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RESUMO 

 

Com a chegada da indústria 4.0, os sistemas de automação tornam-se cada vez mais sofistica-

dos e é importante que as técnicas de manutenção acompanhem estas tecnologias, tendendo a 

proporcionar maior confiabilidade e disponibilidade aos equipamentos e interferindo na redu-

ção de custos na produção devido às perdas com paradas de manutenções e reparos. Portanto, 

o presente trabalho aborda a implementação de uma plataforma de aquisição de dados em 

meio embarcado, para um sistema de manutenção inteligente que trata como foco o sensoria-

mento de um motor elétrico, com a finalidade de obter dados que sirvam na prevenção de fa-

lhas. Para tal foi utilizada uma placa de desenvolvimento de hardware e software Ardui-

no, sensores de corrente elétrica, temperatura e vibração, cujos resultados foram apresentados 

em um display e gerenciados através de sistemas supervisório com protocolo de comunica-

ção Modbus. Durante a aquisição dos dados nos testes realizados, utilizou-se um multiteste 

para comparação dos valores obtidos, certificando os resultados processados no Arduino que 

foram apresentados no display e sistema supervisório. Ao final constatou-se o atingimento do 

objetivo geral deste trabalho no desenvolvimento desta plataforma, tendo resultados satisfató-

rios nos dados de corrente elétrica, temperatura, display, protocolo de comunicação Modbus e 

alarmes de possíveis falhas pelo sistema supervisório. Entretanto verificou-se que mesmo com 

o atingimento dos objetivos e tendo resultado muito satisfatório é necessário aprimorar as lei-

turas dos sensores para que este sistema tenha melhor desempenho com futuras implementa-

ções em atuadores elétricos variados. 

 Palavras-chave: Indústria 4.0. Manutenção Inteligente. Micro controlador Ardui-

no. Protocolo Modbus. Sistema Supervisório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

With the arrival of industry 4.0, automation systems become increasingly sophisticated and it 

is important that maintenance techniques follow these technologies, tending to provide greater 

reliability and availability to the equipment and interfering in the reduction of costs in the 

losses due to maintenance and repairs. Therefore, the present work addresses the implementa-

tion of an embedded data acquisition platform for an intelligent maintenance system that fo-

cuses on the sensing of an electric motor in order to obtain data that serves to prevent failures. 

For this purpose, an Arduino hardware and software development board, electrical current, 

temperature and vibration sensors were used, the results of which were presented on a display 

and managed through Supervisory systems with Modbus communication protocol. During the 

acquisition of the data in the tests performed, a multi-test was used to compare the obtained 

values, certifying the results processed in the Arduino that were presented in the display and 

supervisory system. At the end it was verified the achievement of the general objective of this 

work in the development of this platform, having satisfactory results in data of electric cur-

rent, temperature, display, Modbus communication protocol and alarms of possible failures by 

the supervisory system. However, it has been observed that even with the achievement of the 

objectives and having proved very satisfactory it is necessary to improve the sensor readings 

so that this system performs better with future implementations in various electric actuators. 

 

Keywords: Industry 4.0. Intelligent Maintenance. Arduino Microcontroller. Modbus protocol. 

Supervisory system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século XVIII, na Grã-Bretanha, deu-se início ao processo de 

industrialização no qual foram introduzidas máquinas totalmente mecanizadas para alguns 

processos de fabricação, como: moagem, tecelagem e conformação metalúrgica. Esse novo 

meio de produção chamou-se de “Revolução Industrial”. Utilizava como sua principal 

tecnologia a força das águas ou roda d’agua, transformando a energia cinética de fluidez (de 

um córrego ou canal) em energia mecânica, transmitindo-a para as máquinas realizarem 

trabalho (PEREZ, 2002).  

Ainda segundo o Perez (2002), por volta de 1829, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos 

da América iniciaram a “Idade do Vapor”, no qual foram instaladas inúmeras linhas férreas 

pelos seus territórios, interligando diversas localidades. Isto fomentou a indústria metalúrgica 

que veio a modernizar-se utilizando-se de máquinas que realizavam processos de produção 

contínuos para produção de lingotes de ferro e seus acessórios. Essa tecnologia impulsionou a 

utilização de vapor pelas novas fábricas, fez crescer a extração do carvão mineral, a 

fabricação de navios transportadores de minérios, a construção de portos e abrangência de 

serviços postais e de encomendas. 

Ao final do século XIX, com a moderna tecnologia do vapor para impulsionar 

geradores e a criação de hidrelétricas para grande geração de eletricidade houve uma enorme 

expansão nos seguimentos industriais, pois foi possível a invenção e utilização de diversas 

máquinas para realizarem o trabalho, nos seguimentos de produção de aço para motores, 

fábricas de cobre e acessórios, indústria de alimentos enlatados, construção civil e de 

pavimentação e indústrias químicas. Essas transformações possibilitaram em 1908 a criação 

da indústria automobilística de produção em massa nos Estados Unidos e espalhando-se pela 

Europa.  

Até antes da segunda Guerra Mundial (1939-1945) não havia um conceito, ideologia 

ou técnica de manutenção em máquinas ou equipamentos. O que se fazia era apenas a 

lubrificação com graxas e substituição de peças quebradas, ou seja, uma manutenção 

totalmente corretiva. Segundo Kardec e Nascif (2007) para a produtividade econômica da 

época não era necessária uma esquematização de manutenção preventiva, por serem máquinas 

simples, robustas e superdimensionadas. Consertava-se apenas na quebra de algum 

componente.  

Só após esse período de guerras a indústria sentiu o aumento massivo da necessidade 
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de produtos pelas populações e a diminuição considerável da mão de obra na fábrica, fazendo 

com que fossem implementadas máquinas mais sofisticadas, que produzissem mais, sendo 

necessário um cuidado maior para garantir a funcionalidade destes equipamentos, 

introduzindo então o sistema de manutenção preventiva. Kardec e Nascif (2007) destacam 

também que as manutenções preventivas nos equipamentos eram feitas periodicamente em 

intervalos definidos, mas causando perda de produtividade e tornando o custo muito elevado. 

A partir daí começou-se a pensar em um método de manutenção que proporcionasse maior 

flexibilidade para as manutenções e que não exigisse grandes custos com paradas de 

produção.  

A partir de 1960 surgiu um tipo de manutenção baseado na predição de falhas, que 

através de medições com equipamentos adequados, torna-se possível prever quando uma falha 

irá acontecer e assim planejar a hora da manutenção, diminuindo os custos com paradas de 

produção e atuando necessariamente no local onde a manutenção precisa ser realizada, 

inferindo menor custo no processo. Mas naquela época não haviam recursos computacionais e 

o planejamento era realizado de maneira totalmente manual e sem controle ou qualidade. Este 

método foi aprimorado entre os anos 70 e 80 já com meios informatizados e tecnologias de 

medição e detecção muito mais sofisticados, dando maior confiabilidade1 e disponibilidade2 

aos equipamentos e ainda proporcionando maior qualidade no rigor da manutenção.  

Com a evolução da eletrônica e sistema de tecnologia da informação, a partir de 1990, 

segundo Kardec e Nascif (2007), começou-se a pensar em outro método de manutenção, que 

focasse em falhas não previstas ou ocultas, não perceptíveis ao pessoal de operação e 

manutenção, surgindo então a manutenção detectiva. Juntando todos estes conceitos de 

manutenção ao longo das décadas criou-se a engenharia de manutenção, que aborda todas as 

técnicas e diretrizes, bem como a estruturação dos setores industriais voltados para 

manutenção dos ativos em uma empresa.  

Hoje com a total globalização dos meios de produção, desenvolvimento de sistemas de 

informação baseados em inteligência artificial, aplicação total da automação industrial nos 

processos de produção e a internet das coisas, tornou-se possível a quarta revolução industrial 

                                                 
1 Confiabilidade é a capacidade de um item desempenhar uma função requerida sob condições especificadas, 

durante um dado intervalo de tempo (NBR 5462, 1994). 

2 Capacidade de executar uma certa função em um intervalo de tempo determinado, levando-se em conta os 

aspectos combinados de sua confiabilidade, manutenibilidade e suporte de manutenção, supondo que os 

recursos externos requeridos estejam assegurados. (NBR 5462, 1994). 
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(SCHWAB, 2016). Lembrando que a primeira revolução (meados do século XVIII, Grã-

Bretanha) baseou-se na mecanização de mão de obra manual, a segunda revolução (final do 

século XIX e início do XX) marcou a utilização da eletricidade em larga escala pelas 

indústrias, e a terceira revolução (a partir de 1960) chamada de digital ou do computador, 

caracterizada pelo emprego de sistemas informatizados nos meios de produção em geral, 

conforme consta em Schwab (2016). 

 Também chamada de “Indústria 4.0”, nome dado na feira de Hannover na Alemanha 

em 2011, esta quarta revolução industrial veio para causar uma mudança sistemática 

profunda. Ainda segundo Schwab (2016) essa nova tecnologia de produção não só afetará os 

meios industriais, mas também os meios sociais, pois tudo que fazemos em nossas rotinas irá 

mudar radicalmente e afetarão nossos padrões de vida e bem-estar. Um universo no qual 

sistemas virtuais e físicos estão integrados de forma global, flexibilizando a personalização de 

produtos e criação de novos modelos operacionais. 

Seguindo esta revolução os sistemas de manutenção também estão evoluindo de 

maneira a aumentar a produtividade, confiabilidade, diminuir custos e garantir a segurança 

dos operadores e técnicos de máquinas e equipamentos. Portanto, a manutenção inteligente 

engloba todas estas técnicas já mencionadas e acompanha o avanço da indústria 4.0, tendo no 

presente trabalho um exemplo de como esta tecnologia pode ser construída e implementada 

na indústria. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA 

 

Com a quarta revolução industrial em vista, os meios de manutenção também estão 

evoluindo, e seguindo esta transformação, também visando diminuir custos, tempo de reparo 

e aumentar a disponibilidade dos equipamentos industriais. Os custos para manutenção 

corretiva oneram os meios de produção, pois agregam o fato de que o sistema produtivo para 

que a manutenção ocorra. A manutenção preventiva demanda um custo de inspeção, onde 

mesmo que o equipamento ou máquina esteja em pleno funcionamento, requer que uma 

pessoa faça inspeção para se certificar disto, e isto é um custo. E a manutenção preditiva se 

baseia em especificações do fabricante dos componentes, sendo recomendada sua 

substituição, mesmo que um componente específico ainda tenha condições de uso, mas por 

recomendação é substituído, gerando um custo que poderia ser evitado.  

Por estas razões, um problema que os meios de manufatura enfrentam é quanto a 
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manter os equipamentos e máquinas em condições de produção, sem que haja necessidade de 

intervenção durante o processo produtivo e maximizando a vida útil de cada componente do 

sistema. 

O presente trabalho abordará a implementação de uma plataforma para um sistema de 

manutenção inteligente, que tratará como foco o sensoriamento de um atuador elétrico para 

capturar dados que sirvam na prevenção de falhas. 

 

1.2 HIPÓTESE 

 

Comum em muitas das máquinas e equipamentos, o atuador elétrico (motor elétrico, 

solenoide, servo, entre outros), dispositivo que realiza trabalho (movimento) através da 

transformação da energia elétrica em energia mecânica, é um dos mais importantes objetos 

dentro de uma indústria. Através dele é possível movimentar cargas, transferir força, vazar e 

deslocar fluídos, liberar gases, posicionar elementos, entre outros trabalhos. Por conta disto é 

importantíssimo que sejam realizas inspeções e rotinas manutenção nestes atuadores, a fim de 

detectar falhas em seus componentes, garantindo seu funcionamento durante os processos de 

produções industriais. Com a chegada da indústria 4.0, é vital que um moderno equipamento 

tenha um sistema de manutenção sofisticado, que acompanhe estas tecnologias, tendendo a 

proporcionar maior confiabilidade e disponibilidade ao equipamento, inferindo na redução de 

custos de produção devido às paradas com manutenções e reparos. 

Uma das técnicas para monitoramento de atuadores é a medição da corrente elétrica 

utilizada. Com esta medição é possível verificar as variações de níveis de intensidade da 

corrente e prever problemas de superaquecimento e sobrecarga do atuador. 

Também muito comum é detectar a vibração durante o funcionamento. Fadiga e 

desgaste de mancais e rolamentos interferem no desempenho e podem causar problemas de 

sobrecarga, superaquecimento e desgaste por atrito em outras partes do motor ou nos 

componentes da máquina em que está sendo utilizado. 

A temperatura é uma das grandezas mais importante a serem monitoradas em 

máquinas e equipamentos. É importante que os equipamentos estejam trabalhando dentro da 

faixa de temperatura recomendadas pelos fabricantes. Um motor elétrico que trabalha em 

ambiente sem refrigeração ou sem ventilação sofre com superaquecimento e causa todos os 

outros problemas mencionados anteriormente. É vital para que o atuador tenha uma longa 

vida útil que sejam monitoradas suas variações de temperatura ao longo do processo 
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industriais ao qual são empregados. 

Como hipótese deste estudo se aponta que um sistema que possa monitorar as 

variáveis de temperatura, corrente elétrica e vibração em atuadores elétricos, aliado a um 

sistema computacional embarcado e sistema supervisório, permite a predição de uma falha, 

identificando o momento em que a falha irá ocorrer, propiciando a programação da 

manutenção, sem prejuízos ao sistema produtivo e maximizando a vida útil dos componentes. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 A seguir estão apresentados os objetivos geral e específicos deste trabalho que foram 

estudados e delimitados devido a abrangência que envolve este tema de manutenção 

inteligente. O propósito é trazer um pouco do universo da manutenção moderna em máquinas 

e equipamentos, apresentando uma plataforma para coleta de dados com apresentação em tela 

gráfica. 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Portanto, este projeto tem como objetivo principal implementar um sistema embarcado 

de coleta de dados para um sistema de manutenção inteligente, com a placa de 

desenvolvimento de software e hardware Arduino, sensores, e software de supervisão de 

processos, que monitoram o funcionamento de atuador elétrico e seu desempenho quanto as 

possíveis falhas de operação, fazendo a predição da mesma.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Dentro do trabalho podem-se caracterizar como objetivo específico os seguintes itens:  

a) monitorar a corrente elétrica utilizada pelo atuador;  

b) medir sua temperatura de trabalho;  

c) monitorar as oscilações mecânicas durante seu funcionamento;  

d) estabelecer a comunicação através de protocolo Modbus entre planta e software;  

d) alarmar e simular possíveis falhas através no software de gerenciamento e supervisão. 

 O atingimento dos objetivos específicos levará ao atingimento do objetivo geral, 

proposta deste trabalho de conclusão de curso. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Neste tópico são apresentados os referenciais teóricos que preenchem este trabalho, 

procurando apresentar para o leitor o que são suas partes integrantes e como elas contribuíram 

ou foram utilizadas no projeto. Noções básicas de manutenção em máquinas e equipamentos e 

uma introdução ao Arduino e sua comunicação com sistema supervisório através de rede de 

comunicação Modbus são itens abordados como referencial teórico.  

 

2.1  MANUTENÇÃO CORRETIVA 

 

Segundo Kardec e Nascif (2007), a manutenção corretiva é a atuação para correção da 

falha ou do desempenho menor do que o esperado, ou seja, não é necessário que o 

equipamento quebre ou saia de suas configurações para que haja a manutenção, mas sim que 

seja reconhecido que ele não está operando como deve e necessita realizar a manutenção para 

corrigir o problema.  Esta manutenção também é chamada de Manutenção Corretiva 

Planejada. Mas quando é realizada de maneira emergencial, isto é, quando ocorre a quebra do 

equipamento, chama-se Manutenção Corretiva Não Planejada. Na Figura 1 se pode ver um 

exemplo de manutenção corretiva em um motor elétrico. 

 

Figura 1 - Motor elétrico para manutenção corretiva. 

 

  Fonte: (CLASSIC STARK, [2017?]) 3 

 

                                                 
3 Disponível me: < http://www.classic-stark.com.br/servicos.> 
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Outro exemplo: um técnico de uma empresa que fornece serviços de lavagem de 

veículos, utilizando uma moto bomba d’agua, faz diariamente a inspeção visual de seu 

equipamento. Ao verificar que o sistema está com vazamento de água nos pistões que 

pressurizam a água até o esguicho da mangueira, o técnico avalia que é necessária uma 

manutenção corretiva (planejada), substituindo os reparos (anéis de vedação que fazem o 

estanque da água dentro do sistema e mantém os pistões alinhados). Pois bem, para que 

houvesse a manutenção corretiva não foi necessário que o pistão quebrasse por conta de os 

reparos estarem desgastados totalmente, pois, ao perceber que já havia vazamentos, o técnico 

foi atuante em corrigir a falha, evitando um custo maior com uma manutenção emergencial 

após a quebra do equipamento (não planejada). 

 

2.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

 

A Manutenção Preventiva destina-se a prevenir, reduzir e evitar falhas ou queda de 

desempenho, obedecendo um plano de manutenção baseado em intervalos definidos de tempo 

(KARDEC; NASCIF, 2007). Nesta manutenção são realizadas paradas periódicas nos 

equipamentos a fim de verificar peças desgastadas, realizar lubrificação, Figura 2, 

substituição de componentes e limpeza do sistema. Tudo deve ser registrado no histórico de 

parada e manutenção do equipamento para que haja o controle de seu desempenho. 

 

Figura 2 - Técnico realizando lubrificação de mancais em um motor. 

 

                                Fonte: Adaptado de SKF (2017).4  

                                                 
4 Disponível em: < http://www.skf.com> 
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De acordo com Vianna (2006, p.11): 

 

As pautas preventivas são definidas através de uma pré-análise dos técnicos de 

manutenção, e esta singularidade proporciona uma redução drástica no fator 

improvisação. Desta forma o índice de qualidade do serviço alcança um nível bem 

mais alto que em um ambiente alicerçado basicamente me corretivas. 

 

 

Outro bom exemplo se pode encontrar na manutenção de 250 horas de funcionamento 

de um grupo gerador de energia elétrica. Basicamente, o sistema funciona com um motor 

diesel que faz a transformação da energia de combustão em energia mecânica, girando o eixo 

de um gerador elétrico. Esse motor constitui-se de sistemas de refrigeração, lubrificação e 

filtragens de fluidos circulantes em seu interior, no qual é necessária a substituição destes 

componentes e líquidos periodicamente, para que o grupo funcione adequadamente e o motor 

opere em condições ideais. Caso estas manutenções não sejam feitas no intervalo de tempo 

indicado, o motor apresentará ao longo do tempo baixo rendimento, superaquecimento, 

desgaste ou degradação de componentes internos, gerando um custo muito mais elevado na 

hora em que for necessária uma intervenção corretiva. 

 

2.3 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

 

A manutenção preditiva é uma técnica que prediz, ou anuncia antecipadamente o que 

vai acontecer, mas realiza esta previsão através da análise de dados em equipamentos de 

medição ou instrumentação. Ela privilegia a disponibilidade, não realizando paradas 

periódicas para manutenção e sim determinando a leitura dos dados de funcionamento com o 

equipamento em plena operação (KARDEC; NASCIF, 2007). 

De acordo com Vianna (2006, p.12): 

 

O objetivo de tal tipo de manutenção é determinar o tempo correto da necessidade 

de intervenção mantenedora, com isso evitandas desmontagens para inspeção, e 

utilizar o componente até o máximo de sua vida útil. 

 

 

Dentre os tipos de manutenção preditiva, se destaca alguns ensaios não-destrutivos:  

a) Análise de vibrações: que verifica através de instrumentos, como o acelerômetro, o nível 

de oscilações em um determinado intervalo de tempo que um motor elétrico (por exemplo) 

sobre quando em funcionamento, acompanhado o espectro em baixas e altas frequências 

(TREVISAN, 2011). Estas vibrações, dependendo do nível, irão danificar os rolamentos ou a 
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estrutura metálica do componente ao longo do tempo. No exemplo da Figura 3 o técnico 

realiza o sensoriamento das frequências de vibração com equipamento adequado; 

 

Figura 3 - Técnico realizando análise de vibração com equipamento eletrônico. 

 

                                                                Fonte: (SCHENCK-ROTEC [201?])5 

 

b) Análise de temperatura ou termografia:  faz a análise gráfica de uma imagem, Figura 4, 

como câmeras térmicas, infravermelhas, ou simples medição com termômetro de contato, 

para determinar pontos de superaquecimento, não desejados, em equipamentos e instalações 

industriais (FLIR, 2017);  

 

Figura 4 - Imagem termográfica de um motor em uma planta industrial.  

 

                                        Fonte: FLIR (2017)6. 

 

c) Análise de lubrificantes: consiste no método de ensaio sobre óleos ou graxas, utilizados 

principalmente em mancais de rolamentos de máquinas, para avaliar suas características 

físico-químicas, determinando o comportamento em serviço e à resistência a pressões 

                                                 
5 Disponível em: < http://www.schenck-rotec.com.br/products/products/SmartBalancer3.php> 

6 Disponível em: < http://www.flir.com.br/instruments/display/?id=55837> 
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externas (ZMOZINSKI, 2010), influenciando no desempenho da máquina. A Figura 5 

apresenta a coleta do óleo de um equipamento para análise; 

 

Figura 5 - Amostra de óleo sendo coletada de um equipamento. 

 

    Fonte: Fabickcat (2017)7. 

 

d) Radiações ionizantes: destacam-se a radiografia industrial através de uso de Raios X e a 

Gamagrafia industrial com a emissão raios gama. Os íons de ambos os tipos de radiação são 

dirigidos às peças a serem analisadas, no qual é obtido uma imagem constando sinais de 

fadiga, trincas, imperfeições, descontinuidades ou impurezas, (PASA, 2017) assim o técnico 

especializado pode determinar as condições de funcionamento ou paradas para intervenção de 

manutenção como na Figura 6 seguinte; 

 

Figura 6 - Imagem em radiografia industrial de uma tubulação. 

 

                                                    Fonte: (VIDISCO [201?])8.                                                     

 

                                                 
7 Disponível em: < https://www.fabickcat.com/support/sos-fluid-analysis/> 

8 Disponível em: < http://www.vidisco.com/ndt_solutions/ndt_info_center/ndt_articles/transition_from_film_to_dr > 
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e) Medições de grandezas elétrica: básicas na manutenção de motores, as medições de 

grandezas como corrente e tensão elétricas auxiliam no acompanhamento de manutenção. 

Utilizando aparelhos eletrônicos como o multímetro e alicates medidores, Figura 7, ou o 

osciloscópio, é possível detectar fugas de corrente ou seu aumento de consumo devido a 

falhas internas do motor (FLUKE, 2017); 

 

Figura 7 - Medição de corrente elétrica com alicate amperímetro. 

 

                                 Fonte: Fluke (2017)9. 

 

 Além destas citadas, existem outras técnicas de manutenção preditivas com ensaios 

não destrutivos. Mas par este trabalho se limitou a implementar três tipos, sendo elas: 

medições de grandezas elétricas, análise de temperatura e análise de vibrações. 

 

2.4 MANUTENÇÃO DETECTIVA. 

 

Este moderno tipo de manutenção baseia-se na instalação de componentes de 

automação e instrumentação nos equipamentos (principalmente de processos contínuos). 

Estes instrumentos fazem o monitoramento constante de dados com a finalidade de detectar 

falhas ocultas, atuando como dispositivos de proteção de sistemas. 

De acordo com Kardec e Nascif (2007, p.47) a manutenção detectiva é: 

 

[...] a atuação efetuada em sistemas de proteção, comando e controle, buscando 

detectar FALHAS OCULTAS ou não perceptíveis ao pessoal de operação e 

manutenção. 

 

 

                                                 
9 Disponível em: < http://www.fluke.com/fluke/brpt/alicates-amperimetros/fluke-381.htm?pid=70413> 
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Figura 8 - Manutenção detectiva em um sistema de ar condicionado. 

 

                                    Fonte: (RECOMSERICE [201?])10.  

 

Este método é similar ao de manutenção preditiva, entretanto os equipamentos estão 

instalados diretamente no objeto de importância a ser monitorado e cujos dados serão 

processados havendo então informação quanto a seu status de operação, podendo ser de todo 

o sistema, como podemos observar na Figura 8. Lembrando que na preditiva leva-se o 

instrumento de medição para coleta dos dados instantâneos em uma parte ou componente da 

máquina, não coletando informações de todo o funcionamento. 

 

2.5 ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO. 

 

A Engenharia de manutenção não é só uma técnica, mas sim todo um sistema 

estruturado que contém todas as técnicas, organização e procedimentos de manutenção em 

uma empresa. É dotada de corpo técnico e científico altamente qualificado, seguindo uma 

rotina de procedimentos que garantem a qualidade e confiabilidade dos sistemas produtivos 

(VIANA, 2006). Conforme a Figura 9 seguinte é possível verificar os ganhos implementando 

esta engenharia em um ambiente fabril. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Disponível em: < http://www.recomservice.com.br/conteudo/manutencao-preditiva-e-detectiva.html>. 
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Figura 9 - Custos x tipos de manutenção x confiabilidade. 

 

                         Fonte: adaptado de Kardec e Nascif (2009). 

 

Além disso, atualmente sistemas computadorizados de gerenciamento de manutenção 

auxiliam o controle de plantas fabris, utilizando ferramentas de análise centradas em 

confiabilidade (GABBAR, 2003, apud ESPÍNDOLA, 2011). Sendo assim o corpo de 

manutenção tem pleno controle e gerenciamento de todas as suas atividades, relacionando 

custos e desempenhos com maquinário, gerando constantemente a evolução das técnicas e dos 

processos. 

 

2.6 MANUTENÇÃO INTELIGENTE 

 

O sistema de manutenção inteligente é bem próximo ao de manutenção detectiva, 

entretanto o que o difere é a capacidade de realizar a predição de falha do equipamento, 

usando características detectivas com meio embarcado e também atuando como sistema de 

proteção a processos de fabricação e componentes. São instalados sensores nos equipamentos 

ou componentes, que realizam seu monitoramento ao longo do tempo. Fazendo o 

processamento destes sinais com o sistema embarcado, através de programa pré-estabelecido, 

é possível predizer a falha, assim podendo determinar quando a manutenção deverá ser 

realizada (ESPÍNDOLA, 2011).  
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Figura 10 - Ilustração de uma tela gráfica com dados de um braço robótico. 

 

                Fonte: (LINKEDIN [201?])11. 

 

Esta ação pode ser uma parada de manutenção corretiva programada, desmontando o 

equipamento e substituindo a peça que apresenta defeito, tudo isso dentro de um período de 

parada programada ou pode ser uma manutenção preventiva, na qual o técnico realiza 

alterações de parâmetros de funcionalidade do equipamento monitorado (via CLP – 

Controlador Lógico Programável - por exemplo), ou ativa o sistema de lubrificação de 

mancais e rolamentos afim de solucionar o problema detectado. 

Como se pode perceber na Figura 10, a ilustração exibe um braço robótico sendo 

monitorado em um sistema supervisório ou IHM (Interface Homem-Máquina), apresentando 

gráficos que servem de parâmetros na avaliação do funcionamento do equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Disponível em: < https://www.linkedin.com/pulse/very-particular-set-skills-next-generation-leadership-steven-

price>. 

 



27 

 

3 REFERENCIAL TECNOLÓGICO 

 

O referencial tecnológico deste trabalho apresenta cada tipo de componente que foi 

utilizado, explicando suas características de funcionamento. É importante compreender como 

cada item funciona para melhor compreensão de sua função no sistema de manutenção 

inteligente aqui desenvolvido. 

 

3.1 PLACA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E HARDWARE ARDUINO 

 

Este componente do trabalho é uma placa de circuito impresso com um micro 

controlador, que através de uma linguagem de programação, inserida em sua memória, realiza 

várias operações lógicas. Isto é chamado de placa ou kit de desenvolvimento, que serve para 

auxiliar na criação e elaboração de projetos no meio eletrônico. 

Especificamente o Arduino, projetado no início dos anos 2000, foi criado para ajudar 

estudantes de design, sem experiência em programação de chips eletrônicos ou micro 

controladores, a criar um protótipo de trabalho conectando o mundo físico ao mundo digital. 

Hoje é utilizado por milhares de estudantes, técnicos, engenheiros, empresas, indústrias e 

grandes corporações, tornando-se, segundo o fabricante, o maior ecossistema de software e 

hardware de código aberto do mundo, e até o ano de 2021 movimentará um mercado de US$ 

6 trilhões (ARDUINO, 2017) 

 No site do fabricante (https://www.arduino.cc/) é possível encontrar todos os tutoriais, 

passo-a-passo, exemplos de aplicação, simulações on-line, downloads, entre outras opções 

para que pessoas de qualquer segmento possam utilizar esta ferramenta no desenvolvimento 

de seus projetos de IoT (Internet of Things)12. 

 

3.1.1 Arduino Mega 2560 

 

Para este trabalho foi escolhida a placa de desenvolvimento Arduino MEGA 2560, 

apesar de não usar todas as suas opções de pinos, disponibiliza a possibilidade de expandir o 

trabalho no futuro. Entretanto poderia ser um modelo bem mais simples como o Arduino 

UNO, que tem dimensões menores e oferece menos pinagem para utilização. A Figura 11 

                                                 
12 IoT (Internet of Things) – Traduzido: Internet das coisas. 
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mostra a placa de desenvolvimento Arduino MEGA2560. 

 

Figura 11 - Placa de desenvolvimento Arduino MEGA 2560. 

 

                                        Fonte: Arduino (2017)13. 

 

O Arduino MEGA 2560 possui o circuito integrado de processamento de 

dados ATmega2560, tem 54 pinos de entrada / saída digitais, sendo que 15 destes 

podem ser utilizados como saídas PWM (Pulse Width Modulation)14, 16 entradas 

analógicas, 4 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)15, um cristal 

oscilador de 16 MHz, uma conexão USB, uma tomada de força, um conjunto de pinos 

ICSP (In Circuit Serial Programmer)16 e um botão de reinicialização (ARDUINO, 

2017). A Figura 12 mostra um diagrama com as funções específicas de cada pino do 

microcontrolador. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Disponível em: < https://store.arduino.cc/usa/arduino-mega-2560-rev3>. 

14 PWM (Pulse Width Modulation) - Modulação de Largura de Pulso, ou seja, através da largura do pulso de uma 

onda quadrada digital é possível transferir controle, potência ou velocidade, simulando uma onda analógica, a 

um atuador elétrico. 
15 UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter – Receptor e Transmissor Universal Assíncrono em 

português) – Faz a comunicação de dados entre dispositivos por meio de comunicação serial.  
16 ICSP (In Circuit Serial Programmer – programação serial no circuito traduzido) – Funcionalidade de 

programar o microcontrolador no circuito mesmo em funcionamento, acessando sua memória, sem 

que seja necessário removê-lo ou desativar o sistema. No Arduino são 6 pinos que proporcionam 

esta funcionalidade. 
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Figura 12 - Pinagem do microcontrolador ATMEGA 2560. 

 

Fonte: Arduino (2017)17. 

 

Um mapa mais didático pode ser visto no Anexo 1, que apresenta a pinagem e placa 

de desenvolvimento completa. 

 Para utilizar a placa basta inserir o programa em sua memória e conectar os 

dispositivos periféricos que serão utilizados no projeto. Para tal é necessária uma interface 

para desenvolvimento do programa com uma IDE (Integrated Development Environment)18 , 

na qual será desenvolvido um código de alto nível em linguagem C/C++ estruturado, como 

visto na Figura 13 a seguir, com todas as operações que a placa deverá realizar junto aos 

                                                 
17 Disponível em: < https://www.arduino.cc/en/Hacking/PinMapping2560>. 

18 Integrated Development Environment (IDE) – Em português: Ambiente Desenvolvido Integrado; que serve para 

programação do Arduino. 
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componentes conectados em suas portas analógicas ou digitais. Depois do código ser compilado 

é transferido para placa através de um cabo USB (Universal Serial Bus) 19- operação demora 

apenas alguns segundos dependendo da extensão do programa – e o sistema está pronto para 

utilização. 

 

Figura 13 - IDE de programação em linguagem C/C++. 

 

                                              Fonte: (MICROSOFT [201?])20. 

 

 Para realizar a programação, o programador deverá ter noções de lógicas de 

programação para construir o código. No site do fabricante (https://www.arduino.cc/) é 

possível realizar o download  das bibliotecas com as rotinas estruturadas da maioria dos 

elementos (sensores, periféricos, entre outros) ou Shields21 como são chamados, bastando 

fazer ligeiras alterações como mudança de nomes de chamadas de funções ou redefinir 

parâmetros para que o programa seja processado sem erros, obedecendo o hardware montado 

pelo desenvolvedor. 

 

                                                 
19 USB (Universal Serial Bus) – Em português: Porta Universal, tipo de conexão entre o computador e seus 

periféricos que não necessita que a máquina seja desligada para conecta-lo. Basicamente transmite e recebe 

dados entre dispositivos. 
20 Disponível em: < https://www.microsoft.com/en-us/store/p/arduino-ide/9nblggh4rsd8>. 

21 Placas de expansão de circuito para o Arduino, contendo: sensores, relés, drivers, entre outros. Fonte: 

www.robotizando.com.br/shields_index.php 
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3.2 PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO MODBUS 

 

O protocolo de comunicação Modbus é uma estrutura de mensagens digitais para 

comunicação serial entre máquinas. Foi criado em 1979 pela empresa Medicon (hoje 

Schneider Electric) para ser utilizada em seus controladores lógicos programáveis e 

atualmente, por ter código aberto, é o meio mais utilizado para comunicação inteligente 

dentro da indústria. (NATIONAL INSTRUMENTS, 2017)  

É um sistema de comunicação do tipo mestre-escravo ou cliente-servidor, sendo o 

dispositivo mestre uma IHM (Interface Homem-Máquina)22 ou supervisório 

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)23, este é responsável por iniciar a 

requisição de dados e aguardar a resposta dos dispositivos escravos que podem ser sensores, 

relés ou CLPs24. Cada mestre possui uma rede com até 247 escravos, cada um com um 

endereço exclusivo, podendo o mestre ler ou escrever dados em cada escravo. Obedece a 

arquitetura ISO/OSI (International Standard Organization / Open System Interconnection)25, 

Figura 14, que se constitui de sete camadas de comunicação (KUROSE, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 IHM (Interface Homem-Máquina) – Tela gráfica ou sinódica que possibilita ao operador do processo 

interagira com a máquina, por botões, tela touch (toque na tela) ou outros, para alteração de parâmetros, 

acionamentos ou configurações de processos.  
23 SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – Sistema de supervisão, controle e aquisição de dados 

em protuguês) - Tela gráfica que possibilita ao operador acompanhar e verificar os resultados do processo em 

tempo real. 
24 CLP (Controlador Lógico Programável) – Componente eletrônico que faz o acionamento, obtenção de dados e 

controla os componentes de máquinas e equipamentos em uma planta de processos. É programável e utiliza 

linguagem específica de software. 
25 ISO/OSI (International Standard Organization / Open System Interconnection) – Organização internacional 

de padronização / Interconexão de sistemas abertos. 
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Figura 14 - Camadas da arquitetura ISO/OSI 

 

                                                               Fonte: Autor (2017). 

 

 O modelo ISO/OSI segmenta o processo de comunicação em camadas, compostas de: 

a) a primeira camada FISICO define o meio de conexão do sistema além de padrões físicos 

como: Frequência, modulação, tensões, conexões, cabos, topologia. É responsável para que os 

bits sejam transmitidos de um nó para outro da rede. Exemplo: RS 232, 48526; 

b) a segunda camada de ENLACE tem como principais funções a organização dos bits da 

camada física em grupos lógicos chamados de frames, detecta e corrige erros de transmissão 

controlando o acesso ao meio físico, realiza a multiplexação de dados e conversão dos sinais 

elétricos em bits. Exemplo: Ethernet, Profibus (Process Field Bus); 

c) na terceira camada REDE é realizado o roteamento da mensagem em uma rede complexa, 

buscando a melhor rota. Permite a conexão de redes heterogêneas, traduzindo os protocolos, 

endereçamentos e conformando o tamanho dos pacotes. Exemplo: IP (Internet Protocol); 

d) já na quarta camada TRANSPORTE faz o embutimento do meio físico, enlace e rede, 

estabelecendo uma conexão confiável fim-a-fim, controlando o fluxo e trafego de dados. 

Exemplo: TCP (Transmission Control Protocol); 

e) a quinta camada SESSÃO estrutura os circuitos mapeados da camada transporte, utilizando 

uma ou mais conexões desta para recuperar erros e utiliza um ponto sincronização para 

retomar a transmissão da mensagem quando for muito extensa e a conexão for perdida e 

retomada. É normalmente utilizada em redes de automação: Exemplo: NetBIOS (Network 

Basic Input/Output System); 

f) na sexta camada APRESENTAÇÃO são criptografados os dados, ela é responsável pela 

                                                 
26  Recommendes Standard 232, 485 – Padrão de comunicação por meio físico. 



33 

 

segurança da conexão além de formatar o conteúdo vindo da sessão realizando as 

transformações adequada antes de entregar os dados. Exemplo: TelNet, ASN.1(Abstract 

Syntax Notation One); 

g) a sétima camada APLICAÇÃO oferece suporte ao meio OSI, definindo funções de 

gerência e mecanismos que possibilitem aos meios utilizarem o sistema, como: E-mail, 

transferência de arquivos, leitura de registros em um controlador lógico. Exemplo: ModBus, 

DeviceNet. 

Como se pode observar na Figura 15 a seguir, para o protocolo de comunicação 

Modbus, que não utiliza todas as camadas em sua estrutura protocolar, existem três variações 

quanto ao modelo ISO/OSI, sendo a Modbus RTU (Remote Terminal Unit) a ser utilizada 

neste trabalho: 

 

Figura 15 - Representação das camadas OSI quanto aos modelos de protocolo Modbus 

 

  Fonte: Autor (2017). 

 

3.2.1 Protocolo Modbus RTU 

 

O protocolo Modbus RTU (Remote Terminal Unit- em português: Unidade Terminal 

Remota) permite uma maior taxa de transferência e mais dados em um fluxo contínuo de 

caracteres, sendo o tamanho máximo de um frame Modbus RTU é de 256 bytes. (NATIONAL 

INSTRUMENTS, 2017). Veja na Figura 16. 
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Figura 16 - Sessão do frame de mensagem Modbus RTU 

 

 Fonte: Adaptado de Modbus (2006). 

 

 Este frame é dividido em setores, descritos como: 

a) endereço de escravo é exclusivo para cada dispositivo conectado na rede; 

b) código de função determina o que o mestre quer, ler ou escrever; 

c) cumprimento da mensagem depende da pergunta do mestre; 

d) CRC (Cyclic Redundancy Check) é um código de verificação utilizado para detecção de 

erros na mensagem. 

A interface de conexão elétrica segue o padrão EIA / TIA-485 ou EIA / TIA-232 

realizando a comunicação do mestre com vários escravos conectados em paralelo através de 

uma linha passiva. O cabo tronco que conecta os dispositivos é constituído de três fios, em 

que dados são transmitidos bidirecionalmente a uma taxe de velocidade de 9600 bps (bits por 

segundo). (MODBUS, 2006) 

Neste trabalho a comunicação Modbus RTU é implementada diretamente através de 

software de supervisão e gerenciamento e de programação do Arduino, sendo o meio físico 

uma conexão por cabo USB. 

 

3.3 SISTEMA DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO INDUSOFT. 

 

O Sistema de Supervisão e Gerenciamento InduSoft é uma ferramenta de visualização 

gráfica de uma planta fabril ou processo. Nela se pode desenvolver projetos de automação 

para controle de processos, sendo utilizada como supervisório SCADA ou IHM. Neste 

trabalho é utilizada a versão educacional Wonderware InduSoft Web Studio Educational v8.0, 

disponibilizada gratuitamente para download no site do desenvolvedor 

(http://www.indusoft.com/products-downloads/hmi-software/indusoft-web-studio), mediante 

cadastro. O fabricante disponibiliza também material de apoio como apostila tutorial para 

guiar o programador do projeto. A Figura 17 é um exemplo de aplicação de supervisórios. 
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Figura 17 - Tela gráfica na utilização do InduSoft em uma planta fabril. 

 

                                  Fonte: (EXONS [20??])27. 

 

Fundada em 1997 no Texas, Estados Unidos da América, com filiais na Alemanha e 

no Brasil, a empresa conta com mais de 125.000 aplicações desenvolvidas em indústrias do 

mundo todo e tem como futuro, a exploração de sistemas via internet com aquisição de dados 

em tempo real, banco de dados estatísticos e controle de processos remotamente. 

 A escolha deste software no projeto veio por meio das aulas de Sistemas de 

Supervisão e Gerenciamento que tivemos na UERGS (Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul), na qual aprendemos sobre esta ferramenta e implementamos projetos práticos 

visando o desenvolvimento das habilidades de aplicações de automação via software de 

Supervisão e IHM.  

                                                 
27 Disponível em: < http://www.exons.com.br/sistemas-supervisorios/sistema-supervisorio>. 
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4 PESQUISAS RELACIONADAS 

 

Muito importante para a confecção deste trabalho estão as literaturas de referência 

com as pesquisas relacionadas ao tema “Manutenção Inteligente”. O presente capítulo 

abordará alguns projetos similares, que tem a mesma finalidade, porém foram desenvolvidos 

com outras técnicas e mostram o quão diversificado este sistema pode ser, assim não 

necessariamente tendo que seguir um padrão, mas sim uma característica conforme explicada 

no capítulo 2. 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MANUTENÇÃO INTELIGENTE 

EMBARCADO  

 

Nesta pesquisa é desenvolvido um método para aplicação de um sistema de 

manutenção inteligente, que é utilizado em um atuador elétrico que pilota uma válvula, Figura 

18, para passagem de fluxo de petróleo. Visa principalmente prever a falha através do 

desgaste e degradação dos componentes internos, utilizando sistema embarcado e 

sensoriamento. Para fins de validação realiza a obtenção dos dados através de simulações 

computacionais com modelagens matemáticas, visto que é muito difícil realiza-los em campo 

devido aos custos envolvidos e ao tempo necessário (GONÇALVES, 2011). 

Utilizou-se como principais partes para construção do modelo os seguintes itens: 

a) o motor elétrico; 

b) o sistema de engrenagens; 

c) o fluxo de líquido pela válvula e tubulação; 

d) a posição, velocidade e aceleração da haste; 

e) as forças envolvidas no movimento do motor, das engrenagens e da gaveta da válvula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Figura 18 - Modelo de válvula utilizado para modelagem do sistema. 

 

                                     Fonte: (GONÇALVES, 2011). 

 

O trabalho de pesquisa testou três modelos de métodos matemáticos para determinar 

qual deles seria mais fiel a identificar o estado em que se encontraria o equipamento (normal, 

de degradação e falha), a transformada de Fourier, transformada de Fourier com janelamento 

e transformada de wavelet-packet28. Sendo esta última a escolhida para o processamento dos 

dados que virão da válvula, devido aos seus bons resultados nas simulações. 

A partir daí desenvolveu-se um sistema embarcado com técnicas de filtros 

adaptativos29 e sistemas com mapas auto organizáveis30, implementando linguagem de 

programação VHDL (VHSIC Hardware Description Language). Utilizando para tal uma placa 

de circuito impresso, Figura 19, para desenvolvimento de sistemas (XUP Virtex-2 PRO). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Por meio da transformada de wavelet é possível localizar fenômenos com tempos de duração realmente muito 

pequenos. Sendo que com wavelet-packet é possível escolher a resolução temporal e espectral conforme o 

sinal. (GONÇALVE, 2011) 
29 Técnica de processamento de sinais, capaz de transformar um sinal de entrada em um sinal melhorado, limpo, 

acompanhando as mudanças do sistema ao longo do tempo, confeccionado em linguagem de programação e 

técnicas matemáticas. (GONÇALVES, 2011) 
30 Uma classe de rede neural, no qual é possível, através de sua lógica organizacional, fazer o sistema aprender 

sem necessidade de supervisão. (GONÇALVES 2011) 
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Figura 19 - Placa de desenvolvimento Virtex- 2 PRO. 

 

                                              Fonte: (DIGILENT, 2017)31. 

 

Concluiu-se que não haviam outras pesquisas relacionadas para utilização de filtros 

adaptativos e mapas auto organizáveis em atuadores elétricos ou válvulas de processos, 

gerando através deste, material com conteúdo sólido para desenvolver um sistema físico e 

aplica-lo em campo devido aos seus resultados altamente satisfatórios durante os testes de 

simulação de software e hardware embarcado. (GONÇALVES, 2011) 

 

4.2 UMA ABORDAGEM BASEADA EM MODELO PARA INTEGRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DOS DADOS DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO 

INTELIGENTE ATRAVÉS DO USO DE TÉCNICAS DE REALIDADE MISTA  

 

 Já esta outra pesquisa teve como objetivo implementar um sistema de manutenção 

inteligente empregando realidade mista por aquisição de dados. O modelo denominado 

CARMMI (modelo CAx32 para integrar Realidade Mista em sistemas de Manutenção 

Inteligente) foi projetado, segundo Espíndola (2016), em três etapas como na Figura 20 a 

seguir: 

 

 

 

                                                 
31 Disponível em: < http://store.digilentinc.com/virtex-ii-pro-fpga-development-system-limited-time>. 

32 CAx – É um termo utilizado para descrever o uso de tecnologia da informação em sistemas produtivos, sendo:  

C – Computer; A – Aided; x - referente a uma determinada função. Ex.: CAD – Computer-Aided Design ou 

em português: Desenho Assistido por Computador, que é uma ferramenta de desenho computacional. 
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Figura 20 - Etapas do projeto. 

 

                                                 Fonte: Espíndola (2011). 

 

Na primeira etapa foi realizada uma modelagem computacional com desenho em CAD 

e modelagem RV (Realidade Virtual), que ajudaram a extrair diversas características dos 

equipamentos como medidas, materiais e restrições. Esta etapa foi a parte mais difícil de ser 

realizada devido à dificuldade de conversão de um desenho em realidade virtual. 

Na segunda etapa os dados foram coletados através de sensores do equipamento em 

manutenção inteligente e atribuídos através de TAGs (etiquetas) ao processo de realidade 

virtual, isto é, cada componente a ser analisado a manutenção recebeu uma TAG com dados 

virtuais disponibilizados pelos sensores. 

A terceira e última etapa misturou os dados de realidade virtual ao meio ambiente real 

do equipamento em processo de manutenção inteligente. O usuário (como é descrito o 

operador do processo) utiliza óculos especiais de realidade mista e conforme a interação as 

imagens são sobrepostas a imagem real cuja imagens são capturadas por câmeras. A Tabela 1 

aponta as tecnologias utilizadas neste método. 
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Tabela 1 - Tabela de tecnologias utilizadas na pesquisa com realidade mista. 

 

                               Fonte: Espíndola (2011). 

 

 Para aquisição de dados, Figura 21, utilizou-se uma ferramenta de processamento de 

sinais e diagnósticos para manutenção inteligente denominada Watchdog Agent, que foi 

desenvolvida pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e IMS Center 

(Center for Intelligent Maintenance Systems). 

 

Figura 21 - Watchdog Agent. 

 

                                  Fonte: Espíndola (2011). 

 

 Foram realizados testes em quatro processos e locais diferentes: na planta da Gerdau 

Aço Finos a qual o sistema não teve boa interação e ocorreram falhas nas imagens de 

sobreposição; no laboratório da planta Foundation Fieldbus Pilot em que o projeto obteve 

resultados satisfatórios na aquisição e comunicação de dados com o protótipo de testes do 

cliente; em um equipamento da empresa Balance Systems, conseguindo validação nos 

resultados de realidade mista; e na Petrobrás com o sistema sendo empregado em uma válvula 

de processos da empresa Coester, sendo estes testes muito satisfatórios com a visualização 

dos dados virtualizados da planta no computador e diagnosticando possíveis falhas. É relatado 

que o sistema precisa ser aperfeiçoado para dar maior confiabilidade e realidade aos 

procedimentos utilizados, mas que de uma maneira geral os resultados foram satisfatórios. 

(ESPÍNDOLA, 2011) 
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5 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho aborda como metodologia a pesquisa experimental, na qual 

através dos conteúdos absorvidos nas disciplinas do curso de automação e de acordo com 

minha experiência na área de manutenção industrial e de máquinas e equipamentos, realizo a 

montagem de uma planta de testes para coleta de dados em um atuador elétrico, no caso um 

motor monofásico, afim de comprovar a implementação de um sistema de manutenção 

inteligente. 

 

5.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa experimental demonstra de que forma e quais os resultados foram obtidos 

no objeto pesquisado em questão, isto é, além da pesquisa dos referenciais também é realizada 

a implementação, montagem, construção, organização ou prototipação do objeto pesquisado, 

a fim de obter dados que sirvam para testar a validade da hipótese (SILVA et al, 2013). Sendo 

esta implementada no projeto. 

 

5.2 UNIVERSO DE ABRANGÊNCIA DO PROJETO 

 

Devido a ampla aplicabilidade deste tipo de projeto, sistemas de manutenção 

inteligente podem possuir várias aplicações com diferentes métodos em vários componentes 

industriais, como vistos nas pesquisas relacionadas anteriormente. Portanto, foi resumido a 

uma aplicação industrial para monitoramento das atividades em um atuador elétrico. Neste 

caso foi utilizado um motor monofásico ligado em tensão elétrica de 127 V e de 165 W de 

potência, cuja corrente elétrica, vibração e temperatura são medidas via sensores e 

monitoradas por sistema supervisório, entretanto poderia ser utilizado qualquer outro tipo de 

atuador elétrico que utiliza corrente alternada até 5 A.  

Os sinais medidos são enviados via protocolo de comunicação industrial Modbus, para 

o sistema supervisório, no qual são gerados gráficos de tendências e alarmes (dependendo do 

nível dos sinais atingidos no sensoriamento).  Os sinais não estão inter-relacionados, pois esta 

plataforma servirá como desenvolvimento de projetos futuros de pesquisadores e estudantes, 

que através dos dados obtidos poderão fazer uma correlação entre os sinais medidos em 

atuadores elétricos e enfim determinar a que tipo de falha eles caracterizam, assim aprimorar 
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esta planta para predição de falhas e programação da manutenção. 

 

5.3 MÉTODO APLICADO 

 

 Cada componente foi testado individualmente com o Arduino, garantido a 

funcionalidade do programa e sensibilidade dos sensores, após todos foram unificados, 

conforme Figura 22, em um único programa e por último foi inserido o protocolo de 

comunicação para que os dados fossem visualizados no supervisório. A tela do sistema foi 

implementada por último, com as informações dos sensores, gráficos de tendências e alarmes. 

 Nos capítulos a seguir estão descritos os meios de construção da plataforma de testes, 

sensores, hardware e software do projeto. 

 O hardware e software completos encontram-se no Apêndice 2 e 3 respectivamente. 

 

Figura 22 - Diagrama ilustrativo da planta do projeto. 

 

       Fonte: Autor (2017). 

 

 Neste diagrama são especificados cada componente, sendo eles: 

a) componente 1: motor elétrico, responsável pela realização de trabalho; 

b) componente 2: sensor de corrente elétrica invasivo; 

c) componente 3: sensor de temperatura integrado; 

d) componente 4: sensor de vibração; 

e) componente 5: multímetro digital, utilizado como medidor de referência; 

f) componente 6: display matricial para indicação de mensagens locais ao usuário; 

g) componente 7: eletrônica embarcada com Arduino MEGA, responsável pela coleta de 

dados e transmissão por rede industrial ao sistema supervisório; 
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h) componente 8: sistema supervisório, implementado através do InduSoft, que fornece 

graficamente a interação com o operador, indicando a predição das falhas. 

 

5.4 INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

 

O componente 1 da Figura 22 é um motor de corrente alternada monofásico, 127V e potência 

total de 165W. Está ligado em série com o sensor de corrente ACS 712-5B (Figura 23 – 

componente 2), isto é, um de seus dois fios de entrada de energia está conectado em série nos 

bornes de entrada/saída do sensor que realiza uma medição de corrente invasiva através do 

efeito Hall, convertendo uma energia magnética de entrada (através de um transdutor) em 

variação de tenção na saída. Como este sensor lê corretes de -5A a 5A, se faz então o 

condicionamento do sinal analógico de saída, que varia de 0 a 5 VDC, que tem sensibilidade 

de 185mV/A, para eliminar pequenas oscilações que tornam a corrente ligeiramente negativa 

e positiva quando se está em 0A (zero Ampere), ou seja 2,5VDC, fazendo uso de um filtro RC 

com um resistor de 330Ω (1/4 W) e um capacitor eletrolítico de 1,0 µF – 100V. O valor de 

corrente de saída pode ter um erro de até 4% com temperaturas na faixa de -40º C à 85º C. As 

especificações deste componente (datasheet) pode ser acessado em: 

http://html.alldatasheet.com/html-pdf/168327/ALLEGRO/ACS712ELCTR-05B-

T/304/1/ACS712ELCTR-05B-T.html. 

 

Figura 23 - Módulo ACS 712-5B 

 

.  

                                    Fonte: (ARDUINO E CIA, 2016)33. 

 

 Acoplado a este motor estão os componentes 3 e 4 da Figura 22, sensor de temperatura 

e acelerômetro respectivamente. O sensor de temperatura digital DS18B20, Figura 24, faz o 

sensoriamento da temperatura de aquecimento que ocorre durante o funcionamento do motor, 

                                                 
33 Disponível em: < http://www.arduinoecia.com.br/2016/04/como-usar-o-sensor-de-corrente-acs712.html>. 
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fornecendo em seus pinos de saída a conversão de temperatura analógica em uma palavra 

digital de 12 bits, no qual é processada por meio do software no Arduino para mostrar no 

display e sistema supervisório temperaturas em º C (Graus Centígrados). Sua faixa de 

utilização está entre -55º C à 125º C com 0,5º C de precisão nas faixas de -10º C à 85º C. As 

especificações técnicas deste componente (datasheet) com as características e diagrama 

elétrico pode ser encontrado no site:  http://www.alldatasheet.com/datasheet-

pdf/pdf/433921/MAXIM/DS18B20.html. 

 

Figura 24 - Módulo DS 18B20. 

 

                                                                 Fonte: (MERCADO LIVRE, 2017)34. 

 

 Já o acelerômetro MPU6050, componente 4 da Figura 22, capta sua vibração do motor 

nos eixos X, Y, Z (pré-selecionada em software). Este módulo, Figura 25, vem com opção de 

acelerômetro e giroscópio que possibilita captar não só as translações nos eixos x, y e z, mas 

também as rotações sobre estes e inclui um sensor de temperatura incorporado ao módulo. 

(FILIPEFLOP, 2017) 

  Por opção de projeto se fará uso de dados de apenas no 1 eixo. As informações 

técnicas deste componente (datasheet) pode ser encontrado no site: 

https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Disponível em: <https://eletronicos.mercadolivre.com.br/pecas-componentes-eletricos/modulo-sensor-

temperatura-digital-ds18b20-para-arduino>. 
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Figura 25 - Módulo MPU 6050 

 

 Fonte: (FILIPEFLOP [201?])35. 

 

A alimentação de 5 VDC é conectada no pino VCC, GND da fonte com GND do 

módulo, a comunicação é feita pelos pinos SCL (serial clock – pulso de sincronismo serial) e 

SDA (serial data – pulso de dados serial) que são conectados nos também SCL e SDA da 

placa do Arduino MEGA. Estes pinos utilizam o protocolo de comunicação I2C (Inter-

Integrated Circuit – Integração de circuitos interconectados em português), originalmente 

desenvolvido pela Philips nos anos de 1990, que se baseia na comunicação por dois fios, um 

emite um pulso de sincronismo e o outro um pulso de dados que varia de acordo com o nível 

alto ou baixo do sincronismo, chegando a velocidades de 100 kHz a mais baixa e 5 MHz a 

ultrarrápida. Os dispositivos conectados no barramento I2C podem receber dados, transmitir 

ou ambos, se forem escravos precisam ter um endereço exclusivo no barramento e se forem 

mestres não precisam. (I2C. INFO, 2017) 

Basicamente a comunicação inicia quando o nível do SCL e SDA estão altos e há a 

mudança deste último para nível baixo, após os dados só são inseridos na mensagem (que 

pode ter de 7 a 10 bits) quando o SCL está baixo e termina quando os níveis de ambos voltam 

a ser altos, como se pode perceber na Figura 26 a baixo: 

 

                                                 
35 Disponível em: <https://www.filipeflop.com/produto/acelerometro-e-giroscopio-3-eixos-6-dof-mpu-6050/>. 
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Figura 26 - Início e fim de comunicação I2C 

 

Fonte: Adaptado de I2C.INFO (2017)36. 

 

A comunicação I2C é um protocolo de comunicação muito preciso e dinâmico, 

maiores informações quanto ao endereçamento de escravos e mensagens podem ser 

adquiridas no endereço eletrônico: http://i2c.info/i2c-bus-specification. No projeto a 

biblioteca de software para o Arduino I2C vem com todas configurações necessárias para que 

o sistema funcione apenas interligando os componentes e inserindo os parâmetros de 

inicialização. 

O componente 5 da Figura 22 é o aparelho de multímetro, modelo ET-2042E do 

fabricante Minipa do Brasil, que para o trabalho foi utilizado nas leituras de corrente elétrica e 

temperatura. A Figura 27 mostra o multímetro citado. 

 

Figura 27 - Multímetro Minipa ET-2042E. 

 

                                                                        Fonte: (MINIPA, 2017)37. 

  

                                                 
36 Disponível em: < http://i2c.info/i2c-bus-specification>. 

37 Disponível em: < http://www.minipa.com.br/multimetros/multimetros-digitais/349-et-2042e>. 
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 Junto ao multímetro, acompanha um sensor de temperatura termopar do tipo K que 

realiza leituras de -40ºC a +204ºC. Seu funcionamento baseia-se na diferença de potencial 

provocada pela junção dos dois metais que o constituem (Chromel – Alumel). 

 O display LCD, componente 6 da Figura 22 é responsável por exibir as informações 

dos sensores de corrente elétrica, temperatura e vibração, que são apresentados 

respectivamente nas 3 primeiras linhas gráficas. O display possui 20 espaços para caracteres 

em 4 linhas, tem luz de fundo na cor verde e regulagem de intensidade dos caracteres como se 

pode ver na Figura 28 a seguir. 

 

 Figura 28 - Display LCD 20x4 apresentando informações. 

  

                                     Fonte: Autor (2017). 

 

 Como foi descrito no referencial tecnológico, o Arduino, componente 7 da Figura 22, 

é a placa de desenvolvimento que foi programada para que interpretasse as leituras dos 

sensores e apresentasse no display. O sistema supervisório, item componente 8 da Figura 22, 

solicita as informações dos sensores ao Arduino e apresenta em sua tela principal, realizando 

os gráficos de tendências e mostrando os alarmes de cada sensor. 

 

5.5  PROCEDIMENTO PARA COLETA DE RESULTADOS 

 

Para coleta dos resultados foi conectado o multímetro em série com a ligação do motor 

(Figura 29) que passa pelo sensor de corrente ACS712-05B, a fim de medir a correte elétrica 

que passa pelo motor, fazendo a leitura na escala de 20A do aparelho, pois a variação vai de 

0A até 1,3A. 
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Figura 29 - Ligação em série do multímetro com o sensor de corrente. 

 

                                    Fonte: Autor (2017). 

 

Já para coleta das informações de temperatura é colocado o multímetro na escala de 

temperatura e seleciono a leitura em º C, utilizando no lugar das ponteira, que antes mediam a 

corrente elétrica, um sensor de temperatura termopar do tipo K. A temperatura é mostrada no 

display do aparelho. A Figura 30 mostra o termopar conectado e indicando a temperatura 

ambiente de 23ºC. 

 

Figura 30 - Termopar tipo K conectado ao multímetro. 

 

                                                                        Fonte: Autor (2017). 

 

 No motor são fixados o acelerômetro MPU6050 e o sensor de temperatura DS18B20, 

que transmite as informações através de um cabo de pares trançados de 8 vias (4 pares) até as 

portas de ligação do Arduino, como se pode perceber na Figura 31. 
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 Figura 31 – Caixa do sensor temperatura e acelerômetro. 

  

                               Fonte: Autor (2017). 

 

 Na Figura 32 se percebe a conexão dos sensores de temperatura e vibração com o 

motor, elemento final de trabalho. 

 

Figura 32 - Caixa dos sensores de temperatura e acelerômetro fixadas ao motor. 

  

        Fonte: Autor (2017). 

 

 A caixa dos sensores conectada no motor foi fixada com um elástico para que pudesse 

ser movimentado de acordo com a necessidade de regulagem de posição. 
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5.6 PROCEDIMENTO PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Para análise e interpretação dos resultados se conectou o hardware com o sistema 

supervisório e verificou-se os valores lidos comparado aos apresentados pelo display e 

multímetro.  

 Um sistema supervisório foi implementado na ferramenta computacional InduSoft, que 

recebe os sinais de temperatura, corrente e vibração oriundos do Arduino e indica 

graficamente estes valores. A Figura 33 apresenta a tela completa do sistema supervisório 

criado para o trabalho. 

 

Figura 33 - Tela completa do sistema supervisório. 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 O sistema supervisório, trabalhando como mestre, faz a requisição das informações ao 

escravo Arduino, por protocolo Modbus RTU, apresentando-as na tela gráfica conforme 

Figura 34 a seguir.  
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Figura 34 - Leitura de corrente elétrica e temperatura na tela do supervisório. 

 

                                                  Fonte: Autor (2017). 

 

 Quando os valores de corrente elétrica, temperatura e vibração sofrerem grandes 

variações, com tolerâncias pré-estabelecidas no gráfico de tendências, irá apresentar ativação 

de alarmes, Figura 35, informado uma possível falha ou tendência a falha no motor 

monitorado. Para o caso, se a corrente elétrica ultrapassar o valor de 700 mA e a temperatura 

o valor de 35ºC irá surgir o alarme na tela, informando a possível falha que ocasionou isso. 

 

Figura 35 - Tela apresentado alarmes ativos no sistema supervisório. 

 

Fonte: Autor (2017). 

 

 O valor de vibração do acelerômetro também é apresentado na tela, conforme Figura 
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36, sendo representado apenas leitura de um dos eixos (X, Y, Z), no caso o eixo X, com 

valores relativos a força G, conforme consta no datasheet do fabricante, não especificamente 

determinando uma unidade de media, pois este o valor fornecido pelo acelerômetro define a 

posição de deslocamento angular, isto é, se colocarmos em uma superfície plana teremos um 

valor fixo na saída, se rotacionarmos 90º termos outro valor conforme a posição, se voltarmos 

rotacionando novamente -90º voltaremos ao valor anterior e caso rotacionarmos 180º termos o 

mesmo valor inicial só que com sinal negativo. 

  

Figura 36 - Tela gráfica com informações de vibração do acelerômetro. 

 

Fonte: Autor (2017). 
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6 RESULTADOS 

 

 Com o multímetro, verificou-se a intensidade da corrente elétrica e a variação da 

temperatura (º C) para aferir o que está sendo apresentado no display LCD 20x4, validando a 

amostragem, conforme pode ser observado na Figura 37. 

 

Figura 37 - Display apresentando mesmo valor de corrente elétrica do multímetro. 

 

                                             Fonte: Autor (2017). 

 

 A aferição de temperatura é realizada em comparação com a indicação no multímetro 

de referência, observado na Figura 38. 

 

Figura 38 - Display apresentando mesmo valor de temperatura do multímetro. 

 

                                             Fonte: Autor (2017). 

 

 Os sinais são inseridos no Arduino, que através do programa faz a conversão da 

amostragem e escreve no display. O sistema supervisório, como mestre, faz a solicitação das 
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informações ao Arduino, que é o escravo, através do protocolo de comunicação Modbus.  

 Para os sinais do sensor de vibração, conseguiu-se perceber no supervisório, Figura 

39, a variação gráfica de quando o motor está desligado e quando o motor está ligado. E 

verificou-se também que mesmo com o motor funcionando a vazio esta variação não se 

distingue da variação quando o motor está com carga, ou seja, os valores de posição angular 

mudam muito quando o motor é ligado, em todos os eixos do acelerômetro, independente da 

carga, não sendo possível distinguir a diferença para comparar se a vibração está elevada ou 

normal. 

 

Figura 39 - Gráfico de vibração motor desligado/ligado. 

  

                                                    Fonte: Autor (2017).  

 

 Na Tabela 2 seguinte se pode perceber a variação das grandezas de temperatura, 

corrente e vibração do motor elétrico segundo a carga a que ele é submetido quando 

pressionado manualmente seu rotor – assim como se faz espremendo uma laranja, que é seu 

propósito de funcionamento - indicando a possível falha ao longo do tempo. 
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Tabela 2 – Comportamento das grandezas medidas em função de aplicação de carga no motor. 

Condição do Motor

Temperatura            

[º C] Início - 

Fim

Variação 

Temperatura 

/ Tempo

Corrente 

elétrica        

[mA]

Vibração (sem 

unidade de 

medida)

Tempo Possível falha

Sem carga 31,62 - 35,00 0,011266 706 0 a 5000 5 min.

SUPER AQUECIMENTO - 

Verificar: tensão fases; 

sobrecarga; ventilação; 

sujeira na carcaça.

Com carga 31,62 - 32,81 0,019833 793 0 a 5000 1 min. funcionamento normal.

Pressionando o eixo 

até a corrente 

ultrapassar o valor 

de alarme (800mA)

31,62 - 32,38 0,025333 820 0 a 5000 30 s.

CORRENTE ELEVADA - 

Verificar: tensão fases; 

sobrecarga; ventilação; 

sujeira; balanceamento de 

fases;

Tabela 2 – Comportamento das grandezas medidas em função de aplicação de carga no motor.

 

Fonte: Autor (2017). 

 

Os valores dos dados foram verificados no display e comparados com os valores do 

supervisório e do multímetro, com exceção do valor de vibração que foi lido apenas no 

supervisório, oscilando muito em todas as tomadas de teste com carga. 
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7 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 Após todos os sistemas estarem operando como esperado, os dados foram coletados e 

realizou-se a análise dos resultados. 

 

7.1 ANÁLISE DA CORRENTE ELÉTTRICA 

 

 Durante a leitura da corrente elétrica ocorreram pequenas e breves variações dos 

valores apresentados no display, em comparação aos lidos no multímetro, pois a sensibilidade 

varia em 22,79mA, ou seja, toda vez que o valor enviado pelo sensor de corrente ASC712-5B 

ao Arduino variar um dígito para mais ou para menos irá acontecer a adição ou subtração de 

22,79mA do valor apresentado no display.  

 Exemplo: quando se lê o valor de corrente de 478,62mA o valor enviado do sensor ao 

Arduino é 533, se esse número subir brevemente para 534 devido a alguma ligeira oscilação 

do sistema então o valor apresentado no display será de 501,41mA, que poderá retornar ao 

valor anterior ou diminuir mais. O cálculo de conversão pode ser visto no programa no 

Apêndice 3. 

 A tela do sistema supervisório contempla a leitura apresentada no display e o alarme 

inserido funciona corretamente quando o valor ultrapassa o valor limite estipulado de 800mA, 

indicando falha de sobrecarga. 

 

7.2 ANÁLISE DA TEMPERATURA 

 

 Para temperatura o sensor do utilizado teve excelente desempenho em comparação aos 

valores medidos com o multiteste. Foi verificado o mesmo valor em º C nos dois sistemas, 

indicaram tanto a temperatura ambiente iguais quanto a variação que ocorria no motor durante 

o funcionamento. 

 No supervisório ficou bem clara a amostragem gráfica das variações de temperatura e 

também com alerta de alarmes quando a temperatura ultrapassava o valor limite de 35º C, 

alarmando o superaquecimento, o que garante uma indicação de falha ao operador antes que o 

motor entre em degradação. 
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7.3 ANÁLISE DA VIBRAÇÃO 

 

 Já na análise da vibração verificou-se que quando o motor se encontrava desligado o 

gráfico do supervisório mostrava muito pouca variação, praticamente uma linha reta de 

tendência, juntamente com amostra do display que também apresentava valor com pouca 

alternância. Mas quando o motor era ligado a variação ocorria bruscamente, o sinal ficava 

com uma frequência mais elevada, com amplitudes variadas e mesmo com distúrbios de 

vibração provocados propositalmente no eixo do motor, através da aplicação de carga, a 

vibração mostrada no supervisório não tinha diferença em comparação com a sem carga. 

Assim não sendo possível gerar um alarme confiável de vibração elevada, pois este era 

acionado várias vezes durante o funcionamento do motor com ou sem carga. 

 

7.4 ANÁLISE MODBUS 

 

 Através do protocolo de comunicação Modbus implementado na programação do 

hardware o sistema conseguiu se comunicar e trocar informações, fornecendo os dados 

solicitados pelo supervisório (mestre) ao Arduino (escravo).  

 

7.5 ANÁLISE DO SUPERVISÓRIO 

 

 O sistema supervisório apresentou resultado satisfatório na aparência do projeto, foi 

possível colocar todas as telas em uma única janela, pois esta era a ideia inicial, fazendo com 

que o operador acompanhasse todo processo sem precisar trocar de telas. 

 Entretanto a atualização de tela ficou a desejar, pois com o tempo de 1 segundo para 

atualização, o mínimo conseguido nas configurações de software do InduSoft, os valores de 

amostragem ficaram um pouco lentos, mas não prejudicaram o desempenho de todo o 

sistema. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 De uma maneira geral este trabalho obteve resultado satisfatório na maioria dos 

objetivos especificados, ou seja, na leitura dos valores de corrente elétrica, na leitura de 

temperatura, na comunicação com protocolo Modbus, na tela do sistema supervisório com 

alarmes e na placa de desenvolvimento de software e hardware Arduino, sendo esta muito 

fácil de ser utilizada, bastando conectá-la ao computador inserir o programa. 

O que não foi satisfatório foi a atualização de tela do supervisório e implementação do 

acelerômetro, itens que tem que ser revisados e aperfeiçoados na continuação do trabalho.  

 Durante as pesquisas relacionadas não encontrou-se trabalho igual, com eletrônica 

embarcada, tela de supervisório e monitoramento das grandezas de temperatura, corrente e 

vibração, gerando alarmes de possíveis falhas, sendo então este trabalho um projeto base para 

um sistema mais complexo de manutenção inteligente de aquisição de dados e servindo para 

futuros estudos de aperfeiçoamento, podendo ser interligado a outras plataformas. 

É recomendado ao pesquisador que utilizar este projeto, a implentação de rede 

industrial RS485 ou melhor. Também deve ser reprogramada a leitura do sensor de corrente 

elétrica para maior sensibilidade em baixas correntes ou substituição por um meio não 

invasivo de aquisição de dados. Já o acelerômetro deve ser revisado em sua utilização ou 

subtituído por outro tipo de sensor de vibração para dar melhor resposta ao que se deseja no 

trabalho. 
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ANEXO A – DIAGRAMA DIDÁTICO DO ARDUINO MEGA2560 

 

 

Fonte: Arduino (2017)38. 

                                                 
38 Disponível em: < https://arduino-info.wikispaces.com/MegaQuickRef>. 
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APENDICE A – DIAGRAMA DE LIGAÇÃO ELETRÔNICA 
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APENDICE B – CÓDIGOS DE PROGRAMA DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// 

//                                UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

//                           CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL 

// 

//                       TCC - MANUTENÇÃO INTELIGENTE - PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS  

//                                         EM ATUADORES ELÉTRICOS 

// 

//                                        RODRIGO BASTOS DE SOUZA 

//                                              PORTO ALEGRE 

//                                                  2017 

// 

/////////////////////////////////////// BIBLIOTECAS E DEFINIÇÃO://///////////////////////////////////////////// 

 

#include <SimpleModbusSlave.h>      // biblioteca Modbus 

#include <Wire.h>                   // biblioteca do sensor acelerômetro. 

#include <OneWire.h>                // biblioteca do sensor temperatura. 

#include <DallasTemperature.h>      // biblioteca do sensor de temperatura. 

#include <LiquidCrystal.h>          // biblioteca do display LCD. 

#include "ACS712.h"                 // biblioteca do sensor de corrente. 

#define SensorCorrente A0           // define o sensor de corrent no pino analígico zero do Arduino. 

#define ONE_WIRE_BUS 6              // define o sensor de corrent no pino digital seis do Arduino. 

OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); 

 

 

/////////////////////////////////////// DECLARANDO VARIÁVEIS:////////////////////////////////////////////////// 

 

float Amplitude_Corrente; 

float Corrente_Efetiva; 

float tempMin = 999.0; 

float tempMax = 0.0; 

int   Up = 0; 

int   Down = 0; 

int   Valor_Pico_Corrente(); 

float tempC=0.0; 

int   EstadoMotor; 

 

// DEFINE PINOS DO LCD NO ARDUINO: 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

 

// INICIALIZA BIBLIOTECAS DO SENSOR DE TEMPERATURA: 

DallasTemperature sensors(&oneWire); 

DeviceAddress sensor1; 

 

// ENUMERAÇÃO PARA COMUNICAÇÃO MODBUS: 
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enum { VibracaoX, CorrenteMotor, Temperatura, MotorLigado, HOLDING_REGS_SIZE }; 

unsigned int holdingRegs[HOLDING_REGS_SIZE]; // 4 funções de registro. 

 

//Endereco COMUNICAÇÃO I2C do MPU6050 (Acelerômetro). 

const int MPU = 0x68; 

//Variaveis para armazenar valores dos sensores 

int VibX = 0; 

int AcX, AcY, AcZ; 

 

 

 

/////////////////////////////////////// PROGRAMA PRINCIPAL //////////////////////////////////////////////////// 

 

void setup() 

{ 

  //COMUNICAÇÃO MODBUS: 

  modbus_configure(&Serial, 9600, SERIAL_8N1, 1, 4, HOLDING_REGS_SIZE, holdingRegs); 

  modbus_update_comms(9600, SERIAL_8N1, 1); 

 

  // INICIALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO COM ACELERÔMETRO: 

  Wire.begin(); 

  Wire.beginTransmission(MPU); 

  Wire.write(0x6B); 

  Wire.write(0); 

  Wire.endTransmission(true); 

 

  // INICIA COMUNICAÇÃO SERIAL INTERNA e LCD 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.begin(20, 4); 

 

  // DEFINE SensorCorrente COMO ENTRADA 

  pinMode(SensorCorrente, INPUT); 

 

//////////////////////////////////////////INICIALIZAÇÃO TEMPERATURA//////////////////////////////////////////// 

 

// INICIALIZA SENSOR DE TEMPERATURA E ROTINA DE ENDEREÇAMENTO 

 

  sensors.begin(); 

  Serial.print(sensors.getDeviceCount(), DEC); // Imprime valor do sensor na serial interna. 

  if (!sensors.getAddress(sensor1, 0)) 

    Serial.println("Sensores nao encontrados !"); 

    //Mostra o endereco do sensor encontrado no barramento 

    Serial.print("Endereco sensor: "); 

    mostra_endereco_sensor(sensor1); 

 

} 

 

//FUNÇÃO DE ENDEREÇO DO SENSOR TEMPERATURA: 

void mostra_endereco_sensor(DeviceAddress deviceAddress) 

{ 
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  for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) 

  { 

    // Adiciona zeros se necessário 

    if (deviceAddress[i] < 16) Serial.print("0"); 

    Serial.print(deviceAddress[i], HEX); 

  } 

} 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

void loop() 

{ 

 

  int Sensor = 0; 

  int y = 0; 

 

        

      /////////////////////////////////////////// ROTINA ACELERÔMETRO: //////////////////////////////////////// 

 

      Wire.beginTransmission(MPU); 

      Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H) 

      Wire.endTransmission(false); 

      //Solicita os dados do sensor 

      Wire.requestFrom(MPU, 14, true); 

      //Armazena o valor dos sensores nas variaveis correspondentes 

      AcX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L) 

 

            ////////////////////FILTRAGEM DOS VALORES DE AcX //////////////// 

             

            int resultado = 0; 

            int total=0; 

            int ultimoValor; 

             

                for (int x = 0; x <= 8; x++) { // faz soma de 8 contagens. 

                  ultimoValor = AcX; 

                  resultado += ultimoValor; 

                  //Serial.print(resultado); 

                  //Serial.println(ultimoValor); 

                  //Serial.println(x); 

                   

                }  

                   

                  total = resultado/8; // valor soma 8 contagens dividido por 8. 

                  Serial.print("Vibração: "); 

                  Serial.print(total); 

                   

                  if (total<Down){ // valor mínimo de vibração. 

                    Down = total; 

                  } 

                  Serial.print(" Min : "); 
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                  Serial.print(Down); 

                   

                  if (total>Up){ // valor máximo de vibração. 

                    Up = total; 

                  }   

                  Serial.print(" Max : "); 

                  Serial.println(Up); 

                    

                  if (total < 0){ 

                    total = total*(-1);  // se negativo então torna positivo. 

                  } 

 

                  

            /////////////////////////////////////////////////////////////////     

       

      //AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  //0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L) 

      //AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  //0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L) 

       

      modbus_update(); 

      holdingRegs[VibracaoX] = total; 

      //VibX = holdingRegs[VibracaoX]; 

 

      lcd.setCursor(0, 2); 

      lcd.print("Vibracao: "); 

      lcd.print(total); 

       

       

      ///////////////////////////// ROTINA DE LEITURA E ESCRITA DA TEMPERATURA: /////////////////////////////// 

       

      sensors.requestTemperatures(); 

      float tempC = sensors.getTempC(sensor1); 

      // Atualiza temperaturas minima e maxima 

      if (tempC < tempMin) { 

        tempMin = tempC; 

      } 

      if (tempC > tempMax) { 

        tempMax = tempC; 

      } 

       

      // Mostra dados no serial monitor 

      Serial.print("Temp C: "); 

      Serial.print(tempC); 

      Serial.print(" Min : "); 

      Serial.print(tempMin); 

      Serial.print(" Max : "); 

      Serial.println(tempMax); 

       

      // Mostra temperatura no LCD 

      lcd.setCursor(0, 1); 

      lcd.print("T:       "); lcd.write(223)/*simbolo de graus*/; lcd.print("C"); 
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      lcd.setCursor(3, 1); 

      lcd.print(tempC); 

 

      //Atualiza Modbus 

      modbus_update(); 

      holdingRegs[Temperatura] = tempC; 

      //VibX = holdingRegs[VibracaoX]; 

         

      ///////////////////////////////////////CÁLCULO DA CORRENTE EFETIVA:////////////////////////////////////// 

       

      //Lê o valor de pico da corrente através da chamada da função. 

      Sensor = Valor_Pico_Corrente(); 

 

      modbus_update(); 

      holdingRegs[MotorLigado] = EstadoMotor; 

       

      //AJUSTE DO ZERO: 

      y = Sensor - 512; 

        if (y < 0) { 

          y = 0.0; 

          EstadoMotor = 0; //Estado do motor desligado. 

        } 

        else { 

          EstadoMotor = 1; // Estado do motor ligado. 

        } 

      Serial.print("Sensor = "); 

      Serial.println(Sensor); 

       

        Amplitude_Corrente = (float)(y) / 1023 * 5.0 / 185 * 1000000; //divide o valor da sobre por 1023, multiplica por 5 Volts, 

        //divide novamente por 185 que é a sensibilidade do sendor, 

        // multiplica por 1.000.000 para dar o valor em Ampere. 

       

        Corrente_Efetiva = (Amplitude_Corrente / 1.414213562) * 1.22; //divide o valor calculado anteriormente por raiz de 2 

        //para dar o valor eficaz da corrente, e multiplica pelo 

        //ajuste de 22% par dar o mesmo valor do multiteste, devido 

        //a perdas internas. 

       

        //AJUSTE PARA IMPRESSÃO EM AMPERE: 

        if (Corrente_Efetiva > 1000) { 

          Corrente_Efetiva = Corrente_Efetiva / 1000; 

          Serial.print("Ief = "); Serial.print(Corrente_Efetiva, 1); Serial.println (" A"); 

          lcd.setCursor(0, 0); 

          lcd.print("Ief: "); 

          lcd.print(Corrente_Efetiva, 2); lcd.print(" A     "); 

        } 

       

        //AJUSTE PARA IMPRESSÃO EM MILI-AMPERE: 

        else { 

          Serial.println(Amplitude_Corrente, 1); 

          Serial.print("Ief = "); Serial.print(Corrente_Efetiva, 1); Serial.println (" mA"); 
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          lcd.setCursor(0, 0); 

          lcd.print("Ief: "); 

          lcd.print(Corrente_Efetiva); lcd.print(" mA     "); 

        } 

       

} 

 

 

//////////////////////////FUNÇÃO PARA OBTENÇÃO DO VALOR DE PICO DA CORRENTE ALTERNADA./////////////////////////// 

 

int Valor_Pico_Corrente() 

{ 

  int ValorSensor; 

  int Valor_Maximo_Sensor = 0; 

  uint32_t contador = millis();//contador em mile-segundos para fazer mil contagens. 

  while ((millis() - contador) < 1000) 

  { 

     

    //Atualiza Modbus 

    modbus_update(); 

    holdingRegs[CorrenteMotor] = Corrente_Efetiva; 

     

 

    ValorSensor = analogRead(SensorCorrente);//valor lido no pino. 

    if (ValorSensor > Valor_Maximo_Sensor) 

    { 

      Valor_Maximo_Sensor = ValorSensor;//atribui o maior valor lido à variavel. 

    } 

  } 

  return Valor_Maximo_Sensor;// retorna o valor máximo lido à chamada da função. 

} 


