
TEORIA 12      Conjugado, Potência e Velocidade em Máquinas Elétricas 
 
 
12.1 O Conjugado: 
 
 O conjugado, também conhecido por torque, é o esforço realizado por um motor, 
mais precisamente pelo centro do eixo do rotor do motor, quando realiza um trabalho de 
força ou de movimento. 
 
 Em termos gerais diz-se que “uma força que atua sobre uma alavanca, origina um 
conjugado”. 
 
 A magnitude da grandeza denominada “conjugado” depende de: 
 

 Da magnitude da grandeza força; 
 Da magnitude da grandeza comprimento do braço de alavanca, ou seja, da 

distância perpendicular da força até o ponto de apoio. 
 

OBS: Em se tratando de uma polia, por exemplo, tal distância vem a ser o raio da 
mesma polia, pois a força: 

 
 ou é aplicada no centro do eixo e daí é transmitida para a borda da 

polia, para a correia, e isso ocorre no caso da polia estar atrelada a 
um eixo o qual é fonte de energia cinética; 

 ou então a força é aplicada na borda da polia, pela correia e 
transmitida para o centro do eixo, no caso de um receptor de energia 
cinética. 

 
Assim:              Conjugado = Força • RaioConjugado = Força  •  Braço de 
  alavanca 
  

 
 As unidades de medida mais utilizadas para a grandeza denominada de 
"Conjugado" são: 
 

 Kgf⋅m  Quilograma Força Metro; 
 N⋅m  Newton Metro; 
 Kp⋅m  Quilo Pascal Metro. 

 
 Por meio das polias ou engrenagens, os conjugados e, por conseguinte as rotações, 
podem ser mudadas simultaneamente, para adaptá-los às diversas condições de serviço. 
Nestes casos são aplicáveis as seguintes relações: 
 
 
Para polias:    onde:  1 = Fonte   2 = Receptor 
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                                               d = Diâmetro da polia  n = Velocidade  2
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C = Conjugado                             ou Rotação 
 
 



Para engrenagens:    onde:   d = número de dentes da engrenagem. 
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Exemplo de transmissão de movimento rotativo por polia: 
 

d1 = 10 cm  
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d1 d2

n1

C1

C2

n2

d2 = 30 cm 
n1 = 1000 rpm 
n2 = ? 
C1 = 10 N.m 
C2 = ? 

Came:  Peça giratória de contorno adequado a permitir um movimento alternativo especial à outra peça, 
chamada seguidor. Peça mecânica semelhante a uma roda dentada que recebe uma programação, 
disponibilizando várias alternativas para aplicação com diferentes seqüências. 

 
12.2 Relação entre Conjugado, Potência e Velocidade: 
 

No sistema de transmissão de movimento visto anteriormente, teoricamente, a 
potência mecânica da fonte é igual à potência mecânica do receptor, ou seja, P1 = P2. 
 
 Entretanto nos casos práticos existem sempre perdas a serem consideradas, por 
exemplo, se a correia deslizar temos perda de tração, o que implica em perda de potência. 
 

De fato as fórmulas práticas convertem o conjugado a partir das 
grandezas da potência elétrica e da rotação de um dado motor, sendo 
que o conjugado está relacionado com a potência de modo diretamente 
proporcional e com a velocidade angular, que é a rotação, de modo 
inversamente proporcional, ou seja, conjugado é igual à potência 
dividido pela rotação: nCP

n
PC

.=

=

 
Baseado nos dados e no diagrama do exemplo anterior e 

adotando-se os dados deste exemplo, determine qual será o conjugado 
C2, a rotação n2 e a potência P2. 
 

Em que unidade de medida se encontra o valor da potência obtido? Obtenha a 
potência em Watt e em CV. 
 

Em virtude da diversidade de unidades de medida utilizadas, seja para o conjugado, 
ou seja, para a potência elétrica, devemos observar cuidadosamente a conversão do 
conjugado, aplicando os ajustes necessários de acordo com as unidades empregadas. 
 

Exemplos: 

1) ( ) ( )
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W
mN

n
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/
. =               2) ( ) ( )
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W
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n
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( ) grpm

W
mKgf

n
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7) ( ) ( )
( ) 736

2
60

⋅⋅=
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n
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OBS: em 2) e 3) dividimos por 2π para ajustar de RADIANOS para ROTAÇÕES (1 

rotação = 2π RAD) e multiplicamos por 60 para ajustar de POR SEGUNDOS para 
POR MINUTOS (1 min = 60 s); 

 
em 3), 4) e 5) dividimos por g, ou seja, por 9,8 para ajustar de NEWTONS.METRO 
para QUILOGRAMA-FORÇA.METRO (g é a aceleração da força da gravidade da 
terra que corresponde a 9,8 m/s2); 

 
em 4), 5), 6) e 7) multiplicamos por 736 para ajustar de WATTS para CAVALO-
VAPOR (1 CV = 736 W). 

 
 Já, olhando-se para o conjugado de um ponto de vista estritamente eletromagnético, 
o mesmo também pode ser dado por: 
 

ACEMO IKC ..Φ=   onde: CMO  Conjugado (em Kgf.m) 
ΦC  fluxo magnético do campo 

 (emWeber (1)) 
IA  Corrente de Armadura (em 

 Ampere) 
 

(1) As linhas de força de um campo magnético são coletivamente chamadas de fluxo magnético, 
para o qual se usa o símbolo Φ, a letra grega Phi. A unidade de fluxo magnético (ou fluxo de 
indução magnética) no Sistema Internacional de Unidades   de Medida (SI) é o Weber (Wb). 

 
Como KE é uma constante que depende exclusivamente de dados construtivos do 

motor, esta fórmula é pouco utilizada para cálculos práticos, não obstante ela tem sua 
muita importância, até mesmo por permitir enxergar a dependência do conjugado do motor 
(CMO) para com o fluxo de campo (ΦC) e com a corrente de armadura (IA). Assim, para 
fluxo de campo (ΦC) constante, o conjugado apresentado pelo motor é proporcional a 
corrente de armaduta. 
 

Em um bom número de aplicações de controle que envolvem motores CC, o fluxo 
de campo (ΦC) é mantido constante, ou devido ao uso de alimentação fixa para o 
enrolamento de campo ou pelo uso de motor de ima permanente no estator. Assim, o 
conjugado do motor (CMO) passa a ser função apenas da corrente de armadura (IA). 
 

Este conceito, IA  CMO, é muito importante e será empregado nos nossos ensaios 
práticos, uma vez que os motores que utilizaremos serão motores que empregam imã 
permanente no lugar do enrolamento de campo. 
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12.3 Convenções das Características do Conjugado: 
 
 As legendas adotadas serão: 
 

CMO  Conjugado do motor; 
CRE  Conjugado da Carga (Conjugado resistente); 
CAC  Conjugado de Aceleração; 
CFR  Conjugado de Frenagem. 
CDA  Conjugado de desaceleração       

 
 O conjugado do motor – CMO - é o conjugado desenvolvido e exercido pela 
máquina elétrica (motor), em seu eixo, na função que o motor tem de movimentar a carga, 
a partir da energia elétrica que o mesmo recebe como alimentação. 
 

O conjugado resistente - CRE – é oferecido pela carga e se opoêm ao movimento em 
qualquer sentido que se tente movimentá-la. O CRE pode ser ou não dependente da rotação 
(velocidade do movimento), e caso seja dependente, pode haver ai uma relação inversa, 
direta ou exponencial. Isso depende do tipo de carga mecânica, como veremos mais 
adiante. 
 
 O conjugado do motor – CMO - e o conjugado resistente – CRE - tem sempre 
sentidos opostos. 
 
 

 

CRE CMO

Movimento
 
 
 
12.4 Os Três Regimes de Movimento de uma Máquina Elétrica: 
 
 Identifica-se em uma máquina elétrica em movimento 3 estágios (ou regimes) a 
saber: 
 

 Aceleração    ΔT1; 
 Estável   ΔT2; 
 Desaceleração   ΔT3; 

 
Se o CMO é igual ao CRE, então temos 

equilibrio dos conjugados e, como conseqüência, a 
velocidade (rotação) se torna constante. Temos 
assim um regime estável, como o que ocorre em 
ΔT2. Lembre-se o objetivo do sistema de controle de 
um conversor CA/CC regulado é sempre buscar o 
regime estável CMO = CRE . 
 

Entretanto se ocorrer do CMO passar a exceder 
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o CRE, chamamos a esta parcela excedente de conjugado de aceleração CAC. Estando o 
sistema sob este regime de aceleração, teremos uma velocidade sempre crescente e      
CAC = CMO - CRE , como o ocorre em ΔT1. 
 
 Já num regime de desaceleração, o motor efetua uma força contrária a da 
aceleração para que haja efetivamente uma frenagem, assim dizemos que o motor passa a 
ter um conjugado de frenagem (CFR). Já o conjugado resultante do desequilíbrio é negativo, 
ou seja, o movimento resultante refere-se a um conjugado de desaceleração (CDA). 
 
 Fazer com que o motor efetue uma força contrária a da inercia da carga é diferente 
de simplesmente cortar a energia de alimentação e deixar a máquina rolar solta, até parar 
por si própria, por inexistencia de ação no motor: 
 

• Se após atingir uma certa velocidade, num dado momento passar a atuar sobre o 
móvel, usando-se a força do motor em sentido contrário, neste caso temos 
efetivamente um conjugado de frenagem (CFR), e as relações se estabelecem de 
modo que: CDA = CFR - CRE 

 
• Por outro lado, se após atingir uma certa velocidade, num dado momento passar 

a deixar rolar solto cortando a energia, o CDA se torna igual ao CRE, pois não 
existe CFR. Assim, temos CDA = - CRE. Neste caso, a parada do sistema se dará 
em um tempo relativamente longo, pois é função apenas do movimento de 
inércia. 

 
12.4.1 A Partida: 
   

A partida é uma situação a parte que requer atenção especial. A partida é um 
intervalo de tempo no qual o motor sairá da condição de parado (n = 0), passando 
transitoriamente por um regime de aceleração, até atingir uma dada rotação desejada. 
Normalmente é necessário um grande esforço para tirar o sistema da inercia de n = 0 e, o 
quão grande é este esforço, é algo que depende do tipo de carga mecânica. 
 

C,PNa partida o motor estará tracionando a 
carga e para que a partida seja possível motor e 
carga são dimensionados de modo que CMO 

NOMINAL > CRE PARTIDA. Assim a arrancada é feita 
com elevado CMO, o que equivale dizer que o 
motor parte com corrente de armadura (IA) 
elevada, mesmo que a tensão VCMED seja 
reduzida durante o transitório de aceleração da 
partida, pois ao partir a FCEM inicialmente é nula 
e todo o valor da VCMED aplicada torna-se tensão 
útil do induzido. 
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Legenda: CP  Conjugado de Partida;   
     CN  Conjugado Nominal;     
     PP  Potência de Partida;    FCEM 

esponsável 
pela Potência 
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pelo Conjugado     PN  Potência Nominal. 
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12.5 Diferentes tipos de Carga: 
 
 Em função do tipo de carga mecânica do motor, podemos ter diversos tipos de 
caracteristicas de conjugados resistentes (CRE). 
 
 Como a potência exercida pela máquina elétrica é proporcional ao produto do 
conjugado pela velocidade (n), teremos as curvas características, onde para cada caso, 
poderemos observar simultâneamente o comportamento tanto da potência, quanto do CRE, 
ambos em função da rotação. 
 
 Através de ensaios práticos realizados nos equipamentos que utilizam motores CC, 
pode-se determinar o comportamento do CRE em função rotação, obtendo-se as curvas 
característica de cada equipamento. Por fim as curvas características são classificadas, por 
semelhança, em quatro categorias: 
 

 Na primeira categoria, o CRE é inversamente proporcional a n; 
 Na segunda categoria, o CRE é constante, ou seja, independe de n; 
 Na terceira categoria, o CRE é diretamente proporcional a n; 
 Na quarta categoria, o CRE é diretamente proporcional ao quadrado de n. 

 

  

  
 

 Enroladoras 
 Frezadoras 
 Mandriladoras 

 Elevadores 
 Correias 

Transportadoras 
 Máquinas 

Ferramentas 
 Laminadoras 

 Plainas 
 Serras 
 Moinhos de Rolos 
 Calandras com 

Atrito Viscoso 

 Bombas 
Centrífugas 

 Ventiladores 
 Exaustores 
 Compressores 

 
 Resumindo, o tipo de carga mecânica determina o comportamento do conjugado 
resistente, podendo o conjugado diminuir, ou ficar constante, ou ainda aumentar de forma 
linear ou exponencial, em função do aumento da velocidade (rotação) do sistema. 
 
 Por sua vez o comportamento da potência é determinado pelo próprio conjugado. 
Variando-se crescerntemente a velocidade, a potência sempre cresce exponencialmente em 
relação ao conjugado, pois: 
 

nCP ⋅=  
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12.6 Tipos de Frenagem: 
 
 Podemos ter dois tipos de frenagem: 
 

 Frenagem elétrica; 
 Frenagem mecânica – a qual pode ser provida por um freio mecânico. 

 
No caso de frenagem elétrica temos o motor funcionando como um gerador. Isso 

gera uma questão importante: O que fazer com a energia resultante da frenagem elétrica? 
Duas soluções são típicas, podendo ser: 
 

 Frenagem reostática: neste caso a energia gerada é simplesmente 
consumida de forma dissipativa – a energia excedente é desviada para um 
resistor de potência; 

 
 Frenagem regenerativa: neste caso há aproveitamento da energia gerada, 

que é normalmente vertida de volta para a rede elétrica de CA. 
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