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Resumo do trabalho: 

O motor de indução trifásico (MIT) é amplamente utilizada na indústria. O circuito equivalente do MIT 

é essencial em diversas aplicações, como avaliação de desempenho, projeto de malhas de controle de 

torque/velocidade e também na área de diagnóstico de falhas. Este trabalho estabelece uma metodologia 

analítica e não-iterativa para estimar os parâmetros do circuito equivalente da máquina com alta 

precisão, usando apenas dados disponibilizados nos catálogos de fabricantes. A avaliação da precisão da 

metodologia foi realizada utilizando dados de 916 motores de 3 diferentes fabricantes (WEG, Hércules e 

Siemens) para 2 categorias distintas (N e D), com faixas de potência entre 1 e 700 HP. Por meio do 

circuito equivalente estimado, o rendimento e fator de potência para três pontos de operação (50%, 75% 

e 100% de carga nominal) são calculados e comparados com os disponibilizados nos catálogos das 

máquinas. Além disso, foram realizadas também análises estatísticas, que mostraram que a técnica 

proposta supera outras duas metodologias, apresentando erros menores para praticamente todas as 

máquinas. Por fim, dois casos ilustrativos foram apresentados (um para cada categoria de motor) para 

máquinas de 5 HP (Categoria N) e 7,5 HP (Categoria H). Os três circuitos obtidos através dos três 

métodos foram utilizados para estimar as curvas de rendimento e fator de potência dessas máquinas, de 

zero a 120% de potência nominal. Os resultados foram comparados com as curvas de fabricante, 

comprovando a qualidade da abordagem proposta. 
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