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Inicialmente, foi realizado um estudo e simulação do desempenho de um motor de 

indução com 0,33 CV; 1710 rpm; 60 Hz, da empresa WEG, quando acionado nas frequências 5, 

10 e 15 Hz. Posteriormente, foi feito um estudo sobre o uso de microcontroladores, inversores de 

frequência (ambos da empresa ST) e técnicas de controle empregadas para acionamento do motor 

de indução. A partir desse estudo e utilizando softwares da mesma empresa ST, foram 

implementados os algoritmos para acionamento e controle do motor de indução. Os seguintes 

softwares estão sendo usados: “STM32CubeMX” para a configuração do microcontrolador ST; 

“SW4STM32” para desenvolvimento do controle em linguagem C; “STM32 ST-Link Utility” 

para limpar as variáveis de saída e por fim, “STM-Studio” para obter os gráficos em tempo real. 

A bancada utilizada foi composta de um motor de indução, motor DC para simulação de 

carga e um encoder ligado ao eixo. A comparação entre o PI clássico e o PI complexo foi feita 

para controle do motor de indução trifásico com a utilização do controlador universal de corrente 

(IUFOR), com controle vetorial de velocidade, fluxo e torque. O motor foi acionado através da 

comunicação entre o microcontrolador com o inversor de frequência da ST. O motor foi testado 

através de partida e reversão de velocidade, a vazio. A simulação foi feita com o motor operando 

em estrela e com 300 V no barramento do inversor de frequência, com velocidade de referência 

ajustada em 60 rad.ele/s e com uma reversão de velocidade de 2 segundos. 

Como conclusão, pode-se afirmar que a implementação do controle IUFOR utilizado duas 

abordagens diferentes para os controladores PI foi bem-sucedida. Esta mesma aplicação pode ser 

aplicada em outros motores da mesma classe através da alteração dos parâmetros. Observou-se 

que os polos e zeros no PI clássico não conseguem cancelar os polos de malha fechada (exceto na 

frequência síncrona). Em frequências muito baixas, o zero do controlador cancela o polo da 

planta, aumentando-se a frequência o polo de malha fechada fica mais lento e se move mais para 

perto do eixo imaginário. Como resultados tem-se: a corrente de eixo direto se manteve constante 

nos dois controladores e apresentou uma melhor resposta no PI complexo; a corrente de 

quadratura se manteve se acordo com a referência; o torque e a corrente de quadratura 

apresentaram a mesma dinâmica; no PI clássico o fluxo estabiliza mais lentamente durante a 

partida e possui um pico maior durante a reversão da velocidade (ao compararmos com o PI 

complexo); a velocidade ficou próxima da referência em ambos os controles (pequeno overshoot 

na partida e na reversão); a tensão de eixo direto possui uma resposta melhor no PI complexo. 
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Figura 1. Bancada experimental. 

 

 
Figura 2. Método de controle. 
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