Figura 42 – Resumo das atividades durante o período de medição da frenagem  
elétrica CC pelo método de parada de emergência 

 
      Legenda: Sensor 1: Temperatura ambiente; 

         Sensor 2: Temperatura interna do enrolamento do estator; 
         Sensor 3: Temperatura externa da carcaça estatórica; 
         Sensor 4: Temperatura do transformador de tensão. 

Fonte: SITRAD® (2020). 
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Pela demonstração gráfica apresentada durante os registros de temperatura 

do motor elétrico no sistema de frenagem elétrica CC em que foram submetidos 

alguns acionamentos da botoeira de emergência para parada de eixo, observou-se 

que a temperatura do motor elétrico apresentou mínima alteração, conforme indica a 

temperatura do sensor S2, mesmo conduzindo uma corrente nominal de 

aproximadamente 50 A (valor referente a um Ip/In de 6,5x a corrente nominal do 

motor elétrico). O valor de tensão aplicada é de 190 Vcc em um pulso de tempo de 

1s (tempo máximo regulado para disparo da tensão CC no enrolamento elétrico do 

motor).  

Em contrapartida, pode-se observar que o sensor S4 que está inserido no 

corpo do transformador, aumentou a indicação do seu nível de temperatura, e se 

sobressaiu à temperatura interna do enrolamento elétrico, ultrapassando a linha de 

temperatura do sensor S2 (sensor instalado no enrolamento elétrico) atingindo uma 

temperatura de operação de 112 C°.  

 

6.6  Medições do tempo de frenagem e/ou parada de eixo 

 

Registraram-se os dois modelos de parada de eixo que se pretende averiguar 

durante os testes, sendo eles o tempo de parada de eixo em modo convencional de 

operação (modo liga/desliga) e o tempo de parada de eixo por acionamento em 

situação de emergência. Para isto, inseriu-se no eixo árvore do torno de repuxe, 

conforme demonstrado na Figura 43, o sensor indutivo acoplado ao medidor de 

rotação da COEL. 

 

         Figura 43 – Sensor registrador do tempo de parada de eixo da máquina 

 
          Fonte: O autor (2020). 
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A metodologia de medição do tempo de frenagem de eixo é a mesma 

utilizada durante os testes realizados na bancada didática durante o projeto. Utilizou-

se a mesma relação matemática de tempo e espaço percorridos, atrelada ao 

deslocamento medido pela quantidade de pulsos necessária para completar uma 

volta inteira no eixo da máquina, sendo esta correlação transformada em uma 

variável de tempo. 

Esta correlação associada foi novamente inserida no contador de pulsos 

COEL através do parâmetro PESC (Fator de Multiplicação) a fim de obter-se, em 

tempo real, o valor referente ao tempo de parada de eixo de ambos os modelos de 

frenagens à serem comparados nesta máquina real. 

 

6.7 Comparativo de parada de eixo em modo convencional liga/desliga 

 

Quadro 4 – Método de conversão de dados de pulsos em dados temporais 

1) Velocidade assíncrona do motor conforme placa de identificação em 60 Hz 
considerando o escorregamento.......................................................................  1.750 rpm 
2) Quantidade de pulsos do contador para completar uma volta ......................  08 
3) Total de pulsos em 01 minuto (60 segundos) ...............................................  14.000 
4) Exemplo de medição de pulsos realizados em uma parada após exercida 
uma frenagem:   

 Modo de frenagem eletromagnética moto freio .....................................  315 pulsos 
 Conversão realizada pelo PESC – [(315 x 60) / 14.000]........................  1,35 s 

Resultado: Tempo de frenagem de 1,35 s 
Modo de frenagem tipo com aplicação de tensão CC.......................................  665 pulsos 

 Conversão realizada pelo PESC – [(665 x 60) / 14.000]........................  2,85 s 
Resultado: Tempo de frenagem de 2,85 s 
Fonte: O autor (2020). 

 

                       Figura 44 – Tempo de parada de eixo na frenagem 

  
A) Frenagem eletromagnética B) Frenagem elétrica CC 

            Fonte: O autor (2020). 
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Com a aplicação do método de contagem do tempo de frenagem do motor 

elétrico, foi possível comparar os tempos de parada de eixo no método de frenagem 

eletromagnética e no método de frenagem por aplicação de tensão CC.  

Na frenagem eletromagnética realizada pelo motofreio pode-se observar que 

o tempo de frenagem ocorre em todos os momentos em 1,35s conforme demonstra 

a Figura 44 A. Este tempo também se fará presente em casos de parada por 

situações de emergência, uma vez que, independentemente do modo de 

acionamento de parada do motor elétrico, esta se dá por desenergização do motor 

elétrico e da bobina de freio eletromagnética. Este é o tempo necessário para que as 

peças mecânicas de frenagem atuem na frenagem indistintamente do modelo de 

parada realizada. 

Já pelo método de frenagem por aplicação de tensão CC, observa-se que o 

tempo de frenagem se mostrou superior ao tempo de parada de eixo por sistema 

eletromagnético conforme demonstra o registro na Figura 44 B.  

Conseguiu-se um tempo de frenagem de 2,85s por meio de uma situação 

controlada de tensão aplicada sobre o enrolamento elétrico. A tensão fixa aplicada 

conforme o projeto é de 34,7 Vcc para manter-se a corrente nominal do motor em 

7,78 A durante o processo de frenagem (conforme corrente nominal do motor).  

O tempo de 2,85s ocorrido na condição de aplicação de tensão CC para a 

frenagem do motor elétrico está em sintonia com a necessidade do equipamento no 

desempenho de sua atividade. A frenagem realizada representou tempo suficiente 

para a máquina desacelerar, preservando a qualidade do material encapado e 

promovendo o tempo hábil necessário para exercer a troca das peças no eixo do 

torno de repuxe. Este processo implantado pelo projeto aumentou a produção de 

cabos revestidos em 25%.  

Para exemplificar uma situação de funcionamento do equipamento sem ação 

do motofreio ou da aplicação de tensão CC no enrolamento elétrico para frenagem 

do eixo motriz da máquina, o tempo de parada de eixo após a desenergização do 

motor elétrico foi medido em 9,85s (alta inércia de rotação da máquina). 

  

6.8  Comparativo de parada de eixo em modo de parada de emergência 

 

A seguir, no Quadro 5, apresenta-se o método de conversão de dados de 

pulsos em dados temporais. 
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Quadro 5 – Método de conversão de dados de pulsos em dados temporais 

1) Velocidade assíncrona do motor conforme placa de identificação em 60 Hz 
considerando o escorregamento.......................................................................  1.750 rpm 
2) Quantidade de pulsos do contador para completar uma volta ......................  08 
3) Total de pulsos em 01 minuto (60 segundos) ...............................................  14.000 
4) Exemplo de medição de pulsos realizados em uma parada após exercida 
uma frenagem:   

 Modo de frenagem eletromagnética moto freio .....................................  315 pulsos 
 Conversão realizada pelo PESC – [(315 x 60) / 14.000]........................  1,35 s 

Resultado: Tempo de frenagem de 1,35 s 
Modo de frenagem tipo com aplicação de tensão CC.......................................  107 pulsos 

 Conversão realizada pelo PESC – [(665 x 60) / 14.000]........................  0,46 s 
Resultado: Tempo de frenagem de 0,46 s 
Fonte: O autor (2020) 

 

                    Figura 45 – Tempo de frenagem em situação de emergência 

A) Frenagem eletromagnética B) Frenagem elétrica CC 

           Fonte: O autor (2020). 

 

O tempo de parada de eixo em situação de emergência na frenagem 

eletromagnética permanece em 1,35 s conforme registro realizado na Figura 45 A. 

Este é o mesmo tempo de uma parada por situação convencional do tipo 

liga/desliga, já que este é o mesmo tipo de frenagem aplicado pelo motor motofreio 

em ambas as situações de parada.  

Diferentemente da frenagem elétrica CC, na qual, em uma situação de 

emergência existe a possibilidade de exceder e extrapolar o nível de tensão aplicada 

sobre o enrolamento elétrico do motor a fim de aumentar a intensidade de imantação 

do campo magnético durante o processo de frenagem.  

Conseguiu-se assim, aumentar neste momento o campo de imantação e 

forçar drasticamente a queda no tempo de parada de eixo de 2,85 s para 0,46 s (460 



84 

milissegundos). Um ganho real na diminuição do tempo de frenagem muito 

representativo em termos de parada de eixo. 

Atingiu-se este valor aplicando no enrolamento elétrico uma tensão de  

190 Vcc e uma corrente circulante de 50 A no enrolamento elétrico do motor. O 

tempo de aplicação de tensão para imantação do campo deu-se em um pulso de 

tempo de 1 s (um segundo).  

Com isso, pode-se observar que em menos de meio segundo (500 

milissegundos), em uma situação de acionamento por emergência, consegue-se 

frenar uma máquina de alta inércia de movimento mecânico utilizando a aplicação 

de tensão CC proposta pelo estudo, com um alto poder de resposta positiva.  

Em termos de comparação do tempo de resposta de ação, se comparados o 

método de frenagem eletromagnético motofreio com a frenagem elétrica por 

aplicação de tensão CC, conclui-se que foi necessário utilizar apenas 30% do tempo 

percorrido para realizar a mesma ação solicitada.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Com o desenvolvimento deste trabalho conclui-se que a frenagem do eixo 

motriz realizada por aplicação de tensão CC no enrolamento elétrico é eficiente no 

tempo de parada de eixo em distintos equipamentos testados.  

A aplicação de tensão CC no enrolamento elétrico de motores CA para 

exercer paradas de máquinas demonstrou eficiência técnica quando respeitados os 

limites construtivos do motor elétrico relativos ao controle da corrente nominal e a 

supervisão da temperatura de trabalho conforme sua classe de isolação. 

Em algumas situações nas quais a inércia da carga do eixo da máquina é 

alta, a frenagem eletromagnética mostrou-se mais rápida no tempo de parada de 

eixo, mas deverá provocar desgastes prematuros nas peças de frenagem devido ao 

alto atrito mecânico existente no processo de frenagem. 

Já em qualquer um dos tipos de frenagens comparados, a parada de eixo 

realizada em situações de emergência tem no processo de frenagem por tensão CC 

os melhores resultados em termos de resposta no tempo de parada de eixo. 

Além disto, com a frenagem elétrica CC constatou-se significativa vantagem 

na diminuição da temperatura nos quesitos relacionados diretamente com o motor 

elétrico. Fatos ligados à ausência de atrito mecânico que geram calor, a ausência de 

manutenções com a substituição de peças no conjunto de freio e o custo da hora 

homem/máquina devido as paradas na linha de produção são bons argumentos que 

aprovam a substituição do sistema de frenagem eletromagnética pelo método de 

frenagem por tensão CC proposto neste estudo. 

Cabe ressaltar que a escolha do método de frenagem condizente a cada 

modo de operação, bem como a máquina à ser aplicado o método, é de crucial 

importância ser uma escolha técnica realizada por um profissional capacitado da 

área de Engenharia Elétrica. Afinal, existem casos de funcionamento específico de 

alguns tipos de equipamento, em que há a exigência do travamento permanente do 

eixo do motor elétrico (equipamentos como gruas, talhas, guinchos, correias 

transportadoras, etc.) após o seu desligamento para a retenção mecânica da carga 

tracionada.  

Nestas situações é necessário adotar a utilização de um motor tipo motofreio 

com frenagem eletromagnética, já que por aplicação de tensão CC o eixo do motor 

elétrico não permanecerá travado após a finalização do processo de frenagem, 
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tendo o seu eixo liberado logo após o desligamento do temporizador que aplicou a 

tensão CC para exercer a frenagem. 

Para estes casos existe sim a possibilidade de conjugar o sistema de 

frenagem por tensão CC proposto neste estudo à utilização do motor motofreio 

eletromagnético, sendo o freio eletromagnético apenas acionado ao final do 

processo de frenagem elétrica CC para promover o travamento do eixo visando a 

retenção da carga.  

 

 

7.1 Sugestões para a continuação do trabalho  

 

Este estudo não almejou esgotar o assunto abordado, afinal há sempre 

espaço para ir além, superar e melhorar algo que já está feito. Percebe-se que 

muitas vezes, quando um pesquisador publica seu estudo, ou até mesmo durante a 

fase final de elaboração do mesmo, surgem novas ideias, pensamentos e até 

opiniões de terceiros que o fazem almejar ir além, aprofundando ou tomando outra 

linha de pesquisa dentro do assunto abordado, principalmente visando aprimorar as 

condições de funcionamento ou as novas metodologias de abordagem para o seu 

estudo. 

Todas as sugestões ou melhorias indicadas são de grande importância e 

valia, pois, engrandecem ainda mais o estudo realizado, e podem servir futuramente 

como fonte de estudo para outras pesquisas referentes aos mesmos assuntos. 

Assim, indicam-se algumas sugestões que podem ser integradas à esta matéria de 

estudo, mas que não foram aqui implementadas por não estarem no escopo 

principal deste trabalho: 

- Replicar os testes realizados neste trabalho em outros tipos de máquinas 

elétricas utilizando o mesmo embasamento deste estudo; 

- Desenvolver um controle eletrônico analógico/digital que proceda com o 

comando do disparo de tensão CC e o controle do tempo para exercer a frenagem;  

- Interligar o sistema desenvolvido a uma rede de transmissão RFI (voz, 

dados e sinais) por via de rede lógica e fazer o gerenciamento do sistema de forma 

remota. 
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