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1. RESUMO 
Pretende-se com este artigo desenvolver e analisar a modelagem 

matemática do sistema térmico de uma Estufa para Secagem de Motor Elétrico. 
O sistema térmico discutido analisa a variação de temperatura num sistema de 
aquecimento. Utiliza-se a ferramenta de análise, para simulação das equações 
diferenciais, auxiliadas pela técnica da transformada de Laplace. Os resultados 
obtidos demonstram que o modelo matemático do sistema térmico é eficiente 
para análise dos fatores externos ou internos que influenciam no tempo de 
resposta, requerido para a secagem do motor elétrico. 
 
2. INTRODUÇÃO 

A secagem é uma fase de grande importância no processo do 
rejuvenescimento de motores elétricos, é aplicado em máquinas quando se 
deseja melhorar ou manter o nível de isolação dos enrolamentos, com o objetivo 
de garantir um maior tempo de vida e um menor custo com manutenção. Optou-
se pela pesquisa bibliográfica e pesquisa de in loco na metodologia utilizada para 
analisar a variação de temperatura através da câmara de aquecimento (OGATA, 
2000). 

A vida útil de cada máquina está condicionada à forma como a mesma é 
aplicada. Então, quando o rejuvenescimento for bem feito, poderá aumentar o 
tempo de vida útil de máquinas elétricas, desde que sejam obedecidas todas as 
rotinas de manutenção e sua aplicação esteja de acordo com os parâmetros de 
seu projeto original.  
  Para o modelo matemático adotam-se equações diferenciais lineares 
invariantes no tempo (LIT). Na teoria de controle, as funções de transferência 
são utilizadas para caracterizar as relações de entrada e saída dos componentes 
do sistema, e a função de transferência do sistema é obtida tomando-se a 
transformada de Laplace de ambos os membros da equação (OGATA, 2000). 
 
3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem o objetivo de desenvolver e analisar o modelo 
matemático do sistema térmico de uma estufa para secagem de motores 
elétricos através das equações diferenciais da termodinâmica, com auxílio da 
ferramenta Matlab. 



4. METODOLOGIA 
O Trabalho divide-se em quatro partes, sendo: 

- Estudo do processo: onde são desenvolvidas as fundamentações e as 
justificativas do trabalho; 
- Desenvolvimento: onde estão descritas as equações dos sistemas; 
- Resultados: onde são desenvolvidas as análises dos resultados obtidos na 
ferramenta Matlab; 
- Considerações finais e conclusões: esta etapa descreve a principal parte do 
trabalho onde conclui-se todas as opiniões da equipe sobre o objetivo alcançado. 
 
5. DESENVOLVIMENTO 
Inicia-se o desenvolvimento adotando as hipóteses simplificadoras para facilitar 
a resolução das equações diferenciais, sendo:  
- sem perdas térmicas e dinâmicas;  
- as equações diferenciais são lineares invariantes no tempo (LIT);  
- temperatura de regime estacionário nula;  
- temperatura inicial equilibrada com a temperatura ambiente considerando 
média de 20ºC.  
 
Para transferência de calor por convecção descrita na equação (1): 
 Kq   (1) 
 Onde:  
q = taxa de fluxo de calor, kcal /s 
 = diferença de temperatura ºC  
K = coeficiente, kcal /sºC 

 Fonte: Dados autor 
 
 
 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 
De acordo com (OGATA, 2000), o diagrama de blocos que representa o modelo 
das propriedades térmicas do fluido e propriedades térmicas do aquecedor está 
descrito no diagrama na figura 3.  

  
No diagrama de blocos, observa-se que a somatória da temperatura de 

entrada do fluido e calor gerado pela resistência, junto às propriedades térmicas 
da câmara do aquecedor, obtém-se a temperatura de saída. Utilizando a 
ferramenta SIMULINK do software MATLAB, simula-se a aplicação de um sinal 
rampa de entrada, ilustrado na figura 4. 

Figura 4. Simulação (A) estado inicial e final da estufa 

  
  Tempo Temperatura 

inicial 
Temperatura 

final  R C 
Simulação (A) 5400 segundos 20°C 120°C 220 5 

Tabela 1: Parâmetros e Resultados 
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