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RESUMO  

 

Utilizando conceitos de eletromagnetismo, este trabalho apresenta um estudo 

analítico e experimental de um motor linear de passo, com o objetivo central de 

viabilizar uma estrutura alternativa para produção direta de movimento linear de 

translação, sem a necessidade de conversores e/ou variadores mecânicos, a partir 

de excitação elétrica em corrente contínua. Baseado no princípio de tendência de 

alinhamento do fluxo magnético através do caminho de menor relutância magnética, 

o dispositivo é formado por uma estrutura de material ferromagnético ranhurada e 

estática e uma estrutura móvel, do mesmo material, onde são acopladas três 

bobinas eletricamente independentes. Um sistema de suspensão mecânica permite 

que a parte móvel se movimente linearmente sobre a parte estática, sem tocá-la, 

mantendo um distanciamento uniforme. A movimentação relativa entre as partes se 

dá a partir da correta excitação das bobinas, ficando a força proporcional à 

intensidade da corrente e a velocidade proporcional à frequência de excitação das 

bobinas. Uma análise numérica, através de software computacional, e experimental, 

a partir da construção e instrumentação do protótipo físico, é utilizada para verificar a 

relação entre a corrente elétrica aplicada nas bobinas e a força planar de tendência 

de movimentação linear desenvolvida onde, para um espaçamento entre as partes 

de 0,5mm, os resultados apontam uma sensibilidade de 3,86 N/A (Newtons por 

Ampère) quando a corrente elétrica é de 2,5A e de 6,41N/A quando a corrente é de 

4,0A.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os processos industriais, cada vez com mais ênfase, estão buscando 

precisão na manufatura de seus produtos e economicidade na produção. 

Corriqueiramente, muitas operações industrias de produção exigem deslocamentos 

lineares para, por exemplo: movimentar cargas em esteiras, içar peças, injetar 

materiais em moldes, entre outas. Usualmente essas movimentações são feitas 

utilizando motores rotativos conectados a variadores mecânicos como: polias, 

engrenagens e rolamentos. O atrito do eixo do motor com os variadores e destes 

com as cargas transforma a energia elétrica, de alimentação do motor, em energia 

térmica, gerando calor e diminuindo o rendimento do conjunto, além de 



apresentarem perdas de rotação nos acoplamentos mecânicos [BAGGIO FILHO, 

2008]. 

Uma solução para minimizar as perdas e, consequentemente, melhorar o 

rendimento das operações é a utilização de motores lineares, também conhecidos 

como atuadores lineares, onde a movimentação linear é obtida diretamente, sem a 

necessidade de variadores e acoplamentos mecânicos. A conversão direta em 

movimento planar a partir de uma excitação elétrica gera uma série de vantagens, 

como por exemplo: a melhora na precisão do posicionamento, resposta mecânica 

mais rápida uma vez que os sistemas mecânicos auxiliares deixam de existir, 

redução de perdas elétricas e mecânicas [BASAK, 1996].   

Neste trabalho será apresentada uma metodologia conceitual de motores 

lineares, com principal atenção em motores lineares de passo devido a sua 

aplicabilidade e facilidade de interação com sistemas de controle específico.  Esta 

metodologia também abordará concepções de projeto para a construção de um 

protótipo físico do dispositivo em discussão, passando inicialmente por simulações 

numéricas computacionais. O desenvolvimento do trabalho fundamenta-se na 

construção do protótipo físico e de sua instrumentação para realização de testes 

operacionais que relacionem corrente elétrica de excitação nas bobinas e força 

planar de propulsão linear produzida. A comparação dos resultados entre a análise 

computacional e testes operacionais, permitirá extrair conclusões e considerações 

finais sobre o projeto e estudo.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral:  

Estudar, projetar e construir um dispositivo eletromagnético capaz de converter 

pulsos de corrente elétrica em movimento linear de translação.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

• Estudar uma proposta viável de um motor linear para o desenvolvimento de 

movimentação linear a partir de um único dispositivo de tração; 

• Simular numericamente o comportamento estático da força planar; 

• Projetar e construir o motor linear de passo, definindo-se suas características 

de topologia e operacionalidade, ainda que em estágio físico de protótipo; 



• Executar ensaios, testes e levantamento de características eletromecânicas 

em um motor linear de passo; 

• Validar e corroborar os resultados obtidos; 

• Extrair conclusões acerca dos resultados e do estudo apresentado. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A proposta metodologia deste trabalho fundamenta-se a partir de uma ampla 

revisão bibliográfica de motores lineares, como especial atenção nos de passo, no 

que diz respeito a características, concepções, principio de funcionamento e o 

estado da arte [NASAR; BOLDEA, 1987] [WILD, 2007]. Com isso, um projeto é 

concebido, com a ajuda de um software computacional de análise de circuitos 

magnéticos; este software presta-se também para extrair os primeiros resultados de 

força planar em função da corrente elétrica aplicada nas bobinas, o que permitiu a 

viabilização do protótipo físico.   

 Com a montagem do protótipo físico inicializou-se a fase de testes 

operacionais de força em função da corrente elétrica, com a utilização de um sensor 

de força (célula de carga). A figura 1 apresenta esta estrutura. Os resultados dos 

testes e da simulação numérica são comparados entre si com o propósito de validá-

los e produzir conclusões acerca do estudo.  

 

Figura 1. Protótipo físico do motor linear de passo. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

O Motor Linear de Passo (MLP) é um dispositivo eletromecânico que converte 

pulsos elétricos em movimento linear de forma incremental. O sistema estrutural e 

de controle desse tipo de atuador é similar aos motores de passo rotativos, 

oferecendo ainda uma estrutura mecânica de montagem simples e robusta.  



4.1 Características Construtivas 

 

A Figura 2 mostra duas vistas esquemáticas do motor linear de passo 

projetado na forma de um protótipo. Ele apresenta uma estrutura externa de material 

não ferromagnético responsável pela sustentação do translator (parte movente do 

conjunto) e um sistema de suspensão para o carro formado por duas guias lineares 

e dois rolamentos lineares, que permitem a movimentação sobre o plano.  

O primário, também chamado de translator, é formado por um núcleo de 

material ferromagnético onde são montadas três bobinas eletricamente 

independentes; o secundário do dispositivo é formado por um núcleo ferromagnético 

de aço maciço, plano e ranhurado, formando um conjunto estatórico rígido 

[FITZGERALD; KINGSLEY; UMANS, 2008]. 

A Figura 3 apresenta vistas esquemáticas dos núcleos ferromagnéticos do 

primário e do secundário do motor, enquanto que as Tabelas I e II trazem as medias 

e simbologias. 

   

(a)                                                              (b) 

Figura 2. Vista do projeto para o MLP (a) Vista 3D; (b) Vista Frontal. 

              

(a)                                                           (b) 



             

                               (c)                                                           (d) 

Figura 3. Vista esquemática do protótipo para o motor linear de passo sem as 

bobinas, apenas com as partes ferromagnéticas: (a) vista frontal do primário; (b) 

vista lateral do primário; (c) vista lateral do secundário e; (d) vista frontal do 

secundário. 

 

Tabela I. Características Métricas do Motor Linear de Passo 

Item Quantidade / Material 

Número de fases 3 
Número de bobinas 3 
Número de espiras por bobina 250 
Número de sapata 3 
Número de dentes por sapata 4 
Altura do primário 112,5mm 
Altura do secundário 30mm 
Entreferro 1mm 
Comprimento máximo do primário 192,5mm 
Comprimento máximo do secundário 367,5mm 
Largura máxima do primário 52,5mm 
Largura máxima do secundário 70mm 
Faixa de operação 0 – 4ª 
Material ferromagnético Aço maciço 1020 
Distância entre a parte móvel e a estática (entreferro) 0,5mm 

 

Tabela II. Simbologia para Relações Métricas do MLP. 

Símbolo Descrição 
Relação 

Proporcional com β 

Valor 

(mm) 

β Comprimento do dente 1 7,5 
α Menor distância entre sapatas 14 ⁄ 6 17,5 
ζ Maior distância entre sapatas 16 ⁄ 3 40,0 
λ Altura da junção sapata e braço 3 22,5 
δ Largura da sapata 7 52,5 
φ Altura da sapata 2 15,0 
ε Altura do braço 6 45,0 



Símbolo Descrição 
Relação 

Proporcional com β 

Valor 

(mm) 

γ Largura do braço 4 30,0 
§ Comprimento do passo 2/3 5,0 

 

4.2 Princípio de Funcionamento 

 

Na operacionalidade do motor, faz-se uso do princípio do alinhamento de 

fluxo magnético pelo caminho de menor relutância variável, idêntico ao princípio dos 

motores rotativos de passo do mesmo tipo. No caso em estudo, a excitação elétrica 

é feita em multi-fases, independentes, e com alinhamento de fluxo magnético pelo 

caminho de menor relutância magnética, a Figura 4 representa uma 

operacionalidade. 

Na Figura 4(a), os dentes do braço 3 estão alinhados com os dentes do 

secundário, configurando a posição inicial. Quando a bobina 1 recebe excitação 

elétrica, existe uma tendência de alinhamento entre os dentes do braço 1 e os do 

secundário, desenvolvendo uma tendência de movimento da esquerda para a 

direita, Figura 4(b). Se, a partir da posição inicial, a bobina 2 fosse excitada, a 

tendência de movimento seria da direita para a esquerda, Figura 4(c).   

A sequência de movimento está associada a excitação sequencial das bobinas de 

acordo com o sentido que se deseja deslocar o primário em relação ao secundário. 

É importante observar que esse tipo de dispositivo exige um sistema de controle 

dedicado.  

A força é diretamente proporcional à tendência de alinhamento do campo 

magnético no caminho de menor relutância, e a velocidade é proporcional à 

frequência do chaveamento das fases, sendo por esse motivo que o MLP tem sua 

velocidade variável e controlável em sistemas a laço fechado [3, 7]. 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4. Principio de funcionamento do motor linear de passo: (a) posição inicial; (b) 

movimento da esquerda para direita e; (c) movimento da direita para a esquerda. 



 Além do protótipo virtual, é construído um protótipo físico do motor linear e 

instrumentado com célula de carga, condicionador de sinal, multímetro, fonte de 

tensão DC como pode ser visto na ilustração da figura 5.  

 

Figura 5. Setup de testes para mensurar a força planar de forma estática. 

 

5. RESULTADOS  

 

Os resultados são gerados a partir de duas análises: numérica e 

experimental. Na primeira o projeto do motor é simulado utilizado o método dos 

elementos finitos (MEF) através de um software Ansoft Maxwell 13 específico para 

simulações eletromagnéticas. Já na segunda o protótipo físico foi construído, 

conforme figura 2. 

Para as medições de força planar de propulsão linear, indispensável para a 

operacionalidade do dispositivo, foram escolhidos três valores de corrente elétrica 

diferentes, para excitar as três bobinas individualmente. As situações previstas para 

o ensaio são divididas em: 

Situação 1: Os dentes da sapata 1 estão alinhados com quatro dentes do 

secundário (Figura 4(b)). Num primeiro momento, a bobina 2 é energizada com três 

valores de corrente diferentes enquanto que as outras duas bobinas não são 

energizadas; já num segundo momento, a bobina 3 é energizada e as demais não.  

Situação 2: Os dentes da sapata 2 estão alinhados com quatro dentes do 

secundário (Figura 4(c)). Num primeiro momento, a bobina 1 é energizada com três 

valores de corrente diferentes enquanto que as outras duas bobinas não são 

energizadas; já num segundo momento, a bobina 3 é energizada e as demais não.  



Situação 3: Os dentes da sapata 3 estão alinhados com quatro dentes do 

secundário (Figura 4(a)). Num primeiro momento, a bobina 1 é energizada com três 

valores de corrente diferentes enquanto que as outras duas bobinas não são 

energizadas; já num segundo momento, a bobina 2 é energizada e as demais não. 

Os resultados, bem como a comparação de valores entre testes analíticos e 

experimentais são apresentados nas Tabelas III, IV e V. 

 

Tabela III. Força Planar na Situação 1 e Bobina 1 sem Energização. 

Corrente 

Elétrica 

Força Planar (N) 

Bobina 2 on Bobina 2 off 

Bobina 3 off Bobina 3 on 

Num Exp Dif(%) Num Exp Dif(%) 
1,5A 2,65 2,58 2,64 1,84 1,79 2,71 
2,5A 11,01 10,66 3,18 7,96 7,68 3,51 
4,0A 27,73 27,07 2,38 22,18 21,29 4,01 

Num: Resultado Numérico; Exp: Resultado Experimental;  

Dif: Diferença percentual (%) entre resultados numéricos e experimentais 

 

Tabela IV. Força Planar na Situação 2 e Bobina 2 sem Energização. 

Corrente 

Elétrica 

Força Planar (N) 

Bobina 1 on Bobina 1 off 

Bobina 3 off Bobina 3 on 

Num Exp Dif(%) Num Exp Dif(%) 
1,5A 2,36 2,28 3,39 2,17 2,11 2,76 
2,5A 10,03 9,76 2,69 9,17 8,79 4,14 
4,0A 27,16 26,34 3,02 24,34 23,45 3,66 

 

Tabela V. Força Planar na Situação 3 e Bobina 3 sem Energização. 

Corrente 

Elétrica 

Força Planar (N) 

Bobina 1 on Bobina 1 off 

Bobina 2 off Bobina 2 on 

Num Exp Dif(%) Num Exp Dif(%) 
1,5A 1,93 1,87 3,11 2,72 2,61 4,04 
2,5A 8,39 8,09 3,58 11,32 11,01 2,74 
4,0A 23,66 23,01 2,75 28,31 27,05 4,45 

 

É possível observar, com ajuda das tabelas que relacionam força planar com 

corrente elétrica, que essa força é diretamente proporcional a intensidade de 

corrente elétrica aplicada nas bobinas. As forças produzidas em todas as situações 



são suficientes para movimentar a estrutura e desloca-la no sentido desejado. Em 

média as forças apresentam a sensibilidade de 1,51N/A para a corrente de 1,5A, de 

3,86N/A quando a corrente é de 2,5A e de 6,41N/A quando a corrente é de 4,0A. 

Outro detalhe importante para ser observado e considerado é que devido ao 

fato de a estrutura ser simétrica, os valores de força planar obtidos na situação 1 e 

na situação 3 deveriam ser exatamente os mesmos, contudo, apesar de próximos, 

esses resultados não são iguais. A explicação para isso é que a simulação numérica 

introduz um pequeno erro computacional, justificando essas diferenças.   

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O motor eletromagnético proposto neste trabalho apresentou uma solução 

alternativa para aplicações industriais que requerem alta velocidade em movimentos 

lineares possuindo um controle simples e muito flexível. Também foi possível 

constatar uma relação produção de força capaz de ser aplicada em várias 

movimentações industriais; além disso, a saturação do núcleo de material 

ferromagnético não foi verificada nas operações propostas pelo estudo, o que otimiza 

o rendimento do dispositivo. 

A flexibilidade do protótipo para se adaptar em situações específicas também 

é uma vantagem importante dessa estrutura, onde na Seção de Desenvolvimento 

apresentou relações métricas para que possam ser alteradas em função da 

necessidade da implementação.  

Por fim, os resultados obtidos através da análise numérica e dos testes 

experimentais, no que se refere à força planar de deslocamento linear, tem uma boa 

relação entre si1, não superando uma diferença de 4,45%. Com essas aceitáveis 

diferenças é possível validar os resultados numéricos e experimentais. 

Nota 1: Entende-se por “boa relação entre si” uma 

 diferença percentual não maior que 5,0%. 
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