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RESUMO 

Os motores elétricos são equipamentos elétricos largamente utilizados em 

diversos processos industriais, sendo responsáveis por uma parcela significativa do 

consumo de energia elétrica dessas indústrias. Ao longo dos últimos anos, os motores 

elétricos têm sofrido diversas melhorias em suas estruturas devido a sua grande 

importância em diversos setores da sociedade, aliada com as pressões por ações mais 

sustentáveis e eficientes, os motores então recebem classes de eficiência de acordo com 

as normas, sendo elas IE0 para motores de baixo rendimento e sem classificação, IE1 para 

motores standard, IE2 para motores de alto rendimento, IE3 para motores premium, IE4 

para motores de classificação super premium e motores classe IE5 estão sendo 

desenvolvidos e aos poucos estão permeando o mercado, o que os levou a atingir 

rendimentos em torno de 96%. No entanto, a presença de certos distúrbios que degradam 

a qualidade da energia elétrica pode afetar nocivamente o funcionamento desse tipo de 

máquina, e, consequentemente, a sua eficiência. Com base nesse contexto, esse trabalho 

buscou avaliar como as tensões harmônicas (especificamente 2º, 3º e 5º harmônicos de 

tensão) impactam no aumento de temperatura da carcaça de motores elétricos classe IE2, 

IE3 e IE4 quando ligado em estrela aterrado utilizando termografia. De forma que o 

distúrbio harmônico é adicionado de em intervalos de 2% até atingir 25% com intervalo de 

10 minutos, após atingir o equilíbrio térmico estipulado em um valor de tempo de 1:10 

horas, sendo capturado uma amostra termográfica ao fim de cada ciclo de 10 minutos. 

Esse trabalho mostrou que as tensões harmônicas podem provocar um aumento 

significativo da temperatura da carcaça dos motores, onde destaca-se o 2º harmônico, 

como o harmônico que mais impacta no aumento da temperatura da carcaça do motor. A 

modelagem por meio de regressão linear  simples é feita para cada motor e distorção 

harmônica e sua intensidade, criando um padrão para o comportamento termográfico de 

cada motor, a criação de mapas do comportamento térmico cara cada motor sob diferente 

níveis de distorção harmônica também é criado. 

Palavras Chaves: Motores elétricos, consumo de energia, sustentável, eficiente, classes 

de eficiência, rendimento, temperatura da carcaça, termografia. 
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ABSTRACT 

Electric motors are electrical equipment widely used in industrial processes, being 

responsible for a location of eletric energy consumption in these industries. Ove of few 

years, electric motors have experience several improvements in their structures due to their 

great importance in various sectors of society allied with pressure for more sustainable 

and efficient actions, the motors then incorporate efficiency classes in accordance with 

the standards , being IE0 for low-efficiency and unrated motors, IE1 for standard motors, 

IE2 for high-efficiency motors, IE3 for premium motors, IE4 for super premium rated 

motors and IE5 class motors are being developed and are gradually permeating the market, 

which led to reach efficiency around 96%. However, the presence of certain disturbances 

that degrade the power quality can adversely affect the operation of this type of machine, 

and, consequently, its efficiency. Based on this context, this work sought to evaluate how 

low frequency harmonic voltages (specifically 2nd, 3rd and 5th harmonic voltage) impact 

on the temperature increase of the frame temperature of class IE2, IE3 and IE4 electric 

motors when connected in a grounded star using thermography. So that the harmful 

disturbance is added at 2% intervals until it reaches 25% with an interval of 10 minutes, 

after reaching the stipulated thermal equilibrium at a time value of 1:10 hours, a 

thermographic sample being captured at the end of each cycle 10 minutes. This work 

showed that, as harmful voltages, they can cause a significant increase in the temperature 

of the motors frame, where the 2nd harmonic stands out. The modeling through simple 

linear regression is done for each motor and harmonic distortion and each intensity, 

creating a patterns for the thermographic behavior of each motor, the creation of maps of 

the thermal behavior of each motor under different levels of harmonic distortion is also 

created. 

Keywords: Electric motors, energy consumption, sustainable, efficient, efficiency 

classes, frame temperature, thermography. 
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1º Capítulo: Introdução 

1.1 Considerações iniciais 

O Brasil tem a maioria do seu consumo energético voltado para a produção de bens 

e serviços se comparado aos países que possuem uma cadeia industrial com maior 

verticalização, segundo (EPE, 2020), sendo que o setor industrial brasileiro corresponde 

a 35,9% do consumo de energia total no país (Figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.1: Distribuição do uso energético por setor. (EPE, 2020) 

 
A robustez, baixo custo de manutenção e aquisição, versatilidade e fácil 

mobilidade tornam o motor elétrico de indução uma atraente opção para a indústria e 

comércio. Essa situação o leva a ser responsável pela maior fatia do consumo de energia 

nas indústrias brasileiras (SEBRAE; 2016), apresentando um consumo de 

aproximadamente 60% de toda a energia elétrica consumida no país (FERREIRA, 2016). 

A Tabela 1.1 mostra o resultado de estudos da distribuição de participação de força motriz 

na indústria nacional e seu consumo. 
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Tabela 1.1: Participação da força motriz na indústria nacional (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2005) 

Setor Total GWh/a Força motriz e refrigeração(%) 

Cimento 3.754 99% 

Ferro-gusa e aço 16.889 84% 

Ferro-ligas 7.659 3% 

Mineração e pelotização 9.292 92% 

Não ferrosos 33.907 30% 

Química 21.612 76% 

Alimentos e bebidas 19.851 81% 

Têxtil 7.776 98% 

Papel e celulose 14.098 95% 

Cerâmica 3.050 90% 

Outros 34.173 70% 

Total 172.061 68% 

 
Levando em consideração os outros processos existentes dentro de uma indústria, 

em (PROCEL, 2007), é mostrado o panorama geral de consumo de energia elétrica médio 

dentro de uma indústria, onde os sistemas motrizes se destacam por consumir em torno de 

68% do consumo de energia elétrica de um indústria (Figura 1.2). 
 

 
 

Figura 1.2: Panorama geral de consumo de energia elétrica no setor industrial 

(PROCEL, 2007) 
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Além disso, (PROCEL, 2007) mostra que a maior parte dos motores elétricos são 

empregados principalmente nos equipamentos relacionados aos processos de fabricação 

de uma indústria, conforme mostrado na Figura 1.3. 
 

 
Figura 1.3: Participação dos motores nos processos internos de uma indústria 

(PROCEL, 2007) 

 

 

Em uma visão mais ampla, essas máquinas motrizes consomem em torno de 30% 

a 45% da energia elétrica produzida em todo planeta, e na união europeia são as cargas 

industriais mais importantes chegando a serem responsáveis por até 70% do consumo de 

eletricidade (BRUNNER, 2010; BRUNNER; WAIDE; JAKOB, 2011; DE ALMEIDA et 

al., 2008b; DE ALMEIDA; FERREIRA; FONG, 2011). 

Para o ano de 2006, (WAIDE; BRUNNER, 2011) fez um estudo no qual mostrou 

que os motores elétricos apresentaram a maior fração de consumo de energia elétrica no 

setor industrial, alcançando em torno de 64% do 4.488 TWh/ano (Tabela 1.2). 

 

Tabela 1.2: Consumo elétrico global de motores por setor (WAIDE; BRUNNER, 

2011) 
 

Setor Consumo 
eletricidade 

(TWh/a) 

Fração do sistema 
de motores elétricos 

(%) 

Fração do sistema 
de fornecimento de 
energia elétrica (%) 

Industrial 4488 64% 69% 

Comercial 1412 20% 38% 

45% 

18% 

15% 

12% 

7% 

3% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Equip. Processo Bombeamento Compressão de processo 

Ventilação Ar comprimido Refrigeração 



4 

4 

 

 

 
 

Residencial 948 13% 22% 

Transporte e 

agricultura 

260 3% 39% 

total 7108 100% 45% 

 

A importância dos sistemas motrizes nos diversos setores da sociedade, 

principalmente o setor industrial, tem contribuído para o surgimento de motores elétricos 

que apresentam elevados níveis de eficiência. Essa situação pode ser observada com a 

evolução dos motores ao longo dos últimos anos, no qual os motores elétricos podem ser 

classificados como IE1 (motor de padrão), IE2 (motor de alto rendimento), IE3 (motor 

premium) e IE4 (motor super premium). A Figura 1.4 exibe o grau de eficiência em 

relação a potência de saída. 

 

 

 
Figura 1.4: Gráfico da eficiência dos motores elétricos (IEC, 2014) 

 

 

Entretanto, em 2017, por volta de 30% da energia elétrica consumida no mundo 

foi proveniente de motores elétricos sem classificação, denominados de IE0, ao passo que 

motores classe IE1 são responsáveis por 40% do consumo no mundo. 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2018). Até 2007, o mercado global era 

dominado pelos motores IE0 porém este cenário começou a mudar em 2008, quando as 

grandes potências econômicas China-EUA-Europa introduziram Mandatory Minimum 

Energy Perfomance Standards (MEPS) para motores elétricos, que estabeleceram que a 

classe de eficiência mínima para novos motores era o IE2. De acordo com a figura 1.5, 

em 2015, motores ineficientes igual ou abaixo da classe IE1 representavam apenas 25% 



5 

5 

 

 

 

a 30% de motores em funcionamento no respectivo ano (BRUNNER; WAIDE; JAKOB, 

2011). Entretanto, estima-se que, até o ano de 2020, US $172,00 milhões serão 

economizados, sendo que entre 2019 e 2030, cerca de 11TWh deixarão de ser consumidos 

por conta do MEPS (EPE, 2019)(Figura 1.5). 

 

 

Figura 1.5: Porcentagem de motores em funcionamento no mundo (DE 

ALMEIDA.;HUGH, 2008) 

De maneira análoga ao resto do mundo, o Brasil, em 2008, estabeleceu os valores 

mínimos de eficiência para os motores elétrico através da portaria de número 553. Além 

disso, em 2013, a norma NBR 17094-1:2018 (ABNT, 2013) estabeleceu os valores 

mínimos de rendimento para os motores IE2 e IE3, permitindo a comercialização, 

fabricação e importação de motores com classe igual ou acima da IE2. De acordo com a 

Figura 1.6: Normas para utilização de classes mínimas por países. (INTERNATIONAL 

ENERGY AGENCY, 2018) Figura 1.6, é possível observar que os Estados Unidos e a 

Europa já estabeleceram que a classe IE3 como a classe de eficiência mínima para 

fabricação e comercialização de motores elétricos. 
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Figura 1.6: Normas para utilização de classes mínimas por países. 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2018) 

 
No entanto, esse cenário mudou em 2017 devido a portaria interministerial Nº 1, 

de 29 de junho 2017(BRASIL, 2017), estabeleceu que, a partir de 2019, a nova classe 

para rendimento mínimo de motores no Brasil deve ser IE3, incluindo os motores de 0,16 

cv a 500 cv com 2 a 8 polos. 

Essas diferentes classes de motores elétricos têm apresentado rendimento cada vez 

maiores, atingindo valores em torno de 96 %, conforme mostrado na Figura 1.7. Esse 

aumento na eficiência dessas máquinas é reflexo das mudanças estruturais ocorridas nos 

projetos de motores elétricos como, por exemplo: aumento da quantidade de cobre dos 

enrolamentos, melhor tratamento do núcleo ferromagnéticos desses motores, redução do 

peso, redução do atrito nos mancais, diminuição da resistência elétrica, o emprego de 

materiais mais nobres e melhorias na ventilação e outros. 
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Figura 1.7: Eficiencia de diferentes classes de motores (DE ALMEIDA; 

FERREIRA; FONG, 2011) 

 

Embora os rendimentos dos motores elétricos tenham aumentado de forma 

significativa ao longo dos últimos anos, é importante avaliar como a distorção harmônica 

pode afetar o comportamento térmico desse tipo de máquina elétrica, e, 

consequentemente, o seu rendimento, haja vista que a proliferação da eletrônica de 

potência contribuir com o aumento da injeção desse tipo de distúrbio nas redes elétrica. 

Nesse contexto, a presente dissertação apresenta o resultado de um trabalho 

desenvolvido que buscou avaliar como a distorção harmônica influencia no 

comportamento térmico de motores elétricos IE2, IE3 e IE4 por meio da análise 

termográfica da carcaça dos motores e modelos estatísticos de regressão. 

 
1.2 Revisão bibliográfica 

 
Os motores elétricos de indução são máquinas elétricas que buscam converter a 

energia elétrica em energia mecânica, sendo os motores elétricos de indução trifásicos 

gaiola de esquilo os mais usados e produzidos (DE ALMEIDA et al., 2008a). 

Por terem a importância elevada e serem suscetíveis a vários tipos de faltas, sejam 

elas mecânicas ou elétricas vários métodos para diagnosticar uma possível falta em 

qualquer estágio de operação de motores elétricos como partida e em regime, são criados 
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levando em consideração indicadores básicos como frequência, tensão, corrente e seus 

derivados como potência (ROMERO-TRONCOSO et al., 2016; SINGH et al., 2016) e 

métodos que se utilizam de técnicas mais refinadas como Naive Bayes, K-Nearest 

Neighbor, redes neurais artificiais, árvores de decisão etc. (CUNHA PALÁCIOS et al., 

2015). 

Estudos feitos com diferentes classes de motores elétricos de indução disponíveis 

no mercado (IE2, IE3 e IE4) para investigar a diferença do comportamento para corrente 

de partida, impedância de rotor bloqueado, assinatura termográfica e tolerância a 

sobrecarga, mostrou que existe diferenças significativas para motores de diferentes classes 

de eficiência (FERREIRA et al., 2015). 

Os efeitos dos harmônicos em motores elétricos são estudados de forma a 

melhorar o desempenho, projeto e eficiência de cada motor, segundo (LIANG, 2003; 

LING; LUY, 2006) os motores elétricos de indução são afetados principalmente por dois 

tipos de componentes harmônicas, os harmônicos de espaço e os harmônicos de tempo, 

ambos afetam na temperatura do motor. Os harmônicos de espaço estão ligados a 

construção física dos motores e podem ter grande impacto na partida e aceleração dos 

motores, já os harmônicos de tempo são originarias da rede elétrica, ou seja, estão 

contidas na forma de onda de alimentação dos motores. 

Dessa forma (PEDRA; SAINZ; CÓRCOLES, 2006) modelam os harmônicos 

balanceados e não balanceados presentes em diferentes motores de indução de produção 

americana e europeia através da modelagem do circuito equivalente, é possível analisar o 

comportamento dos motores sob os efeitos dos harmônicos em suas barras e rotor. 

Em um cenário real dificilmente ocorre eventos nocivos de maneira isolada, ou 

seja, somente harmônicos, somente desbalanceamento de tensão e vibração, dessa forma 

(DONOLO et al., 2016) conduz em seu artigo um estudo para tal indeterminação e 

esclarece que mesmo valores aceitáveis de tensão desbalanceada e distorções harmônicas 

ao serem combinadas provocam níveis críticos de vibrações. 

Uma forma de reduzir os efeitos dos harmônicos em drives de motores de indução 

é usar o método de injeção de harmônico, como mostrado por (SALUNKHE; SAPKAL, 

2016), de acordo com o autor é possível eliminar o harmônico de terceira ordem e reduzir 

de forma significativa o 5º, 7º, 9º e 11º harmônico. Em 2018 (SIVAKUMAR; MUTHU 

SELVAN, 2018) propõe o uso de redes neurais artificiais em conjunto com filtro ativo 

shunt para reduzir as correntes harmônicas e ondulações no torque e dessa forma melhorar 

e performance do conjunto. 
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É possível eliminar harmônicos de ordens baixas até 19º não usando 

transformadores duplos para mitigar o 5º e o 7º harmônico, por meio de algoritmos 

genéticos e programação evolucionaria em um sistema com conversor de seis pulsos 

como mostra (JEGATHESAN; JEROME, 2011; TAHERI, 2016) em seu artigo. Em 

(ABDOLLAHI, 2015) o autor compara os benefícios da troca de conversores de seis 

pulsos por conversores de trinta e seis pulsos, e por ser de fácil substituição quanto a 

estrutura já existente e ter uma eficácia superior é recomenda a substituição. 

Como será visto no capítulo sobre motores, a ventilação é parte importante do 

projeto de um motor elétrico, e com o aumento do valor da matéria prima para a 

fabricação do corpo do motor, assim como, a proposta de redução de tamanho de motores 

elétricos, é preciso aprimorar o sistema de arrefecimento para evitar a redução da vida 

útil, pois há um aumento de temperatura natural inerente ao funcionamento do motor 

elétrico de indução variante de acordo com a carga imposta ao eixo. As fontes de calor 

que aquecem a carcaça do motor são devidas as perdas principalmente no cobre do estator 

e do rotor (JEBASEELI, 2017; RAJAGOPAL; SEETHARAMU; 

ASHWATHNARAYANA, 1998). 

O aumento da temperatura causa perda de desempenho em todas as maquinas 

elétricas e são responsáveis por 30% das falhas em motores elétricos, a cada aumento de 

10°C reduz a vida útil dos motores em até 50% (JEBASEELI; PARAMASIVAM, 2013, 

2015), nos motores de indução as perdas motoras são devidas ao aumento na temperatura 

do enrolamento e com isso a corrente no estator reduz, quando a temperatura do estator 

chega a níveis críticos ocorre também a deterioração do isolamento, consumo de energia 

eletrica eleva, ocorre redução na velocidade por conta do escorregamento que incrementa 

e com isso a eficiência do motor decai.(KHALIFA et al., 2009; LI et al., 2011). 

Motores elétricos de indução de diferentes classes, são afetados pelo aumento de 

temperatura, seja causado por sua operação normal e/ou demais eventos como rotor 

bloqueado, harmônicos, entre outros eventos de distorção de forma diferentes, onde motores 

de classes mais eficientes tendem a ter sua operação com temperaturas mais baixas mesmo 

sob eventos que causam o aumento de temperatura (HALPIN, 2005) 

 
1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos das tensões harmônicas de 2ª, 3ª e 5ª 

ordens separadamente na temperatura da carcaça dos motores elétricos de alto rendimento 
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(IR2), premium (IR3) e super premium (IR4) quando conectados na ligação Y por meio 

da criação de modelos estatísticos utilizando a análise de regressão e termografia. 

1.3.2  Objetivo especifico 

• Testes com motores elétricos de classe IR2, IR3 e IR4 sob influência de distorções 

harmônicas; 

• Modelagem por meio de regressão linear simples os eventos de distorções 

harmônicas nos motores; 

• Criação de mapas de comportamento termográfico para os eventos. 

 
1.4 Estrutura da dissertação 

Essa dissertação é constituída de forma a fundamentar os conhecimentos básicos 

e aprofunda-se gradativamente de maneira que pesquisadores com pouco conhecimento 

na área proposta consigam compreender os conhecimentos contidos nesse trabalho. 

No capítulo 1, é apresentado uma introdução sobre o trabalho contendo uma 

amostra sobre o uso dos motores em âmbito global e nacional, consumo de energia 

eletrica e aplicação dessas máquinas. Ainda no 1º capítulo é mostrado a jornada dos 

estudos que foram desenvolvidos de forma a reverenciar desde os trabalhos pioneiros até 

os mais recentes. 

No capítulo 2, são apresentados fundamentos necessários para a compreensão dos 

efeitos das distorções harmônicas nos motores elétricos, abordando as principais 

definições e fundamentos a respeito das distorções harmônicas e dos motores elétricos. 

No capítulo 3, faz-se a abordagem matemática utilizada para a criação e avaliação 

dos modelos que são usados para explicar os efeitos das componentes harmônicas nas 

diversas tecnologias dos motores elétricos utilizados. 

O capítulo 4 é responsável por apresentar a metodologia e os resultados obtidos 

de acordo com os testes e o emprego das técnicas estatísticas para cada amostra obtida 

nos motores IE2, IE3 e IE4. 

E no capítulo 5, são apresentadas as considerações finais relacionadas aos 

resultados obtidos com trabalho desenvolvido ao longo dessa dissertação. 
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2º Capítulo: Harmônicos em Motores Elétricos 

 
2.1 Introdução 

Ao longo dos últimos anos, a crescente proliferação de equipamentos baseados na 

eletrônica de potência tem contribuído significativamente com o aumento da injeção de 

correntes harmônicas nas redes elétricas. Por sua vez, essas correntes harmônicas podem 

gerar distorções na forma de onda da tensão, e, consequentemente, um conjunto de efeitos 

nocivos aos diversos equipamentos eletroeletrônicos, como, aquecimento de condutores, 

sobretensões, sobrecarga de neutros e outros. 

Nesse capítulo, são apresentados os principais fundamentos relacionados as 

distorções harmônicas em motores elétricos, abordando o conceito de harmônicos, as 

principais causas, o princípio de funcionamento dos motores elétricos assíncronos e os 

efeitos dos harmônicos na operação dos motores. 

 
2.2 Distorções Harmônicas 

A distorção harmônica é um tipo de distúrbio que causa uma distorção na forma 

de onda da tensão e da corrente de uma rede elétrica. Essa distorção se deve 

principalmente pela presença de componentes senoidais que possuem uma frequência 

múltipla inteira da frequência fundamental denominada de harmônicos. 

Antigamente as principais fontes das distorções harmônicas era devido a não 

linearidade de carga dos dispositivos eletromagnéticos saturados convencionais, como 

transformadores e motores elétricos, atualmente com o desenvolvimento dos conversores 

estativos, as principais fontes de harmônicos na rede são as cargas  não lineares de 

transformadores, sistemas motrizes, dispositivos a arco e eletrônica de potencia baseada 

em semicondutores, inversores, reatores a tiristores e controladores de fase. 

Os harmônicos podem ser determinados por meio de uma técnica matemática 

conhecida como série de Fourier, que permite representar um sinal que possui uma forma 

onda não senoidal periódica numa soma de sinais senoidais com frequência múltipla 

inteira da fundamental. Dessa forma, cada termo da série de Fourier é uma componente 

harmônica, caracterizada pelo seu módulo e ângulo de fase. A equação (2.1)mostra a 

decomposição de um sinal em suas componentes harmônicas por meio da séria de Fourier. 

 
𝑛 

x(t) = XDC + ∑ 𝑋ℎ cos (ℎ𝜔 𝑡 + 𝜃 ) 
𝑟𝑚𝑠 0 ℎ 

ℎ=1 

(2.1) 
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𝑟𝑚𝑠 

Onde: 𝜔0 é a frequência fundamental; 

ℎ é a ordem harmônica; 

XDC é a componente DC do sinal; 

𝑋ℎ é o valor RMS do harmônico h; 

𝜃ℎ é o ângulo de fase do harmônico h. 

 

Em sistemas equilibrados, os harmônicos apresentam características semelhantes 

com as componentes simétricas, ou seja, os harmônicos são caracterizados como 

componentes de sequência positiva, negativa e zero (MOHAMMAD A. S. MASOUM; 

EWALD F. FUCHS, 2015). Dessa forma, os harmônicos de sequência positiva possuem 

uma sequência de fase semelhante ao da componente fundamental, enquanto que os 

harmônicos de sequência negativa apresentam uma sequência de fase diferente da 

componente fundamental. A Tabela 2.1 classifica os harmônicos conforme a sua 

sequência de fase. 

Tabela 2.1: Sequência dos harmônicos 
 

Sequência positiva Sequência negativa Sequência zero 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 

13 14 15 

16 17 18 

 
O grau de distorção da forma de onda da tensão e da corrente de uma rede elétrica 

pode ser determinado por meio de um indicador chamado de taxa de distorção harmônica 

total (THD), definido como a razão da raiz quadrada da soma dos quadrados das 

componentes harmônicos pela componente fundamental, confirme pode ser visto na 

equação (2.2). 

 

 
√ ∑∞  (𝑥ℎ)2 

𝑇𝐻𝐷 = ℎ=2  
𝑥(1) 

(2.2) 

 

Onde: 𝑥ℎ é o valor RMs da componente harmônica (tensão ou corrente) de ordem h 

 
Além disso, existe também um indicador denominado de taxa de distorção 

harmônica individual (DIT) que calcula o grau de distorção de cada harmônico 

separadamente, conforme mostrado na equação (2.3). 
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𝑥h 
DITh% = 

𝑥 
𝑥100 
𝑖 

(2.3) 

 

Existem normas nacionais e internacionais que estabelecem procedimentos de 

medição e valores de referência relacionadas com o problema da distorção harmônica, 

como, por exemplo, a norma IEEE 519-1992, que estabelece limites aceitáveis de 

distorção harmônica de tensão e de corrente para redes elétricas. A Tabela 2.2 apresenta 

os limites de distorção harmônica total e individual de tensão para redes elétricas. 

 
Tabela 2.2- IEEE519-1992 limites para harmônicos de tensão (IEEE STANDARD 

519-1992, 1992) 
 

Tensão no Ponto de 

acoplamento comum 

(PAC) 

DIT (%) THD (%) 

69kV and below 3,0 5,0 

69,001kV through 161kV 1,5 2,5 

161,001kV and above 1,0 1,5 

 
No Brasil, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou os 

Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica (PRODIST), no qual o módulo 8 

estabelece os valores de referência relacionado aos fenômenos de qualidade de energia 

elétrica. No entanto, é importante ressaltar que o módulo 8 do PRODIST não fornece 

valores de referência de distorção harmônica de corrente. 

No módulo do 8 do PRODIST, deve ser calculado o percentil de 95% da taxa de 

distorção harmônica total de tensão, conforme mostrado na Tabela 2.3, considerando 

1.008 amostras de leitura validas, que devem ser obtidas em intervalos consecutivos. 

 
 

Tabela 2.3 - Limites das distorções harmônicas totais (em % da tensão 

fundamental).( ANEEL, 2021) 
 

Indicador Vn ≤ 1,0kV 1,0kV < Vn < 69kV 69kV ≤ Vn <230kV 

DTT95% 10,0% 8,0% 5,0% 

DTTp95% 2,5% 2,0% 1,0% 

DTTi95% 7,5% 6,0% 4,0% 

DTT3 95% 6,5% 5,0% 3,0% 

 

Onde: 

DTT95% é o valor do indicador DTT% que foi superado em apenas 5 % das 1008 

leituras válidas. 

DTTp95% é valor do indicador DTTP% que foi superado em apenas 5 % das 1008 

leituras válidas. 
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DTTi95% é o valor do indicador DTTI% que foi superado em apenas 5 % das 

1008 leituras válidas. 

DTT3 95% é o valor do indicador DTT3% que foi superado em apenas 5 % das 

1008 leituras válidas. 

 
2.2.1 Fontes de Harmônicos 

A não linearidade existente entre tensão e corrente em alguns dispositivos geram 

correntes harmônicas que, quando injetadas na rede elétrica, provocam distorções na 

forma de tensão. Essas cargas podem ser classificadas em três categorias de acordo com 

a natureza do conteúdo harmônico gerado pelas mesmas. 

• Categoria 1 é composta de cargas cuja características operativas se baseiam em 

arco voltaico como: fornos a arco, máquinas de solda, iluminação fluorescente, e 

outros. Deve-se ressaltar que a natureza da distorção harmônica da corrente é 

oriunda da não linearidade do arco; 

•  Categoria 2 é composta de equipamentos com núcleo magnético saturado como 

reatores e transformadores de núcleo saturado. A natureza da distorção harmônica 

da corrente é oriunda da não linearidade do núcleo magnético; 

• Categoria 3 é composta de equipamentos eletrônicos como conversos estáticos, 

computadores, fornos microondas, lâmpadas compactas fluorescentes, UPS, no- 

breaks, e outros. A distorção harmônica da corrente é oriunda da não linearidade 

de componentes eletrônicos como diodos, transistores e outros. 

 
 

2.2.2 Efeitos das distorções Harmônicas 

A presença de tensões e correntes harmônicas nos sistemas elétricos tem 

ocasionado um conjunto de efeitos nocivos aos diversos equipamentos de uma rede 

elétrica como, por exemplo, a redução da vida útil, perdas adicionais e a queima desses 

equipamentos. Essas componentes harmônicas podem causar prejuízos inclusive na 

economia de uma indústria tendo em vista que os dispositivos elétricos e eletrônicos 

presentes nas indústrias apresentam grande sensibilidade a esses distúrbios. 

Nas máquinas rotativas, os harmônicos são responsáveis pelo surgimento de 

torques parasitas contrários à direção de movimento do rotor em virtude da presença de 
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harmônicos de sequência negativa. Além disso, os harmônicos provocam deformações 

elásticas, vibrações, aquecimentos das bobinas e reduzem a eficiência da máquina. 

Nos transformadores, as perdas por correntes parasitas aumentam com o quadrado 

da ordem harmônica, e, portanto, provocando uma redução da sua vida útil. Além disso, 

há também as perdas provenientes dos harmônicos de sequência zero, que ficam presos 

nos enrolamentos ligados em delta, provocando aquecimentos nesses enrolamentos. 

No condutor do neutro das instalações elétricas, há uma sobrecarga e perdas 

adicionais por efeito joule, uma vez que as correntes harmônicas de sequência zero das 

fases A, B e C se somam neste condutor. A figura 2.17 mostra a corrente de neutro devido 

à corrente do 3º harmônico das fases A, B e C. 

 

2.3 Motores Elétricos Assíncronos 

2.3.1 Princípio de Funcionamento 

 

 
Os motores elétricos assíncronos são máquinas elétricas que convertem a energia 

elétrica em energia mecânica, sendo que a frequência de rotação do seu eixo não está em 

sincronia com frequência da rede elétrica. 

Para que ocorra conversão de energia elétrica em máquinas elétricas é preciso 

haver presença de campo magnético, por exemplo um condutor de corrente imerso em 

um campo magnético, terá uma força induzida, sendo esse o próprio fundamento do 

funcionamento de um motor. 

Esta conversão de energia eletrica, segundo (UMANS, 2014), ocorre por causa do 

material ferromagnético empregados na construção física das maquinas, estes dão forma e 

direção para o campo magnético. 

 

 
 

∮  𝐻𝑑𝑙 = ∫   𝐽. 𝑑𝑎 
𝑐 𝑠 

(2.4) 

 

 
 

∮ 𝐵. 𝑑𝑎 = 0 
𝑠 

(2.5) 

A equação 2.4, também é conhecida como lei de Ampère, de maneira simples essa 

equação descreve que a integral de linha de uma componente que está tangencial 2.5, a 

intensidade do campo magnético H, onde H é medido em Ampère-espira (A.e) metro, em um corpo 

C vai ser igual a corrente total que circula na superfície S delimitada pelo corpo C, e H  tem sua 

origem em J, ou seja, na densidade de corrente. 
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Figura 2.1: Componentes do fluxo eletromagnético. (BIM, 2012) 

 

 

Como falado anteriormente a equação (2.5). trata o fluxo magnético B como se não 

houvesse entrada e nem saída liquida do fluxo em uma determinada superfície do corpo. 

Dessa forma as equações (2.4) e (2.5) descrevem somente o comportamento instantâneo 

das correntes, logo se a fonte variar no tempo o campo magnético também variará. 

Para exemplificar um circuito magnético usaremos a Figura 2.2 composto por um 

núcleo ferromagnético com a permeabilidade elevada, perceba que permeabilidade 

magnética pode ser comparada analogamente e inversamente com a resistência em 

circuitos elétricos, ou seja, quanto mais elevada a permeabilidade o seu equivalente em 

circuitos elétricos tende a diminuir. 

 

 

 

 

Figura 2.2: Circuito magnético simplificado,(UMANS, 2014) 

 

O núcleo deste circuito tem seção constante o que resulta em uma densidade de 

fluxo magnético também constante, devido a sua alta permeabilidade o fluxo estará quase 

inteiramente contido no corpo e as linhas de fluxo formam laços fechados que estão 

interligados com o enrolamento de espiras. 

A força magnetomotriz (FMM) ℱ que atua no circuito eletromagnético é o produto 

entre o número de espiras e a corrente. O fluxo magnético liquido 𝜙 que passa por uma 
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seção superficial do corpo S é a integral de superfície da componente normal B, conforme 

equação (2.6), a unidade de 𝜙 é weber. 

 

𝜙 = ∫ 𝐵. 𝑑𝑎 
𝑠 

(2.6) 

 
Na literatura é comumente assumido que a densidade do fluxo magnético é 

uniforme, conforme a lei de Gauss dos campos magnéticos, logo a equação (2.6) pode ser 

reescrita como equação (2.7) 

ϕc = 𝐵𝑐𝐴𝑐 (2.7) 

Onde: 

𝜙𝑐=Fluxo no núcleo 

𝐵𝑐 = Densidade do fluxo no núcleo 

𝐴𝑐=Área da seção reta do núcleo 

O vetor H que condiz com magnitude da intensidade do campo magnético no 

núcleo devido a corrente circulante no circuito magnético é dado por (2.8) 

H = Ni/ln (2.8) 

 
A FMM atuante em um circuito magnético como o apresentado na fig. e a 

intensidade de um campo magnético é dado pela equação 2.9 

 
ℱ = 𝑁𝑖 = ∮ 𝐻𝑑𝑙 (2.9) 

 

Desta forma qualquer linha de fluxo magnético contido no circuito magnético tem 

seu comprimento delimitado ao próprio corpo do núcleo, ou seja, o seu comprimento 

médio 𝑙𝑐, pode-se reescrever a equação (2.9) como um produto escalar 𝐻𝑐𝑙𝑐. Logo a 

relação entre FMM e intensidade do campo magnético pode ser reescrita como (2.10). 

ℱ = 𝑁𝑖 = 𝐻𝑐𝑙𝑐 (2.10) 

 
Onde: 

𝐻𝑐= modulo médio de H no núcleo 

H então é a intensidade do campo magnético e B é a densidade do fluxo magnético 

que depende do material e consequentemente da sua permeabilidade. Essa relação é dada 

conforme a equação (2.11), perceba que B depende de H que em outras palavras é o 

esforço que a corrente faz para produzir o campo magnético, e 𝜇 que é a facilidade para 

que se estabeleça um campo magnético em um determinado material. 

 
 

𝐵 = 𝜇𝐻 (2.11) 

 

A unidade para permeabilidade é dada por henry por metro e a unidade de 
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densidade é dada por weber por metro quadrado ou Tesla. 

A permeabilidade magnética do vácuo é chamada de 𝜇0 e tem seu valor em 𝜇0 = 

4𝜋. 10−7H/m para qualquer outro material se calcula a permeabilidade relativa dada pela 

equação (2.12). Segundo (CHAPMAN, 2013; UMANS, 2014) esse valor varia de 2000 a 

6000 para os aços utilizados nas maquinas modernas e pode chegar a um valor de até 

80000. 

𝜇    
μr = 

𝜇
 
0 

(2.12) 

 
Em dispositivos que contenham em seu circuito magnético entreferro de ar, como 

é o caso de motores abordados nessa dissertação, este gap necessita ser menor que o as 

faces adjacentes do corpo do núcleo para que o fluxo magnético 𝜙𝑐 flua pelo caminho do 

núcleo, caso o gap seja consideravelmente grande o fluxo sofre um sprayamento das 

linhas de fluxo Figura 2.3. 

 
 

Figura 2.3: Efeito de sprayamento das linhas de fluxo do campo magnético 

(CHAPMAN, 2013) 

Caso o entreferro seja pequeno em relação núcleo tal qual permita a análise, esta 

análise é feita assumindo que existe dois componentes em serie no qual ambos conduzem 

o mesmo fluxo 𝜙, logo vem (2.13). 

ℱ = 𝐻𝑐𝑙𝑐 + 𝐻𝑔𝑔 (2.13) 

Onde a parcela da FMM 𝐻𝑐𝑙𝑐 é usada para produzir o campo no núcleo e a parcela 

𝐻𝑔𝑔 é usada para produzir campo no entreferro. Usando a equação (2.11) em (2.13) 

obtemos(0.14) 

 
 

𝐵𝑐 𝐵𝑔 
ℱ = 𝑙𝑐 + 𝑔 

𝜇 𝜇0 
(2.14) 

 

Que pode ser reescrita evidenciando o fluxo 𝜙 como(2.15): 
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𝑙𝑐 𝑔 
ℱ = 𝜙 ( + ) 

𝜇𝐴𝑐 𝜇0𝐴𝑔 
(2.15) 

 

 

A relutância em um circuito magnético pode ser demonstrada por meio de (2.15) 

como os elementos que multiplicam o fluxo 𝜙, visto em e: 

 
 

ℛ𝑐 
  𝑙𝑐   

= 
𝜇𝐴𝑐 
𝑔 

 
(2.16) 

ℛ𝑔 = 
𝜇

 
𝐴𝑔 

(2.17
0 
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ℱ = 𝜙(ℛ𝑐 + ℛ𝑔) (2.18) 

Onde: 

ℛ𝑐 = relutância do núcleo 

ℛ𝑔= relutância do entreferro 

Isolando o fluxo 𝜙 vem: 

ℱ 
ϕ = 

ℛ𝑐 + ℛ𝑔 
(2.19) 

A equação (2.19) pode ser comparada com a equação (2.20) e desta forma 

podemos fazer a conexão comparativa direta entre circuitos magnéticos e circuitos 

elétricos, a Figura 2.4 mostra como fica os dois circuitos 

𝑉 
𝐼 = 

𝑅1 + 𝑅2 
(2.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.4: Comparação entre o circuito elétrico e o circuito magnético 

 

 

Qualquer circuito magnético pode ser calculado através da relutância total ℛ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

dado pela equação (2.21) 

 

ℱ 
ϕ = 

ℛ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
(2.21) 

 
 

Para ℛ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 em serie e em paralelo são usadas as equações(2.22) e (2.23) 

respectivamente. 

 

ℛ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℛ1 + ℛ2 + ⋯ + ℛ𝑛 (2.22) 
1 1 1 

ℛ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 
ℛ   

+ 
ℛ   

+ ⋯ + 
ℛ

 
1 2 𝑛 

(2.23) 

 
 

A permeância de modo simples é ao contrário de relutância e é dado pela 

equação(2.24) 
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1 
𝒫𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 

ℛ 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

(2.24) 

 
 

Como os circuitos magnéticos podem diversos elementos em serie e em paralelo 

dessa forma com a equação 2.24, podemos generalizar, resultando na equação(2.25) 

 
ℱ = ∮ 𝐻𝑑𝑙 = ∑ ℱ𝑘 = ∑ 𝐻𝑘𝑙𝑘 

𝑘 𝑘 

(2.25) 

 
 

Onde ℱ𝑘 = 𝐻𝑘𝑙𝑘 em analogia com a lei de Kirchhoff esta é a queda de FMM no k-

esimo elemento, logo temos (2.26) 

 

V = ∑ 𝐻𝑘𝑙𝑘 
𝑘 

(2.26) 

Onde V é a queda de tensão que faz o esforço para que uma corrente I flua por um 

circuito elétrico de malha 𝐻𝑘𝑖𝑘, no k-esimo elemento daquele laço. Já para a equação de 

corrente de Kirchhoff vem (2.27) que afirma que a soma das correntes que entram em um 

nó no circuito é zero, de forma semelhante temos (2.28) que afirma que o fluxo que entram 

em um nó do circuito magnético também será zero 

 

∑ 𝑖𝑛 = 0 
𝑛 

(2.27) 

∑ 𝜙𝑛 = 0 
𝑛 

(2.28) 

 
2.4 Materiais Ferromagnéticos 

Os materiais ferromagnéticos usados em maquinas elétricas fazem parte do 

aspecto construtivo e dessa forma acabam por desempenhar um papel de extrema 

importância para a conversão de energia eletromecânica, esses materiais por meio da 

reorganização de seus elétrons podem promover elevação na densidade do fluxo 

magnético com baixos níveis de força magnetizantes. 

Como apresentado anteriormente os materiais ferromagnéticos também dão forma 

ao campo magnético. Normalmente também chamado de ferro esses materiais são 

compostos pelo próprio elemento ferro e de suas ligas metálicas adicionados de materiais 

como o cobalto, níquel, tungstênio, alumínio e outros metais. 

De forma elementar nesses materiais existem regiões com momentos magnéticos 

(Figura 2.5) aleatórios ou momento magnético liquido, fazendo com que o fluxo 
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magnético resultante nesse material seja igual a zero, em outras palavras, o material não 

está magnetizado nesse momento. 

 

Figura 2.5:Orientação dos momentos magnéticos (VUKOSAVIC, 2013) 

 

 

Se em um determinado momento uma força magnetizante for aplicada 

externamente ao material, as regiões com os momentos organizados de forma 

aleatoriamente começarão a se alinhar com o campo magnético, dessa forma os momentos 

magnéticos exercem interação com o campo somando-se ao próprio campo aplicado, essa 

soma produz alguns efeitos, aumentando a densidade do fluxo e a permeabilidade efetiva. 

Quando os momentos magnéticos então interagindo com o campo magnético aumentando 

a sua densidade é chamado de região insaturada, porem essa interação continua 

somente até todos os momentos magnéticos da região estarem alinhados com o campo, 

nesse momento a densidade do fluxo magnético deixa de incrementar, pois o 

material ferro magnético está saturado. 

 
 

2.5 Perdas no Material Ferromagnético 

Se uma corrente alternada for aplicada ao enrolamento de um núcleo de material 

ferromagnético, e este núcleo não ter sido submetido a qualquer força magnetizadora 

anteriormente e que o fluxo no núcleo seja inicialmente zero para melhor visualização do 

trajeto do fluxo no núcleo, temos que quando a corrente começa a ser acrescida o fluxo 

magnético passa do ponto a para o ponto b (Figura 2.6), ou seja, o caminho ab. Por outro 

lado, quando a corrente diminui tendendo a zero, o fluxo magnético não percorre o 
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caminho inverso, pois os domínios magnéticos precisam de energia para se reordenar de 

forma aleatória novamente, logo o caminho percorrido é o bcd, quando a corrente volta a 

crescer novamente o fluxo faz o caminho deb. 

 

 

Figura 2.6: Laço de histerese (CHAPMAN, 2013) 

2.5.1 Histerese 
 

 

 

A energia necessária para realinhar os domínios do ferro a cada ciclo da corrente 

alternada aplicada ao núcleo é chamada de perda por histerese, logo a área que o laço de 

histerese ocupa na Figura 2.6 é diretamente proporcional a energia gasta na perda por 

histerese em cada ciclo. 

Fluxo residual 𝜙𝑟𝑒𝑠 ocorre quando uma FMM, é aplicada ao enrolamento do 

núcleo e retirada, o fluxo no núcleo percorre o caminho abc, não chegando a zero, para 

que o fluxo possa voltar ao ponto zero é necessário impor uma FMM, conhecida como 

força magnetromotriz coercitiva ℱ𝑐, que deve ser aplicado no sentido oposto. O fenômeno 

fluxo residual é aplicado para produção de imãs permanentes. 

 
2.5.2 Correntes Parasitas 

 

 
Ao ser percorrido por um fluxo variável no tempo o núcleo ferromagnético vai ter 

uma tensão induzida em seu interior, logo uma corrente fluíra dentro deste mesmo núcleo 

em formato de vórtices, também conhecida como correntes parasitas e correntes de 

Foucault. Essas correntes dissipam energia em forma de calor de modo a aumentar as 

perdas no ferro do núcleo. 
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Essa energia dissipada está ligada as dimensões do vórtice e da resistividade do 

material, onde essas variáveis são inversamente proporcionais, quanto maior a dimensão 

dos vórtices maior será a perda, e quando maior a resistência, menor são as perdas. 

É possível mitigar esse fenômeno de duas principais formas, a primeira é a adoção 

de lâmina finas para compor o corpo do núcleo ferromagnético isoladas entre si por uma 

fina camada de resina a fim de diminuir as dimensões dos vórtices dentro do material, 

onde quanto mais fina a lâmina melhor Figura 2.7. A segunda forma é aumentando a 

resistividade do material do núcleo com a adição de impurezas no material, o mais comum 

é a adição de silício, desta forma as correntes e as perdas 𝐼2𝑅 serão menores. 

Em muitos casos as duas abordagens são utilizadas para melhor mitigação do 

efeito das correntes parasitas, chegando ao patamar de serem inferiores as perdas por 

histerese no núcleo. 

 

 
 

Figura 2.7: Laminação do núcleo ferromagnético (VUKOSAVIC, 2013) 

 

 

2.6 Imãs Permanentes 

 
 

Os materiais ferromagnéticos são divididos em dois grupos, os materiais moles e 

os materiais duros, na pratica o que difere um grupo de material do outro são suas 

coercividades 𝐻𝑐. De maneira simples a coercividade corresponde a magnitude de FMM 

necessária para reduzir a densidade do fluxo para o patamar zero, logo quanto menor a 

coercividade do material, mais fácil será desmagnetiza-lo de sua magnetização 

remanescente. 
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Quando um circuito magnético consegue produzir fluxo mesmo não sendo 

excitado exteriormente, como a passagem de corrente pelos enrolamentos por exemplo, 

este fenômeno é chamado de magnetização remanescente. 

Uma forma de medir o desempenho de um imã permanente qualquer é o produto 

(𝐵. 𝐻)𝑀𝑎𝑥 chamado de produto energético máximo, isso resultara no menor volume de 

material ferromagnético demandado no corpo no núcleo para a produção de uma 

densidade de fluxo no entreferro. Logo temos a equação (2.29) 

 
 

𝑉𝑜𝑙𝑚𝑎𝑔 
𝐵2 = 𝜇  ( ) (−𝐻 𝐵   ) 𝑔 0     𝑉𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 

𝑚  𝑚
 

(2.29) 

 

Onde 𝑉𝑜𝑙𝑚𝑎𝑔 é o volume do imã e 𝑉𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜 é o volume do entreferro, 

resolvendo (2.29) vem : 

 
 

𝑉𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝐵
2

 
Vol = 

𝑔
 

mag 𝜇0(−𝐻𝑚𝐵𝑚) 
(2.30) 

 

A equação (2.30) indica que é possível minimizar o volume do imã para produzir 

uma certa quantidade de fluxo, basta o mesmo operar onde ocorre o valor do produto 𝐵 − 

𝐻, 𝐻𝑚𝐵𝑚, logo quanto maior o valor do máximo produto energético menor poderá ser o 

imã. A equação (2.29) de maneira errônea pode sugerir que ao reduzir o volume do núcleo 

é possível obter uma densidade de fluxo superior, porem de forma pratica isso não ocorre, 

pois, o fluxo magnético aumenta apenas até a sua saturação inerente ao material, logo a 

permeabilidade infinita que a equação (2.29) sugere não é verdadeira. 

 

2.7 Fluxo de energia e perdas em motores elétricos 

 
 

Partindo do princípio de conservação de energia, onde energia somente muda de 

forma, o fluxo de energia em um sistema pode ser melhor ilustrado, logo toda energia que 

entra em um determinado sistema é igual à soma das taxas de variação no tempo da 

energia que está armazenada no sistema. 

Motores elétricos de indução são maquinas de conversão eletromecânicas que tem 

seu funcionamento baseado em armazenamento de energia através de campos 

magnéticos. Logo o fluxo de energia pode ser caracterizado como a equação(2.31) 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 
𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 

( ) = ( 𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 ) + ( ) + (𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) 
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 

𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 

 
(2.31) 

Para entendermos o conceito de eficiência energética é necessário entender como 

acontecem as perdas e dessa forma poder mitigar seus efeitos. Quando o motor de indução 

é ligado à rede as primeiras perdas são as chamadas perdas no cobre do estator (𝑃𝑃𝐶𝐸) do 

tipo 𝐼2𝑅, essas perdas de potência ocorrem devido a histerese e correntes parasitas no 

estator do motor (𝑃𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜), histerese e correntes parasitas já foram abordados em capítulos 

anteriores. 

O fluxo energético após as perdas por histerese e correntes parasitas continua 

sendo transferida por meio do entreferro ao rotor da máquina onde agora recebe o nome 

de potência de entreferro (𝑃𝐸𝐹). Uma vez no rotor da máquina a potência uma outra 

parcela é perdida no cobre do rotor por perdas do tipo 𝐼2𝑅 (𝑃𝑃𝐶𝑅) o restante é transformado 

em energia mecânica convertida (𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣). Ainda existe perdas por ventilação e atrito (𝑃𝑉𝐴) e 

as perdas suplementares (𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠), o produto restante do fluxo energético é a própria 

saída do motor 𝑃𝑠𝑎í𝑑𝑎, conforme Figura 2.8 

 

Figura 2.8: Perdas no fluxo energético.(CHAPMAN, 2013) 

 

 

Onde 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 é a potência de entrada na forma de tensões e correntes trifásicas. 

As perdas no núcleo 𝑃𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 tem origem em dois lugares, o estator e o rotor, devido 

à natureza de como é formado o conjugado para imprimir velocidade nos motores estes 

operam próximo da velocidade síncrona, logo o movimento relativo dos dois campos 

magnéticos é pequeno, traduzindo em perdas do núcleo do estator são maiores 
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que as perdas no núcleo do rotor, quanto menor for a velocidade do motor, maior são suas 

perdas no núcleo, por outro lado quanto maior sua velocidade maior serão as perdas por 

ventilação e atrito (𝑃𝑉𝐴) e suplementares (𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠). 

Como mencionado anteriormente na Figura 2.8 a 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 de um motor é dada por 

tensões e correntes trifásicas, a corrente de uma fase do motor é dada conforme a equação 

2.32 

 
 

𝑉𝜙      
II = 

𝑍
 
𝑒𝑞 

(2.32) 

 

Onde : 
 

 
1 

Zeq = 𝑅1 + 𝑗𝑋1 + 
  1  

𝐺𝑐 − 𝑗𝐵𝑀 + 𝑉2
 

𝑠 + 𝑗𝑋2 

 
(2.33) 

 

Com as equações (2.32) e (2.33) podemos calculas as perdas. Para as perdas no 

cobre do estator das três fases são dadas pela equação (2.34) 

 
 

PPCE = 3𝐼2𝑅1 
1 (2.34) 

 

Para as perdas no núcleo é usado a equação (2.35) 
 

 
 

Pnucleo = 3𝐸2𝐺𝑐 
1 (2.35) 

 

A potência de entreferro é dada pela equação (2.36) ou (2.37) 

 
 

𝑃𝐸𝐹 = 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑃𝑃𝐶𝐸 − 𝑃𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 (2.36) 

P = 3𝐼2 
𝑅2

 (2.37) 

EF 2  𝑠 

 

Para as perdas do circuito do rotor, ou seja, as perdas no cobre do rotor podem ser 

dadas por (2.38) 

 
 

PPCR = 3𝐼2𝑅𝑅 
𝑅 (2.38) 
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A potência mecânica convertida 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣é dada pela equação (2.39) 
 

 
 

Pconv = 𝑃𝐸𝐹 − 𝑃𝑃𝐶𝑅 (2.39) 

 

Onde substituindo (2.37) e (2.38) em (2.39) vem: 
 

 
1 − 𝑠 

Pconv = 3𝐼2𝑅2 ( ) 
2 𝑠 (2.40) 

 

Analisando as equações (2.37) e (2.38) é possível notar que as perdas no cobre 

serão o produto da potencias no entreferro com o escorregamento, resultando em (2.41), 

ou seja, quanto mais elevado for o escorregamento do motor maior será o as perdas no 

rotor da máquina, estes possuem uma relação direta e proporcional. 

 
 

PPCR = 𝑠𝑃𝐸𝐹 (2.41) 

 

Logo pode-se rescrever (2.39) conforme equação(2.42) 
 

 
 

Pconv = (1 − 𝑠)𝑃𝐸𝐹 (2.42) 

 

Ao adicionar as demais perdas 𝑃𝑉𝐴 e 𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠 a 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 temos a 𝑃𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎, 

conforme (2.43) 

 
 

Psaida = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑃𝑉𝐴 − 𝑃𝑠𝑢𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠 (2.43) 

 

Conjugado induzido τindé o conjugado produto da conversão de energia elétrica 

em mecânica a equação (2.44) fornece 𝜏𝑖𝑛𝑑. Com a equação (2.45) é possível descobrir 

𝜏𝑖𝑛𝑑somente com 𝑃𝐸𝐹 e velocidade síncrona, sabendo que a velocidade síncrona não varia 

em regime, é possível saber 𝜏𝑖𝑛𝑑 somente com 𝑃𝐸𝐹. 

 
 

Pconv 
τ = 

𝜔𝑚 
(2.44) 

𝑃𝐸𝐹  
τind = 

𝜔 
𝑠𝑖𝑛𝑐 

(2.45) 
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2.8 Motor LSPMM ( Line Start Permanent Magnetic Motor) 

O motor de imãs permanentes ou LSPMM como é mais conhecido na literatura é 

um motor hibrido com o estator monofásico ou trifásico e um rotor com gaiola de esquilo 

e imãs permanentes.  

Esse tem sua partida como um motor de indução e o torque girante da maquinaé 

resultado do torque da gaiola de esquilo mais o torque contrario dos imãs permanentes, ao 

atingir a velocidade síncrona, ou seja, esse motor tem a sua operação em regime como um 

motor síncrono não existe fluxo de correntes parasitas fluindo para as barras da gaiola, 

sendo as correntes do campo as únicas a fluírem, esse único fluxo causa a componente de 

torque de relutância e a parte da componente de torque síncrono. 

Diferente dos motores de indução que dependem somente do nível de tensão 

aplicada para a força magnetizante, os motores de imãs permanentes atuam em conjunto 

com a força magneto motriz para que ocorra a magnetização do núcleo. 

Para a elaboração dos teste desse trabalho foi utilizado o motor W22 Quattro da 

fabricante nacional WEG, sendo esse motor de acordo com as normas IEC 60034-30-1 um 

motor de rendimento de classe IE4, com a construção com o rotor em gaiola de alumínio e 

imãs permanentes, a gaiola de alumínio é necessária para a partida direta da rede sem o uso 

de inversores, e os imãs permanentes são necessários para que o motor atinja a velocidade 

síncrona. 

2.9 Normas 

2.9.1 Motores de indução (IEC60034, NEMA MG-1 e ABNT NBR17094-1 

 
As normas regulamentadoras têm sua existência baseada na necessidade de 

equipamentos mais eficientes, dessa forma as normas preveem valores máximos para as 

perdas das maquinas elétricas, neste caso, motores de indução. 

Normas usam métodos diferentes para definir as perdas, desmembramento de 

perdas e princípio da conservação de energia (input-output) são os métodos mais 

utilizados para esse fim (DEDA; KOCK, 2017). Como mencionado em capítulos 

anteriores, as perdas são classificadas conforme com suas localizações no motor (Figura 

0.8) como perdas no núcleo (rotor e estator), perdas no enrolamento (rotor e estator) e 

perdas por atrito e ventilação (ION BOLDEA; SYED A. NASAR, 2009). 

Segundo (JANJAMRAJ; THONGCHAI, 2020) a eficiência energética de um 

motor elétrico de indução é definida como a energia mecânica aproveitável proveniente 

da energia elétrica de entrada do sistema. 

International electrotechinical comission (IEC) é uma organização internacional 

que estabelece normas para a eficiência energética de motores elétricos de indução por 

meio da IEC 60034-30-1, as normas são baseadas em categorias de eficiência energética 

onde se tem atualmente IE1, IE2, IE3 e IE4 sendo analisado o índice de eficiência 

crescente e diretamente proporcional ao numeral da sigla, ou seja, IE1 é o menos eficiente 
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e IE4 é o que apresenta maior eficiência. Cada classe de motor deve obedecer a níveis 

mínimos de performance e eficiência energética. 

Para ser categorizado conforme IEC 60034-30-1 os motores devem ser 

submetidos a testes normalizados pela IEC 60034-2-1:2014. IEC 60034-30-1 cobre 

motores monofásicos, trifásicos e motores de imãs permanentes, já IEC 60034-2-1:2014 

inclui todos os motores elétricos operando sem drives de velocidade variável, essa norma 

tem maior precisão para motores de pequeno porte, para motores elétricos de indução de 

maior porte é utilizado a norma IEC 60034-2-2:2010 como parâmetro para os testes. 

De forma semelhante, a norma NEMA MG-1 comtempla parâmetros de testes e 

classes para motores elétricos de indução. A NEMA MG-1 normatiza para os países do 

extremo norte (México, Estados Unidos da América e Canadá). 

Para o Brasil é utilizado a norma ABNT NBR17094-1, que tem como base a norma 

IEC60034-30-1. O equivalente de cada norma é representado na tabela 2.4 

Tabela 2.4 Classes de motores elétricos segundo normas 
 

IEC 60034-30-1 NEMA MG-1 ABNT NBR17094-1 

IE1 Standart IR1 

IE2 High IR2 

IE3 Premium IR3 

IE4 Super Premium IR4 

 
Deste modo as normas vigentes em cada local são diferentes pois levam em conta o 

grau de industrialização de cada um, entretanto todas as normas tem como intuito a 
padronização dos índices de eficiência energética mínima para motores elétricos.
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𝑗=1 𝑗=1 

 

 
 
 

3.1 Introdução 

3º Capítulo: Análise de Regressão 

 

 

 

Este capítulo aborda os principais aspectos da análise de regressão de tal forma a 

fornecer ao leitor uma base teórica concisa das técnicas de regressão utilizadas na 

realização deste trabalho. Além disso, este capítulo também apresenta alguns conceitos 

fundamentais da estatística. 

3.2 Conceitos Fundamentais 

3.2.1 Probabilidade 

 

 
Todos os dias, as pessoas lidam com uma variedade de fenômenos ou 

experimentos aleatórios como: o simples lançamento de uma moeda no início das partidas 

de futebol, a cotação das bolsas de valores, as mudanças no clima, o carregamento dos 

sistemas elétricos e outros, cuja característica principal é a imprevisibilidade de 

ocorrência dos eventos desses fenômenos, o que torna impossível afirmar com toda 

certeza se determinado evento de um fenômeno aleatório qualquer irá ocorrer. 

Uma forma de lidar com esse tipo de fenômeno se baseia na determinação de um 

valor numérico que indica a chance de ocorrência de seus eventos. Esse valor numérico 

é denominado de probabilidade. 

A probabilidade pode ser definida como sendo uma função P que atribui valores 

numéricos, definidos no intervalo [0,1], aos eventos de um espaço amostral Ω, sendo que 

esses valores numéricos estão relacionados à frequência de ocorrência deste evento. 

Considere-se que A seja um evento de um espaço amostral qualquer, a probabilidade de 

ocorrência de A, indicado por P(A), deve satisfazer as seguintes condições: 

1) P(Ω)=1; 

2) 𝑃(⋃𝑛 𝐴𝑗) = ∑𝑛 𝑃(𝐴𝑗), sendo que Aj são eventos disjuntos. 

 

 
 

Deve-se entender como espaço amostral o conjunto de todos os resultados 

possíveis de um fenômeno ou experimento aleatório, que por sua vez pode ser definido 
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𝑖=1 

𝑖=1 

 

como uma situação ou um acontecimento cujos resultados não podem ser previstos com 

certeza. 

3.2.2 Variável Aleatória 

 

 
A variável aleatória é definida com uma função que associa cada resultado 

possível de um espaço amostral a um valor numérico. Por exemplo, considere o 

experimento de lançar uma moeda, cujo espaço amostral é S={cara, coroa}. Pode-se 

definir uma variável aleatória X, de tal forma que X(cara)=0 e X(coroa)=1. A Figura 3.1 

ilustra melhor este exemplo. 

 

 

 

Figura 3.1: Uma variável aleatória associada com o lançamento de uma moeda 

[HSU, 1997] 

 
As variáveis aleatórias podem ser classificadas de duas formas: discretas e 

contínuas. As variáveis aleatórias discretas assumem valores num conjunto enumerável, 

ou seja, mensurável, enquanto que as variáveis aleatórias contínuas assumem valores num 

conjunto não enumerável. 

Normalmente, as informações sobre comportamento das variáveis aleatórias 

podem ser sumarizadas com a utilização de algumas medidas como: o valor esperado, 

variância, covariância e os coeficientes de correlação. 

O valor esperado, também conhecido como esperança ou média, de uma variável 

aleatória é uma medida de tendência central que representa o ponto de equilíbrio da 

distribuição de seus valores. Considerando que X é uma variável aleatória, o valor 

esperado dessa variável pode ser calculado utilizando a equação𝐸(𝑋) = 𝜇𝑋 = ∑𝑘 𝑥𝑖𝑝𝑖 

(3.1). 
 

 

 

𝐸(𝑋) = 𝜇𝑋 = ∑𝑘 𝑥𝑖𝑝𝑖 (3.1) 
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Onde: xi: são os possíveis valores da variável aleatória X; 

 
pi: são as correspondentes probabilidades dos valores da variável aleatória. 

 
A variância de uma variável aleatória é uma medida de dispersão que está 

relacionada com a variabilidade dos valores da variável. Considerando que X é uma 

variável aleatória, a variância dessa variável pode ser calculada utilizando a equação 

(3.2) 

 
 

 
𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝜎2 = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋)2] = ∑𝑘    (𝑥𝑖 − 𝜇𝑋)2𝑝𝑖 (3.2) 

𝑋 𝑖=1 

 
 

 

Onde: xi: são os possíveis valores da variável aleatória X; 

μX: é a esperança da variável aleatória X; 

pi: são as correspondentes probabilidades dos valores da variável aleatória. 

 

 
 

A covariância é uma medida de dependência linear entre duas variáveis aleatórias. 

Quando duas variáveis aleatórias são independentes entre si, o valor da covariância é zero. 

Considerando que X e Y são duas variáveis aleatórias qualquer, a covariância entre essas 

variáveis pode ser calculada utilizando a equação (3.3). 

 

 

𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝜎𝑋𝑌 = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋)(𝑌 − 𝜇𝑌)] = 𝐸(𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌) (3.3) 

 

 

O coeficiente de correlação, assim como a covariância, também mede o grau de 

dependência linear entre duas variáveis aleatórias, porém, diferentemente da covariância, 

assume valores no intervalo [-1,1] ou [-100%, 100%], o que torna mais fácil a avaliação 

do grau de dependência existente entre as variáveis aleatórias. Os graus de correlação 

podem ser classificados da seguinte forma: 

Correlação Forte: Ocorre quando o coeficiente de correlação assume valores nos 

seguintes intervalos: [80%, 100%] e [-80%, -100%]; 
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Correlação Intermediária: Ocorre quando o coeficiente de correlação assume 

valores nos seguintes intervalos: [40%, 80%[ e [-40%, -80%[; 

Correlação Fraca: Ocorre quando o coeficiente de correlação assume valores nos 

seguintes intervalos: [10%, 40%[ e [-10%, -40%[ 

Inexistência de Correlação: Ocorre quando o coeficiente de correlação assume 

valores no seguinte intervalo: ]-10%, 10%[. 

Considerando que X e Y são duas variáveis aleatórias qualquer, a correlação 

entre

 

essas 

variá

veis 

pode 

ser 

calcul

ado 

utiliza

ndo a 

equaçã

o 3.4 
 
 

 

𝜌𝑋𝑌 = 
𝐶𝑜𝑣(𝑋,𝑌) 

√𝜎2 √𝜎2 
(3.4) 

𝑋 𝑌 

 
 
 

3.2.3 Função Discreta de Probabilidade 

 

 
A função discreta de probabilidade é uma função que atribui a cada valor da 

variável aleatória a sua probabilidade. Considerando que X é uma variável aleatória 

qualquer, a função discreta de probabilidade pode ser calculada com equação (3.5). 

 

 

 

𝑃(𝑋 = 𝑥𝑖) = 𝑝(𝑥𝑖) = 𝑝𝑖 (3.5) 

 

 

Onde: pi é a probabilidade do valor xi da variável aleatória X; 

xi é o valor da variável aleatória X. 
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3.2.4 Função de Distribuição de Probabilidade 
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𝑘 
𝑘 

 

A função de distribuição de probabilidade (também conhecida como função 

acumulada de probabilidade) de uma variável aleatória discreta X é definida, para 

qualquer número real, de acordo com a equação (3.6). 

 

 
𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) (3.6) 

 

 
 

Existem algumas distribuições de probabilidade padrões como a distribuição de 

Bernoulli, binomial, Poisson, geométrica e outros. Abaixo, são mostradas algumas dessas 

distribuições. 

A distribuição de Bernoulli é utilizada para modelar um experimento com somente 

dois resultados possíveis, normalmente referidos como “sucesso” ou “fracasso”, e 

codificado como “1” ou “0”, respectivamente. 

Uma variável aleatória discreta X tem uma distribuição de Bernoulli com 

parâmetro p, onde 0 ≤ p ≤ 1, se a sua função de probabilidade discreta é dada pelas 

equações (3.7) e (3.8) 

𝑝𝑋(1) = 𝑃(𝑋 = 1) = 𝑝 (3.7) 

 

𝑝𝑋(0) = 𝑃(𝑋 = 0) = 1 − 𝑝 (3.8) 

 

 

No caso da distribuição binomial, a mesma conta o número total de sucessos de n 

ensaios de Bernoulli independentes e todos com a mesma probabilidade de sucesso p. 

Logo a distribuição binomial de uma variável aleatória X com os parâmetros n e p, onde 

n = 1, 2, 3,... e 0 ≤ p ≤ 1, pode ser definida pela equação (3.9) 

 

𝑝𝑋(𝑘) = 𝑃(𝑋 = 𝑘) = (𝑛)𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 (3.9) 

Onde: n = 1, 2, 3, ..., n 
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−∞ 

 

A Figura 3.2 mostra um exemplo gráfico de uma função de distribuição de 

probabilidade binomial com n = 20 e p = 0,25. 

 

 

 
 

 
Figura 3.2 Distribuição binomial com n = 20 e p = 0,25 (PECK, OLSEN, 

DEVORE, 2010) 

 

3.2.5 Função de Densidade de Probabilidade 

 

 
A função de densidade de probabilidade é uma função de distribuição para 

variáveis aleatórias contínuas que auxilia na atribuição de probabilidade. Considerando 

que f(x) é uma função de densidade de probabilidade de uma variável contínua X, essa 

função deve satisfazer as seguintes condições: 

 

 

 

• f(x) ≥ 0, para todo 𝑥 ∈ (−∞, ∞); 

• A área definida pro f(x) é igual a 1, ou seja, ∫
∞

 

 

 
𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 1; 

 

 
 

A distribuição normal, ou também conhecida como distribuição gaussiana, tem 

um importante papel nas análises estatísticas, uma vez que a mesma apresenta uma 

aproximação razoável para a distribuição de uma diversidade de variáveis. 
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A distribuição normal de uma variável aleatória contínua X pode ser definida 

conforme a equação (3.10) 
 

1 1  𝑥−𝜇  2 

𝑓(𝑥) =   𝑒−2
(  

𝜎  
)

 
𝜎√2𝜋 

(3.10) 

 

 

 

A figura 3.3 ilustra graficamente a distribuição normal de uma variável aleatória 

contínua qualquer. 

 

 

 

 

 
Figura 3.3: Três distribuições normais (PECK, OLSEN, DEVORE, 2010) 

 

 
3.3 Regressão Linear Simples 

 
 

A regressão linear simples é aquela que considera somente uma variável 

independente X e uma variável dependente Y, dessa forma formando uma 

reta.(DOUGLAS C. MONTGOMERY; GEORGE C. RUNGER, 2018; RODOLFO 

HOFFMAN, 2016). O valor que será predito Y para seu par X na reta será dado por (3.11) 
 

 
 

E(𝑌|𝑥) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 (3.11) 
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�̅� = (  ) 

 

Onde a interseção será 𝛽0 e a inclinação da reta criada é 𝛽1 e cada para metro para 

a variável dependente Y pode ser descrito pelo modelo da equação (3.12) sendo 𝜖 nesse 

caso o erro aleatório com variância 𝜎2 nula. 

 
 

Y = β0 + 𝛽1𝑥 + 𝜖 (3.12) 

 

Essa linha obtida através do modelo de regressão linear simples é o melhor ajuste 

para os pares de amostras X e Y no que resulta diretamente em 𝛽0 e 𝛽1. Um dos ajustes 

possíveis utilizando a equação (3.13) é por mínimos quadrados, onde se estima os 

coeficientes da regressão pela soma do quadrado dos desvios das observações dado por 

(3.14) 

 
 

𝑛 𝑛 

L − ∑ 𝜖2 − ∑(𝑦𝑖 𝛽0 𝛽1𝑥𝑖)2 
𝑖 

𝑖−1 𝑖−1 

 

(3.13) 

 

Esses estimadores devem respeitar as equações (3.14) e (3.15)estas são chamadas 

de equações normais dos mínimos quadrados. 

 

 
𝑛 𝑛 

n𝛽  + 𝛽   ∑ 𝑥  − ∑ 𝑦 
0 1 1 1 

𝑖−1 𝑖−1 

 

(3.14) 

𝑛 𝑛 𝑛 

𝛽  ∑ 𝑥  + 𝛽   ∑ 𝑥2 − ∑ 𝑦 𝑥 
0 𝑖 1 𝑖 𝑖  𝑖 

𝑖−1 𝑖−1 𝑖−1 

 

(3.15) 

 

Logo, as estimativas do método de mínimos quadrados da interseção e da 

inclinação do modelo de regressão linear simples são dadas por (3.16) e (3.17) 

 
 

𝛽    = 𝑦  − 𝛽   �̅� 
0 1 (3.16) 

𝑛 (∑𝑛 𝑦𝑖)(∑𝑛 𝑥1) 
∑𝑖−1 𝑦𝑖𝑥𝑖 − 𝑖=1 

𝑛  
𝑖=1 

𝛽  = 
1 (∑𝑛 𝑥𝑖)2 

∑𝑛 𝑥2 − 𝑖=1 
𝑖=1    𝑖 𝑛 

 

(3.17) 

 

Onde 1   ∑𝑛 , 𝑦 e 1    ∑𝑛 , 𝑥 

𝑛 𝑖=1 𝑖 
�̅� = ( ) 

𝑛 𝑖=1 𝑖 

 
 

Logo, a linha ajustada para a regressão linear simples é dada por (3.18) 
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𝑦  = 𝛽    + 𝛽   𝑥 

0 1 (3.18) 

 

3.3.1 Variância do erro (𝝈𝟐) 
 

 
A soma dos quadrados dos resíduos é um fator importante na estimativa 𝜎2, ou 

seja, a variância do erro, esses termos são 𝑒𝑖 − 𝑦𝑖 − 𝑦 1 dado pela equação (3.19) 

 

 
𝑛 𝑛 

𝑆𝑄𝐸 − ∑ 𝑒2 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖)2 
𝑖 

𝑖=1 𝑖=1 

 

(3.19) 

 

Substituindo (3.18) em, (3.19), obtêm-se a forma não tendenciosa de 𝜎2 mostrada 

na equação 3.20 

 

 
𝑆𝑄𝐸 = 𝑆𝑄𝑟 − 𝛽  𝑆 

1  𝑥𝑦 (3.20) 

 

Onde 𝑆𝑄𝑟 é a soma dos quadrados dos elementos contidos em y. 

Para obter o grau de significância de uma regressão linear simples, é realizado um 

teste chamado análise de variância, que consiste em separar a variância total da variável 

de resposta para, dessa forma, esses dois elementos serem usados como base, a identidade 

de  análise  de  variância  é  dada  pela  equação  (3.21),  onde  a  parcela  ∑𝑛   (𝑦 𝑖 − �̅�)2  o 
𝑖=1 

modulo da variabilidade em y, sendo um produto originário da linha de regressão. E a 

parcela ∑𝑛   (𝑦𝑖 − 𝑦 )2 é a parte não utilizada pela linha de regressão. 
𝑖=1 

 

 
𝑛 𝑛 𝑛 

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2 = ∑(𝑦 𝑖 − �̅�)2 + ∑(𝑦𝑖 − 𝑦 )2 
𝑖=1 𝑖=1 𝑖=1 

 
(3.21) 

 

A equação (3.21) pode ser rescrita de forma simplificada pela equação (3.22), 

onde 𝑆𝑄𝑅 é a soma dos quadrados da regressão, 𝑆𝑄𝐸 é a soma dos quadrados dos erros e 

𝑆𝑄𝑟 é a soma dos quadrados totais corrigidos da parcela y. 
 

 
 

𝑆𝑄𝑟 = 𝑆𝑄𝑅 + 𝑆𝑄𝐸 (3.22) 
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Com base nas equações (3.20) e (3.22), determina-se que 𝑆𝑄𝑟 tem n – 1 graus de 

liberdade e 𝑆𝑄𝑅 e 𝑆𝑄𝐸tem 1 e n – 2 graus de liberdade. Se for adotado que 𝛽1 = 0 então 

obtém-se o teste para significância da regressão dado por (3.23) 

 

 
𝑆𝑄𝑅/1 𝑀𝑄𝑅 

𝐹0 = 
𝑆𝑄 /(𝑛 − 2) 

= 
𝑀𝑄 

𝐸 𝐸 
(3.23) 

 

onde 𝑀𝑄𝑅 e 𝑀𝑄𝐸 são chamadas de medias quadrática, que nada mais é que a divisão da 

soma dos quadrados por seu número em graus de liberdade. 

 
3.3.2 Análise residual 

Para uma regressão linear ser considerada adequada, é necessário que os erros 

estejam distribuídos de forma aproximada a normal e com variância constante. O Cálculo 

para os resíduos do modelo de regressão é dado pela equação (3.24). 

 

 
𝑒𝑙  = 𝑦𝑖 − 𝑦 𝑖, 𝑖 − 1,2, … , 𝑛 (3.24) 

 

Onde 𝑦𝑖 é a parte real e 𝑦 𝑖 é o valor ajustado. 

Para padronizar os resíduos é necessário fazer o cálculo com base na equação 

(3.25), onde os erros deverão estar na margem de até 93% dos resíduos padronizados, ou 

seja, em um intervalo de ±3pontos, os pontos que estiverem além desse valor são os 

chamados outliers, no qual para cada caso deve ser estudado para que se decida se devem 

ou não ser expurgados. 

 
 

𝑒𝑖 
di =      = 1,2, … , 𝑛 

√𝜎 2, 𝑖 
(3.25) 

 

Os resíduos podem se apresentar de quatro maneiras diferentes (figura 3.4), onde 

o padrão (a) é considerado normal e (b), (c) e (d) apresentam disfunções. Em (b) temos 

que a variância dos objetos cresce em função do tempo, em (c) é sinal de que há uma 

desigualdade variância e em (d) o gráfico indica que o modelo não é adequado. 



42 

42 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4: Padrões para os gráficos de resíduos. (a) ideal, (b) funil, (c) duplo 

arco e (d) não linear (MONTGOMERY et al, 2012) 

3.3.3 Coeficiente de Determinação (𝑹𝟐) 

O coeficiente de determinação é bastante utilizado para determinar a adequação 

do modelo de regressão, em outras palavras 𝑅2 é a razão da soma dos quadrados. 𝑅2é a 

quantidade de variabilidade dos dados utilizados para criar o modelo de regressão dado 

pela equação (3.26) 

 

 

R2 = 
𝑆𝑄𝑅 

= 1 − 
𝑆𝑄𝐸

 

𝑆𝑄𝑇 𝑆𝑄𝑇 
(3.26) 

 

Deve-se analisar 𝑅2 com cautela pois, se adicionado n pontos com um polinômio 

grau 𝑛 − 1 é possível obter um coeficiente de determinação unitário, 𝑅2 também 

aumentará quando for adicionado variáveis ao modelo. É necessário atentar-se que 𝑅2 não 

é parâmetro para a inclinação da linha de regressão. 

 
3.4 Regressão Linear Múltipla e Polinomial 

 

 
A regressão linear múltipla ocorre quando o objeto de análise contém mais de uma 

variável independente, dessa forma constitui um modelo acima de duas dimensões. A 

equação (3.27) descreve que a variável dependente 𝑦 está relacionada com 𝑘 variáveis 
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dependentes, onde os termos 𝛽𝑖, 𝑗 = 0, 1, … , 𝑘 são os coeficientes de regressão e 𝜖 é o 

erro. Esta equação resulta em um modelo que descreve um hiperplano k dimensões devido 

ao número das variáveis independentes 𝑥 e 𝛽 representa a variação de 𝑌 em razão da 

variação unitária de 𝑥𝑖, quando as outras variáveis independentes forem constantes. 

 

 
𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 (3.27) 

 

Modelos que exijam uma abordagem mais complexas por terem estruturas de 

ordens maiores (3.28), podem ser analisados por regressão linear múltipla. Logo, equação 

(3.28) pode ser reescrita como (3.29). 

 

 

Y = β0 + 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜖 (3.28) 

Y = β0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜖 (3.29) 

 

3.4.1 Método de Eestimação dos Mínimos Quadrados dos Parâmetros para Regressão 

linear Múltipla 

Os dados usados em regressão linear múltipla são comumente apresentados e 

geridos como representado na tabela 3.1, se na equação (3.30) o número de níveis é 𝑛 > 

𝑘 e 𝑥𝑖𝑗 seja o i-ésimo nível 𝑥𝑖, temos que a função dos mínimos quadrados é dado pela 

equação (3.30). 

 

 

𝑛 𝑛 𝑘 
2

 

𝐿 = ∑ 𝜖2 = ∑ (𝑦𝑖 𝛽0 ∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗) 
𝑖 

𝑖=𝑛 𝑖=𝑛 𝑗=1 

 
(3.30) 

Se 𝐿 for minimizado em relação 𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑛, vem as equações normais de 

mínimos quadrados apresentado na equação (3.31), os estimadores de mínimos quadrados 

podem ser usados como uma solução do sistema ou qualquer outro método apropriado 

para resolver as funções lineares. 

 
 

𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 

𝑛𝛽  + 𝛽  ∑ 𝑥 1 + 𝛽  ∑ 𝑥 2 + ⋯ + 
𝛽  

∑ 𝑥 𝑘 = ∑ 𝑦 

0 1 𝑖 

𝑖=1 

2 𝑖 

𝑖=1 

𝑘 𝑖 

𝑖=1 

𝑖 

𝑖=1 
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𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 

𝛽  ∑ 𝑥 1 + 𝛽   ∑ 𝑥21 + 𝛽   ∑ 𝑥 1𝑥 2 + ⋯ + 𝛽   ∑ 𝑥 1𝑥 𝑘 
0 𝑖 1 𝑖 2 𝑖 𝑖 𝑘 𝑖 𝑖 
𝑖−1 𝑖−1 𝑖−1 𝑖−1 

𝑛 

= ∑ 𝑥𝑖1𝑦𝑖 

(3.31) 

𝑖=1 
𝑛 𝑛 𝑛 𝑛 

𝛽  ∑ 𝑥 𝑘 + 𝛽   ∑ 𝑥 𝑘𝑥 1 + 𝛽   ∑ 𝑥 𝑘𝑥 2 + ⋯ + 𝛽   ∑ 𝑥2𝑘 
0 𝑖 1 𝑖 𝑖 2 𝑖 𝑖 𝑘 𝑖 
𝑖−1 𝑖−1 𝑖−1 𝑖−1 

𝑛 

= ∑ 𝑥𝑖𝑘𝑦𝑖 
𝑖=1 

 

 

Tabela 3.1- Modelo de dados utilizados em regressão múltipla 
 

𝑦 𝑥1 𝑥2 ⋯ 𝑥𝑘 
𝑦1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑘 

𝑦2 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑘 

⋮ ⋮ ⋮ ⋯ ⋮ 
𝑦𝑛 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑘 

 
3.4.2 Estimador 𝝈𝟐 para Regressão Múltipla 

 
Diferente do estimador para regressão linear simples onde são apenas dois 

parâmetros, já para regressão linear múltipla se tem 𝑝 parâmetros. Um estimador não 

tendencioso de 𝜎2 é apresentado na equação (3.32) e geralmente é obtido através da 

análise de variância para o próprio modelo de regressão, onde o denominador 𝑛 − 𝑝 é o 

grau de liberdade do erro ou do resíduo. 

 

 
∑ 
𝑛  

1 𝑒2 𝑆𝑄𝐸 
𝜎2 = 𝑖= 𝑖 = 

𝑛 − 𝑝 𝑛 − 𝑝 
(3.32) 

 

Para cálculo de 𝑆𝑄𝐸 é utilizado a equação 
 

 
 

𝑆𝑄𝐸 = 𝑦′𝑦 − 𝛽 ′𝑋′𝑦 (3.33) 

 

3.4.3 𝑹𝟐 e 𝑹𝟐 Ajustado 
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O coeficiente de regressão múltipla ajustado, é melhor aceito como parâmetro de 

avaliação do modelo, pois conforme equação (3.34) ,a parte 𝑆𝑄𝐸 é a soma quadrática do 
𝑛−𝑝 

erro, já 𝑆𝑄𝑟 
𝑛−1 

é constante. Dessa forma 𝑅2ajustado somente aumentará se a variável 

adicionada ao modelo diminuir a média quadrática do erro. 

Já com 𝑅2, cada variável adicionada aumenta o seu valor, mesmo que está variável 

não seja realmente útil para o modelo. 

𝑅2 = 1 − 
𝑆𝑄𝐸/(𝑛 − 𝑝) 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑆𝑄𝑟/(𝑛 − 𝑝) (3.34) 

 

 

3.5 Conclusão 

Esse capítulo apresentou os principais fundamentos a respeito da regressão linear 

de forma a fornecer uma base sólida para o leitor a respeito dessa técnica, haja vista que 

essa técnica foi amplamente utilizada no desenvolvimento desse trabalho. 

A análise de regressão permite criar modelos estatísticos que sejam capazes de 

explicar a correlação existente entre duas variáveis, que no trabalho em questão é a 

temperatura da carcaça dos motores e a tensão harmônica aplicada nos terminais dos 

motores. 

O próximo capítulo abordará sobre a metodologia adotada no desenvolvimento 

desse trabalho, assim como as discussões a respeitos dos resultados obtidos com a 

aplicação da regressão linear. 
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4º Capítulo: Metodologia e resultados 
 

 

4.1 Introdução 

 

 
Nesse capítulo, é apresentada a metodologia utilizada no desenvolvimento desse 

trabalho, detalhando os testes conduzidos no laboratório de qualidade da energia elétrica 

do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia que permitiram avaliar 

o impacto das tensões harmônicas de 2ª, 3ª e 5ª ordens na temperatura da carcaça dos 

motores de alto rendimento, premium e super premium. Além disso, nesse capítulo são 

apresentadas as discussões e análise dos resultados obtidos nesses testes experimentais. 

 
4.2 Metodologia do trabalho 

 

 
Para avaliar como a tensão do 2º, 3º e 5º harmônicos influenciam na temperatura 

da carcaça dos motores elétricos de indução, montou-se um circuito elétrico no 

laboratório de qualidade da energia elétrica do Centro de Excelência em Eficiência 

Energética da Amazônia (CEAMAZON) composto por uma fonte de tensão CA, motores 

elétricos IE2, IE3 e IE4, e um freio de Foulcalt. A figura 4.1 ilustra o circuito utilizado 

nos testes laboratoriais. 

 
 

Figura 4.1: Circuito elétrico montado para realização dos testes nos motores 

elétricos 
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Num primeiro momento, as fontes de tensão CA forneciam tensão na frequência 

fundamental nos terminais dos motores elétricos por aproximadamente 1 hora, tempo 

necessário para essas máquinas atingirem o seu equilíbrio térmico. Os motores elétricos 

ficavam acoplados nos freios de Foucault durante todo experimento, que, por sua vez, 

exercia um torque contrário a rotação do eixo dos motores, e, portanto, atuavam como 

carga para os motores elétricos durante os experimentos. 

Após atingido o equilíbrio térmico, os motores eram submetidos a tensões 

harmônicas de ordem 2, 3 e 5 separadamente, variando-as no intervalo de 2 à 25% da 

componente fundamental. É importante ressaltar que, durante a realização dos 

experimentos laboratoriais, variou-se somente o valor RMS das tensões harmônicas, 

enquanto que os ângulos de fase mantiveram-se constantes e iguais a zero. 

As grandezas elétricas foram registradas através do analisador de qualidade da 

energia elétrica PW 3198 da HIOKI, que foi instalado nos terminais de alimentação dos 

motores elétricos. E, a temperatura da carcaça dos motores elétricos foram registradas por 

meio da câmera infravermelha T620 da FLIR. É importante destacar que as medições das 

grandezas elétricas e térmicas dos motores foram obtidas num tempo de agregação de 10 

minutos, haja vista que a variação da temperatura do motor requer um certo período para 

atingir um novo regime permanente. 

O analisador de qualidade da energia elétrica PW3198, mostrado na figura 4.2, é 

um medidor classe A capaz de registrar diversos distúrbios que degradam a qualidade da 

energia como: harmônicos, supraharmônico, interharmônico, transitórios, flutuações, 

desequilíbrio afundamentos e outros  (HIOKI, 2019). 

 
 

 
Figura 4.2 Analisador de qualidade da energia PW3198 da HIOKI 
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A fonte FCATHQ 900-50-50-n-55250 da SUPPLIER, mostrada na figura 4.3, foi 

utilizada nos experimentos conduzidos nos motores elétricos para gerar uma onda 

senoidal pura e com tensões harmônicas. Abaixo, estão as principais características dessa 

fonte: 

Tensão nominal de alimentação: 380 VAC; 

 
• Corrente nominal de entrada: 16 A; 

 
• Frequência de alimentação: 50/60 Hz; 

 
• Tensão de saída modo trifásico: 0 a 500 V (Tensão de linha); 

 
• Corrente nominal de saída modo trifásico: 13,6 A; 

 
• Tensão de saída modo monofásico: 0 a 288,5 V; 

 
• Corrente nominal de saída modo monofásico: 40 A; 

 
• Frequência de saída: 15 a 500 Hz 

 

 

 

Figura 4.3 Fonte FCATHQ 900-50-50-n-55250 da SUPPLIER 

 
 

Durante os experimentos, a simulação da carga no eixo do motor é feita por meio 

de um freio de Foucault (figura 4.4), esse equipamento funciona de forma ao variar o 

fluxo magnético é produzido correntes parasitas em um disco de material metálico ou 

condutor de elétrico, esse disco condutor está acoplado ao eixo do motor elétrico e em 

suas extremidades está localizado eletroímãs. 



49 

49 

 

 

 
 

 

Figura 4.4 Freio de Foucault 

Por meio da multiplicação da distância, no qual essas células estão alocadas, é 

possível se obter o torque infringido ao motor, pois a ações eletromagnéticas produzidas 

por essas bobinas tendem a frear o disco condutor. 

Durante os experimentos, utilizaram-se três motores elétricos do tipo gaiola de 

esquilo: motor de alto rendimento (IE2), motor premium (IE3) e motor super premium 

(IE4), com carcaça de ferro fundido. Os dados técnicos desses motores são apresentados 

na 4.1. 

 
Tabela 4.1: Características dos motores elétricos (MORAIS et al., 2020) 

 
 

Classe do motor IE2 IE3 IE4 

Tecnologia do motor SCIM SCIM LSPM 

Potência nominal 1 HP 1 HP 1 HP 

Tensão nominal 220 V / 380 V 220 V / 380 V 220 V / 380 

V 

Velocidade nominal (r/min) 1730 RPM 1725 RPM 1800 RPM 

Torque nominal (Nm) 4,12 4,13 3,96 

Corrente nominal (A) 2,98/1,73 2,91/1,68 3,08/1,78 

Eficiência nominal (%) 81,6 82,6 87,4 

Fator de potência nominal 0,80 0,82 0,73 

 

As imagens térmicas dos motores elétricos foram obtidas por meio da câmera 

infrevermelha T620 da Flir (figura 4.5), que possui as seguintes características técnicas: 

sensor infravermelho 640 x 480 a um frame rate de 30 Hz, sensibilidade térmica de ± 0,04 

° C e range de temperatura de -40 a 650 ° C (FLIR, 2019; NANTIVATANA et al., 2018). 

É importante mencionar que a escolha dessa câmera durante os experimentos se baseou 

na sua elevada classe de exatidão, o que pode influenciar durante a criação dos 

modelos estatísticos baseado em regressão linear. 
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Figura 4.5 Câmera infravermelha T620 da Flir 

 
 

Após finalizados os experimentos laboratoriais, a segunda etapa desse trabalho se 

baseou na construção de modelos estatísticos por meio de técnicas de regressão linear que 

sejam capazes de descrever como a tensão do 2º, 3º e 5º harmônicos influenciam no 

comportamento térmico da carcaça dos motores elétricos de diferentes classes de 

eficiência.  

O 2º harmônico é escolhido por gerar uma distorção harmônica de sequencia negativa, 

e dessa forma produzir um torque contrario a rotação da maquina é produzida pela magnetização 

dos transformadores, o terceiro harmônico é de sequencia zero e tem características semelhantes 

a forma de onda fundamental e tem sua origem geralmente nos equipamentos eletrônicos de 

potencia, e o 5º harmônico também é de sequencia negativa é advindo de conversores e drives 

de motores. 

O uso da termográfica é importante, pois a temperatura na carcaça do motor é um indicio 

do comportamento dos efeitos da distorção harmônica nos enrolamentos do motor, esse 

comportamento difere de material da carcaça do motor, nos testes, para os motores da fabricante 

WEG, a carcaça é constituída de ferro fundido, que tem uma condução de calor diferente de 

motores com carcaça em alumínio por exemplo. Ao avaliar uma captura termográfica é possível 

analisar a situação do motor de maneira ampla, ao contrario da análise feita em único ponto, o 

que pode não representar fielmente o comportamento do motor sob o efeito das distorções 

harmonicas. 

Dessa forma, traçaram-se três linhas horizontais na foto térmica da vista latera dos 

motores elétricos utilizando o software de processamento de imagens da FLIR 

denominado IResearch, conforme pode ser visto na figura 4.6. É importante destacar que 
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os pontos próximos a ventilação foram descartados durante o processamento das imagens, 

uma vez que eles sofriam uma forte influência da ventilação do motor, e, portanto, 

prejudicava na criação dos modelos. Além disso, esses pontos são espaços de dez em dez 

pixels, resultando em um total de 5 pixels analisados por linha. 

Os dados de temperatura analisados são mostrados na figura 4.6, em cada motor 

é traçado três linhas e nessas três linhas (em branco) são retiradas cinco amostras (pixels) 

essas cinco amostras são espaçadas entre si em 10 amostras, esses pixels encontram-se na 

área em que ocorre maior variação de temperatura (em azul). 

A área em roxo mostra o local onde é obtido os dados para a confecção das 

imagens em três dimensões do mapa da assinatura térmica dos motores analisados. Para 

essa análise é desprezada as proximidades do ventilador acoplado ao eixo do motor pois 

essa área tem a temperatura mais baixa que o resto do motor e dessa forma tem-se uma 

falsa leitura. Os dados dos pixels são extraidos por meio do programa Ireseach da propria 

fabricante Flir, no que resulta em uma matriz ou um vetor linha em formato csv, no qual 

cada termo da matriz ou vetor linha representa uma amostra (pixel) da captura 

termografica. 

 

 

Figura 4.6: Imagem térmica da vista lateral do motor elétrico 

 
O analisador de qualidade de energia é conectado aos terminais da máquina 

elétrica para registrar as informações e eventos nos momentos exatos dos testes, o sistema 

de freio de Foucault simula a carga no eixo do motor, já os motores são os objetos de 

estudo. 

O motor está ligado em estrela aterrada, com carregamento de 80% da carga 

nominal, com tensões equilibradas nas fases, e frequência de 60 Hz para servir como base 

para os testes 

O teste sucede sistematicamente da seguinte maneira, é escolhido a ordem da 

Área de Interesse 

Linha 1 

Linha 2 

Linha 3 
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distorção harmônica podendo ser de 2ª, 3ª e 5ª ordem, começando com intensidade de 0% 

por uma hora e dez minutos para que o motor atinja o equilíbrio térmico partindo de 

temperatura ambiente, o equilíbrio térmico se dá quando a temperatura varia menos de 

1°C em um intervalo de 30 minutos (IEC, 2004) ,note que nesse intervalo do momento 

00:00 e 01:10 do tempo decorrido do teste o motor não está sob influência de distorções 

harmônicas, é nesse momento que a carga no eixo é introduzida. Passado o intervalo 

inicial, é acrescentado 2% de intensidade de distorção harmônica a cada 10 minutos até a 

atingir a marca de 25% da intensidade da distorção harmônica, essa metodologia de 

acréscimo de 2% de distorção harmônica é utilizada a fim de conduzir o experimento de 

forma segura e não exceder os limites da máquina. Uma captura termográfica é obtida 

sempre no instante 10 minutos de cada intervalo, com exceção da primeira captura que é 

obtida no mento 01:10, isso é necessário para obter o equilíbrio térmico para cada grau de 

distorção harmônica (Figura 4.7). 

 

 

Figura 4.7: Fluxograma das medições realizadas 

 Os modelos de regressão são criados, no software de R, através do script em anexo, 

esse software é uma ferramenta gratuita destinada projetos estáticos, dados dos modelos são 

dispostos no plano cartesiano e traçado a linha de regressão linear. A Distribuição espacial 

em 3 dimensões da temperatura da carcaça do motor, é desenvolvido no ambiente do software 

MatLab, através dos dados obtidos do software Iresearch da fabricante  FLIR, esses dados 

para a distribuição espacial é em forma de matriz. 

4.3 Resultados 

 

Nessa seção, são apresentados os modelos de regressão linear criados a partir dos 

registros das temperaturas da carcaça e da tensão harmônica nos terminais dos motores 

elétricos de alto rendimento, premium e super premium. 

 
 

4.3.1 Motor de Alto Rendimento 

I 2º Harmônico 

I.1  Comparação Entre Pixels 
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Após criado os modelos em regressão linear para os pontos de temperatura 

definidos na figura 4.6, comparou-se os modelos criados para cada linha separadamente. 

Dessa forma, para cada linha horizontal mostrada na figura 4.6, analisaram-se os 5 

modelos de regressão de criados, mostrados na figura 4.8. 

Analisando os modelos de regressão obtidos para linha 1, é possível observar que 

esses modelos foram capazes de representar de forma satisfatória o comportamento da 

temperatura da carcaça do motor de alto rendimento na primeira linha mostrada na figura 

4.6, haja vista que o fator de determinação (R2) desses modelos se manteve acima de 0,90, 

conforme mostrado na tabela 4.2. Dessa forma, esses modelos conseguiram explicar mais 

de 91% do comportamento das temperaturas na primeira linha. 

Esse fato é reforçado com os valores P dos coeficientes, que, por sua vez, 

mantiveram-se abaixo de 5%, e, portanto, indicando que variável independente tem algum 

efeito sobre a variável dependente. 

Tabela 4.2 Especificações dos modelos para a primeira linha do motor de alto 

rendimento para o 2º harmônico 

 

Pixel Valor P 𝑹𝟐 

1 1.31e-07 0.9275 

2 1.71e-07 0.9239 

3 1.62e-07 0.9246 

4 2.22e-07 0.9202 

5 2.58e-07 0.918 

 

I.2         Comparação Entre Linhas 
 

Como visto anteriormente, os modelos criados para cada pixel são equivalentes 

entre si, dessa forma, escolheu-se o modelo referente ao pixel 3 por estar localizado 

exatamente no meio dos valores medidos na captura termográfica de cada linha. 

Comparando-se os modelos do pixel 3 das três linhas horizontais da figura 4.6, 

observou-se que todos os modelos se apresentaram satisfatórios, haja vista que todos 

apresentaram um fator de determinação acima de 0,90, conforme mostrado na tabela 4.3. 

No entanto, pôde-se verificar que o modelo da linha 3 conseguiu melhor explicar a relação 

da tensão do 2º harmônico com a temperatura da carcaça do motor de alto rendimento. 

 
Tabela 4.3 Especificações dos modelos para as três linhas do motor de alto 

rendimento para o 2º harmônico 

Linha Valor P 𝑅2 



54 

54 

 

 

1 1,62e-07 0,9246 

2 1,45e-07 0,9262 

3 9,69e-08 0,9313 

 

Além disso, há dois aspectos que são importantes analisar nos modelos de 

regressão, que são: a normalidade dos dados utilizados no processo de regressão e a 

homocedasticidade dos modelos. Logo, analisando o resultado do teste de Shapiro-Wilk, 

utilizado para avaliar a normalidade dos dados no modelo do pixel 3 das linhas 1 e 3, é 

possível verificar que a amostra de dados, utilizada na criação dos modelos de regressão, 

possuem uma distribuição normal, haja vista que o seu valor P foi maior que 0,05, 

conforme pode ser visto na tabela 4.4. 

Quanto a homocedasticidade do modelo, pode-se observar que os modelos 

apresentaram variância constante, e, portanto, os modelos estatísticos não necessitaram 

de ajustes nas suas variáveis independentes. 

Tabela 4.4 Teste de normalidade e homocedasticidade para 2 harmônico do motor 

alto rendimento 

Linha Normalidade (Shapiro- 

Wilk) 

Homocedasticidade 

1 0,4715 0,1369 

3 0,4054 0,1459 

 

 

Analisando os modelos de regressão criados, é possível observar que o motor de 

alto rendimento utilizado nos experimentos apresentou uma carga base em torno de 34,4 

ºC, ou seja, a temperatura da carcaça desse motor é de 34,4 ºC ao atingir o seu regime 

térmico, considerando que está sendo aplicada uma tensão de alimentação puramente 

senoidal. Além disso, os modelos de regressão permitem notar que o aumento de 1 V na 

tensão do 2º harmônico implicou num aumento de 0,35 ºC na temperatura da carcaça, 

conforme pode ser visto nas equações (4.1) e (4.2). 

 

 

E(Y) = 34.4217632 + 0.3572762𝑥 + 𝜖 (4.1) 

E(Y) = 34.4011767 + 0.3507556𝑥 + 𝜖 (4.2) 

 

A figura 4.8 mostra os modelos de regressão para os 5 pontos de temperatura de 

cada linha horizontal da figura 4.6.
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Figura 4.8: Modelos regressão linear do 2º harmônico com a temperatura da 

carcaça do motor de alto rendimento 

 
Analisando a figura 4.9, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de alto rendimento quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 36 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 34 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 
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Figura 4.9 Distribuição espacial da temperatura da carcaça do motor de alto 

rendimento sem a presença de harmônicos 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor de alto rendimento após aplicar 

25% de tensão do 2º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do 

motor aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 56 ºC, conforme 

pode ser visto na figura 4.10. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça 

também aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 50 ºC. 

Então, o surgimento do 2º harmônico numa rede elétrica pode resultar em um 

aumento significativo das perdas de um motor de alto rendimento, o que foi refletido no 

aumento da temperatura da carcaça desses motores. Essa situação provavelmente 

implicará na redução do rendimento desses tipos de máquinas, e, consequentemente, na 

deterioração da sua vida útil. 

Além disso, é importante mencionar que, em sistemas equilibrados, o 2º 

harmônico é naturalmente uma componente harmônica de sequência negativa, logo a sua 
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presença gera torques contrário ao movimento de rotação do motor, o que acarreta perda 

e desgastes no mesmo. 

 

Figura 4.10: Distribuição espacial da temperatura da carcaça do motor de alto 

rendimento com 25% de tensão de 2º harmônico 

 
II. 3º Harmônico 

II.1 Comparação entre pixels 

Semelhante à análise realizada no caso do 2º harmônico, construíram-se modelos 

que correlacionavam aa tensão do 3º harmônico com a temperatura da carcaça do motor 

de alto rendimento (figura 4.11). 

Analisando os modelos de regressão obtidos para linha 1, é possível observar que 

todos os modelos foram também capazes de representar de forma satisfatória o 

comportamento da temperatura da carcaça do motor de alto rendimento na primeira linha 

mostrada na figura 4.6, tendo em vista que o fator de determinação (R2) desses modelos 

se manteve acima de 0,90, conforme mostrado na tabela 4.5. Dessa forma, todos modelos 

foram capazes de explicar mais de 90% do comportamento das temperaturas na primeira 

linha. 
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Esse fato pode ser ratificado com os valores P dos coeficientes dos modelos de 

regressão, que, por sua vez, mantiveram-se abaixo de 5%, o que a tensão do 3º harmônico 

exerce efeito sobre a temperatura. 

 

Tabela 4.5- Especificações dos modelos para a primeira linha do motor de alto 

rendimento para o 3º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑹𝟐 

1 1,15e-07 0,9292 

2 6,48e-09 0,9579 

3 1,16e-08 0,9533 

4 1,32e-09 0,9685 

5 1,67e-09 0,9671 

 

Analisando o resultado do teste de Shapiro-Wilk, utilizado para avaliar a 

normalidade dos dados no modelo do pixel 3 das linhas 1 e 3, verificou-se que a amostra 

de dados utilizada na criação dos modelos de regressão possui uma distribuição normal, 

haja vista que o seu valor P foi maior que 0,05, conforme pode ser visto na tabela 4.4. 

Quanto a homocedasticidade do modelo, pode-se observar que os modelos 

apresentaram variância constante, haja vista que os valores se mantiveram acima e 0,05, 

e, portanto, os modelos estatísticos não necessitaram de ajustes nas suas variáveis 

independentes. Porém, vale ressaltar que os modelos criados para os pixels 2 e 3 da 

primeira linha da imagem termográfica da figura 4.6 apresentaram valores próximo do 

limite de 0,05. 

Tabela 4.6 Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira linha do 3º 

harmônico do motor alto rendimento 
 

Pixel Normalidade (Shapiro- 

wilker) 

Homocedasticidade 

1 0,5379 0,1321 

2 0,7478 0,07596 

3 0,9981 0,06015 

4 0,9375 0,0551 

5 0,3653 0,81 

 

II.2 Comparação Entre Linhas 
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Analisando os modelos de regressão que correlacionam a tensão do 3º harmônico 

com a temperatura da carcaça do motor de alto rendimento, é possível observar que esse 

motor apresentou uma carga base em torno de 38,8 ºC. Além disso, os modelos de 

regressão permitiram notar que o aumento de 1 V na tensão do 3º harmônico implicou 

num aumento de 0,08 ºC na temperatura da carcaça, conforme pode ser visto nas equações 

(4.3) e (4.4). 

 

E(Y) = 38.80729422 + 0.08227974x + 𝜖 (4.3) 

E(Y) = 38.80356391 + 0.08949925x + 𝜖 (4.4) 
 

 
Figura 4.11- Modelos regressão linear 3º harmônico para motor de alto 

rendimento 
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Analisando a figura 4.12, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de alto rendimento quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 36 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 34 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 

 

Figura 4.12: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento com 0% de tensão de 3º harmônico 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor de alto rendimento após aplicar 

25% de tensão do 3º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do 

motor aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 43 ºC, conforme 

pode ser visto na figura 4.13. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça 

também aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 38 ºC. 

Então, o surgimento do 3º harmônico numa rede elétrica pode também resultar em 

um aumento significativo das perdas de um motor de alto rendimento, o que foi refletido 

no aumento da temperatura da carcaça desses motores. Essa situação provavelmente 

implicará na redução do rendimento desses tipos de máquinas, e, consequentemente, na 

deterioração da sua vida útil. 

Além disso, é importante mencionar que, em sistemas equilibrados, o 3º 
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harmônico é naturalmente uma componente harmônica de sequência zero, logo a sua 

presença pode sobrecarregar o neutro, para ligações estrela aterrado. 

 

 

 
Figura 4.13: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento com 25% de tensão de 3º harmônico 

III.  5º Harmônico 

III.1  Comparação Entre Pixels 

O valor P e o coeficiente de determinação dos modelos da primeira linha para o 5º 

harmônico estão mostrados na tabela 4.7, onde o valor p dos coeficientes se diferiram 

entre si, de maneira que para os pixels mais longe da ventilação apresentaram os maiores 

valores de temperatura. Entretanto, todos os valores P mantiveram-se abaixo de 0,05, o 

que indica que os modelos de regressão eram satisfatórios para avaliar a influência do 5º 

harmônico na temperatura. 

Esse fato pode ser melhor visualizado ao analisar o valor dos fatores de 

determinação, que por sua uma vez que eles se mantiveram acima de 0,95, logo os 

modelos eram capazes de explicar em torno de 95% do comportamento térmico do motor. 
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Tabela 4.7: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor de alto 

rendimento para o 5º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑹𝟐 

1 9,42e-11 0,9805 

2 4,12e-10 0,9745 

3 4,2e-10 0,9744 

4 2,36e-09 0,9618 

5 1,64e-09 0,9672 

 

Analisando o resultado dos testes de normalidade e homocedasticidade, exibido 

na figura 4.8, é possível observar que todos os modelos atenderam os requisitos de 

normalidade, mesmo havendo variação entre os valores. Por outro lado, o mesmo não 

ocorre para o teste de homocedasticidade, pois os modelos não atenderam esse requisito 

de ser maior que 0,05. Dessa forma, as variâncias dos modelos de regressão apresentaram 

variações ao longo do período medição, o que indica que a variável tensão do 5º 

harmônico necessita de um tratamento adicional. 

Tabela 4.8: Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira linha do 5º 

harmônico do motor alto rendimento 
 

Pixel Normalidade (Shapiro- 

wilk) 

Homocedasticidade 

1 0.7787 0.02949 

2 0.8204 0.02792 

3 0.5248 0.01646 

4 0.1879 0.0229 

5 0.1247 0.03364 

 
III.2 Comparação Entre Linhas 

Como os modelos da linha 1 não obedeceram ao pressuposto de 

homocedasticidade, ou seja, variância constante, mostrado na tabela 4.8, verificou-se os 

demais modelos, conferindo que apenas os modelos dos pixels 1, 2, 4 e 5 da segunda linha 

foram compatíveis com esse requisito. Nesse caso, consideraram somente os modelos da 

linha 2 para avaliar o impacto que a tensão do 5º harmônico exerce na temperatura do 

motor. Dessa forma, somente os modelos 1, 2, 4 e 5 da segunda linha apresentam a 

distribuição normal. 



63 

63 

 

 

 

Tabela 4.9: Especificações dos modelos para as linhas 1 e 2 do motor de alto 

rendimento para o 5º harmônico 
 

Linha Pixel Normalidade 

(Shapiro-Wilk) 

Homocedasticidade 

2 1 0,2223 0,2674 

2 0,1675 0,7708 

3 0,2773 0,02607 

4 0,4183 0,6699 

5 0,4751 0,8137 

3 1 0,5235 0,0152 

2 0,6736 0,03716 

3 0,1037 0,03555 

4 0,5313 0,03634 

5 0,7723 0,01896 

 
O valor p dos coeficientes, mostrado na tabela 4.10, expõe que todos os modelos 

da linha 2 foram capazes de explicar significativamente a variação de temperatura do 

motor de alto rendimento, pois o valor de 𝑅2 que em todas as amostras é acima de 98%. 

 
Tabela 4.10: Especificações dos modelos para a segunda linha do motor de alto 

rendimento para o 5º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑹𝟐 

1 2,21e-11 0,985 

2 2,06e-11 0,9852 

4 5,26e-11 0,9824 

5 3,92e-11 0,9833 

 

 
Os modelos 1, 2, 4 e 5 da linha 2 são apresentados nas equações (4.5), (4.6), (4.7) 

e (4.8), respectivamente. Analisando essas equações, percebe-se que a carga base de 

temperatura é de aproximadamente 37 ºC em todos os modelos, e que o aumento de 1 V 

na tensão do 5º harmônico provoca um aumento de 0,14 ºC na temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento. Essas equações são representadas graficamente na figura 4.14. 

 

 
E(Y) = 36.2859820 + 0.1314417x + 𝜖 (4.5) 

E(Y) = 36.604974 + 0.135532x  + 𝜖 (4.6) 

E(Y) = 37.3644744 + 0.1443784x + 𝜖 (4.7) 

E(Y) = 37.4227737 + 0.1481332x + 𝜖 (4.8) 
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Figura 4.14: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento com 0% de tensão de 5º harmônico 

Analisando a figura 4.15, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de alto rendimento quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 36 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 34 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 
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Figura 0.15: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento com 0% de tensão de 5º harmônico 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor de alto rendimento após aplicar 

25% de tensão do 35º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do 

motor aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 44 ºC, conforme 

pode ser visto na figura 4.16. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça 

também aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 34 ºC. 

Então, o surgimento do 5º harmônico numa rede elétrica pode também resultar em 

um aumento significativo das perdas de um motor de alto rendimento, haja vista que esse 

harmônico gera um torque contrário ao movimento de rotação do eixo do motor. Essa 

situação provavelmente implicará na redução do rendimento desses tipos de máquinas, e, 

consequentemente, na deterioração da sua vida útil. 
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Figura 4.16: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de alto rendimento com 25% de tensão de 5º harmônico 

 

 
4.3.2 Premium 

I. 2º  Harmônico 

I.1. Comparação entre pixels 

Os mesmos testes foram realizados para os modelos gerados para o motor 

premium, onde a tabela 4.11 mostra que valor p dos coeficientes e o 𝑅2 dos modelos de 

regressão indicam que os mesmos foram capazes de descrever a correlação existente entre 

a tensão do 2º harmônico com a temperatura da carcaça do motor premium. Semelhante 

aos modelos da linha 1, os demais modelos foram capazes de representar essa relação, 

conforme pode ser visto na tabela 4.12. 

 

Tabela 4.11: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor premium 

para o 2º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 3,30e-08 0,9435 

2 3,66e-08 0,9424 

3 4,38e-08 0,9405 

4 6,18e-08 0,9367 

5 4.30e-08 0.9407 
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I.2  Comparação Entre Linhas 

 
Tabela 4.12: Especificações dos modelos para as três linhas do motor premium 

para o 2º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 4,38e-08 0,9405 

2 4,74e-08 0,9397 

3 5,51e-08 0,938 

 

O teste de normalidade exibido na tabela 4.13 mostrou que, embora todos os 

modelos propostos para as linhas 1, 2 e 3 apresentem normalidade nos resíduos, apenas 

as linhas 1 e 2 atendem à condição de homocedasticidade, logo para os demais testes será 

utilizado somente essas linhas citadas. 

 
Tabela 4.13: Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira linha do 

2º harmônico do premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,2993 0,1469 

2 0,5884 0,07655 

3 0,2094 0,04537 

 
As equações (4.9) e (4.10) mostram o modelo 3 para as linhas 1 e 2, onde observa- 

se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 36 ºC, e que cada 

aumento de 1 V na tensão do 2º harmônico provoca um acréscimo de 0,41 ºC na 

temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.17. 

Comparando com os modelos obtidos para o motor de alto rendimento, verificou- 

se que o aumento do 2º harmônico provocou uma maior variação na temperatura do motor 

premium, uma vez que o motor de alto rendimento sofria um aumento de 0,36 ºC. Dessa 

forma, de forma preliminar, observa-se uma sensibilidade levemente maior do motor 

premium à presença do 2ª harmônico. 

 
 

E(Y) = 36.565174 + 0.415737x + 𝜖 (4.9) 

E(Y) = 36.2633566 + 0.4067462x + 𝜖 (4.10) 
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Figura 4.17: Modelos regressão linear 2º harmônico para motor premium 

 
Analisando a figura 4.18, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de premium quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 36 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 30 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 
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Figura 4.18: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 0% de tensão de 2º harmônico. 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor de premium após aplicar 25% de 

tensão do 2º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 55 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.19. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 40 ºC. 

Então, o surgimento do 2º harmônico numa rede elétrica pode também resultar em 

um aumento significativo das perdas de um motor premium, haja vista que esse 

harmônico gera um torque contrário ao movimento de rotação do eixo do motor. Além 

disso, semelhante ao motor de alto rendimento, esse harmônico provocou aquecimento 

bastante significativos no motor premium, e, portanto, degradando o seu rendimento 

devido ao aumento das suas perdas. 
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Figura 4.19: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 25% de tensão de 2º harmônico 

 

 
II.  3º Harmônico 

II.1  Comparação Entre Pixels 

Os modelos da primeira linha são comparados entre si e a tabela 4.14 exibe os 

valores de p dos coeficientes e 𝑅2 que, em maioria são equivalentes entre si, sendo 

somente o valor p do modelo 3 destoa levemente dos demais. No entanto, estes se mantem 

no limiar de aceitação para que os valores sejam equivalentes. Para 𝑅2, os valores para 

este modelo variam de 83% até 87% o que são um pouco abaixo dos valores dos modelos 

para os outros modelos anteriores, embora sejam valores considerados razoáveis. 

 
Tabela 4.14: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor de 

premium para o 3º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 3,28e-06 0,8704 

2 4,13e-06 0,8649 

3 1,47e-05 0,8304 

4 8,26e-06 0,847 

5 5,61e-06 0,8573 
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II.2. Comparação Entre Linhas 

Como os valores para valor P do coeficiente e 𝑅2 são equivalentes entre si, 

escolheu-se novamente o modelo referente ao 3º pixel para comparação entre as três 

linhas. Para a comparação do valor p e do 𝑅2 é utilizada a tabela 4.15 que apresenta a 

linha 1 como a que detém o modelo com menor valor p e também de 𝑅2, entretanto as 

linhas 2 e 3 apresentam valores equivalentes e maiores em relação a linha 1. 

 
Tabela 4.15: Especificações dos modelos para as três linhas do motor premium 

para o 3º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 1,47e-05 0,8304 

2 4,82e-06 0,8611 

3 5,17e-06 0,8594 

 
Como as linhas 2 e 3 são equivalentes, foram analisados somente as linhas 1 e 3 

nos demais testes. Dessa forma, observou-se que as linhas 1 e 3 apresentam modelos que 

atendem o pressuposto de normalidade e homocedasticidade dos resíduos, exibidos na 

tabela 4.16. Desta forma os modelos são aptos para explicar os efeitos do 3º harmônico 

no motor premium. 

 
Tabela 4.16: Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira e terceira 

linha do 3º harmônico do premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,07274 0,7119 

3 0,09699 0,8611 

 
As equações (4.11) e (4.11) mostram o modelo 3 para as linhas 1 e 3, onde 

observa-se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 38 ºC, e que 

cada aumento de 1 V na tensão do 3º harmônico provoca um acréscimo de 0,10 ºC na 

temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.20. 

Comparando com os modelos obtidos para o motor de alto rendimento, verificou- 

se que o aumento do 3º harmônico provocou uma maior variação na temperatura do motor 

premium, uma vez que o motor de alto rendimento sofria um aumento de 0,08 ºC. Dessa 
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forma, de forma preliminar, observa-se uma sensibilidade levemente maior do motor 

premium à presença do 3º harmônico. 

 

 
E(Y) = 38.5030616 + 0.1049708x + 𝜖 (4.11) 

E(Y) = 37.2540578 + 0.1021203x + 𝜖 (4.12) 

 
Figura 4.20: Modelos regressão linear 3º harmônico para motor premium 

Analisando a figura 4.21, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de premium quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 36 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 
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aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 28 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 

 

 

Figura 4.21: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 0% de tensão de 3º harmônico 

 
Analisando a distribuição da carcaça do motor de premium após aplicar 25% de 

tensão do 3º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 44 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.22. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 32 ºC
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Figura 4.22: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 25% de tensão de 3º harmônico 

 

III.  5º Harmônico 

III.1  Comparação entre pixels 

 
 

A análise entre modelos para a linha 1 é mostrado na tabela 4.17, onde apenas um 

valor entre o conjunto de pixels difere ligeiramente dos demais para o valor p dos 

coeficientes e de 𝑅2, que é o modelo 2. Embora os modelos sejam satisfatórios, é 

importante ressaltar que os mesmos são capazes de explica somente em torne de 87% do 

comportamento da temperatura da carcaça do motor. 

 

Tabela 4.17: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor premium 

para o 5º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 2,7e-06 0,8749 

2 1,2e-05 0,8364 

3 2,15e-06 0,8799 

4 1,94e-06 0,8821 

5 1.42e-06 0.8885 

 

4.3.2.1.1 Comparação entre linhas 

Para a comparação entre linhas, foi escolhido novamente o modelo 3. A tabela 

4.18 apresenta a comparação do valor p e 𝑅2 para os modelos de regressão linear paras as 
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linhas traçadas no motor premium, onde nesse cenário é possível observar que as linhas 1 e 

2 tem suas características semelhantes, logo, equivalente entre si, tanto para o valor P dos 

coeficientes quanto para 𝑅2. Já a linha 3 apresenta valores melhores em relação a 

significância do modelo criado 

 
Tabela 4.18: Especificações dos modelos para as três linhas do motor premium 

para o 5º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 2,15e-06 0,8799 

2 2,71e-06 0,8748 

3 4,94e-07 0,9079 

 
Os modelos criados para as linhas 1, 2 e 3 tem seus testes de normalidade e 

homocedasticidade mostrados na tabela 4.19, esses se revelaram ter uma distribuição 

normal e atender o pressuposto de homocedasticidade. Para o teste homocedasticidade, 

os modelos são equivalentes, e para o teste de normalidade apenas a terceira linha tem 

um valor que difere das demais, entretanto todos os valores estão dentro dos valores 

aceitáveis. 

 
Tabela 4.19: Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira linha do 

5º harmônico do motor premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,6434 0,5464 

2 0,6061 0,4704 

3 0,3308 0,4522 

 
As equações (4.11) e (4.11) mostram o modelo 3 para as linhas 1, 2 e 3, onde 

observa-se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 41 ºC, e que 

cada aumento de 1 V na tensão do 5º harmônico provoca um acréscimo de 0,10 ºC na 

temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.23. 

Comparando com os modelos obtidos para o motor de alto rendimento, verificou- 

se que o aumento do 5º harmônico provocou uma menor variação na temperatura do 

motor premium, uma vez que o motor de alto rendimento sofria um aumento de 0,14 ºC. 

Dessa forma, de forma preliminar, observa-se uma sensibilidade levemente maior do 

motor alto rendimento à presença do 5º harmônico. 

 

 
E(Y) = 41.3846542 + 0.1193346 + 𝜖 (4.13) 

E(Y) = 41.126788 + 0.108589 + 𝜖 (4.14) 

E(Y) = 40.0344467 + 0.1155567 + 𝜖 (4.15) 
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Figura 4.23:Modelos regressão linear 5º harmônico para motor premium 

 

Analisando a figura 4.24, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor de premium quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 37 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 30 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 
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Figura 4.24: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 0% de tensão de 5º harmônico 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor de premium após aplicar 25% de 

tensão do 5º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 44 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.25. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 35 ºC. 

Então, o surgimento do 5º harmônico numa rede elétrica pode também resultar em 

um aumento significativo das perdas de um motor premium, haja vista que esse 

harmônico gera um torque contrário ao movimento de rotação do eixo do motor. Além 

disso, semelhante ao motor de alto rendimento, esse harmônico provocou aquecimento 

bastante significativos no motor premium, e, portanto, degradando o seu rendimento 

devido ao aumento das suas perdas. 
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Figura 4.25: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de premium com 25% de tensão de 5º harmônico 

 

 
4.3.3 Super Premium 

I. 2º  Harmônico 

I.1.  Comparação entre pixels 

A tabela 4.20 apresenta os valores dos coeficientes dos modelos criados para a 

primeira linha do motor Super premium para os pixels 1, 2, 3, 4 e 5, para esses 

modelos o valor de significância são equivalentes para o valor p dos coeficientes, para 

o 𝑅2, os modelos conseguem explicar por volta de 87% os efeitos do segundo harmônico 

no motor super premium. 

 

Tabela 4.20: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor super 

premium  para o 2º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 3,10e-06 0,8717 

2 3,06e-06 0,872 

3 3,25e-06 0,8706 

4 2,67e-06 0,8751 

5 3,25e-06 0,8706 

 
I.2.  Comparação entre linhas 
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Como os valores apresentados na comparação entre os modelos para a primeira 

linha do motor super premium sob influência do segundo harmônico são equivalentes, 

segue-se o protocolo de avaliação dos modelos anteriores comparando o 3º pixel de cada 

linha. A tabela 4.21 expõe que os dados são equivalentes entre si para o valor p dos 

coeficientes, os resultados mostram também que a variável independente tem influência 

elevada na variável dependente, para o valor de 𝑅2 se observa que os modelos conseguem 

explicar acima de 87% dos efeitos do segundo harmônico na temperatura do motor super 

premium. 

 

Tabela 4.21: Especificações dos modelos para as três linhas do motor super 

premium para o 2º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 3,25e-06 0,8706 

2 2,59e-06 0,8758 

3 3,19e-06 0,8711 

 
O resultado do teste de normalidade nos resíduos, mostrada na tabela 4.22, 

mostrou que os dados possuíam uma distribuição normal, e para o teste de 

homocedasticidade realizado nas três linhas apresenta que os dados detêm este 

pressuposto. 

 
Tabela 4.22: Teste de normalidade e homocedasticidade para as tres linha do 2º 

harmônico do motor super premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,3505 0,3465 

2 0,2454 0,3577 

3 0,2431 0,2583 

 

As equações (4.16), (4.17) e (4.18) mostram o modelo 3 para as linhas 1, 2 e 3, 

onde observa-se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 32 ºC, e 

que cada aumento de 1 V na tensão do 2º harmônico provoca um acréscimo de 0,42 ºC 

na temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.23. 

Comparando com os modelos obtidos para os motores de alto rendimento e 

premium, verificou-se que o aumento do 2º harmônico provocou uma menor variação na 

temperatura do motor super premium, uma vez que os motores de alto rendimento e o 

premium sofria um aumento de 0,14 e 0,41 ºC, respectivamente. Dessa forma, de forma 

preliminar, observa-se uma sensibilidade levemente maior do motor super premium à 

presença do 2º harmônico. 
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E(Y) = 32.5637825 + 0.4213763 + 𝜖 (4.16) 

E(Y) = 32.4563613 + 0.4257471 + 𝜖 (4.17) 

E(Y) = 32.1007513 + 0.4079976 + 𝜖 (4.18) 
 
 

 

Figura 4.26: Modelos regressão linear 2º harmônico para motor de super premium. 
 

 
 

Analisando a figura 4.27, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor super premium quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 35 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 
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motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 28 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 

 

 
 

 

Figura 4.27: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de super premium com 0% de tensão de 2º harmônico. 

 
Analisando a distribuição da carcaça do motor super premium após aplicar 25% 

de tensão do 2º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 60 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.28. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 40 ºC. 

Então, o surgimento do 2º harmônico numa rede elétrica pode também resultar em 

um aumento significativo das perdas de um motor super premium, haja vista que esse 

harmônico gera um torque contrário ao movimento de rotação do eixo do motor. Além 

disso, semelhante ao motor de alto rendimento, esse harmônico provocou aquecimento 

bastante significativos no motor super premium, e, portanto, degradando o seu 

rendimento devido ao aumento das suas perdas. 
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Figura 4.28: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do    

motor de super premium com 25% de tensão de 2º harmônico. 

 
II.  3º Harmônico 

II.1. Comparação Entre Pixels 

 
Os modelos criados para a primeira linha do motor super premium sob as 

influências da distorção harmônica de ordem 3 tem suas características analisadas ao longo 

deste trecho, a Tabela 0.23, apresenta o valor p dos coeficientes e o valor de 𝑅2, observa-

se que para os 5 conjuntos de dados apresentam bons valores, tanto para o valor p quanto 

para o 𝑅2. Esses valores são equivalentes entre si, ou seja, o modelo criado para cada pixel 

tem características semelhantes, no qual qualquer um dos pontos analisados na linha 

explicam os efeitos do 3 harmônico no motor super premium. 

Tabela 0.23: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor super 

premium para o 3º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 1,65e-08 0,9501 

2 1,18e-08 0,9531 

3 2,28e-08 0,9471 

4 3,26e-08 0,9436 

5 1,31e-08 0,9522 
 

 

II. 2 Comparação Entre Linhas 
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Para a comparação entre linhas, como os modelos criados para os pixels são 

equivalentes, é utilizado o pixel número 3, logo para cada linha é obtido a terceira 

amostra, na Tabela 0.24 é mostrado o valor p e o 𝑅2 dos modelos, ambos são aceitáveis 

e equivalentes entre si. 

Tabela 4.24: Especificações dos modelos para as três linhas do motor super 

premium para o 3º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 2,28e-08 0,9471 

2 1,84e-08 0,9492 

3 1,76e-08 0,9496 

 

Para a análise da normalidade e a homocedasticidade foi criada a Tabela 0.25, onde 

a distribuição dos dados é considerada normal para todos as linhas, assim como, os dados 

são considerados homocedasticos. 

Tabela 4.25: Teste de normalidade e homocedasticidade para as tres linha do 3º 

harmônico do motor super premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,3824 0,6597 

2 0,4078 0,7528 

3 0,2623 0,895 

 
As equações (4.19), (4.20) e (4.121) mostram o modelo 3 para as linhas 1, 2 e 3, 

onde observa-se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 35 ºC, e 

que cada aumento de 1 V na tensão do 3º harmônico provoca um acréscimo de 0,21 ºC 

na temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.23. 

Comparando com os modelos obtidos para os motores de alto rendimento e 

premium, verificou-se que o aumento do 3º harmônico provocou uma menor variação na 

temperatura do motor super premium, uma vez que os motores de alto rendimento e o 

premium sofria um aumento de 0,08 e 0,10 ºC, respectivamente. Dessa forma, de 

formapreliminar, observa-se uma sensibilidade levemente maior do motor super 

premium à presença do 3º harmônico. 

 

 
E(Y) = 35.637002 + 0.208754 + 𝜖 (4.19) 

E(Y) = 35.6276961 + 0.2117806 + 𝜖 (4.20) 

E(Y) = 35.2778625 + 0.1988788 + 𝜖 (4.21) 
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Figura 4.29: Modelos regressão linear 3º harmônico para motor de premium 

 

 
Analisando a figura 4.30, que mostra a distribuição espacial de temperatura da 

carcaça do motor super premium quando o mesmo estava operado com uma tensão 

puramente senoidal, é possível perceber que a temperatura atingiu valores próximo de 35 

ºC na parte central da carcaça, indicando que essa região sofre uma forte influência do 

aquecimento dos enrolamentos do estator da máquina. Por outro lado, as extremidades do 

motor apresentaram temperaturas mais baixa (em torno de 28 ºC) devido a influência do 

sistema de ventilação desses motores na parte traseira do motor. 
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Figura 4.30: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de super premium com 0% de tensão de 3º harmônico 
 

Analisando a distribuição da carcaça do motor super premium após aplicar 25% 

de tensão do 3º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 50 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.31. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 34 ºC.
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Figura 0.31: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de super premium com 25% de tensão de 5º harmônico 

 
III.  5º Harmônico 

III.1.  Comparação Entre Pixels 

 
O valor p dos coeficientes e do 𝑅2 exibidos na tabela 4.25, mostra que a 

significância dos modelos é boa e consegue explicar acima de 94% dos efeitos do 5 

harmônico no motor super premium. 

Tabela 4.26: Especificações dos modelos para a primeira linha do motor super 

premium para o 5º harmônico 
 

Pixel Valor P 𝑅2 

1 4,25e-08 0,9408 

2 1,53e-08 0,9509 

3 2,41e-08 0,9466 

4 4,07e-08 0,9413 

5 4,16e-08 0,9411 
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III.2.  Comparação Entre Linhas 

Como analisado no trecho anterior, há pouco variação entre os modelos criados 

para os pixels de uma mesma linha, logo se faz necessário a comparação entre linhas. A 

tabela 4.26 apresenta os valores para o valor p dos coeficientes e 𝑅2, nota-se que as linhas 

1 e 2 tem resultados equivalentes, entretanto a linha 3 tem seus valores abaixo das demais. 

 
Tabela 4.27: Especificações dos modelos para as três linhas do motor super 

premium para o 5º harmônico 
 

Linha Valor P 𝑅2 

1 2,41e-08 0,9466 

2 2,17e-08 0,9476 

3 2,14e-04 0,7267 

 

A tabela 4.27 apresenta os valores para os testes de normalidade e 

homocedasticidade, a linha 1 apresenta valores aceitáveis para o teste de normalidade e 

homocedasticidade, a linha 3 apresenta violações para o teste de normalidade. 

Tabela 4.28: Teste de normalidade e homocedasticidade para a primeira e terceira 

linha do 3º harmônico do motor super premium 
 

Linha Normalidade (Shapiro-Wilk) Homocedasticidade 

1 0,8345 0,0843 

3 0,00146 0,1682 

 

As equações (4.22) e (4.23) mostram o modelo 3 para as linhas 1 e 2, onde 

observa-se que a temperatura base dos modelos é aproximadamente igual a 35 ºC, e que 

cada aumento de 1 V na tensão do 5º harmônico provoca um acréscimo de 0,1 ºC na 

temperatura do motor. Esses modelos podem ser vistos graficamente na figura 4.32. 

Comparando com os modelos obtidos para os motores de alto rendimento e 

premium, verificou-se que o aumento do 5º harmônico provocou uma menor variação na 

temperatura do motor super premium, uma vez que os motores de alto rendimento e o 

premium sofria um aumento de 0,14 e 0,10 ºC, respectivamente. 

 

 
E(Y) = 36.5650790 + 0.1001933 + 𝜖 (4.22) 

E(Y) = 36.58818517 + 0.09475247 + 𝜖 (4.23) 
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Figura 4.32: Modelos regressão linear 5º harmônico para motor de premium 

 

 
Analisando a distribuição da carcaça do motor super premium após aplicar 25% 

de tensão do 5º harmônico, notou-se que o valor da temperatura na parte central do motor 

aumentou significativamente, atingindo um valor em torno de 42 ºC, conforme pode ser 

visto na figura 4.33. Além disso, as temperaturas nas extremidades da caraça também 

aumentaram consideravelmente, atingindo um valor aproximado de 32 ºC. 
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Figura 4.33: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de super premium com 0% de tensão de 5º harmônico 

De maneira geral o 5 harmônico no motor de tecnologia hibrida tem efeitos mais 

brandos, pois embora observa-se um aumento absoluto de aproximadamente 6°C nos pontos 

analisados, é peculiar a esta tecnologia áreas onde se tem quedas de temperaturas como já foi 

comentado na análise do 2º e 3º harmônico para este motor, e no caso do 5º harmônico em 

especifico ao analisar a Figura 0.33Erro! Fonte de referência não encontrada., nota-se que essas 

áreas são maiores e mais volumosas. 
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Figura 4.34: Distribuição espacial em 3 dimensões da temperatura da carcaça do 

motor de super premium com 25% de tensão de 5º harmônico 

 

 

4.4 Conclusões 

 

Diferentes classes de motores elétricos têm diferentes temperaturas de trabalho e de 

maneira geral são afetadas de maneiras diferentes pelas distorções harmônicas, essa premissa 

fica claro quando observado as representações de distribuição espacial em três dimensões da 

temperatura da carcaça do motor que relaciona a temperatura dos motores de classes 

diferentes em momentos distintos dos testes, ou seja, sem distorção e com 25% de distorção 

harmônicas de ordem 2, 3 e 5. 
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5º Capítulo: Considerações finais 

 
Os valores mostrados na figura 4.35 são valores aproximados, pois nesse trabalho 

analisa-se um conjunto de dados para melhor criação de modelos que descrevem os 

fenômenos analisados, isso é uma grande contribuição para a literatura pois estipula padrões 

de comportamentos de motores elétricos de indução com a ligação em Y na presença de 

harmônicos. 

 

Figura 4.35: Temperatura final dos motores de acordo com as ordens harmônicas. 

 

Os valores mostrados na fig. 4.35 são valores médios da superfície analisada da 

carcaça do motor, capturadas ao termino de cada teste no motor, ou seja, com 25% de 

distorção harmônica. Por serem valores médios e capturados através do recurso de imagem 

termográfica da câmera Flir T620, são valores com maior precisão do que se capturados em 

um único ponto por meio de um termômetro, por exemplo. 

É sabido que inevitavelmente formas mais eficientes energeticamente são buscadas, 

pois é dessa forma que é possível obter produtos competentes e com valor produtivo mais 

baixo, com motores elétricos que é uma parte vital tanto de uso em industrias quanto em 

ambiente comercial e doméstico não é diferente. 

Tecnologias mais novas devem ser estudadas para que a substituição das 

tecnologias mais antigas seja mais eficientes, pois geram encargos na receita do 

estabelecimento tais como, custo de aquisição, custo de adaptação do maquinário, custo 
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de parada da planta industrial entre outros, em contrapartida o consumo de energia elétrica  

tende a ser menor. 

Igualmente deve-se analisar os efeitos que uma rede permeada de componentes 

harmonias causa na eficiência e na vida útil desses motores elétricos de indução para que 

seja feita a viabilidade para a aquisição desses novos motores. 

Em termos de legislação e normalização do uso de motores elétricos de indução, 

atualmente no Brasil é instituído o uso de motores classe IE3, mas qual o impacto das 

componentes harmônicas de 2ª, 3ª e 5ª ordem nesses motores? Sabe-se que estes são mais 

eficientes em relação ao IE2 e menos eficientes em relação ao IE4, e conforme o 

observado nesse estudo constata-se ser uma otima opção mesmo possuindo uma 

temepratura de regime maior, tem o comportamento para o 2º harmonico, semelhante ao 

IE4, sendo menos sucestivel ao 3º harmonico. 

Quando operando sem a presença de distúrbios harmônicos os motores classe IE3 

são os que detém maior temperatura de trabalho, seguido pelo IE4 e IE2, esses dois 

últimos tem a temperatura de trabalho na prática iguais, pois a variação é irrisória, 

diferente do que é visto em (MUÑOZ TABORA et al., 2020) no qual IE3 é o motor com 

maior temperatura em sua carcaça, e o IE2 e IE4 em seguida, no qual estes últimos exibem 

temperaturas variadas. 

Ao ser adicionado o segundo harmônico que é o mais prejudicial para motores 

elétricos de indução observa-se que o motor IE3 ainda se destaca por ser o que apresenta 

maior temperatura como efeito decorrente da distorção, efeito semelhante ocorre com o 

motor IE4, entretanto para esse distúrbio o motor de classe de alto rendimento que é o 

com classe de menor eficiência é o que apresenta menor efeitos em relação a temperatura 

da carcaça. 

O 3º harmônico atinge os motores elétricos de forma proporcional a tecnologia 

empregada, de forma que motores mais eficientes sofrem mais com seus efeitos. Já o 

quinto harmônico é o que menos exige do sistema de ventilação do motor IE4, sendo o 

motor IE3 o mais atingido por essa distorção e o IE2 o segundo nessa colocação. 

O motor IE4 é o mais eficiente dentre os outros dois motores (IE2 e IE3) quando 

alimentado de maneira a não experimentar distorções em seu suprimento energético. 

Este trabalho por meio dos dados dos motores quando em estresse devido aos 

distúrbios na QEE e análise de capturas termográficas com o objetivo de criar modelos 

em regressão linear para os 2º, 3º e 5º harmônicos, obteve êxito o que pode vir a ser 

empregado em softwares para supervisão de motores elétricos de indução com o intuito 

de maximizar a vida útil e minimizar as perdas. 

O objetivo secundario proposto de criar mapas termográficos para a assinatura de 
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calor de cada classe de motor também é alcançado de forma que é possível a visualização 

de quais áreas são mais afetadas pelas componentes harmônicas e a distribuição de calor 

pela carcaça da máquina e por último para o entendimento dos modelos criados. As 

representações gráficas em três dimensões de todos os momentos estão em anexo. 

Como é comentado nesta seção cada motor de classes diferentes exibe 

particularidades, logo é justo ao considerar atualizar os motores de uma planta industrial 

o estudo das cargas que serão impostas aos motores, o estudo prévio para a determinação 

da presença de harmônicos e qual ordem está presente de forma a adequar e contabilizar 

o custo dessa adequação no custo de aquisição dos motores.  

Ao contabilizar o custo de aquisição, operação e adequação de novos motores 

elétricos é necessário levar em consideração o tempo de retorno monetário pois, embora 

sejam mais eficientes e consequentemente utilizem menores recursos energéticos, o 

emprego de técnicas e materiais melhores agregam valor ao produto final. 

Os motores classe IE4 são os mais eficientes, entretanto o motor IE4 analisado 

que é um motor super premium com gaiola de esquilo e imãs permanentes tem o pior fator 

de potência entre os três, dado que é exibido em placa, todavia esse motor super premium, 

com essa configuração construtiva não está mais uma produção, sendo substituído por 

motores síncronos para essa categoria de rendimento. 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

• Criação de modelos em regressão linear para o 2º, 3º e 5º harmônico, que podem 

ser empregados em softwares supervisionarios; 

• Estudo com desbalanceamento de fases e distorções harmonicas; 

• Relacionar a temperatura da carcaça com a taxa de distorção harmônica infringida 

ao motor por meio de inteligência computacional, para a criação de um software de 

diagnostico de falhas por meio da termovisão; 

 

. 
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Script R 

#Instalação dos pacotes de dados# 

install.packages("ggplot2") 

install.packages("gridExtra") 

install.packages("lmtest") 

install.packages("ggpubr") 

 
#Carregamento dos pacotes# 

require(ggplot2) 

require(lmtest) 

require(ggpubr) 

library(csv) 

library(ggplot2) 

library(gridExtra) 

 
#Inserção de dados# 

dados_linha1 <- read.csv2(file.choose()) 

names(dados_linha1) 

dados_linha2 <- read.csv2(file.choose()) 

names(dados_linha2) 

dados_linha3 <- read.csv2(file.choose()) 

names(dados_linha3) 

 
##linha 1## 

m1_l1_u1<-lm(dados_linha1$pixel.1~dados_linha1$AvgU1) 

m2_l1_u1<-lm(dados_linha1$pixel.2~dados_linha1$AvgU1) 

m3_l1_u1<-lm(dados_linha1$pixel.3~dados_linha1$AvgU1) 

m4_l1_u1<-lm(dados_linha1$pixel.4~dados_linha1$AvgU1) 

m5_l1_u1<-lm(dados_linha1$pixel.5~dados_linha1$AvgU1) 

 
#pixel 1# 

m1_l1_u1$coefficients 

anova(m1_l1_u1) 

summary(m1_l1_u1) 



2 

2 
 

 

 

cor.test(dados_linha1$AvgU1, dados_linha1$pixel.1) 

shapiro.test(m1_l1_u1$residuals) 

summary(rstandard(m1_l1_u1)) 

bptest(m1_l1_u1) 

 
 

#pixel 2# 

m2_l1_u1$coefficients 

anova(m2_l1_u1) 

summary(m2_l1_u1) 

cor.test(dados_linha1$AvgU1, dados_linha1$pixel.2) 

shapiro.test(m2_l1_u1$residuals) 

summary(rstandard(m2_l1_u1)) 

bptest(m2_l1_u1) 

 
 

#pixel 3# 

m3_l1_u1$coefficients 

anova(m3_l1_u1) 

summary(m3_l1_u1) 

cor.test(dados_linha1$AvgU1, dados_linha1$pixel.3) 

shapiro.test(m3_l1_u1$residuals) 

summary(rstandard(m3_l1_u1)) 

bptest(m3_l1_u1) 

 
 

#pixel 4# 

m4_l1_u1$coefficients 

anova(m4_l1_u1) 

summary(m4_l1_u1) 

cor.test(dados_linha1$AvgU1, dados_linha1$pixel.4) 

shapiro.test(m4_l1_u1$residuals) 

summary(rstandard(m4_l1_u1)) 

bptest(m4_l1_u1) 

 
 

#pixel 5# 

m5_l1_u1$coefficients 
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3 
 

 

 

anova(m5_l1_u1) 

summary(m5_l1_u1) 

cor.test(dados_linha1$AvgU1, dados_linha1$pixel.5) 

shapiro.test(m5_l1_u1$residuals) 

summary(rstandard(m5_l1_u1)) 

bptest(m5_l1_u1) 

 
 

##linha 2## 

m1_l2_u1<-lm(dados_linha2$pixel.1~dados_linha2$AvgU1) 

m2_l2_u1<-lm(dados_linha2$pixel.2~dados_linha2$AvgU1) 

m3_l2_u1<-lm(dados_linha2$pixel.3~dados_linha2$AvgU1) 

m4_l2_u1<-lm(dados_linha2$pixel.4~dados_linha2$AvgU1) 

m5_l2_u1<-lm(dados_linha2$pixel.5~dados_linha2$AvgU1) 

 
#pixel 1# 

m1_l2_u1$coefficients 

anova(m1_l2_u1) 

summary(m1_l2_u1) 

cor.test(dados_linha2$AvgU1, dados_linha2$pixel.1) 

shapiro.test(m1_l2_u1$residuals) 

summary(rstandard(m1_l2_u1)) 

bptest(m1_l2_u1) 

 
 

#pixel 2# 

m2_l2_u1$coefficients 

anova(m2_l2_u1) 

summary(m2_l2_u1) 

cor.test(dados_linha2$AvgU1, dados_linha2$pixel.2) 

shapiro.test(m2_l2_u1$residuals) 

summary(rstandard(m2_l2_u1)) 

bptest(m2_l2_u1) 

 
 

#pixel 3# 

m3_l2_u1$coefficients 



4 

4 
 

 

 

anova(m3_l2_u1) 

summary(m3_l2_u1) 

cor.test(dados_linha2$AvgU1, dados_linha2$pixel.3) 

shapiro.test(m3_l2_u1$residuals) 

summary(rstandard(m3_l2_u1)) 

bptest(m3_l2_u1) 

 
 

#pixel 4# 

m4_l2$coefficients 

anova(m4_l2_u1) 

summary(m4_l2_u1) 

cor.test(dados_linha2$AvgU1, dados_linha2$pixel.4) 

shapiro.test(m4_l2_u1$residuals) 

summary(rstandard(m4_l2_u1)) 

bptest(m4_l2_u1) 

 
 

#pixel 5# 

m5_l2_u1$coefficients 

anova(m5_l2_u1) 

summary(m5_l2_u1) 

cor.test(dados_linha2$AvgU1, dados_linha2$pixel.5) 

shapiro.test(m5_l2_u1$residuals) 

summary(rstandard(m5_l2_u1)) 

bptest(m5_l2_u1) 

 
 

##linha 3## 

m1_l3_u1<-lm(dados_linha3$pixel.1~dados_linha3$AvgU1) 

m2_l3_u1<-lm(dados_linha3$pixel.2~dados_linha3$AvgU1) 

m3_l3_u1<-lm(dados_linha3$pixel.3~dados_linha3$AvgU1) 

m4_l3_u1<-lm(dados_linha3$pixel.4~dados_linha3$AvgU1) 

m5_l3_u1<-lm(dados_linha3$pixel.5~dados_linha3$AvgU1) 

 
#pixel 1# 

m1_l3_u1$coefficients 



5 

5 
 

 

 

anova(m1_l3_u1) 

summary(m1_l3_u1) 

cor.test(dados_linha3$AvgU1, dados_linha3$pixel.1) 

shapiro.test(m1_l3_u1$residuals) 

summary(rstandard(m1_l3_u1)) 

bptest(m1_l3_u1) 

 
 

#pixel 2# 

m2_l3_u1$coefficients 

anova(m2_l3_u1) 

summary(m2_l3_u1) 

cor.test(dados_linha3$AvgU1, dados_linha3$pixel.2) 

shapiro.test(m2_l3_u1$residuals) 

summary(rstandard(m2_l3_u1)) 

bptest(m2_l3_u1) 

 
 

#pixel 3# 

m3_l3_u1$coefficients 

anova(m3_l3_u1) 

summary(m3_l3_u1) 

cor.test(dados_linha3$AvgU1, dados_linha3$pixel.3) 

shapiro.test(m3_l3_u1$residuals) 

summary(rstandard(m3_l3_u1)) 

bptest(m3_l3_u1) 

 
 

#pixel 4# 

m4_l3_u1$coefficients 

anova(m4_l3_u1) 

summary(m4_l3_u1) 

cor.test(dados_linha3$AvgU1, dados_linha3$pixel.4) 

shapiro.test(m4_l3_u1$residuals) 

summary(rstandard(m4_l3_u1)) 

bptest(m4_l3_u1) 
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6 
 

 

 

#pixel 5# 

m5_l3_u1$coefficients 

anova(m5_l3_u1) 

summary(m5_l3_u1) 

cor.test(dados_linha3$AvgU1, dados_linha3$pixel.5) 

shapiro.test(m5_l3_u1$residuals) 

summary(rstandard(m5_l3_u1)) 

bptest(m5_l3_u1) 

 
 

##Graficos## 

grafico_linha1 <- ggplot(dados_linha1)+geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.1), 

colour="blue") + geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.1),method=lm, se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.2), colour="green") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.2),method=lm, colour="green", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.3), colour="red") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.3),method=lm, colour="red", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.4), colour="purple") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.4),method=lm, colour="purple", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.5), colour="orange") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.5),method=lm, colour="orange", se=FALSE) + 

labs(x= "Harmonico de Tensao (V)", y= "Temperatura (°C)", title="Regressão 

Temp x Tensao") 

 
grafico_linha2 <- ggplot(dados_linha2)+geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.1), 

colour="blue") + geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.1),method=lm, se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.2), colour="green") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.2),method=lm, colour="green", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.3), colour="red") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.3),method=lm, colour="red", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.4), colour="purple") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.4),method=lm, colour="purple", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.5), colour="orange") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.5),method=lm, colour="orange", se=FALSE) + 
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labs(x= "Harmonico de Tensao (V)", y= "Temperatura (°C)", title="Regressão 

Temp x Tensao") 

 
grafico_linha3 <- ggplot(dados_linha3)+geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.1), 

colour="blue") + geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.1),method=lm, se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.2), colour="green") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.2),method=lm, colour="green", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.3), colour="red") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.3),method=lm, colour="red", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.4), colour="purple") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.4),method=lm, colour="purple", se=FALSE) + 

geom_jitter(aes(AvgU1,pixel.5), colour="orange") + 

geom_smooth(aes(AvgU1,pixel.5),method=lm, colour="orange", se=FALSE) + 

labs(x= "Harmonico de Tensao (V)", y= "Temperatura (°C)", title="Regressão 

Temp x Tensao") 

 
grid.arrange(grafico_linha1, grafico_linha2, grafico_linha3, ncol 
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