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Resumo. Nos dias atuais, o projeto de sistemas de engenharia configura-se como uma linha 
de pesquisa de grande interesse devido às inúmeras aplicações que podem ser encontradas 
em áreas distintas da ciência e engenharia. Neste cenário, o projeto de estator, componente 
que faz parte do motor e cuja função base é conduzir o fluxo magnético, configura-se como 
um interessante tema de pesquisa, já que está diretamente relacionado aos custos de 
fabricação de motores. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo o projeto de um 
estator de motor de indução trifásico utilizando o Algoritmo de Evolução Diferencial. Para 
essa finalidade considera-se a minimização do volume do estator através da determinação do 
vetor de variáveis geométricas que caracterizam o modelo matemático apresentado. Os 
resultados preliminares indicam que a metodologia proposta configura-se como uma 
interessante alternativa para a finalidade acima descrita. 

Palavras-Chave: Projeto de Máquinas de Indução, Evolução Diferencial, Projeto de Estator. 
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1. INTRODUÇÃO 

No contexto industrial, os motores de indução, dispositivos elétricos constituídos 
por campos magnéticos, apresentam inúmeras aplicações devido ao seu baixo custo de 
manutenção e por ser um equipamento robusto. Em se tratando do projeto de sistemas de 
engenharia, objetiva-se produzir máquinas para realizar tarefas específicas com ótima 
economia e eficiência. O problema de projeto e fabricação de máquinas elétricas é construir, o 
mais economicamente possível, uma máquina que cumpra um determinado conjunto de 
especificações. Tradicionalmente, o projeto do motor de indução tem sido contemplado para 
alcançar melhores características de desempenho ou para a redução do custo. É notório que, 
qualquer melhoria significativa na eficiência operacional do motor de indução implica na 
conservação de energia. Por isso, deseja-se com o projeto deste sistema melhorar a eficiência 
energética e reduzir os custos de materiais ativos (ferro e cobre) do motor. A eficiência da 
energia de um motor pode ser otimizada reduzindo-se o peso dos materiais ativos utilizados, o 
que pode ser conseguido através da redução do diâmetro e comprimento do motor, isto é, 
através da minimização do volume total do equipamento. 

2. PROJETO DO ESTATOR DE UM MOTOR DE INDUÇÃO 

O estator é a parte estacionária do exterior do motor, que consiste: 
• A estrutura cilíndrica externa do motor é feita de chapa de aço soldada, ou de ferro 

fundido ou de liga de alumínio fundido; 

• O caminho magnético compreende um conjunto de lâminas de aço com ranhuras 
chamado núcleo do estator. O núcleo magnético do estator é laminado para reduzir 
correntes de Foucault, reduzindo as perdas e o aquecimento; 

• Um conjunto de enrolamentos elétricos isolados são colocados no interior das ranhuras 
do estator laminado. A área da seção transversal destes enrolamentos deve ser grande 
suficiente para a passagem de corrente que forneça a potência do motor. Para um 
motor de três fases, são necessários três conjuntos de enrolamentos, uma para cada 
fase conectada em estrela ou triângulo. 

Equação de Saída: 

É a expressão matemática que dá a relação entre os vários parâmetros físicos e elétricos 
da máquina elétrica. A equação de saída refere a saída do motor de indução com as principais 
dimensões do estator e representa a ferramenta básica para iniciar o desenho. 

A saída do motor de indução de três fases é dada por (Agarwal, 2000; Upadhyay, 2008; 
Mittle e Mittal, 2009), 

										� = 3 ∗ �4,44 ∗ 	
 ∗ � ∗ � ∗ �� ∗ ���� ∗ � ∗ ���	� ∗ 10��																																														(1) 
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onde 	
 é o fator de enrolamento; � é a eficiência (%); ���	� é o fator de potência. E os 
outros parâmetros são representados pelas: frequência (Hz), fluxo por pólo (Wb) e o total de 
condutor-ampère por metro da máquina, respectivamente: 

										� =
� ∗ 
120

																																																																																																																																							(2) 

										� = � ! ∗ "� ∗ #																																																																																																																												(3) 

										�� ∗ ��� =
$% ∗ & ∗ '

6
																																																																																																																(4) 

onde � é o número de pólos;  é a velocidade (r.p.m); � ! é valor médio da carga magnética 
em (T); "� é o passo-pólo; # é o comprimento da máquina (m); ' é o diâmetro interno do 

estator em (m); 	�� é o número de voltas por fase; ���	é a corrente por fase (A); $% é a carga 

elétrica especifica (A/m). 

Substituindo os parâmetros �, �	e	�� ∗ ���, a equação de saída é: 

										� = � ∗ ') ∗ # ∗ 																																																																																																																							(5) 

onde	� é o coeficiente de saída representado por: 

										� = 18,3 ∗ 10�, ∗ 	
 ∗ � ! ∗ $% ∗ � ∗ ���	�																																																																								(6) 

Na Eq. (5), D e L são as principais dimensões da máquina. 

Separação do / e 0 

A equação de saída dá a relação entre o produto ')#	e a saída da máquina. Para separar 
' e # para este produto uma relação tem de ser assumida ou estabelecida. A seguir estão as 
variáveis de projeto com base em considerações em que uma razão adequada entre o 
comprimento bruto e passo-pólo pode ser assumida. 

• Para obter o mínimo dos custos de 1,5 – 2,0; 

• Para obter uma boa eficiência de 1,4 – 1,6; 
• Para obter um bom projeto 1,0 – 1,1; 

• Para obter um bom fator de potência 1,0 – 1,3. 
Como o fator de potência tem um papel muito importante no desempenho de motores de 

indução trifásicos é aconselhável projetar um motor de indução com melhor fator de potência 
a menos que seja especificado no projeto. Assim, para obter o melhor fator de potência a 
seguinte relação normalmente será assumida para a separação de	' e 	#.  

										' = 0,135 ∗ � ∗ √#																																																																																																																						(7) 

E o passo-pólo é, 

										"� =
& ∗ '
�

																																																																																																																																						(8) 
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Usando relação anterior ' e 	#	podem ser separados a partir do produto ')#. No entanto, 
os valores obtidos de ' e 	# devem satisfazer a condição imposta sobre o valor da velocidade 
periférica. 

Velocidade Periférica 

A velocidade periférica pode ser estimada conforme, 

										3� =
& ∗ ' ∗ 

60
																																																																																																																														(9) 

Faixa normal entre	30 − 60	(6/�). 

Voltas por fase: 

A equação f.e.m de um motor de indução é determinada pela 8�� = 4,44��9��	
. 

Por isso, as voltas por fase pode ser obtida a partir da equação f.e.m	9:ℎ = 8:ℎ 4,44��	<⁄ . 

Geralmente, a f.e.m induzida pode ser assumida como sendo igual a tensão aplicada por 
fase fluxo/pólo, � = � ! ∗ & ∗ ' ∗ #/�, fator de enrolamento 	
  pode ser assumido como 
0,955 para enrolamento distribuído a passo pleno, salvo indicação ao contrário.  

Números de condutores por fase, >�� = 2 ∗ 9�� , e, portanto, o número total de 

condutores do estator é ? = 6. 
9��	é o número de condutores por ranhura >@ = > A@	⁄ ou 69�� A@⁄ , onde >@ é um inteiro 

para uma única camada de enrolamento e até mesmo o número de dupla camada de 
enrolamento; e A@ é o número de ranhuras do estator. 

Seção transversal do condutor: 

Área de seção dos condutores do estator pode ser estimada a partir da corrente do estator 
por fase e valor adequadamente assumido de densidade de corrente para os enrolamentos do 
estator. A área de seção do condutor do estator é B@ = �@ C@⁄ , onde C@ é a densidade de corrente 
no enrolamento do estator; e a corrente do estator por fase é IE = Q (3VHIcosφ)⁄ . 

Área da ranhura do estator: 

Área da ranhura é ocupada por condutores e o isolamento. O isolamento é entre 15 a 20%. 
Uma vez que o número de condutores por ranhura é decidido, a área aproximada da ranhura 
pode ser estimada.  

N$O�P	QR	8�:$ç�	Q$	P$TℎUP$ = áPR$	QR	%�WPR	Q$	P$TℎUP$/ÁPR$	QR	%$Q$	P$TℎUP$ 
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Este fator de espaço da ranhura obtido estará compreendido entre 0,25 e 0,4. A dimensão 
detalhada da ranhura pode ser estimado como se segue. 

Tamanho da ranhura do estator: 

Normalmente, os diferentes tipos de ranhuras são empregados para a inserção de 
enrolamentos do estator dos motores de indução. Geralmente, os enrolamentos de dupla 
camada são utilizados para o estator. Estes condutores são devidamente dispostos ao longo da 
profundidade e da largura do enrolamento. Ranhuras do estator não devem ser muito grande, 
principalmente com largura do dente fina, o que torna o dente mecanicamente fraco e a 
densidade máxima de fluxo pode ser superior ao limite permitido. Como orientação, a razão 
da profundidade com a largura da ranhura pode assumir-se um valor entre 3 a 5. 

Comprimento médio da volta: 

É calculado utilizando uma fórmula empírica (Agarwal, 2000; Upadhyay, 2008; Mittle e 
Mittal, 2009), 

										#YZ = 2# + 2,3"� + 0,24																																																																																																									(10) 

Onde #	é o comprimento total do estator e "�é passo-pólo em metros. 

Resistência do enrolamento do estator: 

A resistência do enrolamento por fase do estator é calculado usando a fórmula, 

										P@ =
(0,021 ∗ #YZ ∗ 9��)

B@
																																																																																																										(11) 

onde #YZ é em metros e B@ é em milímetros quadrados. 

Usando a resistência do enrolamento do estator calculada, as perdas de cobre pode ser 
calculada como: 

										�\] = 3 ∗ ^�@
)_ ∗ P@																																																																																																																					(12) 

Densidade de fluxo do dente do estator: 

Conhecendo as dimensões do passo-ranhura do estator, largura da ranhura e largura do 
estator, a densidade de fluxo do dente do estator pode ser calculada. A densidade de fluxo no 
dente do estator é limitado a 1,8 Tesla. À medida que o dente do estator é afilado em direção 
ao fundo, a densidade de fluxo é calculada a 1/3 da altura a partir da extremidade do dente. A 
densidade de fluxo na altura 1/3 a partir da extremidade do dente pode ser calculado como se 
segue (Agarwal, 2000; Upadhyay, 2008; Mittle e Mittal, 2009). 
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Diâmetro a altura 1/3 da extremidade: 

								'` = ' + (
1
3
∗ ℎZ@ ∗ 2)																																																																																																																(13) 

onde ℎZ@ 	é a altura da coroa do estator. 

Passo-ranhura a 1/3 da altura: 

										"@` = & ∗
'`

A@
																																																																																																																																		(14) 

Largura dos dentes nesta seção: 
										WZ` = "Z′ − W@																																																																																																																																(15) 

onde W@	é a largura da ranhura do estator. 

Área de um dente do estator: 
										$Z` = WZ` ∗ #b 																																																																																																																																		(16) 

onde #b 	é o real comprimento de ferro. 

Área de todos os dentes do estator por pólo: 
									BZ` = WZ` ∗ #b ∗ (Tú6RP�	QR	QRTOR	:�P	:óe�)																																																																						(17) 

A média da densidade de fluxo de dentes do estator: 

										�Z` =
�
BZ`
																																																																																																																																									(18) 

A densidade máxima de fluxo nos dentes do estator pode ser 1,5 vezes do que o valor 
acima. 

Profundidade do núcleo do estator: 

Pode ser calculada assumindo um valor adequado para a densidade de fluxo �\	no núcleo 
do estator. Geralmente, a densidade de fluxo no núcleo do estator pode variar entre 1,2 a 1,4 
Tesla. A profundidade do núcleo do estator pode ser calculado como se segue. 

Fluxo na seção do núcleo do estator: 

										�\ =
1
2
�																																																																																																																																							(19) 

Área do núcleo do estator: 

										B\ =
�
2�\

= #b ∗ Q\@																																																																																																																			(20) 

Assim, a profundidade do núcleo: 

										Q\@ = B\/#b 																																																																																																																																	(21) 
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Usando os dados do projeto obtidos o diâmetro externo do estator pode ser calculado 
como: 

										'f = ' + 2ℎ@@ + 2Q\@																																																																																																														(22) 

onde	ℎ@@ 	é a altura da ranhura de estator. 

Volume do estator: 

O volume total do estator é igual a soma do volume de cobre, volume de ferro e o 
volume de isolamento. O isolamento é entre 15% a 20% do volume total de ferro e cobre do 
estator (Agarwal, 2000; Upadhyay, 2008; Mittle e Mittal, 2009). 

Volume de cobre: 

										3�e_�U = 3 ∗ B@ ∗ #YZ ∗ ��																																																																																																		(23) 

Volume de ferro é a soma dos volumes de ferro nos dentes e na coroa do estator: 

										3�e_'RTOR = A@ ∗ Q\@ ∗ WZ` ∗ #b																																																																																															(24) 

										3�e_��P�$ =
&
4
h'f) − ('f − 2Q\@))i ∗ #b 																																																																											(25) 

Volume do isolamento: 

										3�e_���e$6RTO� = 0,15 ∗ (3�e_�U + 3�e_'RTOR + 3�e_��P�$)																																(26) 

Volume total do estator: 

										3�e_8�O$O�P = 3�e_�U + 3�e_'RTOR + 3�e_��P�$ + 3�e_���e$6RTO�																			(27) 

3. ALGORITMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL 

A Evolução Diferencial é um algoritmo evolutivo proposto por (Storn e Price, 1995) para 
problemas de otimização. Uma das principais características dessa metodologia é que esta 
apresenta uma concepção puramente matemática, baseada em operações vetoriais, sendo por este 
motivo considerada uma abordagem estrutural (Lobato, 2008).  

Em linhas gerais, a ideia principal por trás deste algoritmo é o esquema proposto para 
atualização de cada indivíduo, a saber, por meio da realização de operações vetoriais. 
Basicamente, a diferença ponderada entre dois indivíduos da população é adicionada a um terceiro 
indivíduo da mesma população. Assim, o indivíduo gerado através deste esquema é avaliado 
segundo a função objetivo, podendo inclusive substituir indivíduos mal sucedidos nas gerações 
seguintes. Esta característica faz com que essa técnica seja reconhecida como uma abordagem 
puramente estrutural, o que a diferencia em relação às outras técnicas evolutivas, já que essas têm 
fundamentação teórica inspirada na natureza. Neste caso, a diferença ponderada, via taxa de 
perturbação N, entre dois indivíduos (jklme	jklo) é adicionada a um terceiro indivíduo (jklp) como 

mostrado na Fig. 1. 
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Figura 1: Fundamentação teórica do algoritmo de ED (Reproduzido de Storn et al., 2005). 

 

O indivíduo gerado através deste esquema (qkb ) é avaliado pela função objetivo e pode 
inclusive substituir indivíduos mal sucedidos nas gerações seguintes. Desta forma, nenhuma 
distribuição de probabilidade em separado deve ser usada, o que torna este esquema 
completamente auto-ajustável. 

Na literatura, pode-se encontrar inúmeras aplicações do algoritmo de ED em áreas distintas 
da ciência, dentre as quais pode-se citar: estimação de parâmetros térmicos em reator de leito 
(Babu e Sastry, 1999), síntese e otimização de sistemas integrados de energia aplicados a 
destilação (Babu e Singh, 2000), estimação de parâmetros cinéticos em processos de fermentação 
a batelada alimentada (Wang e Jang, 2001), projeto de sistemas de engenharia (Lobato e Steffen, 
2007), determinação da difusividade térmica aparente na secagem de frutas (Mariani, 2008), 
projeto de sistemas de engenharia com enfoque multi-objetivo (Lobato, 2008), estimação de 
parâmetros térmicos em transferência radiativa (Lobato, 2010), além de outras aplicações (Storn, 
2005). 

4. METODOLOGIA 

Como mencionado anteriormente, este trabalho consiste na minimização do volume dos 
materiais para fabricação do estator via aplicação do algoritmo de evolução diferencial. Para o 
melhor entendimento da metodologia empregada neste trabalho, alguns pontos devem ser 
destacados: 

• O objetivo considerado é: minimizar a função de volume (3�e_8�O$O�P);  

• As variáveis de projeto são: o condutor ampère por metro ($%), a densidade de fluxo 
médio no entreferro (� !), a densidade de corrente no enrolamento do estator (C@), o 
comprimento por passo-pólo (#/"�), a largura da ranhura do estator (W@); altura da 

ranhura do estator (ℎ@) e largura do dente do estator (WZ@r); 

• Os parâmetros utilizados pelo algoritmo: 25 indivíduos, 200 iterações, taxa de 
perturbação e probabilidade de cruzamento igual a 0,8 e estratégia DE/rand/1/bin para 
a geração de potenciais candidatos; 

• Critério de parada: um determinado número de gerações é definido para interromper o 
procedimento. 

jklp 

jklo 

jklm 

�r 

�) 

jklm − jklo 

N(jklm − jklo) 

qkb 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo considera a Eq. 27 como a função objetivo do problema estudado. A função 
objetivo é minimizar o volume do estator do motor de indução trifásico. A Tab. 1 apresenta as 
variáveis, os parâmetros e os limites do vetor para minimizar o volume da chapa do estator 
utilizando o algoritmo de evolução diferencial. 

Tabela 1: Variáveis, Parâmetros e limites. 

Variáveis Parâmetros Limites 
  Mínimo Máximo 

x(1) Condutor (A/m) 20000 30000 

x(2) Densidade de fluxo médio no entreferro 
(T) 

0,30 0,60 

x(3) Densidade de corrente no enrolamento 
do estator (A/mm2) 

3,0 4,0 

x(4) Comprimento por passo-pólo 0,90 2,0 

x(5) Largura da ranhura do estator (mm) 5,0 15,0 

x(6) Altura da ranhura do estator (mm) 15,0 45,0 

x(7) Largura do dente do estator (mm) 10,0 25,0 

 

A Fig. 2 apresenta o perfil de volume obtido pelo Algoritmo de Evolução Diferencial. A 
função objetivo é minimizada, ou seja, o volume é mínimo. 

 

Figura 2: Resultado do volume minimizado pelo algoritmo de evolução diferencial. 

 

Observa-se na Fig. 2, que a execução do algoritmo de evolução diferencial foi capaz de 
obter resultados satisfatórios para minimizar o volume da chapa do estator do motor de 
indução trifásico.  

A Tab. 2 apresenta os principais parâmetros do projeto do estator antes e depois da 
otimização. Os principais parâmetros do projeto do estator são: diâmetro interno, diâmetro 
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externo, comprimento do núcleo, comprimento do entreferro, altura da ranhura, largura da 
ranhura, largura do dente, densidade de corrente no enrolamento, indução magnética máxima 
do dente, indução magnética da coroa, peso do cobre, peso do ferro e o volume do estator, 
respectivamente, como mostrado na Tab. 2. 

 

Tabela 2: Parâmetros antes e depois da otimização 

Parâmetros do Projeto 
do Estator 

Projeto Convencional Projeto Otimizado 

Diâmetro interno 342,2 mm 292,57 mm 

Diâmetro externo 450,91 mm 408,22 mm 

Comprimento do núcleo 215,0 mm 183,83 mm 

Comprimento do 
entreferro 

0,7425 mm 0,6638 mm 

Altura da ranhura 29,82 mm 30,00 mm 

Largura da ranhura 10,52 mm 12,65 mm 

Largura do dente 13,16 mm 13,00 mm 

Densidade de corrente 
no enrolamento 

3,5 A/mm2 4,0 A/mm2 

Indução magnética 
máxima do dente 

1,30 T 1,50 T 

Indução magnética da 
coroa 

1,40 T 1,40 T 

Peso Cobre 34,02 Kg 24,57 Kg 

Peso Ferro 68,74 Kg 62,6 Kg 

Volume Estator 0,0148 m3 0,0125 m3 

 

É muito claro a partir da Tab. 2 que os diâmetros, comprimento do núcleo e comprimento 
do entreferro são reduzidos, quando comparado os valores iniciais do projeto convencional. A 
densidade de corrente no enrolamento aumentou um pouco. No entanto, o valor da indução 
magnética da coroa do estator se manteve o mesmo após a otimização. Já o valor da indução 
magnética do dente do estator é elevado quando comparado com o valor da indução obtido a 
partir da concepção inicial. Todavia, esse valor ficou abaixo do valor de saturação do ferro. 
Esse aumento na indução do dente aumenta as perdas específicas do núcleo (perda do 
núcleo/unidade de volume de ferro). Uma vez que, o peso do ferro no desenho otimizado é 
menor em comparação com o desenho inicial, a perda de ferro total é reduzida. Além disso, 
uma vez que os pesos de cobre e ferro são reduzidos, o custo do motor a partir da abordagem 
de otimização irá ser inferior quando comparado com o motor com abordagem inicial.  
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A Fig. 3 apresenta o desenho da chapa do estator original e ótimo. Utilizou-se o software 
FEMM (Finite Element Method Magnetics) para modelar o estator do motor de indução 
trifásico. 

 
Figura 3: Desenho da chapa do estator (a) original e (b) ótimo. 

 

Nota-se na Fig. 3, a diferença visual do estator antes e após a otimização. O diâmetro 
interno da chapa antes é de 342,2 mm e após é de 292,57 mm. Além disso, o diâmetro externo 
da chapa antes é de 450,91 mm e após é de 408,22 mm. Após a minimização da função 
objetivo, o volume de 0,0148m3 passou a ser 0,0125 m3, ou seja, houve uma redução de 
15,54%. 

 

6. CONCLUSÕES 

Este trabalho objetivou o projeto de um estator de motor de indução trifásico utilizando o 
Algoritmo de Evolução Diferencial. Foram analisados os volumes do estator original e 
otimizado. A partir da análise dos resultados obtidos observa-se que o algoritmo de evolução 
diferencial foi capaz de minimizar o volume do estator através da determinação do vetor de 
variáveis geométricas que caracterizaram o modelo matemático apresentado. Desta forma, 
conclui-se que a metodologia proposta se configura como uma interessante estratégia para a 
finalidade acima descrita.  

Como propostas de trabalhos futuros, pode-se citar a aplicação da metodologia nas 
indústrias, e a otimização dos projetos de máquinas elétricas para minimizar custos e 
maximizar eficiência. 

   (a)                                                                                (b) 
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