
Medição indireta de velocidade de motores elétricos 
de corrente contínua com escova 

 

Lucas Baraldi Mausbach 
Mestrado Profissional em Gestão de Redes de 

Telecomunicações 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas  

PUC Campinas 
Campinas, SP - Brasil 

lbmausbach@hotmail.com 

Frank Herman Behrens 
Mestrado Profissional em Gestão de Redes de 

Telecomunicações 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas  

PUC Campinas 
Campinas, SP - Brasil 

frank@puc-campinas.edu.br
 
 

Abstract— Com os avanços tecnológicos atuais, há um 
crescente desenvolvimento de sistemas automatizados de 
supervisão e controle aplicados a equipamentos e processos de 
uso cotidiano, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida 
e conforto dos usuários. Esses sistemas normalmente são 
compostos por diversos sensores, atuadores e uma unidade de 
processamento responsável pelo controle e gerenciamento. 
Dentre os principais atuadores que compõe um sistema, tem 
ocorrido um aumento na utilização de motores elétricos devido à 
facilidade de utilização. Como consequência, o desenvolvimento 
de métodos para gerenciamento de motores com finalidade de 
melhorar sua eficiência e garantir maior confiabilidade ao 
sistema, tornou-se um fator importante. O estudo proposto neste 
trabalho abrange a determinação de um método indireto de 
medição da velocidade de motores elétricos de corrente contínua 
com escova e imã permanente utilizando diferentes sensores. 
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I.  INTRODUÇÃO 

Há uma grande variedade de sistemas automatizados de 
supervisão e controle atuando sobre processos e 
equipamentos, com diversas funcionalidades para atender às 
necessidades das aplicações e de seus usuários. Tanto o 
desenvolvimento de novos sistemas como o aprimoramento 
dos já existentes ocorre constantemente. Dentre toda variedade 
de sistemas, há alguns que necessitam de movimento 
mecânico para execução de suas funções, que é normalmente 
realizado por um motor elétrico. Alguns exemplos desses 
sistemas, tomando como exemplo aplicações automotivas, são 
limpadores de para-brisa, levantadores de vidro. Para 
automação residencial, janelas e portas automáticas, sistemas 
residenciais como sugerido em [1], dentre outras. Em alguns 
casos, o simples sensoriamento do motor não agrega muitas 
vantagens. No entanto, existem situações em que a falha do 
sistema mecânico pode implicar em violação de locais 
privados, acidentes, perdas financeiras e outros danos. No caso 
destes sistemas, o gerenciamento dos motores é essencial para 
um aumento na confiabilidade do sistema, garantia de 
segurança aos usuários e manutenção preditiva [2 - 3].  

Dentre as diversas variáveis que contribuem para o 
gerenciamento da operação de um motor elétrico, a velocidade 
de rotação é a grandeza que permite avaliar a situação em que 
o sistema esta trabalhando e eventualmente detectar alguma 
perda de eficiência ou a degradação de funcionamento. 

Existem diversas formas de se realizar a medida da rotação 
de um motor elétrico, como, por exemplo, através de um 
sensor óptico, sensor magnético (por efeito Hall) ou sensor 
indutivo. Cada método exige uma técnica específica para 
medição e em sua grande maioria necessita acesso à parte 
rotativa do motor, o que se torna difícil nos casos em que o 
mesmo esteja inacessível no interior de um equipamento ou 
que não possua os sensores necessários pré-instalados. Tal fato 
dificulta a investigação do motivo de mau funcionamento do 
motor ou do equipamento, ou a integração de aplicações com 
motores antigos que foram instalados quando não se tinha o 
objetivo de utilização de um sistema gerenciador. 

A proposta deste trabalho é o desenvolvimento de um 
método indireto de determinação da velocidade de rotação 
através da medida de corrente ou vibração de motores de 
corrente contínua com escova e imã permanente. O método 
tem aplicação em sistemas que fazem o gerenciamento de 
motores e também no controle de qualidade de sistemas 
produtivos, por ser um método não invasivo e de fácil 
aplicação. Exemplos de aplicações semelhantes podem ser 
encontrados em [4] e [5]. 

II. MÉTODO 

O método adotado tem como base a técnica de análise da 
assinatura de corrente (MCSA – motor current signature 
analysis) [6-7], que é comumente empregada em motores de 
corrente alternada, e de vibração [8]. Este trabalho tem por 
objetivo aplicar a análise de assinatura a motores de corrente 
contínua (CC), para detectar os efeitos elétricos e mecânicos 
causados pela transição do contato elétrico entre as escovas de 
carvão com as lâminas do coletor e correlacionar esses dados à 
velocidade de rotação do motor CC. A técnica é realizada com 
o cálculo da transformada rápida de Fourier (FFT) sobre os 
valores de corrente e vibração medidos com sensores.  
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Fig. 1. Montagem experimental 

 

Fig. 2. Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados 

A figura 1 mostra a montagem experimental para aquisição 
de dados e a figura 2 apresenta o diagrama de blocos do 
sistema de medida de corrente contínua e vibração mecânica. 

Utilizou-se um motor de corrente contínua de 250 watts, 
tipicamente utilizado em sistemas de ar condicionado para 
aplicação automotiva. O sensor de corrente utilizado foi o 
módulo ACS712T – 5A para a medida de corrente por efeito 
Hall (figura 3.a). O sensor de vibração utilizado foi o módulo 
GY-512, baseado no acelerômetro MPU6050, que foi fixado 
magneticamente à carcaça do motor por um suporte de 
adaptação (figura 3.b). O módulo de controle do sistema de 
aquisição de dados foi implementado em plataforma Arduino 
Mega, configurado por um firmware especificamente 
desenvolvido. Os dados foram capturados em dois conjuntos 
de 512 amostras sequenciais, realizadas a uma taxa de 
amostragem de 1 kHz (valor máximo de configuração do 
acelerômetro MPU6050), que foram pós-processados por meio 
do aplicativo SCILAB para realização do calculo da 
transformada rápida de Fourier (FFT) e plotagem de gráficos.  

As medidas de corrente e vibração foram realizadas com 
duas tensões de alimentação (12,20 e 10,15 Volts), o que 
proporciona ao motor duas velocidades de rotação diferentes. 
Pode-se determinar a velocidade de rotação do motor através 
da análise do espectro de frequências da forma de onda da 
corrente, já que as variações causadas pela transição da escova 
de carvão entre as lâminas do coletor se reproduzem de forma 
periódica no sinal de corrente medido, a cada rotação. Pode-se 
também determinar a velocidade de rotação do motor por meio 
do sinal  de  vibração  mecânica  captado  pelo  acelerômetro,  

 

Fig. 3. Detalhe da instalação do sensor de corrente (a) e acelerômetro (b) 

 

Fig. 4. Sensor óptico para medida direta da velocidade de rotação 

considerando que tais vibrações assumem um comportamento 
periódico estimulado pelo giro do motor.  

Para validação das análises e correlação dos dados, foi 
desenvolvido um procedimento de medição direta da 
velocidade de rotação baseado num sensor óptico que detecta 
um pulso a cada rotação do eixo do motor por reflexão da luz 
incidente sobre uma fita reflexiva colada sobre o eixo.  O 
sensor óptico foi alinhado com a fita reflexiva e o tempo entre 
cada pulso foi medido com o auxílio de um osciloscópio para 
a determinação da velocidade de rotação em Hertz (figura 4). 

III. RESULTADOS 

Inicialmente, foi realizada a medida direta de velocidade 
de rotação, obtendo-se o sinal mostrado na figura 5.  

 

Fig. 5. Sinal de saída do sensor óptico capturado com osciloscópio 
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Para a tensão de 12,20 Volts obteve-se uma frequência de 
87,7 Hz, equivalente a 5263 rotações por minuto. Para a 
tensão de 10,15 Volts obteve-se 87,7 Hz, ou 4616 rotações por 
minuto. Na sequência, procedeu-se à coleta de dados 
temporais de corrente e vibração, mostrados nas figuras 6 e 7, 
respectivamente. 

A figura 8 mostra os espectros de frequências obtidos por 
FFT dos dados de corrente (linha azul) e de vibração (linha 
preta) para o motor alimentado com tensão de 12,2V.  

Em ambos os espectros, é possível observar a existência de 
uma componente espectral fundamental de aproximadamente 
90 Hz e suas respectivas componentes harmônicas (próximas a 
180, 270, 360 e 450 Hz). Obteve-se um resultado similar para 
o motor alimentado com 10,15V, cuja componente 
fundamental se situa próximo a 77 Hz e as demais 
componentes harmônicas são múltiplos inteiros desse valor. 

 

Fig. 6. Trecho de 200 medidas da forma de onda da corrente elétrica. 

 

Fig. 7. Trecho de 200 medidas da forma e onda de vibração mecânica. 

 

Fig. 8. Espectro de frequências do sinal de corrente e de vibração mecânica 

 

Os resultados mostrados na figura 8 estão de acordo com a 
medida direta da velocidade de rotação realizada por meio do 
aparato da figura 4, quando se considera a rotação calculada 
com base na frequência da componente fundamental.  

IV. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos indicam que é possível determinar o 
valor da velocidade de rotação de um motor por medidas 
indiretas utilizando sensor de corrente ou de vibração através 
da análise do espectro de frequências. Esse método pode ser 
utilizado por sistemas automatizados de supervisão e controle 
que já realizam a análise de assinatura de corrente para o 
monitoramento da condição de operação de motores.  

A medida indireta da velocidade de rotação é obtida a 
partir da detecção da componente de frequência fundamental, 
corroborada pela existência das respectivas componentes 
harmônicas múltiplas inteiras da fundamental (2ª, 3ª, 4ª e 5ª 
harmônicas, de acordo com a figura 8).  

A partir da caracterização inicial da velocidade de rotação 
sob condições nominais de carga e de alimentação, pode-se 
definir uma faixa de normalidade para esta variável. Por meio 
do monitoramento contínuo, anomalias podem ser detectadas 
caso a velocidade de rotação saia desta faixa de normalidade. 
Este método também pode ser utilizado para controle de 
qualidade de motores de uma linha de produção. 
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