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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, as máquinas têm se tornado cada vez mais essenciais, principalmente, 

para o desenvolvimento de atividades econômicas. Dentre as máquinas elétricas de corrente 

alternada, os motores de indução (inventados no século XIX) se apresentam como importantes 

ferramentas de trabalho ainda nos dias atuais, devido ao seu baixo custo, fácil manutenção, 

alta confiabilidade, robustez construtiva e elevado rendimento, sendo o principal tipo de 

conversor eletromecânico atualmente. Uma importante aplicação do motor de indução é na 

composição de atuadores, os quais podem ser pneumáticos ou elétricos, e possuem um vasto 

mercado no setor industrial. O atuador elétrico, por sua vez, é um dispositivo cuja principal 

função é a conversão de energia elétrica em energia cinética (mecânica), movimentando as 

engrenagens do equipamento através do movimento da haste de uma válvula acoplada (por 

unidades de adaptação ou redutores) ou de uma comporta; assim, esses equipamentos 

permitem controlar o fluxo de um determinado líquido que passa por uma tubulação ou por 

uma comporta, permitem a motorização de válvulas, dampers, comportas e outros 

equipamentos similares. Devido a sua grande utilização, são expostos a diferentes tipos de 

ambientes, o que pode desencadear diversas falhas, as quais podem ser causadas por uma 

combinação de ações que agem sobre vários componentes da máquina. Por isso, prevenir uma 

possível paralisação do maquinário se tornou relevante e essencial. O objetivo deste trabalho é 

a detecção de falhas em atuadores elétricos, a fim de prevenir e melhorar a sua manutenção. 

Para tal, foi aplicada a Transformada de Fourier com auxílio do software Matlab
®
 em dados 

obtidos partir de situações simuladas em atuadores elétricos: com e sem obstrução na válvula. 

Utilizando um atuador de multivoltas direto e o aplicativo de celular Accelerometer, foi 

possível extrair dados da vibração do equipamento em diferentes situações simuladas.  Este 

método foi capaz de gerar uma grande quantidade de dados e ser reprodutivo em termos de 

análises, além de ser eficiente na detecção de falhas simuladas. Portanto, conclui-se que os 

resultados foram satisfatórios. Como perspectiva desse trabalho sugerimos o aprimoramento 

da técnicas para maior eficácia em testes futuros. 

 

Palavras-chave: Motor de indução; Atuadores Elétricos. Detecção. Falhas. Transformada de 

Fourier 
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ABSTRACT 

 

Over the years, machines have become increasingly essential, especially for the 

development of economic activities. Among the electric machines of alternating current, 

induction motors (invented in the nineteenth century) present themselves as important 

working tools even today, due to their low cost, easy maintenance, high reliability, 

constructive robustness and high performance, being the main type of electromechanical 

converter currently. An important induction motor application is in the composition of 

actuators, which can be pneumatic or electric, and have a large market in the industrial sector. 

The electric actuator, in turn, is a device whose main function is the conversion of electrical 

energy to kinetic (mechanical) energy, moving the gear of the equipment through the 

movement of a coupled valve stem (by adaptation units or reducers) or of a floodgate; Thus, 

these devices allow the control of the flow of a certain liquid through a pipe or a gate, allow 

the motorization of valves, dampers, gates and other similar equipment. Due to their high use, 

they are exposed to different types of environments, which can trigger several failures that can 

be caused by a combination of actions, acting on various machine components. Therefore, 

preventing a possible downtime has become relevant and essential. The objective of this work 

is the detection of failures in electric actuators in order to prevent and improve their 

maintenance. For this, the Fourier Transform was applied with the support of Matlab® 

software in data obtained from simulated situations in electric actuators: with and without 

valve obstruction. Using a direct multi-turn actuator and the Accelerometer mobile app, it was 

possible to extract equipment vibration data in different simulated situations. This method  

was able to generate large amount data and to be reproductive in terms of analysis, as well as 

being efficient in detecting simulated faults. Therefore, it is concluded that the results were 

satisfactory. As a perspective of this work, we suggest the improvement of techniques for 

greater effectiveness in future tests. 

 

Keywords: Induction motor; Electric actuators. Detection. Failures. Fourier Transform 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os atuadores elétricos, compostos por motores de indução, são equipamentos que, 

juntamente com uma válvula, permitem, por exemplo, o controle do fluxo de um determinado 

líquido que passa por uma tubulação ou por uma comporta (CAMPOS; TEIXEIRA, 2006). 

Muito utilizados em diversas empresas, os atuadores (tanto elétricos quanto pneumáticos) 

possibilitam a motorização de válvulas, dampers, comportas e outros equipamentos similares. 

O atuador pode ainda ser acoplado a uma válvula através de unidades de adaptação ou 

redutores, possibilitando o movimento da haste de uma válvula, ou de um comporta, gerando 

um movimento de abertura ou fechamento da válvula (COESTER). 

 As máquinas elétricas de corrente alternada, em particular, os motores de indução, 

foram inventadas no século XIX e o seu desenvolvimento foi fundamental para as atividades 

econômicas da época, persistindo até os dias atuais. Rapidamente as máquinas de indução se 

tornaram o principal tipo de conversor eletromecânico (energia elétrica em mecânica com 

algumas perdas), pois são relativamente baratas, altamente confiáveis, robustas 

construtivamente e apresentam elevado rendimento (FITZGERALD, et al. 2003).  

 O Motor de Indução (MI) é o tipo de máquina elétrica mais difundida e utilizada em 

processos industriais. Esse equipamento elétrico apresenta um princípio de funcionamento 

relativamente simples, uma construção robusta, facilidade na manutenção, baixo custo e alta 

confiabilidade (SUETAKE, 2011). Suas aplicações são as mais amplas possíveis, destacando-

se: acionamentos de bombas, funcionamento de compressores, manuseio de cargas, bem 

como a composição dos atuadores elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. 

 A utilização de atuadores na indústria é extensa; dessa forma, eles são expostos a uma 

série de ambientes hostis, desgastes em operações ou até mesmo defeitos de fabricação, o que 

provoca falhas internas ou externas à máquina. Por isso, prevenir uma possível paralisação do 

maquinário se tornou relevante e essencial. 

 A falha é causada por uma combinação de ações que agem sobre vários componentes 

da máquina. Dependendo de sua origem, ela pode ser mecânica ou elétrica, podendo ocorrer 

no estator ou no rotor do motor, nas válvulas ou em outros componentes do atuador. Em 

relação às falhas elétricas, destacam-se os problemas relativos a enrolamento de estator: 

enrolamento de rotor, barras quebradas no rotor, anéis quebrados no rotor, conexões, entre 

outras. Por outro lado, as falhas mecânicas podem ser oriundas de problemas de rolamento, 
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desalinhamento, entre outras. Quando se sabe a origem da falha, e quando irá manifestar, 

torna - se mais fácil a sua manutenção. 

A partir da década de 60, começou a ser expandido e estruturado o conceito de 

manutenção preventiva, já que a manutenção até então consistia basicamente de revisões 

gerais dos equipamentos utilizados em intervalos de tempo pré-definidos (NUNES, 2001). 

Neste tipo de manutenção preventiva, as revisões são planejadas e realizadas de tempos em 

tempos, visando a diminuição das paradas no sistema de produção oriundas das falhas 

inesperadas  (SHIKARI; SADIWALA; DWIVEDI, 2004; DJURDJANOVIC et al., 2003). 

 Outro tipo de manutenção é a preditiva, que surgiu a partir da necessidade das 

máquinas operarem continuamente sem falhas e, tem como objetivos principais o aumento da 

confiança e da disponibilidade, redução no número de falhas, além do aumento na vida útil de 

equipamentos e instalações através da supervisão e controle contínuo. Tem aumentado o uso 

de algumas ferramentas para realizar a manutenção preditiva com o intuito de antecipar-se às 

falhas e sinalizar o momento adequado de se realizar um serviço de manutenção, pois o custo 

de uma simples parada não atendida (que perdure por certo intervalo de tempo) pode 

comprometer o perfil de produção ou atendimento, além de superar inúmeras vezes o custo de 

projeto e instalação de novos meios de controle e comando (GONÇALVES, 2011). 

Em geral, os modos de falhas podem ser de origem: térmica, elétrica, eletromagnética, 

mecânica, ambiental e dinâmica. Ainda, diversas são as estratégias e classificações para se 

realizar manutenções e correções nos equipamentos, sendo realizado primeiro a detecção das 

falhas, em seguida a classificação destas e, por fim, a manutenção preditiva do equipamento, 

visando assim o melhor custo benefício do processo.  

A descoberta de falhas geralmente é realizada através de quatro etapas: 1) detecção de 

falhas, 2) extração de sinais, 3) processamento da informação e 4) diagnóstico das falhas. Os 

principais métodos utilizados para identificar falhas são as redes neurais artificiais, lógica 

fuzzy, além de algoritmos genéticos, sistemas híbridos, dentre outros. A etapa de extração de 

sinais é primordial para o andamento da detecção, podendo ser realizada através dos sinais do 

motor, tais como: sinais de vibração, tensão, corrente, entre outros (REIS, 2010). 

 Entretanto, nem sempre é possível determinar se a causa da falha foi provocada por 

defeito, desgaste, deterioração, sobrecarga, mau uso ou qualquer outra causa. Porém, se for 

realizada uma análise das condições, do ambiente em que o motor está inserido e dos 

sintomas da máquina, é possível determinar as possíveis falhas. Neste caso, a quantificação do 

nível de degradação pode ser utilizada para predizer um desempenho inaceitável em 
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equipamentos e sinalizar a ocorrência de falhas, permitindo sinalizar o momento adequado 

para se realizar a manutenção e ainda aumentar a reutilização de peças ou componentes. 

Assim, esta detecção de comportamento de sistemas é importante para avaliar os efeitos 

provocados pela degradação, além de sustentar o correto funcionamento dos equipamentos e 

como consequência diminuir a ocorrência de defeitos e falhas (DJURDJANOVIC et al., 

2003). 

 A etapa de processamento de sinais compreende a análise e a captura de informações 

de sinais alterados, deixando-os mais adequados a alguma aplicação. Dentre as principais 

técnicas de processamento de sinais, destacam-se a transformada de Fourier (TF), a 

transformada wavelet (TW) e a transformada wavelet packet (TWP). 

Por todos os motivos demonstrados, prevenir falhas e danos nos equipamentos 

(enquanto estes ainda não apresentam defeito) reduz as paradas no processo produtivo e o 

tempo de manutenção de uma máquina, trazendo benefícios como aumento da confiabilidade 

e da disponibilidade, redução de custos e maior proteção dos equipamentos. 

O presente trabalho está, então, organizado da forma descrita nos parágrafos vistos a 

seguir. Na sessão 2, são apresentados os objetivos que incentivaram a construção deste 

trabalho.  Na sessão 3, é realizada um referencial teórico acerca do atuador elétrico, motor, 

principais falhas, e Transformada de Fourier.  Na sessão 4, é apresentada a metodologia 

realizada durante o trabalho de conclusão de curso.  A sessão 5 é referente aos resultados 

obtidos, a partir da coleta de dados na empresa. E na seção 6 será apresentada a conclusão 

obtida na realização deste trabalho.  
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2  OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é a detecção de falhas que podem ocorrer em atuadores 

elétricos, propiciando melhorias nas atividades de manutenção de equipamentos através de 

uma previsão de falhas juntamente com um diagnóstico preciso das causas que as resultaram. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo geral deste trabalho é realizar a detecção de falhas a partir de dados obtidos 

em atuadores elétricos - através da transformada de Fourier (TF) - utilizando dados de testes 

realizados em uma empresa. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Como objetivos específicos, tem-se: 

 Estudo das principais falhas presentes em atuadores elétricos;  

 Estudo das transformadas de Fourier; 

 Identificação de falhas através da transformada de Fourier, visando determinar, por 

meio da análise da transformada, quais são as frequências das harmônicas relacionadas 

às falhas do atuador. 
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3 REVISÃO DALITERATURA 

 

 Para avaliar corretamente o comportamento dos sinais de um atuador elétrico, quando 

em funcionamento normal ou quando funcionando com falhas injetadas é necessário 

conhecer, se possível, as características das falhas e os parâmetros e componentes referentes 

aos modelos dos atuadores. Os atuadores elétricos são compostos por motor, engrenagens e 

válvula. 

 

3.1 ATUADORES ELÉTRICOS 

 

 O atuador elétrico é um equipamento que tem por finalidade a abertura e o fechamento 

de uma válvula através de um conjunto de engrenagens, as quais estão acopladas ao motor de 

indução e à haste da válvula. É através do esforço que é exercido sobre haste que se controla a 

abertura da válvula, controlando assim o líquido ou o gás que percorre o equipamento. 

 Existem diversos tipos e modelos de atuadores no setor industrial. O que define o tipo 

de atuador e no que será usado é a válvula. Para válvulas do tipo gaveta ou globo, o atuador 

utilizado é o de multivoltas; já nas válvulas do tipo esfera ou borboleta se utiliza atuadores 

com 1/4 de volta. As válvulas, em especial, são equipamentos cuja finalidade principal é o 

controle do fluxo, podendo ser de água, esgoto, petróleo, ou qualquer outro fluido. Existem 

diversos tipos de válvulas: gaveta, esfera, ou globo, por exemplo, cada uma indicada para um 

tipo de aplicação em particular (CAMPOS; TEIXEIRA, 2006; HELLING; SCHOOR; 

HELBERG, 2004). 

 No conjunto formado pelo atuador elétrico, válvula e tubulação há várias forças 

atuantes no sistema para que ocorra o movimento de abertura ou de fechamento do obturador 

da válvula, como pode ser visto na Figura 1.  
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Figura 1. Figura ilustrativa de alguns componentes e das forças atuantes no atuador. Fonte: 

Bosa (2009). 

  

Neste trabalho, os atuadores elétricos utilizados foram da Empresa Coester, um em 

uma bancada e outro de multivoltas. Estes equipamento apresentam-se instrumentados de 

modo a monitorar o torque mecânico exercido pelo atuador nas engrenagens que comandam a 

abertura e fechamento da válvula, além da tensão, da corrente e da vibração. Até o momento, 

essas são as principais variáveis usadas para a detecção de falhas. Para que ocorra a vedação 

por completo desta válvula, é aplicado um torque: máximo, durante o fechamento dessa 

válvula; mínimo, durante a abertura. 

 O atuador é composto por uma parte elétrica e outra mecânica. Pode -se destacar 

alguns componentes (Figura 2), como visto a seguir:  

 Motor elétrico: motor de indução monofásico/trifásico com gaiola de esquilo; 

 Cadeia mecânica: sistema de transmissão mecânica;  

 Acoplamento de saída: manga com chaveta para hastes rotativas;  

 Sensor eletrônico de torque: célula de carga;  

 Sensor eletrônico de posição e movimento: potenciômetro de alta precisão. 

 

Figura 2. Representação dos componentes de um atuador elétrico.Fonte: Gonçalves (2011). 
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Através do sistema de engrenagens do atuador, existe a transferência do esforço 

sofrido sobre todo conjunto para a célula de carga. Por sua vez, a célula ao se deformar, envia 

um sinal analógico proporcional ao esforço convertido à placa controladora que processa os 

dados enviados (GONÇALVEZ, 2011). 

 Estes equipamentos possuem um sistema automático de proteção do motor contra 

possíveis danos, em casos específicos, como torque excessivo, alta temperatura ou quando 

uma sobrecorrente chega ao motor. Já o sistema de engrenagens diferenciais permite giro 

independente das rodas cônicas maiores, quando associado ao sistema antirretorno, impede 

que o volante seja movimentado através do motor, mas permite que o mesmo esteja sempre 

disponível para movimento partindo dele. Por fim, o movimento da manga de saída, ligado à 

válvula, sente maior ou menor resistência, transferindo uma carga correspondente para o 

mecanismo antirretorno, ao qual está associado o eixo de comando do sensor eletrônico de 

torque, conhecido como eixo ativador. 

 

3.2 MOTOR DE INDUÇÃO 

 

 O motor de indução é responsável pelo movimento da válvula, acionando o primeiro 

par de engrenagens (de dentes retos), onde se processa o que se chama de redução primária 

(representado na Figura 2). O movimento é transmitido por um segundo sistema de redução, 

formado por um par de engrenagens conhecido como coroa e sem-fim, que aciona uma 

engrenagem cônica inferior, que dará movimento as engrenagens planetárias ligadas à manga 

de saída. O eixo ativador trabalha sempre sob compressão, deformando os straingages ligados 

a ele, informando para a placa controladora o valor da deformação, que é processado como 

valor correspondente de torque (COESTER, 2001). 

 

3.3 FORÇAS ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO DO ATUADOR ELÉTRICO 

 

 De acordo com a operação do conjunto formado por atuador, válvula e tubulação, 

nota-se que existe uma parte estática que está relacionada com a determinação da abertura, 

associada à vazão para essa abertura, e outra parte dinâmica, que corresponde à transmissão 

do torque para que ocorra o movimento do obturador da válvula até a posição determinada e, 

por conseguinte, a vazão para o processo. 
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 A força exercida pelo motor elétrico do atuador deve ser superior as demais contrárias. 

No conjunto formado pelo atuador, válvula e tubulação há uma série de forças que atuam para 

que ocorra o movimento de abertura ou fechamento do obturador da válvula (representado na 

Figura 2), onde a força do atuador (Fh) é aquela transmitida pelo motor através do sistema de 

engrenagens.  

 Além da força do atuador, há a força de atrito (Fa), que corresponde ao atrito existente 

entre a haste e a gaxeta (peça usada para impedir vazamentos), a força da mola (Fm), 

corresponde ao movimento do obturador até a sua posição inicial quando houver ausência de 

energia elétrica (a mola serve para fazer com que a válvula retorne a sua posição inicial, 

quando na ausência de alimentação) e a força do fluido (Ff ) que corre pela tubulação 

exercendo pressão sobre o obturador (BOSA, 2009). 

 

3.4 TRANSFORMADA DE FOURIER 

 

 O método de análise de frequências baseia-se no teorema de Fourier, o qual estabelece 

que qualquer função periódica possa ser decomposta por uma série de ondas senoidais puras e 

com frequências distintas além de múltiplas da frequência fundamental. Estas componentes 

constituem o espectro de frequência (BRIGHAM, 1974; MARÇAL; SUSIN, 2005). 

 Dessa forma, a transformada de Fourier (TF) pode ser definida como a decomposição 

de um sinal x(t) num somatório de funções periódicas que se estendem por todo o domínio 

temporal, revelando assim o seu espectro de frequências que compõe o sinal. A série de 

Fourier é usada na análise de sinais periódicos enquanto a transformada de Fourier é 

tipicamente usada para sinais não periódicos (GONÇALVES, 2011). 

 

3.4.1 Transformada Contínua de Fourier 

 

 Geralmente, o que denominamos de “transformada de Fourier” refere-se à TF para 

funções contínuas. Através dela podemos representar qualquer função integrável x(t) como a 

soma de exponenciais complexas com frequência angular ω e amplitude complexa X(ω). 

Pode-se visualizar um exemplo desta transformada na Figura 3. 
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Figura 3. Gráfico representativo da Transformada Contínua de Fourier do sinal de 5 Hz. 

Fonte: Costa (2019). 

 

3.4.2 Transformada de Fourier de Tempo Discreto 

 

 A Transformada de Fourier de Tempo Discreto (DTFT) pode ser definida como sendo 

uma transformada integral estreitamente relacionada com a transformada de Fourier e com a 

transformada Z. No entanto, se diferencia da transformada de Fourier quando aplicadas à 

funções cuja variável independente é discreta, ou seja, descontínua, como é o caso da 

transformada de Fourier. Também se difere da Transformada Discreta de Fourier, que se 

aplica quando a função original for considerada periódica (SIEBERT, 1986). 

 As funções discretas são sequências de valores que aparecem somente quando a 

amostra de uma função contínua for apresentada em intervalos definidos. Assim, a DTFT 

encontra muitas aplicações em áreas como cálculo numérico e controle digital. 

 Por definição, a função transformada será sempre periódica. No período da função 

demonstra toda a informação contida na função, sendo assim, pode-se dizer que a DTFT é 

uma representação da função original neste caso em um domínio da frequência finito. Um 

exemplo desta transformada pode ser visualizado na Figura 4. 
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Figura 4. Representação da Transformada de Fourier de Tempo Discreto. Fonte: Sinais e 

Sistemas (2019). 

 

3.4.3 Transformada Discreta de Fourier 

 

 Para alguns tipos de sinais, a periodicidade de X[ω] sugere que não há necessidade de 

se avaliar a frequência ω em um intervalo definido, sendo sua natureza contínua uma 

característica indesejável. Neste caso, se a capacidade computacional disponível for baixa, 

pode ser inviável avaliar todo o espectro de frequência. 

 Assim, deve se usar o mesmo método utilizado para analisar um sinal analógico, mas 

com um processador digital. Definindo em termos matemáticos, deriva-se uma amostra 

equivalente da transforma de Fourier de tempo discreto. Esta técnica é conhecida como 

transformada discreta de Fourier (TDF). 

 Para obter a TDF, a função X[ω] é amostrada somente durante um período igual 2π. 

Durante este período, N amostras equidistantes são amostradas. Deste modo, a resolução de 

frequência é igual a 2π/N (GONÇALVES, 2011). Um exemplo para este tipo de transformada 

pode ser visualizado na Figura 5, em que o x[n] é uma sequência de extensão finita de N. 

 

Figura 5. Representação da Transformada discreta de Fourier. Fonte: Gonsalez (2019). 
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3.5 MANUTENÇÃO  

 

 Os sistemas, quando utilizados, ficam sujeitos a diversos tipos de deterioração e/ou 

desgaste, sujeira, corrosão, rachaduras e outras anomalias.  

 A manutenção consiste em medidas de prevenção, correção e predição, que são 

praticadas com o intuito de corrigir os danos provocados pela degradação e manter os 

sistemas em pleno funcionamento. Um dos propósitos da manutenção é fazer com que o 

equipamento funcione o máximo de tempo possível. Existe diversos tipos de manutenção: 

 Manutenção corretiva, quando o sistema já apresentou a falha, sendo necessária uma 

intervenção para que o equipamento volte a operar normalmente.  

 Manutenção preventiva, que inclui ações de supervisão contínua e periódica caso a lei 

de degradação seja desconhecida e ações sistemáticas antes da ocorrência de uma 

falha; neste caso, o equipamento ainda não apresentou falhas, mas a intervenção foi 

programada de modo a prolongar a vida útil do sistema.  

 Manutenção sistemática, que se aplica quando se conhece a lei de degradação dos 

sistemas; caracterizada pela substituição das peças ou equipamentos dentro do tempo 

de durabilidade prevista pelo fabricante. 

 Quando a lei de degradação é desconhecida, se opta pela manutenção por 

acompanhamento, realizada quando há uma supervisão periódica dos sistemas 

(GONÇALVES, 2011). 

 Por fim, a manutenção preditiva, que ocorre quando o equipamento ainda não 

apresenta falhas; no entanto, se aplica tanto a supervisão quanto o controle contínuo 

dos sistemas com a intenção de reduzir a probabilidade de falhas e a degradação. Este 

tipo de manutenção pode ser feito com o maquinário em operação, sem apresentar 

qualquer consequência. 

 

3.5.1 Manutenção Corretiva 

 

 Este tipo de manutenção ocorre depois da descoberta da falha e consiste na 

substituição de componentes danificados por componentes em pleno funcionamento, o que 

acaba gerando custos e nem sempre as melhorias são eficazes ao sistema. Existem dois tipos 

de manutenção corretiva.  
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 Paliativa: compreende as intervenções corretivas executadas provisoriamente a fim de 

colocar o equipamento em funcionamento para, a seguir, efetuar o reparo definitivo. 

 Curativa: compreende as ações típicas de reparo em caráter definitivo, a fim de 

restabelecer os itens à função requerida. 

 Este tipo de manutenção não exige a realização de acompanhamentos ou inspeções nas 

máquinas. No entanto, apresenta custos elevados, conduz a parada no sistema produtivo e há a 

necessidade de um estoque de peças para reparos, não sendo possível realizar um 

planejamento de custos ao se adotar essa política de manutenção, uma vez que as falhas dos 

equipamentos e suas consequências não são previstas.  

 Além disso, danos em outros equipamentos e paradas inaceitáveis no processo 

produtivo também poderão ocorrer (GONÇALVES, 2011). A manutenção corretiva 

geralmente é aplicada como complemento à manutenção preventiva, pois qualquer que seja a 

natureza ou nível de prevenção executada, sempre existirá um grupo de falhas que 

necessariamente irão exigir uma ação corretiva. 

 

3.5.2 Manutenção Preventiva 

 

 Em situações em que as falhas no sistema ainda não se apresentaram, a manutenção 

preventiva é aquela praticada com a intenção de reduzir a probabilidade de ocorrência de 

falhas ou danos. Nesse tipo de manutenção, as ações são planejadas, através de inspeções 

realizadas periodicamente se minimiza as paradas e a taxa de degradação, restaurando o 

sistema a sua função original (SHIKARI; SADIWALA; DWIVEDI, 2004). 

 Esta estratégia de manutenção visa as ações previstas, preparadas ou programadas 

antes da provável falha acontecer. Já a atividade de manutenção preventiva sistemática é 

aplicada quando a lei de degradação é conhecida. Essa lei diz respeito ao conhecimento sobre 

a evolução do desgaste do equipamento, na medida em que esse é utilizado. Neste tipo de 

estratégia ocorrem constantes intervenções, muitas vezes desnecessárias.  

 Além disso, essa prática de manutenção provoca gastos desnecessários, porque mesmo 

a manutenção sendo realizada em intervalos periódicos, mantendo o sistema em um nível 

aceitável de funcionamento, paradas inesperadas provocadas por falhas súbitas podem 

acontecer antes de a manutenção ser executada. 

 Atualmente, essa estratégia é usada principalmente em conjunto com as estratégias de 

manutenção corretiva e de manutenção baseada na condição. 
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3.5.3 Manutenção Preditiva 

 

 A manutenção preditiva ocorre ao aplicar uma supervisão contínua dos parâmetros de 

controle e desempenho. Essa manutenção tem o objetivo de estabelecer parâmetros para 

análise probabilística do comportamento dos sistemas e das leis de degradação, aumentando a 

confiabilidade e a disponibilidade dos sistemas para reduzir o número de falhas, além de 

evitar e prevenir paradas súbita. Isto é particularmente interessante, já que uma parada 

inesperada eleva o custo de produção. 

 A manutenção preditiva pode ser aperfeiçoada com o uso de indicadores de predição e 

disfunção das peças e equipamentos, e de uma análise de tendências ou de avaliações 

probabilísticas do estado de degradação de equipamentos, reduzindo assim a probabilidade de 

falhas e a degradação de componentes (GONÇALVES, 2011). Com base nesses indicadores 

estatísticos, é possível prever a necessidade da manutenção antes de uma falha ocorrer e 

programar a parada dos equipamentos, em um momento adequado. Dessa forma, é possível 

prolongar a vida útil de equipamentos e instalações, realizar uma programação para aquisição 

de peças de reposição e ainda reduzir os gastos com estoques e manutenção. 

 O custo de implantação dessa prática é bastante elevado, visto que é necessária a 

instalação da infraestrutura necessária ao monitoramento dos equipamentos ou dos sistemas. 

No entanto, ela acaba se tornando mais vantajosa quando aplicada nos equipamentos ou 

sistemas mais críticos do processo, pois o tempo para manutenção e/ou o custo de sua 

indisponibilidade são altos.  

 Geralmente, a manutenção preditiva é implantada juntamente com a manutenção 

preventiva, pois o monitoramento ou acompanhamento periódico do desempenho e/ou 

deterioração das partes da máquina são efetuados pela equipe de manutenção utilizando 

instrumentos portáteis, tais como sistemas de aquisição de dados. Além disso, quando 

associadas as duas manutenções, amplia-se a vida útil das máquinas; com isso, os estoques 

para as peças de reposição são reduzidos, as reformas e substituições das peças não são 

realizadas desnecessariamente. Com a prevenção das falhas, as paradas para conserto são 

realizadas em horários previamente estabelecidos, dando uma maior continuidade no 

funcionamento do maquinário.  

 

3.5.4 Manutenção Proativa 
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 Neste tipo de manutenção, os equipamentos são mantidos em funcionamento devido às 

atividades de rotina, como trocas de peças, limpeza, etc., enquanto que na manutenção 

preditiva são realizadas análises sistemáticas para prevenir, antecipar e diagnosticar a 

ocorrência de falhas. 

 A manutenção proativa é um avanço quando comparada às manutenções preventiva e 

preditiva, pois aplica todos os conceitos referentes a manutenção preditiva, como o 

monitoramento do equipamento no que se refere ao desgaste ocorrido, podendo diagnosticar e 

quantificar o prejuízo no desempenho. 

 Assim, a manutenção proativa é aquela que envolve tarefas de monitoramento do 

desgaste dos equipamentos, geração de diagnósticos, quantificação da perda de desempenho e 

atuação sobre o sistema, alterando o padrão de comportamento dos equipamentos (quando 

detectada uma provável falha) até a realização da manutenção (GONÇALVES, 2011). No 

caso de uma falha ser detectada, o sistema pode automaticamente reconfigurar (atuar) no 

equipamento de modo a continuar operando, ainda que de maneira degradada, até a ocorrência 

da manutenção. 

 Esse tipo de manutenção acaba diminuindo as paradas durante o processo produtivo, 

ocasionando uma redução na equipe de manutenção dos equipamentos, visto que não há 

necessidade para tantas paradas, pois têm-se previsões precisas em relação a vida útil do 

equipamento e das falhas. No entanto, essa manutenção requer um alto investimento de 

recursos e tecnologias, já que a equipe de manutenção deve ser bem preparada e treinada, 

além de ter um plano bem rigoroso para essa nova tecnologia. 

 Ao se adotar esta prática, o monitoramento, o diagnóstico e o prognóstico são 

extremamente necessários para se alcançar um desempenho onde o número de paradas tende a 

ser o mais próximo de zero possível (GEREMIA, 2001). 

 

3.6 FALHAS COMUNS EM VÁLVULAS E ATUADORES ELÉTRICOS  

 

O atuador elétrico corre o risco de sofrer diversas falhas que podem ser detectadas ou 

não dependendo dos parâmetros que estão sendo observados. A grande maioria das falhas que 

ocorrem nas válvulas de um atuador elétrico (como por exemplo, detritos presentes na 

tubulação), pode ser facilmente detectada durante o funcionamento do equipamento. 

As falhas mais comuns são as seguintes (GONÇALVES, 2007): 

 Falha na caixa de reduções: ocorre geralmente quando há um torque excessivo, 
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resultando na quebra do sem-fim. 

 Falha na mola: ocorre devido à perda da elasticidade da mola, decorrente do desgaste 

desta com o tempo. 

 Falha por atrito excessivo: ocorre quando se tem um aumento na força de atrito entre 

a haste e a gaxeta; geralmente ocorre devido a um vazamento de líquido e como 

consequência ocorre a sua cristalização na região de acoplamento. 

 Falha devido à densidade: ocorre quando se tem variação na densidade do fluido 

presente na válvula. 

Além das falhas já mencionas acima, há ainda outras falhas comuns, porém estas 

ocorrem diretamente no atuador elétrico. Segundo Hayward Industrial Products Inc. (2019), 

é possível citar as seguintes falhas: 

 Torque excessivo: resulta na quebra da caixa de engrenagens do atuador. Isso ocorre 

quando se tem um mau dimensionamento do atuador ao tipo de válvula atuante. 

Essas situações que apresentam sobretorque ocorrem quando há obstruções 

excessivas nas tubulações durante o processo de abertura e fechamento da válvula.  

 Ciclo de trabalho excessivo: ciclo de trabalho é o termo utilizado para o tempo em 

que o motor pode funcionar em relação ao tempo em que ele deve descansar. Todo o 

motor de corrente alternada tem um ciclo de trabalho que deve ser respeitado. 

Quando ocorre excesso de trabalho no motor, pode resultar na sua queima. Como 

agravante para esta situação, tem-se a exposição a altas temperaturas, além de 

sistemas de controle instáveis. 

 Proteção inapropriada: esse tipo de falha ocorre quando o atuador elétrico permanece 

em ambientes desfavoráveis, apresentando problemas devido a sua falta de proteção. 

Esses problemas podem ser causados, por exemplo, pela umidade presente no 

ambiente causando corrosão de seus componentes (motor, placa, engrenagens). 

 Picos de tensão: esses picos são consequências de diversas falhas elétricas no sistema 

de distribuição ou descargas elétricas, resultando na queima dos componentes 

internos (como por exemplo a CPU) do atuador elétrico.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Esta metodologia foi realizada em atuador multivoltas direto. Os resultados foram 

obtidos a partir de testes simulando falhas no equipamento, realizados em atuadores elétricos 

cedidos por uma empresa localizada na região metropolitana de Porto Alegre com o objetivo 

de detectar falhas. Quando detectadas, essas falhas são classificadas para que, na sequência, se 

realize a manutenção preditiva. Uma síntese pode ser vista na Figura 6. 

 

 

Figura 6. Esquema da síntese da metodologia empregada neste trabalho. Fonte: Adaptado de 

Gonçalves (2011). 

 

 Além da etapa de aquisição de dados, foi utilizado o Matlab® para as análises dos 

dados obtidos no atuador, um “software” interativo voltado para o cálculo numérico, este 

software integra análise numérica, cálculo com matrizes, processamento de sinais e 

construção de gráficos em ambiente fácil de usar onde problemas e soluções são expressos 

somente como eles são escritos matematicamente, ao contrário da programação tradicional. 

 Esta é uma ferramenta bastante flexível, permitindo incluir diversos modelos de 

máquinas elétricas e possibilitando a simulação de atuador elétrico e sua análise, bem como 

de diferentes situações que possam ocorrer neste atuador. 

 

4.1 ATUADOR MULTIVOLTAS DIRETO 

 

4.1.1 Ferramentas 

 

 Para este ensaio foi utilizado o atuador elétrico modelo CSR06M (Figura 7) com 

auxílio do aplicativo de celular Accelerometer para obtenção dos dados, os quais foram 

exportados para o Matlab
®

. 
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Figura 7. Imagem do atuador elétrico utilizado nos testes finais, modelo CSR06M. Fonte: 

Autora (2019). 

 

4.1.2 Métodos.  

 

Foram realizados ensaios em um atuador elétrico tanto em condições normais (em 

um atuador que estava operando sem obstrução na válvula) e ensaios com obstrução na 

válvula (simulando uma situação de falha). Para a coleta dos dados, foi utilizado o aplicativo 

Accelerometer para obter dados de vibração do equipamento. As especificações do atuador 

utilizado podem ser vistas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tabela de Especificações do atuador elétrico utilizado nos testes finais, modelo 

CSR 06M. 

Especificações Unidade Valor 

Torque com acionamento Direto Nm de 20 até 250 
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Tempo S Não especificado 

Potência do Motor kW de 0,37 a 2,2 

Fonte: Coester Automação S.A 

 

Primeiramente, o atuador foi ligado em condições padrão, ou seja, sem obstruções na 

válvula. O aparelho celular em que o aplicativo foi instalado foi posicionado em cima do 

motor, de modo que registrasse as vibrações emitidas durante o processo de abertura e 

fechamento da válvula. Neste cenário, foram realizados 3 ensaios para abertura e 3 para 

fechamento, sendo que os primeiros dois testes em ambos os casos foram realizados com o 

torque mínimo, os segundos com o torque intermediário e os últimos dois testes com o torque 

máximo. 

De modo semelhante, foram realizados os ensaios com a obstrução da válvula, sendo 

realizados 3 ensaios para abertura e 3 para fechamento. Para a simulação da falha, foi inserido 

um objeto de madeira entre a parte inferior do atuador e a válvula, de modo que a válvula não 

conseguisse realizar por completo o processo de fechamento, simulando a entrada de algum 

objeto na tubulação durante o ciclo de trabalho.  

Assim como no primeiro caso, os primeiros dois testes foram realizados com o 

torque mínimo, os seguintes com o torque intermediário e os últimos dois testes com o torque 

máximo. 

Os resultados obtidos pelo aplicativo foram exportados em formato .txt. Nestes 

arquivos, os dados foram agrupados em colunas: 1) tempo (s); 2) vibrações no eixo x (m/s
2
); 

3) vibrações no eixo y (m/s
2
); 4) vibrações no eixo z (m/s

2
). Apenas os dados de x, y e z 

foram utilizados. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS  

 

 

5.1.1 Ciclo normal em atuador de multivoltas direto 

 

Os dados obtidos a partir dos ensaios para este ciclo foram inseridos na rotina da 

Transformada de Fourier no Matlab® e analisados somente o fechamento da válvula. Os 

dados foram variações de vibração no eixo x, y e z. Segue em anexo parte desses dados. 

 

5.1.2 Ciclo com Falhas em atuador de multivoltas direto 

 

O objetivo da realização do teste obstrução no atuador é simular um atuador durante os 

trabalhos em campo. Durante essas operações, podem ocorrer alterações ou até mesmo 

danificações no equipamento, como por exemplo quando há alguma obstrução na válvula 

impedido o seu fechamento por completo, provocando um aumento na vibração do motor. 

 Do mesmo modo que o ciclo normal, foram inseridos os dados na rotina da 

Transformada de Fourier no Matlab®, porém analisados somente os ciclos de fechamento, 

visto que os testes de abertura não mostraram alterações significativas.  

 

Os gráficos estão agrupados em ciclo com falha e ciclo normal para cada um dos eixos e 

podem ser visualizados nas imagens (Figuras 8, 9 e 10) abaixo. Segue em anexo parte desses 

dados. 
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Figura 8. Representação gráfica dos dados obtidos nos testes de fechamento de válvula com 

obstrução e sem obstrução em atuador de multivoltas direto para o eixo x. A) Sinal para o 

ciclo normal B) Espectro de freqüência para o ciclo normal C) Sinal para o ciclo com falha D) 

Espectro de freqüência para o ciclo com falha (demarcado em vermelho). 
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Figura 9. Representação gráfica dos dados obtidos nos testes de fechamento de válvula com 

obstrução e sem obstrução em atuador de multivoltas direto para o eixo y. A) Sinal para o 

ciclo normal B) Espectro de freqüência para o ciclo normal C) Sinal para o ciclo com falha D) 

Espectro de freqüência para o ciclo com falha (demarcado em vermelho). 
 



7 
 

34 

 

 

Figura 10. Representação gráfica dos dados obtidos nos testes de fechamento de válvula com 

obstrução e sem obstrução em atuador de multivoltas direto para o eixo z. A) Sinal para o 

ciclo normal B) Espectro de freqüência para o ciclo normal C) Sinal para o ciclo com falha D) 

Espectro de freqüência para o ciclo com falha (demarcado em vermelho). 
 

5.2 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 Nesta seção, serão discutidos os resultados obtidos com o emprego da Transformada 

de Fourier no Matlab, nos dados coletados na empresa Coester.  

 A Potência espectral é a medida da potência em várias bandas de frequências e é dada 

pela fórmula:  Pyy = Y.* conj(Y) / LIMITE, em que o Y é a TF aplicada a um sinal,  conj (Y) 

é o conjugado de Y, o limite é o número de pontos em um sinal; quanto maior esse número, 

melhor será o seu espectro e melhor será a detecção de falhas através da TF. 

 Com o método utilizado com o atuador e o sensor de vibração do aplicativo 

Accelerometer, obteve -se dados não discretizados. Deste modo os resultados obtidos foram 

satisfatórios, pois ao se aplicar a Transformada nos dados, foi possível a detecção das falhas 

nos três eixos (x, y, z), atingindo o objetivo deste trabalho. As falhas estão assinaladas em 

vermelho, para facilitar a visualização.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

 Nesse trabalho, o objetivo era a detecção de falhas em atuadores elétricos. Com a 

metodologia utilizada, a falha foi simulada por uma obstrução da válvula, que resultaria em 

um aumento da vibração do motor (captada pelo sensor do aplicativo), dessa maneira 

obtivemos uma maior quantidade de dados coletados, possibilitando que a TF mostrasse 

através dos espectros de sinais de cada ciclo coletado, em que faixa de frequência a falha 

estaria, sendo representada pelo aparecimento de harmônicas. Com o método utilizado, foi 

possível a detecção das falhas nos três eixos (x, y e z) tornando os resultados satisfatórios. 

 De acordo com o Teorema de Nyquist, o sinal limitado em banda e seu intervalo de 

tempo dividido em partes iguais obtém - se intervalos tais que, cada subdivisão deste sinal 

compreenda um intervalo com período de T segundos, em que T é menor do que Fm/2, e se 

uma amostra instantânea foi tomada de cada subintervalo, então a amplitude instantânea de 

cada amostra. 

 Além dos instantes que a amostra de cada subintervalo é tomada, contém toda a 

informação do sinal original de amostragem. Para isso, a Frequência da amostra deve ser igual 

ou maior a duas vezes a frequência do sinal, além disso a taxa de amostragem deve ser 

superior a duas vezes a Frequência. 

 Sabemos que o tempo de amostragem foi de aproximadamente 0,02 segundos, precisa 

- se saber a frequência de amostragem. Com a ajuda deste teorema e com o tempo de 

amostragem, foi possível obter o valor de aproximadamente 50 Hz para a frequência. Devido 

a este teorema, o valor máximo do espectro de frequência é de 25 Hz. 

 Sabendo o valor da frequência de amostra, foi delimitado no Matlab o tamanho da 

janela, sendo esse valor igual a 50 Hz. A janela é o dobro do que irá aparecer no espectro de 

frequência. A partir dos resultados obtidos, percebe - se que no eixo z, a detecção da falha foi 

mais visível com esta taxa de amostragem, sendo observado pelo aparecimento da harmônica 

de modo acentuado. 

 Dessa forma, as perspectivas desse trabalho incluem o aprimoramento da metodologia, 

da transformada utilizada, além de se realizar mais ensaios para se obter um padrão de 

amostras, a fim deque se possa obter resultados ainda mais precisos, para que além de se 

detectar falhas, também seja possível identificar o período em que a falha ocorrerá e a sua 

manutenção preditiva. 

 



7 
 

36 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

ARRILAGA, J.; ARNOLD, C.; HARKER, B. Computer Modeling of Electrical Power 

Systems. New York: John Wiley& Sons, 1990. 

BHOWMIK, P. S.; PRADHAN, S.; PRAKASH, M. Fault diagnostic and monitoring 

methods of induction motor: a review. Volume 1. International Journal of Applied 

Control, Electrical and Electronics Engineering, (IJACEEE) 2013. 

BRITO, J. N. et al. Detecção de barras quebradas em motores elétricos utilizando análise 

de corrente e fluxo magnético. Universidade Estadual de Campinas. 

BOSA, J. L. Sistema embarcado para a manutenção inteligente de atuadores elétricos. 

2009. 169 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

COESTER. Grupo Coester. Disponível em 

http://www.coester.com.br/categorias/atuadores/. Acesso em: 09 de jul. 2019. 

COESTER Automação Ltda. Manual Atuador - Linho CSR (CR12 - CSR 25 - CSR 50) 

Integral.  [S.1.:s.n]. 2001. Disponível em: 

https://www.passeidireto.com/arquivo/47533993/manual-coester. Acesso em: 10 set. 2019. 

CAMPOS, M. C. M. M. de; TEIXEIRA, H. C. G. Controles típicos de equipamentos e 

processos industriais. Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 2006. 

CARRIS, V. Transformada Discreta Wavelet Packet. Disponível em: 

https://slideplayer.com.br/slide/3098036/. Acesso em: 09 set. 2019. 

(COI92) COIFMAN, R. R., WICKERHAUSER M. V. Entropy - based algorithms for 

best basis selection.1992. 

DJURDJANOVIC, D. et al. Web-enabled remote spindle monitoring and prognostics. 

Volume 1. INTERNATIONAL CIRP CONFERENCE ON RECONFIGURABLE 

SYSTEMS. 2003.  p.21–22. 

FACCIN, F. C. Manutenção Inteligente: Fusão de Sensores Aplicada na Detecção de 

Falhas em Atuadores Elétricos. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia 

Elétrica) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

FITZGERALD, A.E.; CHARLES, Jr. K.; UMANS, S.D. Electric Manchinery, 6ª edição, 



7 
 

37 

 

McGraw - Hill, Ney York. 2003. 

GONÇALVES, L. F. et al. Um Método de Classificação de Falhas em Atuadores Elétricos 

em Mapas Auto-Organizáveis. 2007. Engenharia Elétrica - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2007. 

GONÇALVES, L. F. Desenvolvimento de um sistema de manutenção inteligente 

embarcado. 2011. Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica - Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

GONÇALVES, L. F. Contribuições para o estudo teórico e experimental de sistemas de 

geração distribuída. 2004. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 

GEREMIA, C. F. Desenvolvimento de programa de gestão voltado à manutenção das 

máquinas e equipamentos e ao melhoramento dos processos de manufatura 

fundamentado nos princípios básicos do total productive maintenance (TPM). 2001.211 f. 

Dissertação de Mestrado em Engenharia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 2001. 

GONSALEZ, I. Série e a Transformada de Fourier Discretas. Disponível em:  

https://slideplayer.com.br/slide/4042017//. Acesso em: 11 set.2019. 

HAYWARD INDUSTRIAL PRODUCTS INC. Most Common Electric Actuators 

Problems. Disponível em: https://pdf.directindustry.com/pdf/hayward-industries-

inc/electric-actuator-problems-solutions/16511-47554.html. Acesso em: 14 set. 2019. 

HELLING, A.; SCHOOR, G.; HELBERG, A. S. J. Data acquisition system for capturing 

dynamic transients in a control valve. In: AFRICON CONFERENCE IN AFRICA. 

Volume 7. Proceedings Gaborone: IEEE, 2004. v.2, p.1085–1090. 

JUNIOR, A. M. Uma abordagem sobre a detecção de barras quebras em motores de 

indução. 2008. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2008. 

KUNDUR, P. Power system stability and control. New York: McGraw-Hill, 1994. 

NUNES, E. L. Manutenção centrada em confiabilidade (MCC): análise da implantação 

em uma sistemática de manutenção preventiva consolidada. 2001. 146 f. Dissertação de 

mestrado em Engenharia Elétrica - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 

2001. 

https://www.embarcados.com.br/dft-goertzel/
https://www.embarcados.com.br/dft-goertzel/
https://www.embarcados.com.br/dft-goertzel/


7 
 

38 

 

PARRAGA, A. Aplicação da transformada wavelet packet na análise e classificação de 

sinais de vozes patológicas. 2002. 163 f. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica -  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002. 

PINHEIRO, H. H. C. Sistema para Detecção e Diagnóstico de Falhas em Motores 

Elétricos de Indução Utilizando Lógica Fuzzy. 2011. Dissertação de Mestrado - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011. 

 SANTOS, F. M. C. ; SILVA, I. N. SUETAKE, M. Sobre a aplicação de sistemas 

inteligentes para diagnóstico de falhas em máquinas de indução - uma visão geral. Revista 

Controle & Automação, Volume 23, Número 5, Out. 2012. 

SIEBERT, W. McC. Circuits, Signals, and Systems. MIT Electrical Engineering and 

Computer Science Series. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.  

(SHE96) SHENG Y. Wavelet Transform. 1996. 

SILVA, M.; OLESKOVICZ, M.; COURY, D.V. Uma nova ferramenta baseada na 

transformada wavelet para localização digital de faltas.  Volume 16. 2005. Sba Controle 

&Automação, Campinas,  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010317592005000300007&lng=en

&nrm=iso. Acesso em: 29  mai.  2019.   

SHIKARI, B.; SADIWALA, C. M.; DWIVEDI, R. K. Automation in condition based 

maintenance using vibration analysis. Disponível em: 

http://www.maintenanceworld.com/articles/shikarib/international_paper.pdf. Acesso em: 12 

jul.2019. 

VALLIM, M. B. R. Et al. Detecção de falhas elétricas em motores de indução utilizando 

rede radial basis function. In: Congresso Brasileiro de Automática Belo Horizonte, 20, 2014, 

Minas Gerais. Anais: Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

NOVUS. Solução Completa em Automação.  SD. Disponível em: 

https://www.novus.com.br/downloads/getfile.asp. Acesso em: 03 out.2019.  

 

 

 

 



7 
 

39 

 

8 ANEXOS 

A  

Ciclo Normal 

 

B 

Ciclo com Falha 

 


