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O motor de indução trifásico (MIT) é o principal motor utilizado nos setores industriais, devido a 
sua fácil implementação e adaptação, o baixo custo de manutenção e a durabilidade. Por sua versatilidade, 
atua em aplicações de baixa a alta potência. O motor com gaiola de esquilo é principalmente usado nos 
casos de baixas potências, principalmente por conta de ser menor, mais leve e mais barato que a versão 
com bobinas. A utilização vasta deste motor, torna o estudo de seu funcionamento uma necessidade na 
indústria, já que entender o seu comportamento gera mais eficiência e eficácia, nos diferentes tipos de 
aplicações. 

Em seu funcionamento o MIT possui diversos fatores que geram perdas, dos quais citam-se: as 
perdas no enrolamento do estator e do rotor devido ao efeito Joule; as perdas mecânicas, devidas aos 
atritos dos componentes do motor; as perdas por correntes de Foucault (correntes parasitas que ocorrem 
devido ao efeito da corrente induzida nas chapas do motor); as perdas pelo efeito de histerese magnética 
dos materiais magnéticos. Todas essas perdas contribuem para a redução de eficiência do motor, o que 
segundo a bibliografia varia de 70% a 90%. 

As perdas nos enrolamentos do estator são devidas ao aumento da corrente absorvida; pelo aumento 
da resistência, devido ao aumento da temperatura; e pelo efeito pelicular. No enrolamento do rotor, o 
aumento de perdas varia por conta do aumento da resistência do rotor, que varia com a frequência 
utilizada e com o fluxo nos dentes que induz uma corrente que gera perdas. As perdas pelas correntes 
parasitas dependem de vários fatores, entre eles o tamanho das lâminas utilizadas na construção do motor, 
o material utilizado, o volume de material e o fluxo magnético gerado, e a frequência a ser utilizada. As 
perdas por histerese dependem do material utilizado, de sua constante de perda por histerese e da 
frequência utilizada. 

O desenvolvimento de um modelo analítico para o motor de indução leva em consideração os 
parâmetros e características elétricas, magnéticas e mecânicas do motor. Os modelos analíticos 
apresentam a vantagem no que se refere ao cálculo computacional, porém possuem a desvantagem quando 
se consideram fenômenos de difícil determinação. É um método útil para analisar o comportamento de 
máquinas conhecidas e bastante estudas na literatura como o motor de indução trifásico. A ideia básica 
dos modelos analíticos é transformar o motor em um circuito elétrico composto por fontes, resistências e 
indutâncias que caracterizam matematicamente efeitos físicos dos componentes de funcionamento de um 
motor de indução trifásico. 

O trabalho realizado teve como objetivo estudar um modelo analítico, e a partir dele desenvolver 
uma simulação do MIT, para análise de seu desempenho e comparar a análise com resultados encontrados 
na bibliografia. Para isto foi utilizado o software de cálculo numérico MatlabTM 2009. 

Para a realização do modelo analítico, foi escolhido a implementação de um modelo bifásico, sendo 
assim necessário um estudo sobre as transformadas de Park e Clark, que efetuam a transformação de um 
modelo trifásico para um modelo bifásico, onde o referencial pode ser estacionário ou rotórico.  A escolha 
de qual referencial a ser utilizado depende de quais características desejam-se observar. 
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Desenvolveu-se o programa no MatlabTM, após um estudo dos modelos analíticos. O programa foi 
desenvolvido, tanto para o referencial estacionário, quanto para o referencial rotórico. Nas figuras a seguir 
observar-se o resultado das correntes de estator simuladas. 

 
Fig 1:Correntes de Estator no eixo estacionário sem carga (ao lado esquerdo) e com carga (lado direito) 

As Figuras 1 e 2 mostram o comportamento do motor sem carga e com carga nos eixos estacionário 
e rotórico, respectivamente. Os resultados obtidos foram os esperados, com base no estudo realizado. A 
partir de uma alimentação senoidal, as correntes bifásicas no eixo estacionário são oscilatórias em torno de 
um valor médio, já que as correntes variam com o tempo, e o eixo permanece constante (ver Figura 1). Na 
Figura 2, mostra-se as correntes no eixo rotórico, que, ao contrário do caso anterior, permanecem 
constantes, já que as correntes e o eixo têm a mesma velocidade, que varia ao longo do tempo. Em ambos 
os casos foi necessário ao motor um maior tempo para estabilização de seu comportamento, quando 
aplicado uma carga. Isto acontece já que a carga causa um distúrbio ao motor, fazendo com que o motor 
precise de mais tempo e mais ciclos para que ele atingir a condição de regime nominal. 

 

 
Fig 2:Correntes de Estator no eixo rotórico sem carga (ao lado esquerdo) e com carga (lado direito) 

 

 


