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Resumo 

 

Os motores elétricos representam a maior parte do consumo de energia no 

Brasil e entre os diferentes tipos de motores, o motor de indução trifásico é o mais 

utilizando no mundo, com grande relevância na aplicação industrial devido sua 

robustez, versatilidade e baixo custo.  Para compreender os fenômenos e 

comportamentos reais que envolvem estas máquinas, ressalta-se a importância e os 

benefícios de aulas práticas, elas permitem uma melhor compreensão de seu 

funcionamento e suas características durante os estudos. A partir destes fatores, 

construiu-se uma bancada didática para ensaio de motores de indução trifásicos, 

aplicando recursos mecânicos, eletrônicos e de informática, com o objetivo de 

proporcionar estudos de grandezas relevantes de um motor em tempo real, como 

corrente, temperatura, tensão, torque e velocidade para uso multidisciplinar no 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) câmpus Criciúma. A bancada é composta 

por um freio de Foucault utilizado para simulação de carga, sistema de acionamento 

eletromecânico, sistema de aquisição de dados com sensores, placas de 

condicionamento de sinal e de tratamento de dados, bem como sistema supervisório 

e demais componentes que se fizeram necessários para o funcionamento de todo o 

sistema. Este trabalho apresenta validação operacional e resultado satisfatório para 

uso didático. 

 

Palavras-Chave: Bancada didática. Motor de Indução. Ensaio. Freio de 

Foucault. 
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1 INTRODUÇÃO 

O motor elétrico é uma máquina que tem por objetivo transformar energia 

elétrica em energia mecânica, com princípio de funcionamento baseado na teoria do 

eletromagnetismo. É o tipo de motor mais utilizado no mundo, apresentando 

características como: robustez, versatilidade e baixo custo. Encontram aplicação 

diversificada: brinquedos, aparelhos eletroeletrônicos, acionamento de máquinas 

industriais, meios de transporte, etc. São classificados segundo a tensão de 

alimentação, faixa de rotação, conjugado de saída, forma construtiva entre outros 

parâmetros.  

No Brasil, a quantidade de energia utilizada pelos motores elétricos é de 

aproximadamente 60% do total consumido no país (FERREIRA, 2016). 

Complementa Ferreira que qualquer iniciativa que se desenvolva para aumentar o 

rendimento destes equipamentos, trará benefícios ambientais, energéticos e, 

principalmente, redução de custos, com aumento da competitividade. Segundo 

Araújo (2015), têm sido conduzidas atividades de pesquisa e de desenvolvimento de 

sistemas instrumentados, capazes de monitorar e diagnosticar motores em operação 

com o objetivo de conhecer suas condições de funcionamento em situações de 

cargas previsíveis, temperatura gerada pelos componentes do sistema e do 

ambiente, além de outras condições como fenômenos de eletromagnetismo, ruído e 

vibração. 

Kirovski (1997 apud JESUS; CAVALCANTE, 2011) afirma que a engenharia 

sempre necessitou testar conceitos e aplicações em escala reduzida nas mais 

variadas áreas, e que com o desenvolvimento e evolução da eletrônica e 

instrumentação, o uso de sistemas experimentais para simulação e teste, tornou-se 

muito mais simples e usual, tendo em vista que sistemas computacionais de 

aquisição de dados e microprocessadores passaram a ser utilizados de forma mais 

disseminada. 

 Como consequência, o desenvolvimento de equipamentos didáticos de baixo 

custo, como bancadas de ensaios, compatíveis com a capacidade de investimento 

atual das universidades, é uma alternativa viável para se minimizar a carência 

existente nos atuais cursos de engenharia dos países em desenvolvimento 

(AMORIM, 2006). 

O laboratório de Acionamentos e Comandos Industriais do IFSC câmpus 
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Criciúma possui uma bancada de ensaio de motor de indução trifásico desenvolvida 

por alunos do curso técnico de Eletrotécnica. Embora funcional, com possibilidade 

de simular uma carga ao motor, esta bancada apresenta algumas limitações, como: 

necessidade de equipamentos externos (fontes eletrônicas, instrumentos de 

medição portáteis, chave de acionamento), falta de instrumentação para aquisição 

de dados de ensaio (torque, rotação, parâmetros elétricos) e impossibilidade de 

alterar rotação do motor. A Figura 1 apresenta na estrutura física da bancada atual e 

aparato utilizado para ensaio de motor elétrico de indução trifásico.   

 

Figura 1 – estrutura física da bancada atual e aparatos necessários para o ensaio de motor elétrico 
de indução trifásico. a) Chave elétrica para acionamento; b) bancada atual e instrumentos de leitura 

de dados. 

 
Fonte: autores (2019). 

  

Como reflexo da importância dos motores elétricos para a Mecatrônica, há 

necessidade de ferramentas didáticas que simulem condições reais de 

funcionamento, possibilitando atividades de ensino e pesquisa na área de 

engenharia. Este artigo apresenta algumas ações realizadas com o objetivo de 

desenvolver uma bancada didática instrumentada com a finalidade de realizar 

ensaios de motores elétricos de forma otimizada. A pesquisa científica para definição 

do projeto, materiais e componentes, estudo de bancadas com semelhantes 

funções, testes dos ensaios para validação operacional e metrológica serão 

abordados nos itens seguintes, assim como sugestões e possibilidades para 

trabalhos futuros. 

 

1.1 Objetivo geral 

Desenvolver uma bancada didática, que possibilite aplicar uma carga variável 

para motor de indução trifásico, com monitoramento de variáveis elétricas e 



4 
 

 
 

mecânicas durante ensaio.  

 

1.2 Objetivos específicos 

Para atender o objetivo geral, pretende-se: 

• Realizar pesquisa técnica e científica para estabelecer critérios de definição 

do projeto eletroeletrônico, mecânico e de software; 

• Construir estrutura mecânica e eletroeletrônica; 

• Aplicar instrumentação para aquisição de sinais de sensores e transdutores 

de corrente e tensão elétrica, rotação, temperatura e torque do motor 

elétrico; 

• Desenvolver interface gráfica para monitoramento em tempo real dos 

parâmetros nos ensaios; 

• Aplicar testes para validação operacional e metrológica da bancada 

desenvolvida. 

 

2 METODOLOGIA 

Para este trabalho adotou-se uma metodologia de desenvolvimento de 

produtos mecatrônicos de Castro (2015 apud Uggioni, 2017), representada pela 

Figura 2. 

 

Figura 2 - metodologia aplicada para desenvolvimento da bancada. 

 

Fonte: Castro (2015 apud Uggioni, 2017). 
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No início do projeto, uma vez caracterizada a necessidade, foi realizada uma 

pesquisa por máquinas de ensaio semelhantes, suas características e 

funcionalidades.  Foram pesquisados modelos comerciais e outros desenvolvidos 

em nível de academia. A Figura 3 apresenta um exemplo de máquina de ensaio 

comercial da empresa Exsto e outro desenvolvido por Malange, Seixas e Casonato 

(2014), na universidade Estadual Paulista.  

Após análises técnicas e de custo-benefício das soluções avaliadas e com as 

limitações do sistema atual, foi desenvolvido um novo conceito estrutural e de 

funcionamento para a máquina de ensaio, apresentado esquematicamente pela 

Figura 4. 

 

Figura 3 – Exemplo de máquinas semelhantes. a) Modelo comercial; b) modelo de nível acadêmico. 

 
Fonte: a) Exsto (2019); b) Malange, Seixas e Casonato (2014). 

 

Figura 4 - novo conceito estrutural e de funcionamento. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

Através do quadro eletroeletrônico de controle, o operador pode 
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acionar/desacionar os atuadores do sistema, como motor elétrico e bobinas elétricas 

do freio de Foucault. Para o motor, tem-se a possibilidade de selecionar o 

acionamento por chave de partida direta ou através de conversor, com a variável de 

ajuste: frequência elétrica. Através do ajuste de um potenciômetro, o operador 

consegue aumentar ou diminuir a carga mecânica aplicada ao motor com a variável 

de ajuste: corrente elétrica das bobinas do freio. Sensores e transdutores são 

responsáveis pela aquisição de dados para posterior tratamento e disponibilidade 

das grandezas: rotação, temperatura interna e torque do motor.  

Na etapa de projeto foi realizado o dimensionamento de componentes, por 

meio de critérios técnicos, de segurança, operacionais, e teve como base a 

utilização de motores com potência mecânica de saída máxima igual a 1CV e IV 

polos. Na sequência deu-se início a montagem eletroeletrônica, mecânica e 

desenvolvimento de software supervisório. Testes de funcionamento se seguiram ´pr 

meio de validação operacional e metrológica. A Figura 5 apresenta a estrutura final 

da bancada. 

 

Figura 5 - bancada de ensaio para motores de indução trifásicos. 

Fonte: autores (2019). 

 

2.1 Freio de Foucault 

As correntes de Foucault podem ser denominadas correntes parasitas, e são 

correntes geradas devido à variação de um campo magnético e circulam dentro de 

um condutor. Os freios de Foucault são usados para desacelerar um objeto em 

movimento pela força de frenagem produzida. Em aplicações rotativas, o torque de 

frenagem é usado principalmente para carregar um motor a ser testado.  

Nos testes de carga, um disco condutor é conectado ao eixo rotativo de um 
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motor, que é colocado na frente de um caminho magnético não fechado para permitir 

que a corrente de Foucault seja induzida. O caminho magnético é induzido com 

bobinas elétricas próximas ao disco em rotação. O fluxo magnético completa sua 

rota sobre o disco condutor, causando a indução das correntes de Foucault. As 

correntes de Foucault levam a um torque de ruptura relacionado ao acoplamento 

magnético, que é afetado por várias variáveis. Embora as variáveis; geometria do 

disco, velocidade angular, propriedades do material dentre outras, sejam bem 

conhecidas, a relação exata entre as quantidades de entrada e saída ainda é 

completamente incerta (GULBAHCE; KOCABAS; ATALAY, 2013).  

A Figura 6 apresenta um disco de metal onde são induzidas corrente de 

Foucault, para produção de torque de frenagem. 

 

Figura 6 – sistema do freio de Foucault. 

 

Fonte: Filho (2014). 

 

2.1.1  Dimensionamento do freio de Foucault 

Para o dimensionamento do freio de Foucault utilizou-se a metodologia de 

Pereira (2006), que projetou um freio para motores de indução trifásicos de 10 HP 

com variação de carga entre 0 e 100%. 

O dimensionamento começa com a definição do seu raio máximo, conforme 

equação 1. 

 

𝑟𝑚á𝑥 = √
2∗𝐽𝑚

𝜋∗𝜌∗𝑑

4
                    [1]                                                                                                          

 

Sendo:  

𝐽𝑚 - momento de inércia máximo na condição de partida; 

𝜌  - densidade do material do disco; 

𝑑 - espessura do disco. 
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Em que 0,048 kg.m2 é o momento de inércia máximo na condição de partida 

direta para motores de 0,25 CV e IV polos, conforme a Norma Brasileira (NBR) 

17094-1. Utilizou-se está faixa de potência para limitar o menor motor que possa ser 

ensaiado na bancada. Para definição do material do disco, Pereira (2006) afirma que 

“quando comparado com o aço 1020, o alumínio apresenta a vantagem de ser mais 

leve e possuir maior condutibilidade elétrica, por outro lado, o alumínio apresenta 

maior dilatação térmica e limitações quanto à fixação no eixo”. Optou-se pela 

utilização do alumínio, compensando a dilatação térmica e as limitações para fixação 

do eixo, no projeto mecânico. O valor da densidade do alumínio é de 2700 kg/m³. 

Considerando a espessura do disco igual a 4 mm, obteve-se o raio máximo de 231 

mm, mas optou-se por raio de 150 mm para reduzir o tamanho da máquina e 

compensar outros componentes como o eixo do disco e o próprio acoplamento entre 

o disco e o motor que não foram considerados no cálculo. 

 

2.1.2 Dimensionamento das bobinas 

 Para o dimensionamento das bobinas necessitou-se incialmente definir 

a densidade do fluxo magnético B, conforme equação 2. 

 

𝐵 =  √
1,15∗𝑇𝑛𝑜𝑚

𝑐∗𝑆∗𝑑∗𝑅2∗𝜔∗𝜎𝐴𝑙
                                [2] 

 

Sendo: 

1,15 - constante determinada em função do fator de serviço do motor;  

𝑇𝑛𝑜𝑚  - torque nominal do motor; 

𝑆  - área da base do núcleo da bobina; 

𝑅  - distância do centro da bobina ao centro do eixo do motor; 

𝜔  - velocidade angular nominal do motor; 

𝜎𝐴𝑙  - condutividade elétrica do material do disco; 

𝑐 - fator de eficiência geométrico do núcleo da bobina, conforme equação 3. 

 

      𝑐 =
1

2
∗ [1 −

1

4
∗

1

(1+
𝑅

𝑟
)

2
∗(

(𝑟−𝑅)

𝐷
)

2]                            [3]
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Sendo: 

r  - raio do disco; 

D - diâmetro do núcleo da bobina. 

 

A Figura 7 apresenta o sistema de freio idealizado para a bancada. 

 
Figura 7 - visão superior do freio de Foucault. 

 
Fonte: autores (2019). 

    

O valor da densidade do fluxo magnético B resultante foi de 0,135 T, sendo a 

força magnetomotriz então calculada de acordo com a lei de Ampère, equação 4. 

Nesta equação considera-se o campo magnético no entreferro contínuo e uniforme. 

 

     𝑁 ∗ 𝐼 =
2∗𝑥

µ0
∗ 𝐵              [4]         

 

Sendo:                                                                                 

𝑁 - número total de espiras; 

𝐼 - corrente; 

𝑥 - entreferro; 

µ0 - permeabilidade magnética do vácuo, igual a 12,56.10-7 Wb/A.m. 

 

Considerando a densidade de fluxo magnético e um entreferro de 5mm, de 

acordo com a lei de Ampère, a força magneto motriz resulta em 1074,84 Ae. Para 

este projeto foi definido a confecção de duas bobinas com 700 espiras cada, 

resultando em um número total de 1400 espiras. Assim a corrente elétrica contínua 

necessária será de 0,77 A. Como a corrente dimensionada trata-se de um valor 

teórico, e, considerando que uma alteração de 1 mm do entreferro pode provocar um 
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acréscimo de aproximadamente 0,15 A na corrente, percebe-se que qualquer 

alteração ou ajuste na montagem da estrutura mecânica do freio, além das perdas 

pelas condições não ideias, podem influenciar diretamente no valor final de corrente 

necessária para obter-se a frenagem do disco dimensionado. 

De acordo com os resultados obtidos para dimensionamento da bobina, 

optou-se por utilizar fio de cobre magnético de corrente nominal 1,6 A (20 AWG). 

 

2.1.3 Dados finais do projeto do freio de Foucault 

Conforme memorial de cálculo e disponibilidade dos materiais determinou-se 

os principais parâmetros para construção do freio de Foucault, apresentados na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - dados do projeto do freio de Foucault. 

Parâmetros elétricos e mecânicos Valor 

Raio do disco, r (mm) 150 

Distância entre o eixo da bobina e o eixo do núcleo, R (mm) 100 

Espessura do disco, d (mm) 4 

Diâmetro do núcleo, D (mm) 50,8 

Área da base do núcleo, S (mm²) 2000 

Altura do núcleo, h (mm) 50 

Entreferro, 2x (mm) 10 

Fator de eficiência geométrico, c 0,45 

Condutividade do Alumínio, σAl (Ω ∗ m)−𝟏 3,8.𝟏0𝟕 

Velocidade angular nominal,  ω (rad/s) 181,07 

Conjugado nominal, Tnom (N.m) 4,06 

Densidade do fluxo magnético, B (T) 0,135 

Força magnetomotriz requerida, NI (Ae) 1074,84 

Número de espiras por bobina, n (espiras) 700 

Fio adotado para bobina, (AWG) 20 

Corrente contínua máxima por bobina, Imáx (A) 1,6 

Corrente contínua nominal por bobina, I (A) 0,792 

Fonte: autores (2019). 

 

2.2  Projeto mecânico 

O conceito do projeto mecânico teve como base a definição do freio de 

Foucault como carga variável e as dimensões dos motores a serem ensaiados.  
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Projetou-se uma estrutura de acoplamento, que possibilidade ajuste vertical e 

horizontal, para o alinhamento dos eixos do motor e carga. O restante da estrutura 

mecânica foi projetado em função do tamanho e posicionamento dos sensores. 

O projeto da bancada pode ser observado na Figura 8, com detalhamento dos 

principais componentes.  

 

 

Figura 8 - projeto 3D da bancada. 

 

Fonte: autores (2019). 

 

Suas funções e características diferenciais são: 

• acoplamento: transmissão de torque entre o eixo do motor e o eixo do 

disco, como também compensar o desalinhamento axial e radial; 

• barra de ajuste de nível: barra roscada para ajuste vertical do eixo do 

motor; 

• base motor: fixação do motor na estrutura da bancada; 

• disco: através de correntes induzidas, proporciona um conjugado resistente 

(efeito de carga) para o motor. Para compensar a dilatação do alumínio 

devido a energia mecânica na saída do motor que é transformada em 

energia térmica no disco, foi utilizado fixador posterior e outro anterior, 

aumentado a rigidez de fixação com o eixo, conforme Figura 9; 
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Figura 9 - fixação do disco ao eixo. Em (a) fixador posterior e em (b) fixador anterior. 

 
Fonte: autores (2019). 

• estrutura principal em formato de L: base principal para fixação dos 

componentes da bancada; 

• mecanismo de torque: este mecanismo apresenta grau de liberdade 

independe da rotação do disco, unido ao eixo por intermédio de um mancal 

tipo flange. Serve de suporte para as bobinas elétricas, além de fornecer 

um circuito magnético fechado para o campo eletromagnético.  

• travamento do disco: possibilidade de travamento mecânico do disco de 

forma manual, permitindo realizar ensaios no motor com rotor bloqueado. 

 

Para a fabricação da bancada, com exceção do disco de alumínio, foi utilizado 

como material principal o aço Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

1020, através de processos de usinagem: torneamento, fresamento, furação e 

conformação, etc., conforme Figura 10. 

 

Figura 10 - processos de fabricação mecânica realizados para confecção da bancada. 

 
Fonte: autores (2019). 
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2.3 Instrumentação 

A instrumentação da bancada é realizada para atender os parâmetros de 

leituras definidos, em que foi desenvolvido um sistema de acionamento 

eletromecânico, sistema de aquisição de dados com sensores, placas de 

condicionamento de sinal e de tratamento de dados, bem como sistema supervisório 

e demais componentes que se fizeram necessários para o funcionamento de todo o 

sistema. 

2.3.1 Placa de aquisição: sinal da corrente elétrica do motor  

Para a medida de corrente elétrica no motor submetido ao ensaio, optou-se 

por sensores de corrente alternada não invasivos. São sensores sensíveis a 

variações de campo magnético, que geram uma tensão de saída devido ao efeito 

Hall. Tem como principais vantagens o baixo custo, a confiabilidade e a facilidade de 

aplicação, e como desvantagem a dependência de temperatura (BALBINOT; 

BRUSAMARELLO, 2014). 

O modelo escolhido foi o SCT-013 que permite medir valores de corrente 

máximo de 30 A, apresentando tensão de saída proporcional de 0 a 1V, com 

sensibilidade de ± 0,033 V/A. O modelo utilizado e seu diagrama esquemático 

podem ser observados na Figura 11. 

 

Figura 11 - sensor de corrente e seu diagrama esquemático. 

 

 
 

Fonte: YHDC (2019). 

 

Para condicionamento do sinal foi montado um circuito que atendesse as 

condições de leitura do microcontrolador utilizado (tensão contínua na entrada 

analógica de 0 a 5 V), já que a tensão de saída do sensor é do tipo alternada. A 
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função do circuito adicional, figura 12, é fornecer uma tensão de offset de 2,5 V 

mantendo a variação da tensão 1,5 V e 3,5 V. Para garantir uma alta impedância 

entre a saída do sensor e entrada analógica do microcontrolador, foi utilizado um 

amplificador operacional modelo LM358 na configuração buffer de tensão conforme 

Figura 12, em que VCC é igual a 5V. 

 

Figura 12 - circuito adicional para o condicionamento do sinal de corrente. 

 
Fonte: autores (2019). 

Os sensores foram instalados nos três condutores de alimentação do motor, 

com o objetivo de atender as recomendações da NBR 17094-3 de monitoramento da 

corrente nas três fases, e possibilitar o estudo independente das correntes de 

alimentação do motor. 

 

2.3.2 Placa de aquisição: sinal da tensão elétrica entregue ao motor 

A leitura do nível de tensão de alimentação no motor sob ensaio é realizada 

através de um circuito que utiliza três transformadores monofásicos 220/9 V, com as 

bobinas primárias conectadas na configuração estrela. Através de um circuito divisor 

de tensão resistivo no secundário de um dos transformadores, é disponibilizada uma 

amostra de tensão proporcional ao valor do primário. Um circuito de 

condicionamento formado por uma tensão de offset de 2,5 V e um amplificador 

operacional modelo LM358 na função de buffer de tensão torna o sinal compatível 

com a entrada analógica do microcontrolador. A Figura 13 apresenta o circuito 

utilizado. 
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Figura 13 - circuito adicional para o condicionamento do sinal de tensão. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

2.3.3  Placa de aquisição: sinal para leitura de rotação do motor 

A leitura de rotação do motor sob ensaio é realizada com a utilização de um 

sensor indutivo PNP, de 8 mm de diâmetro, alimentação 24V e distância sensora 

nominal de 2 mm. Este sensor detecta a proximidade de objetos metálicos 

produzindo um sinal de saída digital, sensor fixado a estrutura, possibilita detectar a 

passagem dos dentes de uma roda dentada solidária ao eixo do disco de alumínio. 

O modelo utilizado pode ser observado na Figura 14. 

Figura 14 - a) modelo do sensor utilizado; b) esquema elétrico. 

 
Fonte: BHS (2019). 

 

Para disponibilizar o sinal de saída do sensor para o microcontrolador, foi 

desenvolvido um circuito de condicionamento com a utilização de um optoaclopador, 

modelo 4N25. Com este circuito, representado na Figura 15, é possível adequar o 

sinal de saída do sensor para o nível de tensão adequado da entrada digital do 

microcontrolador (5 V).  

Figura 15 - circuito adicional para o condicionamento de sinal de rotação. 

 
Fonte: autores (2019). 
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2.3.4  Aquisição do sinal da temperatura interna do motor 

A leitura de temperatura interna do motor é realizada através da instalação de 

uma termo resistência de platina Pt100 junto as suas bobinas, sendo que “este tipo 

de sensor altera sua resistência ôhmica de acordo com a temperatura e é 

considerado um sensor de alta precisão e ótima repetitividade de leitura” 

(BALBINOT; BRUSAMARELLO, 2014). 

O modelo do Pt100 selecionado possui a configuração de dois fios e tem 

intervalo de medição de temperatura entre -20 ºC a 450 ºC. Optou-se por este 

modelo, e não por um de três fios, em função da pequena distância entre o quadro 

elétrico e bancada.  

Para condicionamento do sinal, utilizou-se um módulo conversor que mantém 

a corrente elétrica do sensor constante, permite a configuração do fundo de escala e 

gera uma saída de 0 a 5 V na entrada analógica do microcontrolador.  O módulo 

utilizado e o esquema de ligação podem ser observados na Figura 16. 

Figura 16 - módulo de condicionamento para sensor Pt100. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

2.3.5  Medição de torque de frenagem 

Para realizar a medição de torque gerado no motor, foi desenvolvido um 

sistema de medição de força, utilizando uma célula de carga tipo single point 

resistiva. Seu princípio de funcionamento é baseado em extensômetros, que alteram 

sua resistência quando sofrem algum tipo de deformação provocados por uma força 

externa, gerando uma diferença de potencial entre seus terminais de saída. O 

circuito pode ser observado na Figura 17. 
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Figura 17 - configuração ponte de Wheatstone de uma célula de carga 

 
Fonte: Agilent Technologies (2012). 

 

Neste projeto, a célula de carga utilizada possui a configuração ponte de 

Wheatstone, com sensibilidade de 2mV/V e capacidade de 15 kg com sobrecarga 

segura de 150%. Foi utilizado o modelo SPL do fabricante IWM, representado na 

Figura 18. 

Para adequar os sinais gerados pela célula de carga com o microcontrolador, 

foi utilizado um amplificador de sinal que fornece uma tensão constante de 10 V para 

alimentação e permite ajuste de ganho.  Com um ajuste de ganho de 250, a tensão 

de saída apresenta um range de 0 a 5 V. A instalação elétrica do módulo 

amplificador e a célula de carga podem ser observados na Figura 19. 

Figura 18 - célula de carga utilizada no projeto da bancada. 

 
Fonte: IWM (2019). 

 

Figura 19 - conexão da célula de carga e modulo amplificador. 

 
Fonte: adaptado de DEXTER (2019). 
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2.3.6 Placa de controle  

A placa de controle tem como principal componente o microcontrolador 

Atmega328p, o mesmo funciona com alimentação de 5 V, possui 23 entradas/saídas 

programáveis, sendo 6 destes canais para leituras analógicas, apresentando 

conversor A/D de 10 bits.  

Este microcontrolador é utilizado nas placas de desenvolvimento tipo Arduino 

Uno, mas para este projeto optou-se por desenvolver uma placa de controle 

dedicada. Esta opção se mostrou viável economicamente se comparada a 

possibilidade de utilizar Controlador Lógico Programável – CLP, e também pelo 

interesse do aluno em reforçar seu aprendizado em relação ao desenvolvimento de 

placas eletrônicas. 

Desta forma, o microcontrolador foi configurado para realizar a leitura de seis 

grandezas analógicas: corrente elétrica das três fases de alimentação do motor, 

tensão, torque de frenagem e temperatura. As entradas e saídas digitais do 

microcontrolador receberam funções diversas: comunicação serial, controle do LCD 

(Display de Cristal Líquido), botões de reset e troca de página do display e leitura de 

rotação do motor sob ensaio. A tabela 2 demonstra a disposição dos pinos utilizados. 

 

Tabela 2 - funções das entradas e saídas do microcontrolador. 

Entradas/Saídas Função 

Reset Inicializar CPU 

D4 Habilitar comunicação serial  

D0/RX, D1/TX Comunicação serial 

D2 Leitura de rotação 

D8 Trocar página 

D8, D9, D10, D11, D12, D13 Controle LCD 

A0, A1, A2 Leitura de corrente 

A3 Leitura de tensão 

A4 Leitura de torque frenagem 

A5 Leitura de temperatura 

Fonte: autores (2019). 

 

A placa de controle possui saída regulada de 5 V e um circuito para 

conversão do padrão RS-485/TTL, utilizando um circuito integrado, modelo MAX485, 

que permite comunicação com o sistema supervisório. Contém também filtros 
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passivos passa-baixa do tipo RC a montante das entradas analógicas do 

microcontrolador. Estes filtros foram projetados para terem frequência de corte de 

160 Hz, com o objetivo de atenuar ruídos acima dessa frequência, já que os 

sensores utilizados possuem uma frequência no sinal de 60Hz.  Através da equação 

5 foi possível dimensionar os valores de R e C. O diagrama de blocos do sistema 

eletrônico e de instrumentação implementado poder ser observado na Figura 20. 

 

𝑓𝑐 =
1

2∗𝜋∗𝑅∗𝐶
          [5] 

 

Figura 20 - diagrama de blocos do sistema de eletrônico e de instrumentação. 

 
Fonte: autores (2019). 

2.3.7 Instalação elétrica 

O quadro elétrico utilizado possui dimensões de 380 mm x 480 mm x 220 mm. 

No interior foi fixado a placa de controle, placa de aquisição de dados, placa 

amplificadora da célula de carga, placa de condicionamento do sensor Pt100, fonte 

de alimentação regulável para bobinas do freio eletromagnético e fonte de 

alimentação 24 V para as placas eletrônicas. Para acionamento de força do motor, 

foi instalado chave de partida convencional tipo direta e conversor de frequência. Na 

parte frontal do quadro elétrico, foram  fixados  os seguintes elementos: LCD 20x4 

para visualização das variáveis de ensaio, display para monitorar tensão e corrente 

das bobinas de freio, botão reset do microcontrolador, botão de troca de página do 

LCD 20x4, potenciômetros para ajuste de corrente elétrica nas bobinas e para ajuste 

de frequência (rpm) do motor, chave seletora para definição do tipo de acionamento 

(partida direta ou por inversor de frequência), chave seletora para seleção da tensão 
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de alimentação do quadro elétrico (220 V ou 380 V) e botoeiras para ligar e desligar 

o motor. Bornes para cabo do tipo banana permitem realizar as conexões elétricas 

de força e conectores tipo mike as conexões dos sensores. O quadro de controle da 

bancada pode ser observado na Figura 21. 

 
 

Figura 21 - quadro elétrico. a) Vista interna; b) vista externa.  

 
Fonte: autores (2019). 

 

2.3.8 Programa 

Para a programação do microcontrolador Atmega328p, foi utilizado a 

plataforma de desenvolvimento IDE Arduino, que utiliza a linguagem de 

programação C++.  

Inicialmente, o programa desenvolvido configura os pinos de entrada e saída 

do microcontrolador. Na sequência são adicionadas bibliotecas com funções pré-

definidas e que simplificam o código principal.  Foram desenvolvidas lógicas para 

controle e monitoração das variáveis de ensaio da bancada, e também lógicas de 

setup e fatores de correção. Entre outras funções, o software também é utilizado 

para controlar uma interface com o display LCD.  

Para a transferência dos dados para o sistema supervisório desenvolvido, 

utilizaram-se bibliotecas para o protocolo Modbus que permitem as configurações de 

comunicação. 

Conforme Figura 22, na primeira etapa da rotina do programa é realizado a 

leitura de dados dos sensores. Na segunda etapa, estes dados são tratados e 
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quando necessário efetua-se a calibração do sensor. Na terceira etapa, se faz 

realização dos cálculos para definição de parâmetros através das variáveis medidas 

e na última etapa exibe-se estes dados no LCD e no sistema supervisório. 

 

Figura 22 - fluxograma de funções do software. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

2.3.9 Sistema supervisório 

Os supervisórios podem ser vistos como sistemas que monitoram processos, 

variáveis e ações tomadas pelo controle automatizado. “O software, conhecido como 

supervisório, permite a operação e visualização através de telas gráficas elaboradas 

para qualquer processo industrial ou comercial, independente do tamanho de sua 

planta” (JURIZATO; PEREIRA, 2002). 

O software ScadaBR é um sistema de código aberto, gratuito e possui sua 

aplicação em diferentes sistemas operacionais. Devido a estas características, foi 

definido como o software supervisório para a bancada.  

Para que seja possível realizar o monitoramento dos dados adquiridos pela 

placa de controle, inicialmente foi necessário fazer a configuração física entre o 

sistema supervisório e a placa de controle, conforme Figura 23. 

 

Figura 23 - rede para comunicação entre sistema supervisório e placa de controle. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

Para comunicação entre a placa de controle e o sistema supervisório 

instalado em um computador, foi necessário a utilização de conversor USB–RS485. 

Para a configuração do sistema supervisório, seguiu-se as etapas: 
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I. Criação do data source para recebimento de dados, configurado para o 

protocolo Modbus RTU. Além da configuração do protocolo de comunicação 

utilizado, foi necessário definir a comunicação da porta serial com os mesmos 

parâmetros da configuração gravada microcontrolador e na porta serial do 

computador. Os parâmetros podem ser identificados na Figura 24. 

 
Figura 24 - parâmetros definidos no data source do supervisório. 

 
Fonte: autores (2019). 

 

II. Criação dos data points para a leitura das variáveis desejadas. A 

configuração destes teve como parâmetros mais importantes, a definição da faixa de 

registro, o tipo de dado Modbus, o ID do escravo e o offset para associar o data 

point criado com a variável de leitura desejada. Um exemplo desta configuração 

pode ser observado na Figura 25. 

. 

Figura 25 - parâmetros no data point para aquisição de uma das variáveis. 

 
Fonte: autores (2019). 
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III. Construção da tela de supervisão com imagens ilustrativas, valores e 

gráficos para uma melhor compreensão e representação dos ensaios de acordo com 

os recursos disponíveis no software supervisório. A Figura 26 apresenta a tela 

desenvolvida para o supervisório da bancada de ensaios de motores de indução 

trifásicos. 

A parte (1) desta tela, tem a função de representar a bancada de ensaio, e 

demonstrar em tempo real a leitura dos parâmetros: toque de frenagem, rotação e 

temperatura. A parte (2) representa em forma de tabela, os valores das correntes e 

tensão de alimentação do motor elétrico. A parte (3), a representação gráfica das 

grandezas torque de frenagem e corrente.  

 

Figura 26 - interface do sistema supervisório desenvolvido. 

 

Fonte: autores (2019). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a montagem da bancada, foi dado início as etapas de testes 

operacionais e calibração das grandezas mensuradas conforme metodologia 

adotada. Esta parte do trabalho descreve ajustes realizados e aborda os principais 

resultados. Para validação destes, utilizou-se de dados disponibilizados pelo 

fabricante dos motores e equipamentos de medição comerciais. 

Todos os testes de validação metrológica foram realizados com motor em 

regime, acionado por chave de partida tipo direta, utilizando um motor com 

características apresentados pela tabela 3.  
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Tabela 3 - características do motor utilizado para testes. 

Parâmetros  Valor nominal 

Marca WEG 

Tamanho da carcaça 63 

Potência mecânica 0,25 CV 

Polos IV 

Tensão de alimentação 220/380V 

Corrente  1,14/0,66A 

Conjugado  1,01 N.m 

Rotação  1710 rpm 

Fonte: autores (2019). 

 

3.1 Teste de validação operacional 

Para verificação do funcionamento da máquina, iniciaram-se testes de blocos 

individuais e posteriormente realizou-se a integração de todo sistema. Durante os 

testes, foram efetuados ajustes no software principal e sistema supervisório para 

adequar o funcionamento da máquina. 

A estrutura mecânica também sofreu alterações em relação ao projeto 

original. Em função de vibração excessiva no eixo e disco de alumínio durante 

funcionamento, foi substituído o conjunto mancal/rolamento do mecanismo de torque 

por outro com maior tamanho e adicionaram-se amortecedores tipo vibra-stop nos 

pés da base principal e barra roscada de nivelamento da base do motor. Após as 

alterações, houve redução na intensidade de vibração do sistema, mas novamente 

decidiu-se alterar o projeto e adicionar um mancal de apoio entre motor e disco. Este 

mancal ainda não havia sido instalado até o fechamento deste trabalho. 

Para o teste do freio de Foucault, após acionado o motor com tensão de 220 

V, seguiu-se o ajuste do potenciômetro que permite regular o valor de corrente 

elétrica nas bobinas eletromagnéticas. Com o aumento da corrente do sistema de 

freio (efeito de carga para o motor), foi possível verificar o aumento da corrente 

elétrica nas fases de alimentação do motor, e consequentemente o torque 

desenvolvido pelo mesmo. Ao atingir a corrente nominal de placa, o motor 

desenvolve torque nominal de 1,01 N.m.  

Durante os testes ficou evidente que a vibração da estrutura compromete a 

leitura correta da célula de carga, sendo o valor do torque do motor que está 

disponível para visualização através de um campo no display de LCD não condiz 
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com o valor verdadeiro. 

 

3.2  Calibração dos sensores da bancada  

 

3.2.1 Calibração das leituras de corrente elétrica do motor 

Utilizou-se o método de calibração indireta e tem como objetivo comparar a 

leitura de corrente elétrica indicada pelo sistema de medição da bancada com a 

leitura de corrente de um amperímetro tipo alicate da marca Fluke, série 320. 

Este teste foi realizado para leitura das três correntes de alimentação do 

motor trifásico, em que o alicate amperímetro apontou 1,00 A para a corrente I, 1,01 

A para a corrente II e 1,01 A para a corrente III. Os resultados da leitura da bancada 

podem ser verificados na tabela 4.  

 

Tabela 4 - leituras para calibração da medição de corrente. 

 Medidas Corrente I (A) Corrente II (A) Corrente III (A) 

1ª 0,99 1,01 1,02 

2ª 1,01 1,01 1,01 

3ª 1,01 1,02 1,02 

4ª 1,00 1,01 1,02 

5ª 1,01 1,01 1,02 

6ª 0,99 1,00 1,00 

7ª 1,01 1,01 1,00 

8ª 0,99 1,02 1,01 

9ª 1,00 1,00 1,01 

10ª 0,99 1,02 1,02 

Fonte: autores (2019). 

 

Conforme resultados da tabela 4, os testes apresentaram erros relativos na 

corrente I de -1%, na corrente II de 0% e na corrente III de 1%, resultando em 1,00 ± 

0,01 A na corrente I, 1,01 ± 0,01 A na corrente II e 1,01 ± 0,01 A na corrente III, em 

relação ao sistema de medição comercial utilizado como padrão.  

 

3.2.2  Calibração da leitura de tensão de alimentação do motor 

Utilizou-se o método de calibração indireta e tem como objetivo comparar a 

leitura de tensão elétrica indicada pelo sistema de medição da bancada com a leitura 
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de tensão de um voltímetro digital da marca Fluke, modelo 77iv. A tensão medida 

pelo voltímetro foi de 216,5 V e a tabela 5 apresenta os resultados das medições 

realizadas pela bancada. 

 

Tabela 5 - leitura para calibração da medição de tensão. 

Medidas (Voltímetro/Bancada) Tensão (V) 

1ª 216,0 

2ª 216,2 

3ª 217,0 

4ª 216,4 

5ª 216,0 

6ª 217,2 

7ª 217,1 

8ª 216,4 

9ª 216,9 

10ª 216,1 

Fonte: autores (2019). 

 

Conforme resultados da tabela 5, os testes apresentaram erros relativos na 

leitura de tensão de -0,32%, resultando em 216,5 ± 0,5V em relação ao sistema de 

medição comercial utilizado como padrão.  

 

3.2.3 Teste de calibração da leitura de rotação 

Utilizou-se o método de calibração indireta e tem como objetivo comparar a 

leitura de rotação indicada pelo sistema de medição da bancada com a leitura de 

rotação de um tacômetro ótico do fabricante Instrutherm, modelo ST-707. A leitura 

de rotação pelo tacômetro foi de 1696 rpm e a tabela 6 apresenta os resultados das 

medições realizadas pela bancada. 
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Tabela 6 - leitura para calibração da medição de rotação. 

Medidas 

(Tacômetro/Bancada) 

Rotação (rpm) 

1ª 1254 

2ª 1264 

3ª 1265 

4ª 1262 

5ª 1255 

6ª 1255 

7ª 1265 

8ª 1266 

9ª 1264 

10ª 1256 

Fonte: autores (2019). 

 

Conforme resultados da tabela 6, os testes apresentaram erros relativos na 

leitura de rotação de -26,06% em relação ao sistema de medição comercial utilizado 

como padrão. Assim, houve necessidade de ajustar o sistema de medição da 

bancada, sendo a correção feita através da mudança do fator de correção no código 

do microcontrolador, resultando no valor de 1696 ± 5 rpm. 

 

3.2.4 Teste de calibração da leitura de temperatura 

Para esta calibração, efetuou-se um ensaio seguindo as recomendações da 

norma  ABNT NBR 17094-3 para ensaio térmico, utilizando o método de 

determinação da elevação da temperatura dos enrolamentos. O método ocorre com 

medições da variação das resistências das bobinas antes e depois de um período de 

funcionamento do motor.  

O procedimento inicia com identificação da temperatura ambiente e as 

resistências ôhmicas iniciais das bobinas do motor, sendo utilizados os sistemas de 

medição: termômetro digital infravermelho da marca Icel, modelo TD-980 e 

ohmímetro digital da marca Fluke, modelo 77iv. Para o cálculo da temperatura final 

T2, aplicou-se a equação 6 e os parâmetros deste procedimento podem ser 

observados na tabela 7. 

 

𝑇2+𝑘𝑐

𝑇1+𝑘𝑐
=

𝑅2

𝑅1
                     [6] 
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Sendo: 

𝑇2 - temperatura do enrolamento no fim do ensaio; 

𝑇1 - temperatura do enrolamento no momento da medição da resistência R1, 

estando o motor frio e com a sua temperatura estabilizada; 

𝑅2 - resistência ôhmica do enrolamento ao fim do ensaio; 

𝑅1 - resistência ôhmica do enrolamento na temperatura 𝑇1; 

𝑘𝑐 - igual a 234,5 para cobre eletrolítico com 100% de condutividade. 

Tabela 7 – valores utilizados para calibração de temperatura. 

Parâmetro Bobina I 

Resistencia inicial (Ω) 34,9 

Resistencia final (Ω) 39,0 

Temperatura inicial (°C) 21,0  

Temperatura final (°C) 51,0  

Fonte: autores (2019). 

 

Comparando o resultando esperado para temperatura final de 51,0 °C e o 

valor indicado pelo sistema de medição da bancada de 45,5 °C, o erro relativo foi de 

-13,72%. Assim, houve necessidade de ajustar o sistema de medição da bancada, 

sendo a correção feita através da mudança do fator de correção no código do 

microcontrolador. 

 

3.2.5 Teste de calibração da leitura de torque 

Utilizou-se o método de calibração direta, tendo como padrão de referência 

uma massa de 0,250 kg, que foi posicionada sob a célula de carga, conforme figura 

27.  

Figura 27 - massa padrão utilizada para calibração do sistema de medição de torque. 

 
Fonte: autores (2019). 
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Através da equação 7 é possível calcular o torque 𝑇 a ser indicado pelo 

sistema de medição da bancada.  

 

𝑇 = 𝐹 . 𝑑 = 𝑚 . 𝑎 . 𝑑                     [7] 

 

Sendo: 

𝐹  - força aplicada a célula de carga; 

𝑑  - distância do ponto de aplicação de força na célula de carga em relação ao 

eixo do motor, de 0,17 m; 

𝑚  - valor da massa padrão utilizada; 

𝑎  - valor da aceleração da gravidade. 

 

O resultado esperado é de 0,41 N.m, sendo que o sistema de medição da 

bancada indicou uma leitura de 0,42 N.m, apresentado erro relativo de 2,43%. 

Assim, houve necessidade de ajustar o sistema de medição da bancada, sendo a 

correção feita através da mudança do fator de correção no código do 

microcontrolador. 

 

4 CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou as etapas de projeto, construção e testes de uma 

bancada didática para ensaio de motores de indução trifásicos. Teve como base a 

pesquisa do estado da arte e tecnologias atuais, e as etapas que se seguiram foram 

necessárias para atingir os objetivos pré-estabelecidos. 

O sistema de freio construído mostrou-se eficiente para proporcionar ao motor 

o efeito de carga necessário. A estrutura mecânica, baseada em modelos comercias, 

apresentou alta vibração, fato devido ao desalinhamento entre o eixo do motor e o 

eixo do sistema de freio, gerando principalmente falta de exatidão na leitura do 

torque do motor pelo sistema de medição. Ações corretivas foram realizadas, mas 

ainda não foram totalmente finalizadas.   

O sistema eletroeletrônico e de instrumentação (sensores, placas de 

condicionamento e aquisição de dados, placa de controle), demonstraram eficiência 

e estabilidade satisfatória para fins didáticos.  
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A opção de um software livre como sistema supervisório apresentou algumas 

limitações quanto a construção de gráficos entre as grandezas, mas atendeu grande 

parte das funcionalidades previstas.  

Foi utilizado todo o valor de R$ 2000,00 do orçamento destinado para este 

projeto, o que se mostrou viável se comparado ao valor de R$ 4160,00 cotado para 

uma bancada comercial semelhante. 

Para o IFSC câmpus Criciúma, financiador deste projeto, tem-se como 

resultado uma nova bancada didática para auxilio nas aulas dos cursos de Técnico 

em Eletrotécnica, Técnico em Mecatrônica e Engenharia Mecatrônica, realizadas no 

Laboratório de Acionamentos e Comandos Industriais. 

Para os autores, se mostrou uma ótima possibilidade de por em prática os 

conceitos e técnicas de diversas áreas da Engenharia Mecatrônica, como: 

Eletricidade, Eletrônica, Instrumentação, Acionamentos Eletromecânicos, 

Programação, Projetos Mecânicos, Elementos de Máquinas, etc. 

Segue-se como sugestões para futuros trabalhos: a adição de um mancal de 

apoio entre motor e disco, com o objetivo de auxiliar o alinhamento dos eixos e 

reduzir a vibração durante a operação; aprimoramento do sistema supervisório para 

uma melhor visualização gráfica das grandezas inerentes ao ensaio; possibilidade 

de leitura de novas grandezas pelo sistema de medição, como potência ativa, reativa 

e aparente do motor, fator de potência, rendimento mecânico, etc.; controle 

Proporcional Integral Derivativo (PID) e comunicação em rede com conversor de 

frequência instalado no quadro elétrico. 

 
 

TEACHING BENCH FOR TREEO-PHASE INDUCTION MOTOR TEST 
 

 
Abstract 

 

Electric motors represent most of the energy consumption in Brazil and among 

the different types of motors, the electric induction motor is the most used in the 

world, with great relevance in industrial application due to their robustness, versatility 

and low cost. To understand the real phenomena and accomplishments involving 

these machines, stands out the importance and the benefits of practical classes, to 

promote a better understanding of their performance and characteristics during the 
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studies. From these factors, a didactic bench was built for testing three-phase 

induction motors, applying mechanical, electronic and computer resources, with the 

purpose to promote studies of relevant magnitude of a motor in real-time, such as 

current, temperature, voltage. , torque and speed for multidisciplinary use at the 

Santa Catarina Federal Institute (IFSC) Campus Criciúma. The bench consists of a 

brake used for load simulation, electromechanical drive system, sensor data capture 

system, signal conditioning plates and data processing, as well as supervision 

system and other components that can be used for the operation of the entire 

system. This paper presents operational validation and satisfactory result for didactic 

use. 

 

Keywords:  Didactic bench. Induction Motor. Test. Edging brake. 
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