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1. RESUMO  

Atualmente muitos processos industriais requerem uma precisa movimentação 

linear. Usualmente, essa movimentação é obtida com a utilização de motores 

rotativos combinados com sistemas elétricos de controle e sistemas mecânicos 

como: engrenagens, polias e rolamentos. O Motor Linear de Passo com Ímãs 

Permanentes (MLP) é uma excelente solução para aplicações industriais que 

requere preciso posicionamento e elevada velocidade. Neste estudo é apresentado 

um MLP formado por uma estrutura linear e estática de material ferromagnético, 

onde são montadas seis bobinas e uma estrutura móvel, em forma de U, onde são 

fixados dois ímãs permanentes. Um sistema mecânico de suspensão permite que a 

parte móvel se movimente linearmente sobre a parte estática, mantendo um 

entreferro constante. O princípio de funcionamento está baseado na Força de 

Lorentz, dessa forma, a movimentação relativa do MLI se dá através da correta 

excitação das bobinas, ficando a força proporcional à intensidade da corrente 

elétrica e a velocidade proporcional à frequência de excitação das bobinas. O estudo 

desse dispositivo está baseado ainda, na utilização de uma análise numérica e 

experimental para verificar a relação entre corrente elétrica aplicada e força planar 

desenvolvida. Resultados preliminares dão conta de que a sensibilidade do 

dispositivo é de 2,63 N/A (Newton por Ampére), quando as bobinas estão 

completamente alinhadas com os ímãs permanentes e 1,55 N/A quando as bobinas 

estão apenas 50% alinhadas. Além disso, o campo magnético na região do 

entreferro também é monitorado. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Correntemente, processos de manufatura industrial requerem movimentação 

linear. Usualmente isso é feito utilizando máquinas rotativas conectadas a 

conversores mecânicos como: polias, rolamentos, engrenagens, esteiras entre 

outros. Alternativamente, porem com menos uso, são os dispositivos 

eletromagnéticos baseados em motores lineares, também conhecidos como 

atuadores lineares, onde o controle pode ser feito por métodos digitais combinados 

com dispositivos eletrônicos. O motor linear de passo (MLP), proposto nesse 

trabalho, é uma excelente alternativa para aplicações onde é requerida alta 

velocidade e elevada precisão de posicionamento.  

 



2.1 Atuadores Eletromagnéticos Lineares 

Também conhecidos como motores lineares, os atuadores lineares são 

máquinas elétricas que desenvolvem movimentação sobre uma trajetória linear, com 

apenas um grau de liberdade. Podem ainda ser definidos como um transdutor 

eletromagnético que converte uma excitação elétrica em um movimento de 

translação em linha. Essas máquinas elétricas são melhor entendidas e explicadas 

quando tratadas como um motor rotativo que é aberto sobre um plano, 

possibilitando, pelos mesmos princípios eletromagnéticos, um movimento em linha, 

conforme indica a Figura 1. Enquanto que em motores rotativos os parâmetros de 

referência são velocidade angular e conjugado, nos atuadores lineares as 

componentes são referenciadas à força e à velocidade de translação. 

 

 

Figura 1: Transformação elementar de um motor rotativo em um motor linear. 

 

3. OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

Propor a análise de um motor linear de passo para movimentações com um 

grau de liberdade a partir de um único dispositivo de tração. 

 

Objetivos Específicos 

 Fazer uma ampla revisão bibliográfica sobre motores lineares, em especial os 

de passo; 

 Propor, projetar e construir uma alternativa, através de um dispositivo 

eletromagnético, para movimentações lineares sem a utilização dos 

tradicionais motores rotativos; 

 Analisar numericamente e experimentalmente o dispositivo eletromagnético 

proposto e extrair conclusões. 



 4. METODOLOGIA  

A metodologia desse trabalho está baseada primeiramente em um estudo 

teórico a cerca os fenômenos físicos, elétricos, mecânicos e magnéticos envolvidos 

na operacionalidade do dispositivo em estudo. Ainda contempla um estudo numérico 

e experimental, a partir da construção de um protótipo virtual e físico, para avaliar a 

densidade de fluxo magnético e a força planar de propulsão envolvidas na 

operacionalidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

O motor linear de passo com ímãs permanentes estudado neste trabalho é 

um dispositivo eletromagnético de corrente contínua que desenvolve movimentação, 

através do translator (primário - carro), sobre a área de trabalho (secundário), com 

um grau de liberdade a partir de um único dispositivo de tração. Na forma como é 

proposto, representa uma alternativa para a construção de movimentações 

longitudinais com todas as vantagens que as configurações de atuadores lineares 

representam quando comparado com modelos arranjados com motores elétricos 

rotativos, geralmente utilizados pela indústria. 

A Figura 2 ilustra, através de uma vista esquemática, as estruturas do 

primário e do secundário enquanto que a Tabela 1 apresenta as principais 

características. Ele apresenta uma estrutura externa de material não ferromagnético 

responsável pela sustentação do estator e um sistema de suspensão para o carro 

formado por duas guias lineares e dois rolamentos lineares, que permitem a 

movimentação sobre o plano.  

 

Figura 2: Motor linear de passo proposto e suas partes. 



Tabela 1: Principais características do motor linear de passo. 

Descrição Quantidade 

Número de ímãs permanentes 2 

Número de bobinas 6 

Número de espiras por bobina 250 

Espessura do entreferro 7mm 

Espessura do ímã permanente 8mm 

Espessura da bobina 6mm 

Área frontal do ímã permanente 25x25mm2 

Faixa de operação da corrente elétrica 0 – 2 Ampères 

 

O secundário do dispositivo é formado por um núcleo ferromagnético de aço 

maciço, plano e não ranhurado sobre o qual são acopladas bobinas eletricamente 

independentes, formando um conjunto estatórico rígido. O primário consiste de um 

carro, também chamado de translator, que possui um núcleo de material 

ferromagnético onde fixados dois ímãs permanentes de Neodímio Ferro Boro 

(NdFeB) de alto produto energético.  

 

5.1 Princípio de Funcionamento 

O princípio de funcionamento do motor linear de passo com ímãs 

permanentes, caracterizado pelo movimento relativo do primário ao longo do 

secundário, está baseado na Lei de Lorentz que prevê que quando um condutor 

metálico de comprimento l  percorrido por uma corrente elétrica i  está imerso em um 

campo magnético, a força que atuará sobre ele é igual à soma das forças 

magnéticas que atuam sobre as cargas em movimento que constituem a corrente. A 

equação (1) pode ser escrita como: 

BliF


                                                                (1) 

onde l


 é o vetor cujo módulo é o comprimento ativo do condutor e cujos sentido e 

direção são paralelos a vq


. A equação (1) supõe que o condutor seja retilíneo e que 

a densidade de fluxo magnético seja constante em todo o seu comprimento. Quando 

uma destas duas situações, ou ambas, não forem satisfeitas, pode-se obter a força 

Fd


 que atua sobre um segmento de condutor ld


, por: 

                                                 BlidFd


                                                              (2) 



Ao invés de utilizar-se o segmento de condutor, pode-se utilizar o elemento de 

volume dlsdV af , considerando que liddVJ


 , onde J


 é o vetor densidade de 

corrente no condutor, aqui considerado uniforme através de sua área transversal. O 

símbolo afs representa a área da seção transversal de um condutor. Desta forma, no 

motor linear, a Força Linear de Propulsão que atua sobre os condutores das fases 

percorridas por corrente localizadas sob o ímã permanente N, pode ser obtida pela 

lei de Lorentz através da equação (3). 
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A equação (3) permite determinar o módulo e o sentido da força que atua 

sobre os condutores percorridos por corrente, imersos no campo magnético do ímã 

permanente. No motor linear, os condutores são estacionários, enquanto que os 

ímãs permanentes, fontes do campo magnético, estão localizados no carro, 

possuindo liberdade para movimentar-se. Assim, a força produzida entre os 

condutores percorridos por corrente e o campo magnético provocará o 

deslocamento do carro e, por conseguinte, do campo magnético, sobre o plano. 

Para determinar o sentido da força que atua sobre o carro, a equação (3) é 

modificada para a equação (4). A produção de força é ilustrada na Figura 3. 
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                      (4) 

A força máxima é produzida quando os imãs permanentes estão 

completamente alinhados com a bobina que está sendo excitada, sendo que o 

sentido que a corrente é aplicada nas bobinas determina o sentido do deslocamento 

da parte móvel ao longo do eixo x. A velocidade de movimentação está relacionada 

com a frequência de chaveamento das bobinas, logo, como as bobinas são 

eletricamente independentes é possível alterar a velocidade de translação, em 

diferentes posições e alterar a força de tração, como função da corrente. A Figura 4 

mostra o esquema para produzir essa força. 

Como pode ser observado, o campo magnético gera uma força. É importante 

comentar que os dois ímãs permanentes se encontram em oposição. Isso se deve 

ao fato de que a corrente em um dos lados da bobina desenvolve o movimento 

vertical de subida e do outro lado, movimento vertical de descida. Teve-se o cuidado 



de fazer com que as forças se somassem, logo, a disposição é apresentada desta 

maneira, como é visto na Figura 4. 

 

  

Figura 3: Princípio de funcionamento e produção de força de tração do motor linear 

de passo. 

 

 

Figura 4: Vista frontal do motor linear e a indicação dos vetores da força, corrente e 

campo magnético.  

 

5.2. Análise Numérica 

A análise através de simulação numérica do motor linear de passo 

compreende a verificação de fenômenos mecânicos e magnéticos envolvidos na 

operacionalidade do dispositivo. Esta análise objetiva estudar a distribuição da 

densidade de fluxo magnético e a força planar de propulsão linear. Para essa 

análise será utilizado o método dos elementos finitos (MEF) através de um software 

Ansoft Maxwell 13 específico para simulações eletromagnéticas.  



A densidade de fluxo magnético é analisada na região do entreferro, na região 

entre o ímã permanente e a bobina, quando os ímãs estão perfeitamente alinhados 

com a bobina que irá receber a excitação elétrica. Esses resultados são 

processados ao longo da linha de amostragem, como apresentado na Figura 5; o 

comportamento da densidade de fluxo magnético é apresentado a 0,5mm da face 

polar do ímã. 

Também, a força planar é computada usando o Tensor de Stress de Maxwell 

em função da excitação elétrica, em corrente contínua, aplicada na bobina. Todos os 

resultados são processados sem e com corrente nas bobinas e apresentados 

juntamente com os resultados experimentais para que uma análise comparativa seja 

possível. 

 

             

                                         (a)                                                                            (b) 

Figura 5: Representação da região de análise: (a)vista frontal; (b)vista em corte C-C’. 

 

5.3. Testes  

Os resultados experimentais foram obtidos da construção física do protótipo, 

Figura 6. Estes resultados são validados por meio dos resultados numéricos. A 

importância desses valores se verifica quando eles permitem validar os princípios de 

operação sob as condições reais e para quantificar a força linear e do campo 

magnético de acordo com a excitação aplicada. 

A força de tração linear para as medições são obtidas fazendo uma 

configuração com célula de carga (sensor de carga) e condicionador de sinal, a 

corrente aplicada nas bobinas é aplicada partir da fonte DC controlável. A densidade 

de fluxo magnético ao longo das linhas de amostragem (Figura 5) é monitorada nas 



mesmas condições que os resultados numéricos, e para obtenção dos resultados 

foram utilizados sensores de efeito Hall. 

 

 

Figura 6: Protótipo físico do motor linear de passo. 

 

 

6. RESULTADOS  

A Para a apresentação, os resultados são divididos em duas partes: 

densidade de fluxo magnético na região do entreferro e força planar de propulsão 

linear, as duas grandezas em função da excitação e da posição do ímã permanente 

em relação a bobina que recebe excitação elétrica. 

 

6.1. Densidade de Fluxo Magnético 

A densidade de fluxo magnético é processada ao longo da linha de 

amostragem, conforme Figura 5. Numericamente os resultados são obtidos 

baseados no método dos elementos finitos e experimentalmente, utiliza-se uma 

ponteira de Efeito Hall. Os resultados comparativos são mostrados na Figura 7, em 

função da excitação elétrica aplicada nas bobinas. 

É possível verificar, quando a corrente elétrica na armadura é aumentada, 

também é aumentado o efeito de reação da armadura, contudo esse efeito, não 

causa significativa diferença no valor médio da densidade de fluxo magnético, 

ficando seu valor em 0,332T. 



     

(a)                                                      (b) 

Figura 7: Densidade de fluxo magnético ao longo da linha de amostragem com 

excitação na bobina de (a) zero Ampères e; (b) um Ampère. 

 

6.2 Força Linear de Tração 

A força linear de tração, responsável pela operação do dispositivo 

eletromagnético é aqui analisada, em função da corrente elétrica aplicada na bobina, 

para duas situações: 

1. Quando os ímãs permanentes estão em perfeito alinhamento com a bobina 

que recebe excitação elétrica; 

2. Quando os ímãs permanentes estão 50% alinhados com a bobina que recebe 

excitação elétrica. A figura 8 mostra estes resultados. 

 

 

(a)                                                            (b) 

Figura 8: Força de tração linear em função da corrente de excitação em uma bobina 

quando o imã permanente está: (a) 100% alinhado com a bobina e (b) 50% alinhado 

com a bobina. 

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O motor eletromagnético proposto neste trabalho apresentou uma solução 

alternativa e mais viável para aplicações industriais que requerem alta velocidade 

em movimentos lineares possuindo um controle simples e muito flexível. Também foi 

possível constatar uma relação muito próxima entre os resultados numéricos e 

experimentais e dessa forma validar os resultados obtidos. 

Foi possível observar que a força de tração planar apresenta um comportamento 

aproximadamente linear nas condições testadas, o que vai ao encontro do que prevê 

a Lei de Lorentz quando os materiais ferromagnéticos não estão trabalhando em 

saturação. O uso de imãs de alta densidade de energia, como os de NdFeB 

apresentados neste trabalho, torna possível a construção de motores com boa 

relação entre a força e corrente sem o uso de escovas. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

1. Amitava Basak. Permanent-Magnet DC Linear Motor. Oxford: Oxford 

Science Publications, 1996. 

2. Timothy John E. Miller. Brushless Permanent-Magnet and Reluctance Motor 

Drives. Oxford: Claredon Press, 1993. 

3. Vincent Del Toro. Electric Machines and Power Systems. New Jersey: 

Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1985. 

4. Jacek F. Gieras; Zbigniew J. Piech. Linear Synchronous Motors: 

transportation and automation systems. Londres: CRC Press, 2000. 

5. Nolvi F. Baggio Filho. Estudo e Desenvolvimento de um Atuador Planar com 

Enrolamentos Planificados e Núcleo de Material Ferromagnético Compósito. 

Porto Alegre. 2008. 189f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Elétrica, Porto Alegre: UFRGS, 2008.   

6. Syed A. Nasar; Ion Boldea. Linear Electric Motor: theory, design and 

applications. New Jersey: Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1987. 

 

AGRADECIMENTOS 

Este trabalho é um dos resultados de um projeto de pesquisa em desenvolvimento 

no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Câmpus Farroupilha, financiado com 

verba de fomento interno (Edital PROPI No 015/2013 – Fomento 2014/2015), por 

onde passa os meus agradecimentos.  


