
Guia Mangá

Motores elétricos

Autor: Masayuki Morimoto

Arte: Ren Shimazu • Produção: Trend-pro Co., Ltd

novatec



Original Japanese edition Manga de Wakaru Motors by Masayuki Morimoto and TREND-PRO Co., Ltd.
Copyright © 2014 by Masayuki Morimoto, and TREND-PRO Co., Ltd.
Published by Ohmsha, Ltd.
3-1 Kanda Nishikicho, Chiyodaku, Tokyo, Japan
Portuguese language edition copyright © 2016 by Masayuki Morimoto and TREND-PRO Co., Ltd.
Published by Novatec Editora Ltda.
Translation rights arranged with Ohmsha, Ltd.

Publicação original japonesa Manga de Wakaru Motors por Masayuki Morimoto e TREND-PRO Co., Ltd.
Copyright © 2014 por Masayuki Morimoto e TREND-PRO Co., Ltd.
Publicado pela Ohmsha, Ltd.
Edição em português copyright © 2016 por Masayuki Morimoto e TREND-PRO Co., Ltd.
Publicado pela Novatec Editora Ltda.
Direitos de tradução negociados com a Ohmsha, Ltd.

© Novatec Editora Ltda. 2016.

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, mesmo 
parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates
Tradução: Ivan Luis Lopes
Assistente editorial: Priscila A. Yoshimatsu
Editoração eletrônica: Carolina Kuwabata e Camila Kuwabata
Revisão gramatical: Priscila A. Yoshimatsu

ISBN: 978-85-7522-482-3

Histórico de impressões:

Março/2016 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.
Rua Luís Antônio dos Santos 110
02460-000 – São Paulo, SP – Brasil
Tel.: +55 11 2959-6529
Email: novatec@novatec.com.br
Site: www.novatec.com.br
Twitter: twitter.com/novateceditora
Facebook: facebook.com/novatec
LinkedIn: linkedin.com/in/novatec
PY20160229



Sumário

1Prólogo Ouça o encanto dos motores!

Onde os motores são usados?

Os motores mais utilizados

Os motores estão evoluindo

Para aprofundar

● Os motores do século 21

● A classificação dos motores

1.1

1.2

1.3

O que é um motor

Estrutura dos motores

O princípio do giro do motor

Geradores e motores

O torque

Para aprofundar

● O campo magnético

● Por que os motores giram?

● O cálculo do torque

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

10

20

24

33

34

38

43

45

53

56

60

62

66

Princípio dos motores de corrente contínua

Estrutura do motor de corrente contínua

A mudança do giro dos motores de corrente contínua

Para aprofundar

● Por que o motor de corrente contínua gira?

● Constante de torque e da força eletromotriz

● Circuito equivalente e método de controle do motor 
de corrente contínua

3.1

3.2

3.3

70

75

79

84

86

87

69Capítulo 3 Motores de co�ente contínua

9Capítulo 1 Motores diversos

37Capítulo 2 Como são os motores?
As escovas

O princípio dos motores sem escovas

Estrutura do motor sem escovas

Para aprofundar

● A operação das escovas

● Por que o motor sem escovas gira?

● Substituição das escovas por interruptores

● O sensor do motor sem escovas

Painel de apoio | O nome do motor sem escovas

4.1

4.2

4.3

90

97

103

107

108

109

110

114

89Capítulo 4 Motores sem escovas

Corrente alternada

Campo magnético giratório

O princípio dos motores síncronos

5.1

5.2

5.3

116

123

127

115Capítulo 5 Motores síncronos

IV



Sumário

1Prólogo Ouça o encanto dos motores!

Onde os motores são usados?

Os motores mais utilizados

Os motores estão evoluindo

Para aprofundar

● Os motores do século 21

● A classificação dos motores

1.1

1.2

1.3

O que é um motor

Estrutura dos motores

O princípio do giro do motor

Geradores e motores

O torque

Para aprofundar

● O campo magnético

● Por que os motores giram?

● O cálculo do torque

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

10

20

24

33

34

38

43

45

53

56

60

62

66

Princípio dos motores de corrente contínua

Estrutura do motor de corrente contínua

A mudança do giro dos motores de corrente contínua

Para aprofundar

● Por que o motor de corrente contínua gira?

● Constante de torque e da força eletromotriz

● Circuito equivalente e método de controle do motor 
de corrente contínua

3.1

3.2

3.3

70

75

79

84

86

87

69Capítulo 3 Motores de co�ente contínua

9Capítulo 1 Motores diversos

37Capítulo 2 Como são os motores?
As escovas

O princípio dos motores sem escovas

Estrutura do motor sem escovas

Para aprofundar

● A operação das escovas

● Por que o motor sem escovas gira?

● Substituição das escovas por interruptores

● O sensor do motor sem escovas

Painel de apoio | O nome do motor sem escovas

4.1

4.2

4.3

90

97

103

107

108

109

110

114

89Capítulo 4 Motores sem escovas

Corrente alternada

Campo magnético giratório

O princípio dos motores síncronos

5.1

5.2

5.3

116

123

127

115Capítulo 5 Motores síncronos

VSumário



Para aprofundar

● A corrente alternada

● Corrente alternada e campo giratório

● Por que o motor síncrono gira?

● A estrutura do motor síncrono

Painel de apoio | Indutância

137

139

143

145

147

O princípio dos motores de indução

Estrutura do motor de indução

Peculiaridades do motor de indução

Para aprofundar

● Por que o motor de indução gira?

● A estrutura do motor de indução

● A eficiência do motor de indução

Painel de apoio | Impedância

6.1

6.2

6.3

150

158

162

171

173

173

175

149Capítulo 6 Motores de indução

Apêndice | Outros motores

◦Motor de passo

◦Motor de relutância variável

◦Motor linear

Índice

183

184

186

188

189

VI



Capítulo

1
Motores 

diversos



10

1.1 Onde os motores são usados?

Atualmente os
motores nos auxiliam
em quase toda a nossa

vida cotidiana.

Mas eles são...
aquelas máquinas que

giram quando ligados à 
eletricidade, não é?

Você está dizendo que
a maioria das coisas
no mundo funciona
com um mecanismo

tão simples...?

Ele representa os itens 
de consumo de energia 

elétrica no Japão!

Veja este gráfico!

é mesmo?!
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………

2.1 O que é um motor

Veio encontrar a Koiru...?

Está, não é mesmo?Você não vai conseguir vê-la
se não entrar na loja...

Está com medo de entrar?

gulp
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Fui eu quem os trouxe aqui!

3.1 Princípio dos motores de 
corrente contínua

Se eles souberem o quanto
os motores são incríveis...

também ficarão 
interessados em 

eletrodomésticos,
não é verdade?!

eles são apenas um cliente e um vizinho...

eu não tenho nenhum sentimento por
eles além disso!

…………
também não 

precisa pisar...

Koiru…

vush!
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Ah!

4.1 As escovas

Tinha uma 
pedra no 
bolinho 
daifuku?!

Seria péssimo se
eu comesse...

essa loja
iria falir!

claro que não!

o que você 
quer?

ele não chegou 
gritando...

por que chegou
gritando desse jeito...?

tec
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Eles parecem decididos a 
reconstruir esta rua...

5.1 Corrente
alternada

Acho que eles querem demolir 
a rua comercial e construir um 

shopping center no lugar.

então esta rua comercial
vai desaparecer?!

se isso acontecer, as nossas
lojas serão transferidas para
dentro do shopping center...

... por outro lado, talvez 
apareçam mais clientes, né?

Koiru?!

o quê...?!
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6.1 O princípio dos
motores de indução

o... o que está 
havendo?

se bem que eu acho que qualquer 
coisa que façam será inútil em 
uma rua comercial decadente...

ahhhh!!

será que vão fazer
algum evento?

isso não é
verdade!

blam!


