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RESUMO 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa com análises e comparações entre 

motores elétricos de corrente contínua e motores elétricos de corrente alternada de 

grande porte, com a finalidade de encontrar parâmetros que possa direcionar 

profissionais do setor de automação e controle na escolha de máquinas elétricas 

que serão utilizadas em processos industriais.  

INTRODUÇÃO 

 Motor elétrico é uma máquina que transforma energia elétrica em energia mecânica, 

energia cinética, ou seja, a presença de corrente elétrica em um motor de corrente 

contínua ou alternada, promove o movimento em um eixo que pode ser aproveitado 

de diversas maneiras segundo (Franchi, pg. 17). Nas indústrias, o uso de motores 

elétricos é algo constante, independente do processo industrial que se realisa.  

OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivo analisar o funcionamento e desempenho de motores 

elétricos de grande porte, tanto motor CC quanto motor CA, ligados na rede elétrica, 

buscando qual desses tipos de motor é melhor aplicável em um processo industrial, 

visando à eficiência, economia e o consumo de energia elétrica, diminuindo assim 

também os impactos causados na natureza.   

METODOLOGIA 

Através dos cálculos de corrente, tensão e potência, serão feitas as comparações 

nos resultados obtidos, como também estudo e verificações em tabelas e 

especificações de fabricante de motor, para produzir resultados comprobatórios na 

eficácia do uso de um dos tipos de motor seja ele CC ou CA, que venha atender o 

processo industrial sem perda de eficiência na produção, mas que tenha impacto 

reduzido nas redes elétricas e no meio ambiente. O procedimento utilizado será 

através de levantamento de dados e abordagem quantitativa com resultados 

numéricos que irão produzir parâmetros de natureza aplicada, dando base sólida na 

escolha do equipamento adequado. 



DESENVOLVIMENTO  

 Os motores elétricos se dividem basicamente em dois grupos que são; CC(corrente 

contínua) e CA (corrente alternada). Os motores CC são bastante aplicados na 

indústria em processos em que exigem torque constante independente da variação 

de velocidade, devido à robustez, características de fabricação desse tipo de 

equipamento, e a precisão no ajuste fino do controle de velocidade (Mamede, 

pg.202). A evolução na eletrônica de potência fez com que os grupos conversores 

rotativos dessem lugar a fontes estáticas de corrente contínua com tiristores, 

confiáveis, de baixo custo, mas que exige um programa de manutenção devido à 

saturação de componentes eletrônicos. Com isso, apesar do alto custo dos motores 

CC, passam a ser alternativas em muitos processos que exigem as características 

citadas anteriormente.Quanto aos aspectos construtivo dos motores CC em termos 

de manutenção e peças, são muito complexos porque exigem habilidade, 

conhecimento e um programa de manutenção eficiente.Os componentes que 

formam um motor CC são; Estator, que é a parte fixa do motor e pode ter um ou 

mais enrolamento por polo, é onde recebe corrente contínua e gera capo magnético 

fixo.Armadura,é um rotor bobinado onde as bobinas também recebem corrente 

contínua e geram campo magnético.Comutador,garante que o sentido da corrente 

que circula nas corrente de armadura seja sempre o mesmo.Escovas, construídas 

geralmente de liga de carbono, estão em constante atrito com o comutador, sendo 

responsável pelo contato elétrico da parte móvel do motor com a parte 

fixa.Interpolos e compensação, enrolamentos inseridos no estator entre os polos e 

a sapata polar respectivamente ligados em série com a armadura.Os motores CA se 

dividem em dois grupos que são; síncronos e assíncronos. Os assíncronos são os 

motores mais utilizados no momento por serem robustos, de fácil manutenção e 

terem torque de partida que atende a maioria das necessidades. De acordo com 

(Carvalho pg.85), a velocidade de motores CA pode ser variada e controlada por 

inversores de frequência, embora em algumas situações esse conjunto não atenda 

as exigências e ainda poluam as redes elétricas. Basicamente possui um estator 

com enrolamento trifásico que é responsável pelo campo girante e um rotor gaiola 

de esquilo, montado sobre um eixo girante dentro do campo magnético,suportado 

por rolamentos instalados nas extremidades do eixo.O resfriamento desse tipo de 

motor se da por uma ventoinha instalada no eixo na parte traseira, direcionando o ar 



nas aletas do motor.A carcaça é construída de ferro fundido e em um dos lados está 

a caixa de ligação.A base do motor é importante para a sua fixação e também por 

permitir determinar a potência do motor, efetuando certas medidas e comparando 

com o catálogo do fabricante.E uma empresa,foi feito a substituição de um motor CC 

de 150cv, 220V , 410 A, que para desenvolver o processo exigia da rede elétrica 

uma corrente de 308A, por um motor CA de 150cv,220V,353A, que para realizar o 

mesmo processo exige uma corrente de 148A da rede elétrica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DOS MOTORES UTILIZADOS NA 

ANÁLISE 

                     Motor CC                   Motor CA 

 Modelo/Marca        Weg                   280S/M Weg                                                                            

 Tensão                    220                  220/380/440 

 Corrente                   410                  353/204/177 

 CV                             150                 150 

 RPM                        1785                 1500 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

De acordo com resultados adquiridos até o presente momento,percebeu-se que o 

motor CA substituído no processo industrial citado, conseguiu manter o sistema 

funcionando com uma redução na corrente exigida pelo motor em comparação com 

o motor CC.Com uma diferença de 160A no mesmo processo, a redução no 

consumo de energia será a longo prazo. 
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