
As ferramentas elétricas industriais (IPT) têm um perfil operacional totalmente diferente de outras aplicações 
motorizadas. Uma aplicação típica exige saída de torque do motor durante todo o movimento. Aplicações 
de fixação, agarramento e corte têm um perfil de movimento específico dividido em duas fases, conforme 
mostrado no gráfico abaixo:

Fase de velocidade
Primeiramente, há uma pequena resistência conforme a rosca do parafuso entra ou conforme as garras de 
uma ferramenta de corte ou agarramento se aproximam da peça de trabalho. Durante essa etapa, um motor 
que opera em uma velocidade de funcionamento livre mais rápida economiza tempo de ciclo e aumenta a 
produtividade. 

Fase de torque
Então, quando a ferramenta realiza o trabalho mais contundente de aperto, de corte ou de agarramento, é 
fundamental o uso de torque. Um motor que fornece um torque de pico elevado pode realizar uma variedade 
maior de trabalhos rigorosos sem aquecimento excessivo.

A velocidade alternada e os ciclos de torque devem ser repetidos constantemente em aplicações industriais 
rigorosas. As aplicações exigirão velocidade, torque e duração diferentes, requerendo um design de motor 
especial que minimize as perdas para alcançar a melhor solução possível. É ainda mais crítico para 
dispositivos operados à bateria, que funcionam em baixa tensão e têm uma potência disponível limitada. 

Como selecionar e otimizar o motor ideal
Para selecionar e otimizar o motor ideal para ferramentas elétricas industriais portáteis precisamos primeiro 
rever a tecnologia do motor. Vamos considerar motores CC com escovas e sem escovas como nossas 
principais seleções. 

As ferramentas elétricas industriais movidas à bateria funcionam em baixa tensão (12-60 V). Geralmente, os 
motores CC com escovas são uma boa opção econômica, mas a vida útil do motor se tornará um problema. 
As escovas sofrerão desgaste causados por fatores elétricos (devido à corrente relacionada ao torque) e 
mecânicos (devido ao atrito relacionado à velocidade), limitando o número de ciclos até o final da vida útil 
ser atingido. Os motores CC sem escovas são uma solução mais confiável. Eles são menos suscetíveis ao 
desgaste mecânico (sem atrito da escova) e podem manter uma corrente de pico alto (sem escovas) durante 
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a fase de aperto, oferecendo uma vida útil muito maior à ferramenta manual. Os motores CC sem escovas 
são mais adequados do que os CC com escovas para aplicações de ferramentas elétricas industriais, pois 
requerem corrente de alta velocidade e pico alto.

Os motores CC sem escovas podem ser construídos em diferentes configurações físicas: 

•  Na configuração convencional (também conhecida como inrunner ou de rotor interno), os imãs permanentes 
fazem parte do rotor com três enrolamentos do estator em torno do rotor.

•  Na configuração outrunner (ou de rotor externo), a relação radial entre as bobinas e os imãs é invertida.  
As bobinas do estator formam o centro (núcleo) do motor, enquanto os imãs permanentes giram dentro de 
um rotor suspenso que circunda o núcleo.

A configuração inrunner do motor é mais adequada para ferramentas elétricas industriais portáteis devido 
à inércia reduzida, peso menor e perdas menores. Graças ao maior comprimento e menor diâmetro, sua 
forma é mais ergonômica e mais fácil de integrar aos dispositivos portáteis. Além disso, uma inércia menor 
do rotor oferece melhor controle de aperto e agarramento.

Os enrolamentos CC sem escovas podem ser construídos em diferentes configurações físicas:

•  Estatores ranhurados. As bobinas são enroladas dentro das ranhuras em torno do estator. A indução 
magnética na laminação é alta, já que a folga de ar entre as laminações (estator) e o imã é pequena. 
Portanto, podemos usar um ímã de diâmetro pequeno. O volume do cobre é limitado pelo espaço da 
ranhura e pela dificuldade de enrolar dentro da ranhura. O fato de ter a bobina dentro das ranhuras do 
estator oferece a vantagem de reduzir a resistência térmica do conjunto de bobina/estator. Sem corrente, 
o rotor tem posições magnéticas preferenciais na frente da laminação, gerando um torque de relutância 
ou um torque de detenção. Inclinar a laminação é uma forma de diminuir o torque de detenção. Devido ao 
seu próprio design, o motor ranhurado é robusto, já que a bobina é inserida na laminação. 

•  Estatores sem ranhuras. Em um motor sem ranhuras, a bobina é enrolada em uma operação separada 
externa e é autossustentada (veja a imagem a seguir). Depois, essa bobina é inserida na folga de ar, 
durante a montagem do motor. Nesse design, a indução magnética da bobina é menor, já que a folga de 
ar é maior. Portanto, geralmente, o diâmetro do motor é otimizado para ter a indução magnética ideal com 
o volume de cobre ideal. Geralmente, devido ao próprio design, a indução nesse motor é muito menor que 
a indução em um motor sem escovas ranhurado. Geralmente, um imã maior é usado para compensar a 
perda de indução e pode interferir na inércia do rotor. Em termos de densidade de potência, um motor 
sem ranhuras tem um bom coeficiente de mérito (R/K² - a capacidade de manter a velocidade sob carga, 
quanto menor melhor), já que a indução versus o volume de cobre é otimizada (curva inclinada). Sem 
corrente circulante, o rotor observa uma permeância contínua, portanto, um motor sem ranhuras não 
tem nenhum torque de relutância ou de detenção. Devido ao próprio design, as perdas de ferro em alta 
velocidade nos motores sem ranhuras são bastante reduzidas.
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O design ranhurado pode lidar com temperaturas mais altas (200 °C) que o design sem ranhuras (150 °C), 
permitindo, assim, mais geração de torque. No entanto, a maior parte do tempo, o fator limitante no uso de 
ferramentas manuais elétricas é a temperatura máxima com o passar do tempo (~47 °C máx.), que é o nível 
de conforto do operador. Na verdade, com o passar do tempo, fica desconfortável para o operador manusear 
a ferramenta devido ao aquecimento. Regulamentações de segurança também exigem que a temperatura 
máxima seja mantida mais baixa.

A tecnologia sem ranhuras é mais adequada para a maioria das ferramentas elétricas industriais, graças à 
indução menor em laminações que não produzem perdas de ferro.

BLDC ranhurado BLDC sem ranhuras (Ultra ECTM)

Prós  Pequena resistência térmica (bobina/invólucro) 

 Velocidade máxima acima de 100 krpm

 Motores totalmente personalizados

 Capacidade hipot (até 2.500 V)

 Torque

 Operação suave e sem relutância

  Pequenas perdas de ferro em alta velocidade: 

baixa temperatura e controle mais fácil

 Baixo ruído e vibração

 Flexibilidade de enrolamento

Contras  Relutância

 Produtos fora do padrão

 Opção de autoclave não disponível

 Alta resistência térmica

O desempenho elétrico de um motor é definido pelo circuito magnético. O primeiro componente, o imã, tem 
um valor fixo. No entanto, o segundo componente, o enrolamento de cobre, pode ser facilmente modificado. 
Ao alterar com o diâmetro do fio e o número de voltas, a constante de torque “kt” e a resistência “R” podem 
ser ajustadas.

Ajuste da constante de torque

Seleção k
t
 para torque e velocidade 

Vamos analisar mais detalhadamente o perfil operacional da ferramenta elétrica industrial e os desafios 
para o design de enrolamento do motor:

Fase de velocidade: o motor precisa funcionar mais rapidamente com menor resistência:
ω = (U – R x I ) / kt

ω (Velocidade em rad.s-1)
U (tensão em Volts)
R (resistência em ohms)
I (corrente em ampères)
kt (constante de torque em Nm/A)

Como a constante de torque está no denominador do cálculo, quanto menor o kt , maior a velocidade. 
Isso permite mais operações no mesmo período de tempo, o que aumenta a produtividade.
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Fase de torque: durante a segunda fase, espera-se que o motor forneça torque de pico em velocidades 
baixas. De acordo com as leis da física, o torque é o produto da constante de torque e a corrente 

C = k
t
 x I

C (torque em Nm)
I (corrente em ampères)
kt (constante de torque em Nm/A)

Quanto maior o kt , maior o torque de saída em uma determinada corrente. 

Ao ajustar o kt do enrolamento do motor, o designer pode otimizar a velocidade ou o torque de saída para 
encontrar um equilíbrio entre o torque e a velocidade para reduzir o tempo de ciclo de trabalho geral. Não 
há uma solução única: kt deve ser escolhido como o melhor compromisso para uma variedade de perfis 
de trabalho. Os especialistas em design de motores podem oferecer suporte nesse processo de design de 
bobina com base em simulações e experiência. 

Revisão de perdas térmicas durante o ciclo operacional da ferramenta elétrica industrial

Perdas de cobre e torque
Podemos selecionar um valor baixo de kt para aumentar a velocidade e compensar o kt baixo com mais 
corrente (I) para alcançar um torque de saída mais alto. No entanto, uma corrente mais alta aumentaria as 
perdas de cobre.

Perdas de cobre = R x I ^ 2

Quanto mais alta a corrente, mais rápido o motor e a ferramenta manual se aquecem, limitando, assim, o 
torque máximo disponível. O motor deve ser projetado para delinear a corrente mais baixa possível para 
limitar a dissipação de calor (temperatura da ferramenta de mão afeta a produtividade) e conservar a vida 
útil da bateria.

Perdas de ferro e velocidade
As perdas de ferro estão relacionadas à velocidade. As perdas por correntes parasitas aumentam com o 
quadrado da velocidade, aquecendo os motores simplesmente ao girarem, mesmo sem carga. Motores de 
alta velocidade precisam de precauções de design especiais para limitar o aquecimento por corrente parasita.

Inovação e otimização de motores para ferramentas elétricas industriais
Para oferecer a solução ideal, os engenheiros da Portescap desenvolveram os novos motores sem ranhuras 
e sem escovas Ultra EC™ com uma revolucionária tecnologia de bobina em U patenteada. 

Primeiro, as perdas de cobre são reduzidas porque, diferentemente de um enrolamento inclinado sem 
ranhuras típico, o Ultra EC é enrolado paralelamente ao eixo do motor, maximizando a força magnética 
perpendicular, desenvolvendo, assim, mais potência.

Esquema - força de enrolamento - espiral reta versus espiral inclinada + 
força sinusal gráfica k

t

Perdas = Perdas de ferro (corrente parasita) + Perdas de cobre

Fase de velocidade (velocidade livre) Fase de torque (aperto)

Aquecimento do dispositivo
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Segundo, devido ao próprio design, as perdas de ferro em alta velocidade nos motores sem ranhuras 
são bastante reduzidas. Com esse enrolamento reto, os motores Ultra EC têm um comprimento menor de 
rotor em comparação com o enrolamento inclinado, que permite menor inércia do rotor e perdas de ferro 
reduzidas.

Esse novo design revolucionário otimiza a velocidade e o torque em um pacote compacto para as aplicações 
mais desafiadoras. Ferramentas de fixação, agarramento e corte podem se beneficiar desse maior 
desempenho, menor peso e maior economia de energia. 

Recursos
 Espirais retas
 Cabeçotes internos e externos
 Saída especial para evitar fios soltos
 Formação axial e radial

Benefícios
 Maior eficiência do enrolamento, perdas por efeito joule minimizadas
 Dimensões otimizadas
 Volume útil do cobre maximizado
 Maior integridade do enrolamento
 Integração perfeita ao design do motor
 Capacidade de atingir uma ampla variedade de constantes de torque

Benefícios do enrolamento Ultra EC em uma aplicação IPT
Neste parágrafo, revisaremos o impacto do Ultra EC nos desempenhos dos motores em ciclos de operação 
industriais típicos.

Condições de trabalho:
Ciclo de operação médio: velocidade livre durante 2 s em velocidade média
Exemplo: tesoura de poda, torqueadeira, pinça, grampeador

(axial) Útil para geração de torque
(radial) Inútil para geração de torque

(axial) Útil para geração de torque
(radial) Inútil para geração de torque
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Ciclo de operação pesada: velocidade livre durante 3 s em velocidade alta
Exemplo: torqueadeira automotiva otimizada para produtividade

Ciclo de operação médio – Comparação do motor
Vamos comparar os desempenhos do motor durante o ciclo de operação médio:

Motor Ultra 64
Enrolamento 

inclinado
Motor com 
ranhuras

Ultra 90

Dimensões Diâmetro x L (mm) 30 x 64 30 x 64 28,5 x 88,5 30 x 90

Número de polos 4 4 4 4

Velocidade: 20.000 rpm – 2 s       Torque 0,84 Nm

Velocidade: 40.000 rpm – 3 s        Torque 0,69 Nm
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Observamos que a bobina reta (Ultra) é mais eficiente (menos perdas) em comparação com o enrolamento 
inclinado ou um motor ranhurado.

Ciclo de operação pesado – Comparação do motor
Vamos comparar os desempenhos do motor durante o ciclo de operação pesado:

Motor Ultra 64 
HS

Motor com 
ranhuras 

90

Motor com 
ranhuras 

100

Ultra 90 
HS Ultra 64

Ultra 
Velocidade 

60

Ultra 
Velocidade 

80

Dimensões Diâmetro x 
L (mm)

30 x 64 28,5 x 88,5 34 x 99 30 x 90 30 x 64 35 x 60 35 x 80

Número de polos 4 4 4 4 4 2 2

Observamos perdas de ferro maiores, pelo fato de à velocidade ser duplicada. A bobina reta (Ultra) é ainda 
mais eficiente (menos perdas) em comparação com o enrolamento inclinado ou com o motor ranhurado. 
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Conclusão
Ao aumentar a velocidade, as perdas de ferro rapidamente passam a gerar mais perdas do que as perdas 
de cobre. Portanto, o design do enrolamento deve ser ajustado para cada ciclo de operação para otimizar 
as perdas. Graças à tecnologia de enrolamento Ultra, as perdas de ferro e de cobre são bastante reduzidas 
permitindo maior flexibilidade ao designer.

Sobre a Portescap 
Há mais de 25 anos, os líderes da indústria confiam nos produtos inovadores, na experiência e no suporte da 
Portescap para desenvolver ferramentas avançadas com fio e a transição bem-sucedida para ferramentas 
movidas à bateria ao mesmo tempo em que aprimoram o controle de qualidade, flexibilidade e à prova de 
erros. A inovação da Portescap permitiu a transição de ferramentas pneumáticas para elétricas ao definir o 
padrão de desempenho para ferramentas elétricas industriais. Em 2013, a Portescap patenteou a primeira 
bobina Ultra EC™, potência e desempenho de última geração.

Thomas Baile
Gerente de desenvolvimento de negócios 
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PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES:

Avenida Tamboré, 1077
Barueri – São Paulo – Brasil
06460-914

T: +55 11 3616-0199

vendas@portescap.com
www.portescap.com.br

FALE COM UM ENGENHEIRO:

https://www.portescap.com.br/fale-conosco
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