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Resumo — Esse artigo apresenta uma nova 

metodologia para inversão de motores DC ou 

motores de passo de qualquer potência, que 

descarta a necessidade do uso de pontes h ou do 

CI L298, e também a substituição de sensores 

indutivos normalmente utilizados como fim de 

curso em sistemas eletro-mecânicos. 
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Abstract — Thispaper presents a new 

methodology for reversal of any DC motor or 

stepper motor, which eliminates the need of using 

H bridges or the IC L298, and also the 

replacement of inductive sensors normally used 

as limit switches in eletro-mechanical systems 
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I. INTRODUÇÃO 

A indústria moderna sem dúvida possui diversos 
recursos voltados para automatização de sistemas e 
não para de evoluir. Contudo, um dos componentes 
mais importantes ainda é o tão conhecido motor. Este 
se mostrou útil ao longo das décadas e ainda o faz até 
hoje, o que ocorre é que as empresas agora visam à 
redução de custos mais que antes, mas sem abandonar 
a tecnologia. A inversão de motores é recorrente e 
necessária em muitas aplicações e máquinas que 
constituem grande parte da produção fabril, como a 
usinagem de um centro CNC, por exemplo.Os 

métodos mais conhecidos para reverter o sentido de 
um motor são: 

 O uso de um inversor de frequência; 

 Um circuito integrado (como o L298); 

 Ou a construção em uma placa com o 
circuito mais conhecido como ponte h; 

Este último requer pelo menos quatro transistores, 
quatro resistores e quatro diodos de proteção para seu 
correto funcionamento. Se o motor for de porte maior, 
podem ser utilizados até oito transistores, visto que, 
consequentemente, exigirão uma corrente maior. O 
esquema em questão é ilustrado nas Figuras 1 e 2, 
respectivamente. 

 

Fig.1 - Modelo simples 
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Fig.2 - Modelo para motores de maior potência 

 

Além do sistema de inversão, há uma preocupação 
com o momento correto em que o motor deve parar, 
para que este não sofra uma sobrecarga ou 
superaquecimento devido a esforços que não sejam 
normais ao sistema. Para tal finalidade, é comum o 
uso de sensores indutivos. 

A proposta aqui presente demonstra uma nova 
metodologia, a qual dispensa tais componentes. 

 

II. METODOLOGIA 

Primeiramente, é necessário entender que o 
seguinte esquema baseia-se apenas no princípio de 
que a corrente sempre segue o caminho mais fácil em 
um circuito. No circuito desenvolvido em um 
simulador foram utilizados contatos normalmente 
abertos e fechados de acordo com a necessidade, mas 
em uma aplicação real poderiam ser cabos vindos 
diretamente de um comando elétrico ordenado por 
um CLP, por exemplo. Para experimentar o projeto 
foi desenvolvida uma janela que deveria fechar-se 
automaticamente quando ocorresse chuva e que 
poderia abrir através de acionamento por botão, como 
ilustrado na Figura 3: 

 

Fig.3 - Modelo para circuito semi-automático 

 Onde:  

SC → Sensor de chuva 

 C1 → Comutador automático (fim de curso 

de fechamento) 

C2 → Comutador manual (fim de curso para 

abertura) 

 

 

III. VANTAGENS DO SISTEMA 

Fica evidente que eliminar tais componentes do 
sistema traz vantagens como uma grande economia 
na automação, fabricação, tempo necessário para 
desenvolvimento e barateia os custos das empresas de 
instalação, que por sua vez podem cobrar um preço 
menor aos proprietários, favorecendo o crescimento 
da tecnologia não somente no cenário nacional, mas 
mundial. É importante ressaltar aqui que para um 
motor de passo de quarto cabos seria necessário outro 
circuito semelhante ligado aos dois cabos 
remanescentes, como também aconteceria num 
circuito ponte h convencional.  

Quanto aos custos de fabricação: um CI L298 é 
uma alternativa barata, mas que ainda sairia cerca de 
vinte vezes mais cara, e uma ponte h convencional 
pode não ser tão custosa, mas para empresas que 
trabalham com isso em larga escala sem dúvida 
fariam uma grande economia ao ano não somente 
com componentes, mas também com placas 
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condutoras. As possíveis configurações são 
mostradas nas Figuras 4 e 5, respectivamente: 

 

Fig.4 - Configuração pelo acionamento do 
sensor de chuva 

 

Fig.5 - Configuração após comutação dos 
interruptores 

 

 

Para que a segunda configuração seja possível, 
após a comutação automática do comutador C1, 
indicando que a janela fechou-se completamente, é 
necessário que o operador ou morador acione 
manualmente o comutador C2, que será comutado 
mais uma vez quando a janela atingir seu limite de 
abertura. É importante ressaltar que este circuito não 
necessita nem mesmo de diodos de proteção, pois 
qualquer que seja a maneira como os comutadores 
estiverem acionados o circuito não sofrerá curto. 

IV. CONCLUSÃO 

O processo evolutivo no ambiente industrial é 
dinâmico e exige que a cada instante novas técnicas 
sejam desenvolvidas em prol da redução de custos e 
recursos naturais. Este projeto possibilita isso, 
reduzindo o número de componentes e baseando-se 
em simples princípios conhecidos por nós sobre a 
eletricidade. 

A ideia de implementação em um sistema 
residencial mostra como pequenas práticas são 
capazes de nos garantir maior conforto e praticidade 
em nosso dia a dia, sem que uma fortuna seja 
necessária para instalar tal tecnologia. 

Os custos e ocorrência de manutenção corretiva 
neste sistema são mínimos, pois primeiramente o 
ciclo de trabalho é baixo e mesmo o componente mais 
caro (motor) além de possuir longa vida útil, 
trabalharia em condições favoráveis de atrito, 
temperatura e peso. 
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