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Como otimizar o desempenho e minimizar o tamanho em aplicações de alta 
velocidade 
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I. Introdução 
 

 

Atualmente, há uma tendência cada vez mais forte nas solicitações de motores CC sem escova para 
aplicações de alta velocidade.  Por exemplo, a nova tecnologia de impulsor mudou o projeto dos 

respiradores modernos, tornando-os mais compactos e silenciosos.  Esse desempenho requer 

motores que giram até 50 a 60 mil rpm e podem proporcionar alta aceleração e desaceleração em 
sincronia com o padrão respiratório do paciente. 

 

Ferramentas cirúrgicas e odontológicas são outros exemplos disso.  Elas têm que ser cada vez mais 

fortes e melhores.  Uma das formas de obter isso é usar motores sem escova de alta velocidade que 
podem proporcionar a potência e o desempenho necessários, com a ocupação de espaço que você 

preferir. 

 
A potência mecânica é um produto do torque e da velocidade.  Para aumentar a potência, podemos 

aumentar o torque ou aumentar a velocidade.  Geralmente, em uma determinada tecnologia, o torque 

contínuo está relacionado ao tamanho do motor.  Frequentemente, o torque contínuo é limitado pela 

questão da temperatura. 
 

Por exemplo: com o motor parado ou em baixa velocidade, as perdas joule são a única potência 

dissipada pelo motor. 
Vamos considerar o seguinte: 

 
T  = Torque do motor 
RTh1 = Resistência térmica da bobina/estator 
RTh2 = Resistência térmica do estator/ar 
K  = Constante de torque do motor 
R  = Resistência da bobina do motor 
Pj  = Potência dissipada pelo efeito Joule 
ΔT  = Aumento máximo possível da temperatura da bobina 
ΔT  = (RTh1 + RTh2).  Pj = (RTh1 + RTh2).R.I² = (RTh1 + RTh2).  R.  T²/ K² 
 

(RTh1 + RTh2).  R / K²  representa uma relação excelente para caracterizar o motor. 
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Sem considerar as restrições de alta velocidade, o projetista do motor tentará otimizar o torque que o 

motor pode dissipar para uma determinada potência.  A relação R/ K² é um bom fator para caracterizar 
motores.  Quanto menor é o valor, melhor é o motor.  Um bom motor deve ter uma pequena 

resistência e uma alta constante de torque. 

 
Já que a constante de torque depende do circuito magnético, o objetivo durante o projeto do motor é 

fazer com que o fluxo máximo gerado pelo ímã passe pelo enrolamento.  Uma das formas de 

aumentar a constante de torque é usar ímãs mais fortes, como os de NeoFe, que atualmente chegam 

perto de 50 MGoe. 
 

Para diminuir as perdas joule, o objetivo é ter a maior seção de fio possível – e, consequentemente,  

a menor resistência do cobre. 
 

Após a otimização de R/ K², o torque máximo ainda é limitado para um determinado tamanho de 

motor, por sua limitação térmica.  Consequentemente, o outro parâmetro para aumentar a potência é 

aumentar a velocidade. 
 

Teoricamente, parece fácil aumentar a velocidade simplesmente aumentando a tensão da 

alimentação.  No entanto, o aumento da velocidade gera mais calor devido ao seguinte: 

• Perdas de ferro 

• Perdas por atrito dos rolamentos 

• Geração de perdas pela ondulação de corrente 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

R: resistência do enrolamento (Ohm) 
I:  corrente (A) 
ω: velocidade angular (rad/s) 
T:  torque (Nm) 
U: tensão da alimentação (V) 
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As perdas de ferro devido à corrente parasita são as perdas geradas pela corrente que circula na 
laminação t criada pelo fluxo magnético. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vamos considerar o seguinte: 

Φ = fluxo magnético 
B = Indução no ferro 

Φ = ∫∫ BdS 

Uma variação de fluxo irá gerar uma corrente dentro do material, como um transformador faz em sua 

bobina secundária.  A equação dessa corrente I é: 

 O = RI+ dΦ 

    dt 
I = corrente dentro do ferro 
R = resistência do ferro 

As perdas de ferro devido à corrente parasita são = RI² ≅χ.  B².w² 

 

χ é um parâmetro ligado ao projeto e ao uso do material. 

 
As perdas de ferro devido à corrente parasita dependem do quadrado da indução no ferro e 

do quadrado da frequência. 

 

 

Corrente parasita em laminações 

Corrente I que circula no ferro devido  
à variação do fluxo magnético 

As laminações reduzem 
drasticamente a corrente parasita 
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Para diminuir as perdas de ferro, usaremos laminações mais finas, com alta resistência elétrica. Quanto 

mais finas são as laminações, maiores são os loops de corrente – isso aumenta a resistência do circuito. 
Perdas de ferro devido à histerese 

 

O material magnético usado para conduzir o campo magnético apresenta histerese.  A indução dentro 
deste material segue o ciclo descrito na figura a seguir. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

As perdas devido à histerese no material são do tipo: 

 

P hist.  =∫ HdB 
 

 
 

 

BS: Indução de saturação 
HC: Força coercitiva 
μ: Permeabilidade do material 

Curva da histerese do material magnético macio 
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Portanto, 

P hist.  = µ.λ.B².w² 
 

Com µ que está relacionado à permeabilidade do material usado, parâmetro de λ ligado ao volume do 
material e sua coercitividade.  No caso dos motores projetados para a alta velocidade, usaremos um 

material que tem um campo coercitivo pequeno, como Fe Ni. 
 

Conforme o descrito anteriormente, as perdas de ferro dependem do quadrado da indução nas laminações 

de ferro e do quadrado da frequência.  Por isso, de modo geral, os motores que têm um alto número de 
pares de polos terão limitações de velocidade.  Em muitos casos, de acordo com o projeto, um motor com 

2 pares de polos terão mais perdas de ferro que um motor com 1 par de polos, mas é provável que esse 

motor tenha um R/K 2̂ melhor.   

 
 

 

II. Otimização de um motor CC sem escova para aplicações de alta velocidade 
 

 

A - Diversos tipos de motores CC sem escova 
 
Em termos de tecnologia, há dois principais tipos de motores CC sem escova – ranhurados e sem 

ranhuras.  Esta notação se refere à configuração do estator do motor.   

 
O desenho a seguir ilustra projetos de estator ranhurado e sem ranhuras. 

 

 
 

 Projeto do motor 

Com ranhuras Sem ranhuras 
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Motores com estator ranhurado. 

 
As bobinas são enroladas dentro das 

ranhuras.  A indução magnética na laminação 

é bastante alta, já que a folga de ar entre as 
laminações (estator) e o ímã 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 torque de detenção.  Inclinar a laminação é uma forma de diminuir o torque de detenção.  
Devido ao seu próprio projeto, o motor ranhurado é muito robusto, já que a bobina é inserida na laminação.  

Devido ao próprio projeto, é possível construir motores que têm uma alta relação de comprimento/diâmetro. 

 
 

Motores de estator sem ranhuras 

 

Em um motor sem ranhuras, a bobina é 
enrolada em uma operação separada externa 

e é do tipo “autossustentado” (veja a imagem 

a seguir).  Em seguida, essa bobina é 

inserida na folga de ar, durante a montagem 
do motor. 

 

Nesse projeto, a indução magnética da 
bobina está diminuindo, já que a folga de ar está aumentando.  Portanto, geralmente, o diâmetro do motor 

é otimizado para ter a indução magnética ideal com o volume de cobre ideal.  Geralmente, devido ao 

próprio projeto, a indução nesse motor é muito menor que a indução em um motor sem escova e sem 

ranhuras.  De modo geral, usa-se um ímã maior para compensar a perda de indução.  Já que a inércia do 
rotor segue o quadrado do seu diâmetro, a inércia de um motor sem ranhuras geralmente é mais alta que 

a de um motor ranhurado. 
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Em termos de R/K², um motor sem ranhuras tem uma boa cifra de mérito, já que a relação entre indução e 

volume de cobre é otimizada.  Sem corrente circulante, o rotor observa uma permeância contínua – 
portanto, um motor sem ranhuras não tem torque de relutância/detenção.  Devido ao próprio projeto, as 

perdas de ferro em alta velocidade nos motores sem ranhuras são bastante reduzidas. 
 

 

Folha de comparação 

 
Indicadores de desempenho Projeto ranhurado Projeto sem ranhuras 

R/K² 
 Vantagem: sem ranhuras com novos 

ímãs e uma nova tecnologia de 
enrolamento 

RTh¹ 
Vantagem: com ranhuras 
Melhor dissipação do calor: 
bobina/estator 

 

RTh² Igual Igual 

Inércia 
Vantagem: ranhurado devido à 
menor folga de ar, permitindo 
um diâmetro menor do ímã. 

 

Perdas de ferro  Vantagem: para o sem ranhuras, 
devido à menor indução na laminação 

Resistência a choques 
mecânicos e térmicos 

Vantagem: ranhurado.  A 
bobina inserida na laminação 

 

Impacto dos novos ímãs no 
projeto 

 Vantagem: para o sem ranhuras.  Ímãs 
mais fortes, ou seja, uma folga de ar 
maior. 

 

 

Dependendo dos requisitos da aplicação, a Portescap tem a vantagem de poder recomendar motores 
ranhurados ou sem ranhuras, para oferecer desempenhos ideais: Torque máximo, calor reduzido, maior 

eficiência, menos vibração, entre outras coisas. 

 
 
B - Otimização do motor para aplicação de alta velocidade 

 

Já abordamos os diversos tipos de tecnologias de motor, mas ambos seguem as mesmas equações 
físicas. 

 

De fato, para obter torque, devemos considerar um motor com um bom R/K².  Como sabemos, esse 
valor aumentará se aumentarmos a indução gerada pelo ímã.  No entanto, também vimos que as perdas 

de ferro dependem do quadrado da indução e do quadrado da velocidade do rotor. 

A figura a seguir ilustra 2 motores: 

 
A.  Um motor que tem um R/K² forte e dissipa perdas baixas em baixa velocidade (principalmente perdas 

joule), mas tem perdas altas em alta velocidade (perdas joule + perdas de ferro). 

B.  Um motor que tem um R/K² mais baixo 
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Durante a fase de otimização, nossos engenheiros de projeto otimizarão as perdas de acordo com 
o ponto de trabalho de uma determinada aplicação.  O ponto de trabalho é definido pelo torque e 

pela velocidade. 

 
 
III.  Exemplos de aplicações. 

 

• Motores de alta velocidade para respiradores. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

O motor nessa aplicação deve ter a capacidade de aumentar de alguns milhares de rpm para até 
50 mil rpm em alguns milissegundos, em sincronia com o padrão respiratório do paciente.  O 

torque necessário para girar o impulsor fica na faixa de algumas onças polegada.  A maior parte do 

Soprador com motor para um dispositivo 
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torque é usada para acelerar e desacelerar o impulsor.  O controle da temperatura do motor é 

crítico para o ambiente (o ar inalado pelo paciente) e também para a vida útil dos rolamentos de 
esferas dentro do motor. 

A Portescap, pioneira nos motores de ventilação, desenvolveu recentemente uma nova família de 

motores para a sua aplicação específica, em que a relação entre as perdas joule e as perdas de 
ferro foi otimizada para suprir necessidades cada vez mais rigorosas. 

 

• Motores para ferramentas cirúrgicas manuais. 

 
Os motores para ferramentas cirúrgicas manuais devem operar em alta 

velocidade para produzir potência em um pacote leve, operar a uma 

temperatura baixa para conforto do cirurgião e, além disso, precisam 
“sobreviver” ao processo de esterilização com autoclave. 

 

A otimização do circuito magnético permitiu que a Portescap projetasse 

um motor com 16 mm de diâmetro, com capacidade de fornecer algumas 
onças polegada de torque à velocidade de até 80.000 rpm sem passar de 43° C na carcaça. 

 

Os mais de 20 anos de experiência da Portescap na fabricação de motores autoclaváveis levaram 
a um projeto que, segundo os clientes, consegue permanecer totalmente funcional dentro das 

ferramentas cirúrgicas manuais depois de mais de 1.000 ciclos de autoclave. 

 

 
IV. Conclusão 
 

Os motores elétricos estão evoluindo continuamente, com o lançamento contínuo de novos 
materiais no mercado.  Hoje, os ímãs de NeoFe atingem 50 MGoe e, atualmente, novos materiais 

de laminação que oferecem perdas reduzidas permitem o uso de motores elétricos em velocidade 

muito alta.  Para cada aplicação, é fundamental entender detalhadamente as especificações para 

oferecer o projeto ideal.  A Portescap desenvolveu poucas tecnologias de motor para proporcionar 
uma solução ideal para cada aplicação. 
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