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Resumo 
 

Motores elétricos convertem a energia elétrica em energia mecânica, 

através de sistema mecânicos de transmissão. São encontrados nos setores 

industrial, comercial, residencial, de agricultura e transporte. Estima-se que os 

sistemas acionados por motores elétricos sejam responsáveis por 43% a 46% 

do total do consumo global de eletricidade e por aproximadamente 64% do total 

de eletricidade consumida na indústria no mundo. Por meio deste trabalho, foram 

testadas sete condições diferentes de funcionamento de um sistema de 

transmissão, com o objetivo de se analisar como a inserção de defeitos 

mecânicos, influi no nível global de vibrações. Neste trabalho, foi sugerido um 

modelo para o cálculo do índice energético vibracional (IEV), que representa a 

relação entre a energia dissipada por vibrações e a energia fornecida ao sistema 

de transmissão. Os resultados obtidos por meio da análise IEV apontam uma 

tendência de elevação, com o aumento da severidade dos defeitos. Foram 

coletados 6300 dados de vibração ao longo dos testes. Em relação à corrente 

medida, houve variação positiva de 1,64% a 4,44%, demonstrando que a 

corrente também tende a aumentar com a severidade dos defeitos mecânicos. 

A análise do IEV médio mostrou que o mesmo pode ser extremamente relevante, 

se utilizado como um indicador da condição de máquinas. Isso porque, foi 

encontrado um valor médio relativo aos 7 testes efetuados de 0,20%, com picos 

de até 1,88%. Caso esta porcentagem se mantenha para máquinas de grande 

porte, em indústrias, tal valor é bastante representativo, em termos de consumo 

desperdiçado de energia. Trata-se de um novo indicador para a manutenção 

baseada na condição de equipamentos, pois se baseia não somente nos 

parâmetros operacionais, mas sim nos custos associados às perdas energia. 

 

Palavras chave: Motores elétricos, defeitos mecânicos; vibrações mecânicas; 

IEV. 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Electric motors convert electrical energy into mechanical energy, through 

mechanical transmission systems. They are found in the industrial, commercial, 

residential, agriculture and transportation sectors. It is estimated that electric 

motor driven systems account for 43% to 46% of total global electricity 

consumption and for approximately 64% of total electricity consumed by industry 

in the world. In this work, seven work conditions of a transmission system were 

tested, with the objective of analyzing how mechanical defects influences global 

level of vibrations. A model for the calculation of the vibrational energy index (VEI) 

was proposed. It represents the relation between energy dissipated by vibrations 

and the energy supplied to the transmission system. The results obtained by 

means of the analysis of the RMS values of displacement and vibration velocity, 

indicate an elevation tendency of these parameters, increasing the severity of the 

defects. 6300 vibration data were collected, during the testes. In relation to the 

measured current, there was a positive change from 1.64% to 4.44%, showing 

that the current also tends to increase with the severity of the mechanical defects. 

The analysis of average VEI showed that it can be extremely relevant, if used as 

an indicator of condition. This is because an average value of 0.20% was found 

with peaks of up to 1.88%. If this percentage is maintained for bigger machines, 

in industries, this value is quite representative, in terms of wasted energy 

consumption. It is a new indicator for condition based maintenance because it is 

based not only on operational parameters but also in terms of the costs 

associated with energy losses. 

 
Keywords: Electric motors, mechanical defects; mechanical vibration; VEI. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Justificativa 

 

Há uma tendência no mundo no que diz respeito à demanda energética. Apesar 

da taxa de crescimento do consumo energético vir diminuindo ao longo dos últimos 

anos, de acordo com BPC (2015), consome-se cada vez mais energia para atender 

às necessidades dos países em transformar matérias-primas nos bens de consumo 

da sociedade atual (CASTRO et al., 2010).  

A utilização de fontes convencionais para geração de energia é apontada como 

fator preponderante para as mudanças climáticas que vêm ocorrendo no mundo, uma 

vez que durante a queima do combustível, alguns gases como o dióxido de carbono 

são lançados na atmosfera, causando dentre outros problemas o efeito estufa 

(OLIVEIRA, 2013). 

Além disso o combustível fóssil é uma fonte não renovável de energia, o que 

também cria outra vertente de concentração de atenção, que se refere à possibilidade 

de escassez desses recursos energéticos nos próximos anos, caso não se invista 

mais em fontes alternativas de geração de energia (ACUNHA JUNIOR, 2006), 

(MENDES, 2011). 

Apesar das medidas preventivas que vêm sendo adotadas e dos acordos 

firmados entre os países, grande parte da matriz energética mundial ainda está 

pautada na utilização e queima dos combustíveis fósseis. Isso pode ser percebido 

analisando a Figura 1-1 que faz parte do relatório da British Petroleum Company de 

2015. 

Por isso, nos últimos anos, medidas vêm sendo adotadas no sentido de otimizar 

a utilização da energia.  Na Figura 1-2 tem-se dados demonstrando o consumo de 

eletricidade, no mundo, em alguns setores da economia, e realiza projeções para o 

futuro. Nota-se que o setor industrial é aquele que apresenta o maior consumo de 

energia. 

No Brasil, o comportamento do consumo da energia elétrica é similar, ao 

comportamento global. Segundo dados apresentados pela Empresa de Pesquisa 

Energéticas (2016) a Indústria participa consumindo a maior parte da energia elétrica 
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do país, totalizando 36,3% do total, seguida pelo consumo residencial (28,2%) e pelo 

setor comercial (19,5%).  

 

 

Figura 1-1:  Consumo mundial de energia, em toneladas de óleo. 

Fonte: Adaptado pelo autor, usando BPC (2015)  

 

 

Figura 1-2:  Utilização de eletricidade por setor em quadrilhões de BTU. 

Fonte: Adaptado pelo autor, usando (Energy Information Association, 2017) 
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Os demais setores juntos são responsáveis por 16% por do consumo de 

energia. Essa tendência é seguida nas regiões norte, sudeste e sul do país, apenas 

na região nordeste e centro-oeste, a indústria apresenta consumo inferior ao 

residencial. 

O desenvolvimento econômico do Brasil ocorre paralelamente ao aumento do 

consumo de eletricidade. Isso indica que é importante aumentar a eficiência das 

formas de como se usa a energia (SAUER et. al., 2015).  

Motores elétricos convertem a energia elétrica em energia mecânica, através 

de sistema mecânicos de transmissão. São encontrados nos setores industrial, 

comercial, residencial, de agricultura e transporte. Parte da energia fornecida a estes 

dispositivos é consumida pelo próprio equipamento, restando uma parcela de energia 

útil. (WAIDE; BRUNER, 2011). 

Alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos visando identificar como os defeitos 

mecânicos influem no consumo de energia do motor.  

Bulsara, Hingu e Vaghasya (2016) analisaram as perdas de energia em 

motores elétricos devido a diferentes tipos de desbalanceamento em algumas faixas 

de velocidade. Por meio deste trabalho, constataram que o consumo de energia 

cresce, com o aumento do desbalanceamento, em todas velocidades testadas. 

Elkhatib (2007) estabeleceu uma metodologia para relacionar relações entre os 

níveis de vibração e o consumo de energia, para diferentes tipos de defeito. Concluiu-

se que há grande relação entre os níveis de vibração medidos nos rolamentos, e o 

consumo de energia da máquina. 

Gaberson (1996) estudou como o desalinhamento e o desbalanceamento 

influem no consumo de motores, encontrando valores de aumento de 3% para 

desalinhamentos e de 1% para desbalanceamento. 

Neste trabalho, será proposto um método para determinar a quantidade de 

energia dissipada por meio de vibrações mecânicas no sistema de transmissão, 

baseados em valores RMS de deslocamento e velocidade de vibração. Análise similar 

foi realizada por Igba et al. (2016). 

No referido trabalho, concluiu-se que a análise de fatores de RMS (root mean 

square), pode ser utilizada para detecção de falhas. 
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A energia dissipada no sistema de transmissão, em forma de vibração, deixa 

de ser fornecida ao sistema, e caso se consiga meios para corrigir os problemas no 

sistema de transmissão, isso se traduzirá em economia de energia. 

Ou seja, pretende-se avaliar como desalinhamento e desbalanceamento de 

eixos, folga mecânica ou problemas nos rolamentos dos mancais, levam a uma maior 

ou menor dissipação de energia no sistema de transmissão. Por meio desta análise, 

será possível determinar qual a porcentagem média que cada um dos defeitos acima 

citados, acrescenta à energia dissipada pelo sistema, em termos de vibração.   

 

1.2. Objetivo 

 

1.2.1. Objetivo geral 

 

Por meio da análise do valor global da velocidade e deslocamento RMS de 

vibração, será proposto um método para o cálculo da energia dissipada em forma de 

vibrações da bancada analisada.  

Através dessa formulação, almeja-se obter um novo indicador para 

manutenção de equipamentos, o Índice Energético Vibracional (IEV). O IEV é um novo 

conceito para o monitoramento das máquinas, uma vez que a avaliação da condição 

das mesmas, será feita por meio de uma análise energética, utilizando como dados 

de entrada, a vibração e a energia consumida pelo sistema. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

• Monitorar parâmetros de deslocamento e velocidade para cada situação a ser 

testada. 

• Monitorar o comportamento da corrente elétrica de alimentação do motor. 

• Comparar a dissipação de energia proveniente de vibrações, por meio das 

situações descritas no Capítulo 5. 

• Obter um novo indicador no âmbito da manutenção baseada na condição de 

equipamentos, ou seja, o Índice Energético Vibracional (IEV). Este novo indicador 

será baseado na energia dissipada por meio das vibrações mecânicas. 
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2. BREVE FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Principais Fontes de Excitação  

 

Todo equipamento, após certo tempo de uso, tende a apresentar sinais de 

desgaste, o que aumenta o consumo de energia. Equipamentos rotativos podem 

falhar por diversos motivos, tais como: operação inadequada, sobrecargas, 

manutenção ineficiente, má conservação, falhas elétricas, falhas mecânicas, 

sabotagem, entre outros. Portanto, as falhas mecânicas constituem apenas uma 

parcela das possibilidades de falha de uma máquina (ARCO-VERDE, 2008).  

A seguir são apresentadas as principais fontes de excitação presentes na 

bancada de teste e que impactarão no IEV (Índice Energético Vibracional), foco deste 

trabalho. 

 

2.1.1. Desbalanceamento  

 

Segundo Brito (2002), o desbalanceamento de rotores é, sem dúvida, a maior 

causa de vibrações em máquinas rotativas. Este fenômeno é caracterizado pela 

existência de desequilíbrios de massa em relação aos eixos de rotação. Tais 

desequilíbrios são originados por inevitáveis assimetrias, tolerâncias e desvios de 

forma, além das imperfeições da matéria-prima e da montagem. Na Figura 2-1 tem-

se a representação do desequilíbrio de massa. 
 

 

Figura 2-1:  Representação do desequilíbrio de massa. 

Fonte: (BRITO, 2002). 

te
xt

massa de
desbalanceamento
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centro de
massa centro do
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A vibração resultante é predominantemente radial, forte componente em uma 

vez a frequência de rotação (1 x fr), com fase estável. Os dois mancais estarão em 

fase para desbalanceamento estático e fora de fase para desbalanceamento 

dinâmico, Brito (2002). 

 

2.1.2. Desalinhamento  

 

Segundo Brito (2002), o desalinhamento é um problema quase tão comum como 

o desbalanceamento. Nas montagens mecânicas, geralmente, tem-se vários eixos, 

mancais e acoplamentos com características dinâmicas diferentes. Quando o conjunto 

opera, aparecem forças de interação, que acabam provocando vibrações. O 

desalinhamento é o desvio em relação à linha de centro durante a operação, Figura 

2-2. O desalinhamento pode ser paralelo, angular ou uma combinação dos dois, 

Figura 2-3. 

 

 

Figura 2-2:  Desalinhamento. 

Fonte: (BRITO, 2002). 

 

 

 
Figura 2-3:  Tipos de desalinhamento. 

Fonte: (BRITO, 2002). 

Paralelo CombinadoAngular
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No desalinhamento angular, a vibração é mais forte na direção axial com 

componentes em 1 x fr e 2 x fr. No desalinhamento paralelo, a vibração é maior na 

direção radial, com fortes componentes nas harmônicas da frequência de rotação (1 

x fr, 2 x fr, 3 x fr, 4 x fr ...) e fases estáveis a 1800 entre mancais. 

 

2.1.3. Eixo torto ou empenado  

 

Segundo Brito (2002), problema de eixo torto ou empenado é comum em 

motores elétricos sujeitos, principalmente, a sobrecargas e altos aquecimentos. Seus 

sintomas se confundem com desbalanceamento e desalinhamento, e as vibrações 

podem ser radiais e axiais, com fases estáveis. A distinção entre eixo empenado e 

desbalanceamento é feita comparando-se as componentes de 1 x fr e 2 x fr (as 

harmônicas da rotação crescem com o empenamento, da mesma forma que o 

desalinhamento) (BRITO, 2002). 

 

2.1.4. Folga Mecânica  

 

Segundo Brito (2002), a folga mecânica, se caracteriza pela presença de 

múltiplos harmônicos da frequência de rotação (1 x fr) e gera vibrações em máquinas 

rotativas devido a parafusos frouxos, folgas excessivas nos mancais entre outros. Este 

tipo de vibração não ocorre sem que haja outras forças excitando o sistema, tais como 

desbalanceamento e desalinhamento, etc. Quando há folga excessiva, mesmo nos 

pequenos desbalanceamentos e desalinhamentos, aparecem elevados níveis de 

vibração, ou seja, as folgas mecânicas amplificam as vibrações.  

O plano dominante é o radial e a relação de fase é variável. Harmônicas mais 

altas e também sub harmônicas de 1 x fr (0,5 x fr; 1,5 x fr; 2,5 x fr etc.) podem estar 

frequentemente presentes devido a não linearidade causadas por truncamento. 

 

2.1.5. Truncamento  

 

Segundo Brito (2002), quando ocorre uma folga mecânica, a rigidez do sistema 

na direção do movimento da vibração muda de acordo com a própria amplitude do 

movimento, restringindo a vibração em um dos extremos do percurso. O aspecto 
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visual seria uma senóide saturada em um extremo, e o seu espectro de frequência é 

caracterizado por um grande número de harmônicas superiores, sub-harmônicas da 

frequência de rotação (1 x fr) e ordens fracionárias (½, 1 ½, 2 ½), dependendo do tipo 

de excitação, (BRITO, 2002). 

O truncamento pode também ocorrer quando a excitação se torna mais forte, 

forçando a estrutura a maiores deformações e, consequentemente, atingindo regimes 

de rigidez não linear. Este é o caso do desalinhamento mais severo gerando fortes 

vibrações em 2 x fr, 3 x fr e 4 x fr, e que, dependendo da rotação síncrona do motor, 

poderá ocorrer batimento com a componente elétrica a 120 Hz (2 x fl). Na Figura 2-4 

tem-se a forma de onda de um batimento truncado. 

 

 

Figura 2-4:  Forma de onda de um batimento truncado. 

Fonte: (BRITO, 2002). 

 

2.1.6. Mancais  

 

Segundo Brito (2002), os mancais nos motores de indução trifásicos geralmente 

são de rolamento (pequenos motores) e de deslizamento (grandes motores).  

Nos mancais de rolamento, os defeitos locais produzem uma série de impactos 

que podem excitar ressonâncias na estrutura da caixa e na carcaça do motor, entre 1 

kHz e 20 kHz. Recomenda-se acompanhar a evolução do espectro dos rolamentos, 

medindo a vibração, preferencialmente, em aceleração.  

As frequências características em (Hz) da pista externa, da pista interna, do 

elemento rolante e da gaiola, são dadas, respectivamente, pelas Equações 2-1 a 2-4, 
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onde fr é a frequência de rotação (Hz), d é o diâmetro da esfera ou do rolo (mm), D é 

o diâmetro primitivo do rolamento (mm), n é o número de esferas ou rolos e β é o 

ângulo de contato do rolamento, conforme mostrado na Figura 2-5. 

 

 

Figura 2-5:  Elementos do rolamento. 

Fonte: (BRITO, 2002). 
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Nos mancais hidrodinâmicos, de deslizamento, os problemas de vibração são 

relacionados com a sustentação do óleo, ou seja, o Whirl (rodopio) e o Whip 

(chicoteamento) do óleo dentro dos mancais. Estes problemas causam vibrações em 

frequências menores do que a metade da rotação do eixo (0,43 a 0,48 x fr), (BRITO, 

2002). 

D
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Nos mancais de deslizamento, apresentam-se também vibrações em 1 x fr, 

quando se inicia um processo de deterioração, podendo provocar uma excentricidade 

permanente que deslocará o rotor dentro do estator e fará aparecer ou crescer a 

componente em 2 x fl. Ocorrem ainda harmônicas e sub-harmônicas e, normalmente, 

o aumento de temperatura precede o dano no mancal. 

 

2.1.7. Ventilação  

 

Os ventiladores dos motores elétricos produzem vários tipos de excitações 

dinâmicas que geram vibrações, (BRITO, 2002). As mais importantes são 

apresentadas a seguir. 

� Passagem das pás: com frequência igual a rotação vezes o número de pás, 

que vão induzir tensões nas pás e gerar fadiga, principalmente se excitarem 

ressonâncias. 

� Região instável do ventilador: as vibrações são provocadas por flutuações na 

pressão dinâmica do ventilador, podendo ser resolvido variando as aberturas 

de fluxo de ar. 

� Desbalanceamento: ocorrem devido a incrustações e/ou desgastes nas 

ventoinhas do motor, gerando esforços dinâmicos e gerando vibrações ou 

fadiga. 

As ventoinhas internas do motor merecem atenção. A quebra de uma das pás 

pode danificar seriamente o estator, ou até mesmo, destrui-lo. 

 

2.2. Princípios Básicos de Vibração  

 

O conceito de vibrações mecânicas está relacionado a qualquer tipo de 

movimento de oscilação que se repita transcorrido um intervalo de tempo e que ocorra 

em torno de sua posição de equilíbrio (SEQUEIRA, 2012). 

O estudo desse fenômeno é extremamente relevante visto que a maioria das 

atividades desenvolvidas pelos seres humanos estão relacionadas às vibrações. Os 

sentidos básicos como ouvir, falar ou respirar se originam nas vibrações mecânicas. 

A princípio os estudos realizados nessa área eram voltados ao entendimento de 
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fenômenos naturais, ao passo que atualmente a maior área de concentração é 

dedicada à engenharia, no que se refere ao projeto de máquinas, fundações e 

estruturas (RAO, 2009). 

Toda máquina apresenta como condição inerente ao funcionamento, níveis de 

ruído e vibrações. Mas, parte desses distúrbios não se devem somente às causas 

naturais de funcionamento. Muitas vezes as vibrações estão associadas a pequenos 

defeitos da máquina, o que pode ampliar o nível das oscilações reduzindo o 

rendimento do equipamento. Deve-se perceber, que em uma máquina, o 

comportamento da mesma depende de todas as partes que a compõe, sendo assim, 

em uma máquina se observam várias frequências, que são oriundas de cada 

excitação que ocorre em cada parte do mecanismo (BRITO; LAMIM, 2011).  

Em situações reais, os componentes de uma máquina ou a estrutura que a 

apoia, pode falhar devido principalmente à fadiga dos materiais, que estão sujeitos à 

variação cíclica das tensões (RAO, 2009), (BRITO; LAMIM, 2011). 

Outros inconvenientes da vibração são o desgaste prematuro que a mesma 

induz nos componentes, trepidação e afrouxamento de parafusos e porcas. A vibração 

mecânica ainda pode levar a um desconforto, caso seja transmitida para os seres 

humanos, concomitantemente a uma perda de eficiência dos sistemas (RAO, 2009), 

(BRITO; LAMIM, 2011). 

Por isso o comportamento dos sistemas deve ser estudado detalhadamente 

para garantir que as vibrações sejam reduzidas. Por outro lado, há áreas onde as 

vibrações são desejadas, como em esteiras transportadoras, peneiras e 

compactadores (RAO, 2009), (BRITO; LAMIM, 2011). 

 

2.2.1. Grandezas de Vibração 

 

Ao estudar as vibrações mecânicas é frequente a utilização dos termos: 

frequência, período, amplitude e fase. O período da oscilação é o tempo que se 

necessita para que um ciclo de movimento seja concluído (RAO, 2009). A frequência 

é o número de ciclos que são medidos em um intervalo de tempo.  

PTal grandeza é inversa ao período para que determinada oscilação seja 

completada (SEQUEIRA, 2012).  
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Segundo Rao (2009) a amplitude pode ser entendida como o máximo 

deslocamento de um corpo em relação à posição de equilíbrio. A amplitude se 

relaciona à quantidade de energia do sinal vibratório, onde quanto maior a amplitude, 

maior a energia contida no sinal. (AZEVEDO, 2015).  

À amplitude, estão associados o deslocamento, a velocidade e a aceleração, 

que são medidas para determinar a severidade de uma vibração. Já a fase, que é 

medida em graus (0 a 360) serve para comparar o comportamento de uma onda 

consigo mesma bem como para comparar diferentes parâmetros entre si, como 

velocidade, aceleração e deslocamento (SEQUEIRA, 2012). 

 

2.2.2. Classificação de Vibrações 

 

Rao (2009) e Brito e Lamim (2011) apresentam alguns critérios para diferenciar 

os tipos de vibrações. Quanto à natureza da vibração ela pode ser livre ou forçada. O 

primeiro caso ocorre quando após determinada excitação externa o sistema continua 

a vibrar, sem a atuação de nenhuma força externa. Já o segundo caso é encontrado 

em situações onde o sistema está sujeito à atuação de forças externas.  

As vibrações também podem ser classificadas quanto ao amortecimento, em 

amortecidas ou não amortecidas. As vibrações não amortecidas correspondem à 

situação em que nenhuma energia é dissipada por atrito ou resistência durante a 

oscilação. Já a vibração amortecida é observada caso haja dissipação de energia de 

qualquer forma (RAO, 2009). 

Quando o valor da excitação que age sobre o sistema for conhecido a qualquer 

instante se tem a vibração determinística. Se, por outro lado a excitação não pode ser 

prevista, por ser de natureza aleatória, tem-se a vibração aleatória (RAO, 2009).  

 

2.2.3. Frequência  

 

Geralmente em sistemas vibratórios a rigidez é a componente responsável por 

armazenar a energia potencial do sistema, a inércia armazena a energia cinética e o 

amortecimento constitui um meio de perda gradual da energia. Nesses sistemas a 

energia cinética é transformada em potencial e vice e versa (RAO, 2009). 
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Segundo Rao (2009) e Brito e Lamim (2011) os números de graus de liberdade 

de um sistema vibracional são representados pelo número mínimo de coordenadas 

independentes que são necessárias para descrever um sistema completamente em 

qualquer instante de tempo. Caso o número de graus de liberdade possa ser definido 

por um número finito, tem-se os sistemas discretos.  

Por outro lado, sistemas que possuem infinitos graus de liberdade são 

denominados sistemas contínuos. Um exemplo é uma viga em balanço, que possui 

infinitos pontos de massa, que para serem especificados necessitam de um número 

infinito de coordenadas. Mas na maioria das vezes, esses sistemas são simplificados 

como discretos, para facilitar a obtenção de soluções.  

A frequência natural corresponde àquela em que um sistema oscila após cessar 

uma dada perturbação inicial. Deve-se notar que nesse caso não há a atuação de 

forças externas que produzam as oscilações (RAO, 2009). 

Uma outra forma de entender o conceito associado à frequência natural é 

apresentada por Norton e Karczub (2003). Segundo esses autores um sistema finito 

submetido a vibrações livres irá vibrar em um ou mais padrões específicos. Cada um 

desses padrões é chamado de modo de vibração, e vibra a uma frequência constante, 

chamada frequência natural de oscilação do sistema. 

Alternativamente, pode-se entender o conceito de frequência natural como 

sendo a frequência na qual uma máquina ou estrutura irá vibrar, quando sujeito a uma 

vibração livre, ou seja, trata-se da resposta do sistema após a aplicação de uma força 

momentânea (SEQUEIRA, 2012). 

Em projetos de engenharia sempre se buscam condições que garantam a 

integridade do sistema que está sendo desenvolvido. Um dos fatores críticos nesse 

sentido é a frequência de ressonância, que ocorre quando a frequência natural de um 

componente coincide com a frequência de excitação externa. Quando tal condição é 

atingida altas deflexões podem ser observadas resultando em falha eminente do 

equipamento (RAO, 2009). 

 

2.2.4. Movimento Harmônico 

 

Os movimentos podem apresentar ou não regularidade. No caso das 

oscilações que se repetem em intervalos de tempos iguais, ocorre o chamado 
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movimento periódico, cuja forma mais simples é o movimento harmônico. Nesse tipo 

de movimento o sistema é deslocado de sua posição de equilíbrio em função do 

tempo. Nota-se uma semelhança entre o movimento harmônico e o movimento 

senoidal (RAO, 2009), (BRITO; LAMIM, 2011), (SEQUEIRA, 2012). 

Apesar da simplicidade do movimento harmônico, a maioria das aplicações 

reais não segue esse comportamento. Em grande parte dos sistemas, as vibrações 

são periódicas. E para analisar tais sistemas utiliza-se a série de Fourier. Por meio da 

utilização dessa técnica qualquer função periódica de tempo pode ser representada 

como uma soma infinita de senos e cossenos, ou seja, pela soma de funções 

harmônicas (RAO, 2009).  

Isso torna-se muito útil quando se analisa um fenômeno caracterizado pela 

existência simultânea de vibrações ocasionadas por frequências distintas (BRITO; 

LAMIM, 2011).   

É importante ressaltar, que apesar de que uma função periódica ser 

aproximada por uma soma infinita de senos e cossenos, pode-se realizar 

aproximações com apenas algumas funções harmônicas. Ainda em relação a 

expansão das funções periódicas por séries de Fourier, nota-se que é possível realizar 

representações no domínio do tempo ou da frequência (RAO, 2009). 

  

2.2.5. Nível de Vibração 

 

A severidade das vibrações mecânicas pode ser mensurada por diferentes 

formas. Os espectros obtidos, no domínio de tempo, são medidos por valor de pico a 

pico, por valor de pico e valor RMS (AZEVEDO, 2015). 

O valor pico-a-pico pode ser entendido como a amplitude medida do ponto mais 

alto da forma de onde até a parte mais baixa de sua base. Já o valor de pico denota 

a maior distância em relação em pico máximo da forma de onda. O valor de pico-a-

pico é útil para indicação de início prematuro de um defeito ou também para estágios 

mais avançados (BRITO; LAMIM, 2011). 

Por outro lado, o valor de pico é utilizado para indicação de choques de curta 

duração. A limitação desse método se deve à não consideração do histórico no tempo 

da excitação (BRITO; LAMIM, 2011). 
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Já o critério RMS é o mais relevante dentre os três, pois considera o histórico 

da excitação no tempo, e através dele, se registra um valor que representa a energia 

contida no sinal, e, portanto, é útil no entendimento da capacidade destrutiva da 

mesma, (BRITO, LAMIM, 2011), (SEQUEIRA, 2012). 

Para determinar o nível RMS utiliza-se a Equação 2.5, onde x(t) é a amplitude 

do sinal, medida no eixo das ordenadas, e T é o período, e *' , o inverso da frequência 

de amostragem utilizada (ISO 10816-1, 1995). 

 

Nível	RMS = 	416	7 �8%'&	*'�
9  (2.5) 

 

A Equação 2.5 pode ser discretizada, como a equação 2.6, em que ��  é a 

amplitude do sinal, e n é o número de amostras que serão coletadas (SEQUEIRA, 

2012).  

 

Nível	RMS = 	:1;	<��8�
�=>  

(2.6) 

 

 

2.2.6. Espectro de Vibração 

 

Em aplicações reais de monitoramento de vibrações mecânicas há duas 

abordagens para analisar o espectro de vibrações, que consistem no espectro no 

domínio do tempo e no domínio da frequência.  Na Figura 2-6 tem-se a diferença entre 

os dois tipos de análise.  

O primeiro caso tem limitações, pois em um equipamento, há vários 

componentes que são excitados simultaneamente, e a vibração resultante é uma 

soma de cada vibração individual, mas a determinação da quantidade de 

componentes e as frequências associadas é uma tarefa mais complicada.  

Já a análise por meio da análise do domínio da frequência facilita a 

interpretação do sinal vibratório, pois é possível determinar mais assertivamente as 
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fontes de vibração, uma vez que para cada componente está associada uma 

frequência de vibração, (BRITO; LAMIN, 2011).  

 

 

Figura 2-6:   Domínio do tempo (1). Domínio da frequência (2). 

Fonte: (ISO 13373-2, 2005). 

 

Através da análise de vibrações por meio do domínio da frequência pode-se 

determinar qual espectro de frequência é mais relevante no espectro global, ou qual 

é o causador de determinada perturbação (BRITO; LAMIN, 2011). 

 

2.3. Sinais  

 

Segundo Haykin e Veen (2005) e Oppenheim, Willsky e Nawab (1997) um sinal 

pode ser entendido com uma função de uma ou mais variáveis que fornece 

informações sobre a natureza de um fenômeno físico.  

O sinal pode ser uni ou multidimensional dependendo do número de variáveis 

ao qual o sistema é dependente. Para ser interpretado um sinal de entrada deve 

passar por um sistema, para que possa ser produzido um sinal de saída. Logo um 

sistema interage com um ou mais sinais produzindo novos sinais (OPPENHEIM; 

WILLSKY; NAWAB, 1997), (HAYKIN; VEEN, 2005). 

Em relação ao tempo os sinais podem ser classificados como contínuos ou 

discretos. No primeiro caso, tem-se o sinal é definido para qualquer intervalo de 
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tempo, ao passo que o sinal discreto é definido somente em alguns instantes de tempo 

(OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997), (HAYKIN; VEEN, 2005). 

 Já em relação à repetitividade ou regularidade os sinais podem ser periódicos 

e não periódicos. Na primeira definição, o sinal se repete após cada intervalo fixo de 

tempo o que não ocorre com os sinais não periódicos. Os sinais podem ser também 

determinísticos ou aleatórios. Sobre os primeiros pode-se dizer que que seu valor 

pode ser determinado em qualquer tempo, diferentemente dos sinais aleatórios 

(HAYKIN; VEEN, 2005). 

Os sinais podem ser classificados como estáticos, correspondendo àqueles 

que permanecem em seu valor durante um período prolongado, como por exemplo a 

tensão de uma bateria (MARCELINO, 2007). 

Para o processamento dos sinais pode-se utilizar a técnica analógica ou de 

tempo contínuo, e a técnica digital de tempo discreto. O que difere as duas são os 

elementos utilizados para o processamento (HAYKIN; VEEN, 2005). 

Enquanto a abordagem analógica utiliza elementos de circuito analógico como 

resistores, capacitores, indutores, amplificadores transistorizados e diodos a 

abordagem digital utiliza elementos de computador como somadores e multiplicadores 

para realização das operações aritméticas além da memória para o armazenamento 

dos dados (HAYKIN; VEEN, 2005). 

Segundo Marcelino (2007) para que exista uma interação entre os dados 

coletados em campo e os softwares de análise, deve existir um elemento de interface, 

que é a placa de aquisição de dados. 

 

2.4. Sensores 

 

Em relação aos sensores, pode-se dizer que os mesmos são influenciados por 

uma variável de interesse. O objetivo da utilização dos mesmos consiste em 

transformar fenômenos físicos como temperatura, pressão, deslocamento, 

velocidade, aceleração, vazão, corrente elétrica, nível de força em sinais que podem 

ser analisados. Para isso os sinais de saída são manipulados através de um circuito 

de interface para produção de um sinal que possa ser interpretado pelo controlador 

(THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2009), (MARCELINO, 2007). 
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Deve-se ater ao fato de que sensor é uma definição distinta de transdutor. O 

transdutor é um instrumento completo, que incluir o sensor e todos circuitos de 

interface, permitindo sua utilização em uma aplicação industrial (THOMAZINI; 

ALBUQUERQUE, 2009).  

Segundo Larsen (2011) o sensor é um dispositivo que responde a uma 

mudança física e fornece uma voltagem, como valor de saída. Já o transdutor é um 

dispositivo que converte uma forma de energia em outra. 

 

2.4.1. Características dos sensores 

 

É importante ter conhecimento sobre a saída produzida pelo dispositivo. Se 

esta for digital ou binária, os valores de saída serão discretos e irão assumir valores 

binários, o que só possibilita indicação que determinada grandeza atingiu ou não certa 

condição. Já o transdutor possui uma saída contínua, assim o dado obtido é 

praticamente uma cópia da grandeza física de entrada (THOMAZINI; 

ALBUQUERQUE, 2009). 

Thomazini e Albuqerque (2009) descrevem outras características principais dos 

sensores, conforme apresentado a seguir. 

• Sensibilidade:  Razão entre o sinal de saída e de entrada de um sensor ou 

transdutor. 

• Exatidão:  É o erro da medida que é realizada pelo sensor ou transdutor 

quando comparada a um sistema padrão. 

• Precisão:  É associada ao grau de repetitividade de um valor medido pelo 

sensor ou transdutor. 

• Linearidade:  Se aplica aos sensores analógicos. Consiste em plotar em 

uma curva os valores medidos pelo sensor e compará-los a um padrão. 

Caso o comportamento do sensor seja ideal, uma reta é obtida. 

• Alcance:  Traduz toda a faixa de valores de entrada de um transdutor. 

• Estabilidade:  Está relacionada com as variações da saída do sensor. Em 

caso de altas variações, conclui-se que a estabilidade é baixa. 

• Velocidade de resposta:  Consiste na velocidade em que a grandeza que 

o sensor fornece, converge para o valor real do processo. 
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2.4.2. Acelerômetro 

 

Marcelino (2007) apresenta a classificação dos sinais em relação a cinco 

grupos: pressão, temperatura, vazão, proximidade e contato.  

Já Brito e Lamim (2011) trazem conceitos relativos aos sensores de 

deslocamento, velocidade e aceleração (acelerômetros). Os três últimos são utilizados 

amplamente para o monitoramento de vibrações. Contudo, cada um possui 

características diferentes no que diz respeito à transformação do sinal mecânico para 

o elétrico (AZEVEDO, 2015).  

A escolha dos sensores que devem ser utilizados depende da aplicação para 

a qual os mesmos se destinam. Os quesitos comuns de serem avaliados são nível de 

vibração, faixa de medição de interesse, temperatura de trabalho, presença de 

agentes corrosivos, existência de descarga eletrostática na área, aterramento da 

máquina, dentre outros (BRITO; LAMIM, 2011). 

Neste trabalho serão usados acelerômetro que são sensores que fornecem um 

sinal elétrico proporcional à aceleração do sistema. Ocorre a conversão de uma 

aceleração em uma tensão elétrica analógica. Pode-se dizer então, que o 

acelerômetro converte a energia mecânica do movimento na forma elétrica. São 

usados para monitorar as mudanças da velocidade devido a fatores como choques, 

impactos ou vibrações mecânicas (THOMAZINI; ALBUQUERQUE, 2009). 

A montagem do sensor depende do sinal que será coletado bem como da faixa 

de frequências que é necessária de ser analisada. Deve-se observar também a 

questão de facilidade de acesso ao local de medição, bem como realização de 

estudos de viabilidade técnica e econômica (AZEVEDO, 2015). 

O método de instalação dos sensores é de suma importância uma vez que 

influenciará a resposta em frequência dos sensores, devido à precisão (AZEVEDO, 

2015). 

 

2.5. Instrumentação Virtual - Labview 

 

O LabView permite desenvolver e analisar sistemas em  períodos relativamente 

curtos (KEHTARNAVAZ; KIM, 2005). 
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De um modo generalista, o ambiente gráfico do Labview é fácil de ser 

entendido. Trata-se de um instrumento altamente interligado de controle e aquisição 

de dados, além de permitir uma excelente interface com o usuário (CLARK, 2005). 

Computadores foram desenvolvidos para propiciar que ações sejam realizadas 

de forma mais rápida, fácil, ou seja, automática. O LabView, é um software que leva 

esse tipo de resultado a diversos segmentos (JOHNSON; JEENINGS, 2006). 

Os programas gerados no Labview são chamados de Virtual Instruments (VI’s) 

e são executados baseados no conceito de fluxo de informações. Isso significa que a 

execução de um bloco, ou de um componente gráfico, é dependente do fluxo de 

informações, ou mais especificamente, um bloco só é executado quando todas as 

entradas do mesmo estão disponíveis. As saídas dos blocos, são então enviadas, 

para outros blocos conectados aos primeiros. Isso permite que várias operações 

sejam realizadas em paralelo (KEHTARNAVAZ; KIM, 2005). 

Os VI’s são constituídos de dois elementos principais, o painel frontal (front 

panel) e o diagrama de blocos (block diagram). O painel frontal apresenta a parte de 

interface do usuário com o programa. Já o diagrama de blocos é aquele que apresenta 

a programação gráfica (KEHTARNAVAZ; KIM, 2005), (JOHNSON; JEENINGS, 2006). 

O LabView, fez com que o conceito de instrumento virtual se tornasse, 

praticamente, uma realidade, conseguindo reproduzir com fidelidade o funcionamento 

de equipamentos reais, apresentando, contudo, a versatilidade do software 

(JOHNSON; JEENINGS, 2006). 

Através do LabView é possível coletar dados de instrumentos, processar e 

analisar dados e controlar instrumentos e equipamentos. Para os engenheiros, o 

LabView torna possível trazer informações do ambiente externo para o computador e 

tomar decisões, baseadas nos dados que foram coletados (LARSEN, 2011). 

 

2.6. Filtros 

 

Segundo National Instruments (1997) filtragem de sinais é o processo que 

altera as frequências contidas em um sinal. Trata-se de uma das técnicas de 

processamento de sinais mais empregadas. A seguir será apresentado apenas o 

necessário para a compreensão do filtro analógico antialiasing utilizado neste 

trabalho.  
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De acordo com a National Instruments (1997) e Silva (2000), em relação à 

banda de frequências de passagem os filtros podem ser classificados como 

apresentado a seguir. 

� Filtros passa-baixa:  Permitem baixas frequências e atenuam as frequências 

elevadas. 

� Filtros passa-alta:  Funcionam de maneira oposta, ou seja, permitem as altas 

frequências e atenuam as frequências baixas. 

� Filtros passa-banda:  Deixa certas faixas de frequência passar. 

� Filtros rejeita-banda:  Atenuam certa faixa de frequências. 

Na Figura 2-7 tem-se o esquema de funcionamento dos quatro tipos de filtro 

supracitados, forma idealizada, em termos da amplitude e das faixas de frequências.  

 

 

Figura 2-7:  Tipos de filtros. 

Fonte: Adaptado pelo autor, usando (National Instruments, 1997). 

 

Um filtro antialiasing deixa que todas as frequências inferiores à frequência de 

corte passem, e impede a passagem das frequências acima da frequência de corte. 

Entretanto esse tipo de filtro é uma idealização (National Instruments, 1997). Na 

Figura 2-8 tem-se as diferenças entre o filtro real e o idealizado. 

 

 

Figura 2-8:  Filtro antialiasing. 

Fonte: Adaptado pelo autor, usando (NATIONAL INSTRUMENTS, 1997). 

IDEAL 

REAL 
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Nos filtros reais, somente as frequências inferiores à de corte passam pelo filtro 

(< f1) e as superiores a f2 são impedidas.  

A região entre f1 e f2 é chamada região de transição. Nessa região há uma 

atenuação gradual das frequências de entrada.  

As frequências da região de transição ainda podem causar o aliasing. Para 

evita-lo, a taxa de amostragem deve ser duas vezes maior que a maior frequência 

presente na região de transição, e consequentemente, devem ser o dobro da maior 

frequência f2 (National Instruments, 1997).  

A diferença primordial entre os filtros analógicos e os filtros digitais consiste no 

fato de que os primeiros realizam operações matemáticas em sinais contínuos no 

tempo, ao passo que os segundos realizam operações em sinais que foram 

amostrados, ou seja, sinais discretos (National Instruments, 1997).  

A vantagem dos filtros digitais em relação aos analógicos, é a capacidade de 

serem programados, facilitando as atividades relacionadas com seu desenvolvimento 

produção e repetição. São definidos por um conjunto de coeficientes numéricos, não 

dependendo diretamente de circuitos para o seu funcionamento. Assim os filtros 

digitais são mais precisos e imunes a ruídos e permitem que operações complexas 

sejam desenvolvidas (National Instruments, 1997).  

 

2.7. Amostragem 

 

O processo de conversão de dados analógicos em digitais, consiste na 

conversão de tempo contínuo em tempo discreto. Amostragem e quantificação, 

constituem etapas primordiais para atingir uma conversão sem perda de informações. 

A amostragem é o processo de geração de amostras em tempo discreto, por meio de 

um sinal analógico (KEHTARNAVAZ; KIM, 2005). 

Sob certas condições, um sinal de tempo contínuo, pode ser completamente 

representado por seus valores ou amostras uniformemente espaçadas no tempo. 

Essa propriedade resultada do Teorema da Amostragem. A importância deste 

teorema se encontra na ligação entre os sinais de tempo contínuo e os sinais de tempo 

discreto. Em várias situações o processamento de sinais de tempo discreto é mais 

flexível e preferível em relação ao processamento de sinais em tempo contínuo. 

(OPPENHEIM; WILLSKY; NAWAB, 1997).  
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O Teorema da Amostragem define que a taxa de amostragem deve ser maior 

que o dobro da maior frequência presente no sinal.  O valor da taxa de amostragem é 

também denominado taxa de amostragem de Nyquist ou taxa de Nyquist (HAYKIN; 

VEEN, 2005) e (KEHTARNAVAZ; KIM, 2005). 

Muitas vezes, os componentes de interesse de um sinal, são aqueles de baixa 

frequência, e almeja-se extrair amostras do sinal numa taxa menor, do que o dobro 

da maior frequência presente no sinal. Nesse caso, uma taxa de amostragem reduzida 

pode ser usada, se o sinal passar foi um filtro passa baixas, antes da amostragem.  

Este filtro deixa passar componentes de frequência abaixo da metade da taxa 

amostragem e impede os valores superiores. Esse tipo de filtro impede o aliasing, e 

dessa forma é chamado de filtro anti-aliasing (HARRIS, 2002). 

Por exemplo, se ocorre a amostragem de um sinal a 10 kHz, a frequência de 

Nyquist é de 5 kHz. Isso implica a necessidade de um filtro antialiasing que elimine as 

componentes acima de de 5 kHz do sinal contínuo. O fenômeno do aliasing é 

representado na Figura 2-9, onde "A" é o espectro de um sinal com frequência máxima 

fc; "B" é o espectro de um sinal digitalizado com taxa de amostragem fs > fc e "C" é o 

espectro digitalizado com taxa de amostragem  fs < 2 fc.. 

 

 

Figura 2-9 : Representação do fenômeno do aliasing. 

Fonte: (HARRIS, 2002). 
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Ao analisar a Figura 2-9, percebe-se que o sinal que foi amostrado em 

frequências superiores ao dobro da maior frequência presente no sinal original, foi 

amostrado corretamente. Por outro lado, quando a taxa de amostragem é inferior a 

este valor, causa-se a distorção do sinal, o aliasing. Tal fato é representado pela área 

hachurada da figura. 

Segundo Arco-Verde (2008), Fernandes (2011), (Kehtarnavaz, 2005) e Silva 

(2013), para prevenir a ocorrência do aliasing, deve-se filtrar o sinal desejado antes 

do processo de conversão analógica/digital e retirar as frequências elevadas que não 

são desejadas. Isso é conseguido, inserindo um filtro analógico anti-aliasing, 

garantindo que as componentes de frequência, superiores à metade da taxa de 

amostragem, sejam atenuadas o suficiente, para não interferirem no sinal digitalizado. 

Segundo National Instruments (2008b) a filtragem por meio de filtros passa-

baixa, para eliminar os efeitos de aliasing, pode ser realizada antes ou durante o 

processo de conversão analógico digital. 

A utilização dos filtros anti-aliasing é mandatória, a não ser que se conheça 

perfeitamente as características de frequência do sinal. O filtro pode ser posicionado 

no transutor, em um condicionador de sinais, na placa de conversão A/D ou nos três 

locais de forma simultânea (JONHSON; JEENINGS, 2006). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
3.1. Bancada de Teste  

 

Na Figura 3-1 tem-se a bancada de teste montada no Laboratório de Sistemas 

Dinâmicos (Gep-LASID) da Universidade Federal de São João del- Rei, Minas Gerais. 

A seguir tem-se a identificação dos componentes da bancada de teste. 

 

 

Figura 3-1:  Bancada de testes montada no LASID - UFSJ. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

� [1]: Motor monofásico WEG, 1 CV, 110/220V, 1800 RPM, Carcaça D-56.  

� [2]: Acoplamento flexível Samiflex A0. 

� [3]: Disco de balanceamento de alumínio, com 170mm de diâmetro e 36 

orifícios igualmente espaçados de 5 mm de diâmetro. 

� [4]: Mancal SNH 506, rolamento SKF 6206 - 2RS1. 

� [5]: Mancal SNH 507, rolamento SKF 6207 - 2RS1. 

� [6]: Mancal SNH 508, rolamento SKF 6208 - 2RS1. 

� [7]: Disco de freio TwiFlex da Tec Tor de 250 mm de diâmetro e 12,7 mm de 

espessura. 

Os equipamentos utilizados para aquisição dos parâmetros de vibração são 

apresentados na Figura 3-2. A seguir tem-se a identificação dos mesmos.  

1 

2 

3 

4 5 6 

7 

7 
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Figura 3-2:  Equipamentos utilizados para aquisição dos parâmetros de vibração. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

� [1]: Acelerômetro SKF CMSS 2200. 

� [2]: Acelerômetro SKF CMS 2100.  

� [3]:  são os cabos coaxiais RG-58 com extremidades BNC. 

� [4]: Cabos SKF CMSS 932 - 68LCI - SY. 

� [5]: Filtro analógico anti-aliasing.  

� [6]: Placa de aquisição de sinais NI-USB-6251. 

 

3.2. Procedimentos realizados antes do início da co leta de dados  

 

A seguir são apresentados os procedimentos realizados antes do início da 

coleta dos dados. 

i. Limpeza dos mancais de rolamentos para retirada dos lubrificantes utilizados 

em montagens anteriores. Na Figura 3-3 tem-se a parte inferior dos mancais após a 

limpeza. 

ii.  Troca dos três rolamentos existentes, SKF 6206 - 2RS1; 6207 - 2RS1 e 6208 

- 2RS1, por novos, assim como mostra a Figura 3-4. 

iii.  Alinhamento a laser e balanceamento dinâmico da bancada de teste. 

1 2 
3 

4 

5 6 
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Figura 3-3:   Parte inferior dos mancais de após a limpeza. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 

Figura 3-4:  Montagem da parte inferior dos mancais após a limpeza. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Após a realização destes procedimentos iniciais, o motor presente na bancada 

foi colocado em funcionamento, e assim foram coletados alguns dados. Por meio da 

observação dos valores obtidos nas direções vertical e horizontal, constatou-se que 

havia problemas relacionados à rigidez de base da bancada, uma vez que as 

grandezas mensuradas nestas direções apresentaram diferenças consideráveis em 

termos da ordem de grandeza. 

Para confirmar a hipótese de problema relacionado à rigidez da bancada foi 

realizada uma ODS (Operating Deflection Shape) da bancada. Este tipo de análise 

consiste em utilização de um método para visualização do movimento de uma 

máquina, ou estrutura, durante o funcionamento da mesma. Assim pode-se observar 

as forças que atuam sobre o equipamento, quando o mesmo está em funcionamento.  
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Dessa maneira, tem-se meios para entender e avaliar o comportamento 

dinâmico da máquina, de um componente, ou da estrutura como um todo. 

A bancada foi modelada no software ME ScopeVES, assim como mostra a 

Figura 3-5. 

 

 

Figura 3-5: Bancada didática modelada no MS ScopeVES. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Posteriormente definiram-se os pontos onde foram coletados os dados de 

vibração. Estes dão insumo para elaboração do vídeo que representa o 

comportamento dinâmico da estrutura. A disposição dos pontos de coleta é 

apresentada na Figura 3-6. 

 

 

Figura 3-6: Disposição dos pontos de coleta de dados para realização da ODS. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Os resultados obtidos por meio da ODS são apresentados da Figura 3-7 até a 

Figura 3-10. 

 

 

Figura 3-7:  Vista frontal da bancada durante a ODS. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 

Figura 3-8:  Vista frontal da bancada durante a ODS. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 

Figura 3-9:  Vista direita da bancada durante a ODS. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 



 

30 

 

 

Figura 3-10:  Vista direita da bancada durante a ODS. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Os resultados apontaram necessidade de reforço da estrutura da bancada, bem 

como de incremento da rigidez das peças que suportam os mancais. 

Primeiramente foi efetuada a correção da rigidez de base da bancada de teste. 

Para isso, foram acrescentadas sete cantoneiras na direção transversal da bancada, 

perfis de 1/8”, conforme mostrado na Figura 3-11. Estes perfis foram fixados à chapa 

por meio de solda de eletrodo revestido 6013 de 2,5 mm. Também foram inseridos 

quatro apoios na base da bancada, totalizando oito pontos de apoio da mesma. 

 

 
Figura 3-11:  Reforços inseridos na base da bancada. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Posteriormente foram reforçados os pontos de soldas, aumentando-os para 5 

cm, assim como mostra a Figura 3-6.  
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Figura 3-12:  Reforços nos pontos de soldas das cantoneiras. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Também foram inseridas mais quatro cantoneiras na base da bancada de teste, 

onde o motor é montado, Figura 3-13. 

 

 
Figura 3-13: Reforço da base da bancada de teste onde é montado o motor. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Também foi efetuado o reforço das peças que servem de apoio para os 

mancais de rolamentos, Figura 3-14.  Anteriormente as peças eram sustentadas por 

duas chapas de 15 mm de largura, 3 mm de espessura e 40 mm de altura.  

Foram adicionadas mais três chapas, de 25 mm de largura, e mesma altura e 

espessura do caso anterior, de forma a aumentar a rigidez dessa estrutura.  
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Figura 3-14:  Reforços acrescentados à peça que sustenta as caixas de rolamentos. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Para aumentar a rigidez da sustentação do motor foi efetuada a substituição 

dos parafusos existentes por parafusos novos e maiores que os utilizados 

inicialmente. Na Figura 3-15 tem-se os novos parafusos de 3/8” adicionados à peça 

une a chapa de base do motor à base da bancada. 

 

 
Figura 3-15:  Fixação com parafusos de 3/8". 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Na região de união entre a base da bancada de teste e os suportes que servem 

de sustentação para os mancais de rolamentos foram usados parafusos de 1/2”. Para 

fixar estes suportes aos mancais de rolamentos, foram utilizados parafusos de 5/16”, 

Figura 3-16. 

Também foi efetuada a substituição do disco de balanceamento existente por 

um novo com as seguintes características: aço carbono SAE 1010, 220 mm de 

ANTES DEPOIS 
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diâmetro, 5 mm de espessura, 24 orifícios de 5 mm de diâmetro, espaçados de 15°, 

para adição de massas de correção. O disco possui massa de 1,60 kg. 

 

 
Figura 3-16:  Parafusos utilizados na união entre as peças da bancada. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Por fim, foi realizado um novo alinhamento a laser e balanceamento dinâmico 

da bancada de teste. 

 

3.3. Medição da Tensão e Corrente do Motor Monofási co 

  

Para medir a tensão de alimentação do motor monofásico utilizou-se o 

multímetro Agilent U1233A, Figura 3-17. 

 

 

Figura 3-17 : Mediação de tensão do motor monofásico. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Para medir a corrente no motor monofásico utilizou-se o alicate amperímetro 

Foxlux FX-AA, Figura 3-18. Essa informação foi importante para monitorar os testes 

com carga, não permitindo que a mesma ultrapasse a corrente nominal do motor.  

 

 
Figura 3-18:  Medição da corrente elétrica com alicate amperímetro. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

3.4. Alinhamento a Laser da Bancada de Teste 

 
Para realizar o alinhamento a laser da bancada de teste utilizou-se o 

equipamento Fixturlaser XA 1-0755, Figura 3-19. 

 

 
Figura 3-19:   Alinhamento a laser da bancada de teste. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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3.5 Balanceamento Dinâmico da Bancada de Teste 

 

Para realizar o balanceamento dinâmico da bancada de teste utilizou-se a 

tecnologia SKF Microlog GX-75 com seus respectivos acessórios (fototacômetro, 

balança de precisão, massas de testes), Figura 3-20. 

 

 
Figura 3-20:  Balanceamento dinâmico da bancada de teste. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

3.6 Definição dos Pontos de Coleta dos Sinais de Vi bração 

 

De acordo com Sheng e Veers (2011) e Sheng (2012) os sistemas de 

monitoramento baseados na medição das vibrações mecânicas diferem em fatores 

como o número de sensores, os pontos de aquisição de sinais e formas de análise 

dos dados, sendo o acelerômetro o sensor mais utilizado.  

De acordo com a norma técnica ISO 10816-1 (1995) as medições devem ser 

feitas nos rolamentos, ou nos suportes dos rolamentos, ou outros componentes 

estruturais que respondam às forças dinâmicas que caracterizem o nível global de 

vibrações da máquina.  

Segundo as normas técnicas ISO 10816-1 (1995) e ISO 13371-1 (2002), para 

definir o comportamento de cada ponto de medição, é necessário efetuar as medições 

em três direções, mutuamente perpendiculares. 

Apesar da localização preferencial dos sensores ser próxima aos rolamentos, 

pode ser útil posicionar os acelerômetros em outras posições, como, por exemplo, nas 
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posições prováveis em que ocorram os valores máximos de amplitude de vibração 

ISO 13371-1 (2002). Ainda de acordo com norma, é importante a marcação clara e 

precisa do local onde os dados de vibração são coletados. Esse procedimento é 

importante para garantir a repetitividade e comparação entre os dados coletados. Na 

Figura 3-21 tem-se a posição onde os acelerômetros foram fixados.   

 

 
Figura 3-21:  Posicionamento dos acelerômetros. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Importante destacar que o objetivo deste trabalho não é realizar o diagnóstico 

das excitações da bancada de teste através dos espectros de frequência. Neste 

trabalho, o objetivo é coletar os sinais de vibração para se obter o nível global de 

vibração, que será fundamental para a determinação do Índice Energético Vibracional 

(IEV). 

 

3.7. Aquisição dos Sinais de Vibração 

 

Na Figura 3-22 tem-se a placa de aquisição de sinais, modelo NI-USB-6251, 

de oito canais, utilizada para coleta dos sinais de vibração.  

Na Figura 3-23 tem-se o filtro analógico anti-aliasing, que foi ajustado para a 

frequência de corte de 1000 Hz. 

 Durante a coleta tomou-se os cuidados necessários para que os cabos não se 

enrolassem, o que poderia causar distorções do sinal coletados.  
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Figura 3-22:  Placa de aquisição de sinais NI-USB-6251. 

Fonte: (NATIONAL INSTRUMENTS, 2008a). 

 

 
Figura 3-23:  Entradas e saídas do Filtro analógico. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Nas Figura 3-24 e 3-25 tem-se a conexão dos cabos nos acelerômetros e filtro 

analógico, respectivamente.  

 

 
Figura 3-24:  Conexão dos cabos aos acelerômetros. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 
Figura 3-25:  Conexão dos cabos no filtro analógico. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

A Figura 3-26 detalha o esquema que é observado durante a aquisição dos 

dados. Primeiramente, a vibração que ocorre no mancal, é mensurada pelo 

acelerômetro. O cabo que é ligado ao acelerômetro em uma extremidade, é conectado 

à entrada do filtro analógico anti-aliasing na outra extremidade. Na saída do filtro, é 

feita a ligação com a placa de aquisição de sinais, onde ocorre a conversão 

analógico/digital, por meio de um cabo com ambas extremidades BNC. Por fim os 

dados são coletados por meio do LabView. 
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Figura 3-26 :  Esquema observado para aquisição dos dados.  

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Para validação da instrumentação utilizada, vários testes foram realizados, 

comprovando o perfeito funcionamento de todos os componentes de acordo com os 

dados técnicos fornecidos pelos fabricantes. 

 

3.8. Programa em LabView para Aquisição dos Sinais 

 

Para realizar a aquisição dos dados, foi utilizado o programa desenvolvido por 

Silva el. al. (2010a,b). Contudo foram feitas algumas implementações para que o 

programa existente pudesse atender os objetivos do presente trabalho, conforme 

destacado a seguir.  

i. Aquisição simultânea de três canais da placa de aquisição, que permite ao 

usuário monitorar os três eixos que são requeridos para a obtenção do (IEV) 

Índice Energético Vibracional. 

ii.  Automatização das coletas dos dados. 

iii. Modificação na forma de salvar os dados coletados facilitando acesso aos 

mesmos. 

Vibração 
no Mancal

Acelerômetro

Filtro 
analógico

Conversor analógico 
digital

Aquisição por meio 
do LabView
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No Apêndice I, tem-se o painel frontal do programa desenvolvido. Para cada 

canal é possível visualizar os gráficos relativos ao sinal original, e o gráfico de 

velocidade no domínio do tempo. 

O programa original desenvolvido por Silva el. al. (2010a,b) faz a aquisição de 

diversos outros tipos de dados, contudo, não é objeto deste trabalho a análise dos 

mesmos. 

Além dos gráficos supracitados há também indicadores dos valores de RMS de 

velocidade e deslocamento, em cada um dos canais monitorados. Idem o valor do 

RMS global, obtido após a soma vetorial das velocidades e deslocamentos de cada 

eixo. Há ainda um indicador de coletas um led, que fica ativado indicando que os 

dados estão sendo salvos. 

Do lado esquerdo do painel frontal, estão os dados que o usuário deve fornecer 

ao programa, antes de iniciar a aquisição dos dados, tais como: taxa de amostragem;  

sensibilidade dos três sensores; o número de coletas desejadas e o intervalo de tempo 

entre as mesmas.  

Da forma com o programa foi estruturado o Canal AI0 corresponde à direção 

vertical; Canal AI1 à direção horizontal e Canal AI2 à direção axial. 

O diagrama de blocos relativo à aquisição dos dados do eixo monitorado, na 

direção vertical estão disponíveis no Apêndice II. Os demais eixos monitorados 

utilizam a mesma lógica empregada.  

Para redução de ruídos foram usadas a técnica de amostragem (over sampling) 

e de subtrair os valores médios do sinal (averaging).  

Segundo Johnson e Jeenings (2006) uma das maneiras de se reduzir os 

problemas decorrentes da utilização dos filtros anti-aliasing, é realizar a sobre-

amostragem do sinal. Dessa forma o limite da frequência de Nyquist também se eleva, 

o que permite a utilização de filtros menos complexos. Contudo deve-se ater às 

limitações do hardware no que se refere à quantidade de amostras coletadas. Além 

disso, a técnica de realizar a média dos valores, também pode funcionar como uma 

espécie de filtro, destinada a redução dos ruídos da medição (LARSEN, 2011). 

Na sequência da aquisição do sinal e sua transformação utilizou-se um bloco 

integrador que tem a função de integrar os valores de aceleração e converter os dados 

em velocidade.  
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Para obter os dados de deslocamento, a velocidade, que já havia sido 

integrada, sofre esta operação novamente. 

O filtro passa banda, do tipo IIR Butterworth, foi utilizado para remover uma 

faixa de frequências. Trata-se de uma associação de filtros passa-alta e passa-baixa 

onde a frequência de corte do filtro passa baixa é maior do que a frequência de corte 

do filtro passa-alta.  

No programa desenvolvido foi utilizado um filtro passa banda, com frequência 

de corte superior de 1000 Hz e frequência de corte inferior igual a 10 Hz.  

De acordo com a norma técnica ISO 2954 (2012), a severidade de vibrações 

mecânicas, era considerada para valores da velocidade de vibração em RMS, 

medidos na faixa de frequências de 10 Hz a 1000 Hz. Atualmente essa norma prevê 

medições para velocidade de vibração em outras faixas de frequências. 

A imagem do diagrama de blocos referente à obtenção dos valores de 

velocidade RMS se encontra no Apêndice III. Para obtenção dos valores de 

deslocamento RMS foi utilizada a mesma lógica. 

O Apêndice IV apresenta o diagrama de blocos referente à automatização das 

coletas.  

E o Apêndice V apresenta o diagrama de blocos referente à estruturação do 

banco de dados. 

 

3.9. Equacionamento para Determinação do Índice Ene rgético Vibracional (IEV)  

 

Para determinação do Índice Energético Vibracional (IEV) foi utilizado um 

equacionamento semelhante ao adotado por Monteiro (2013). Contudo foram 

realizadas as devidas adaptações à metodologia empregada no referido trabalho. Isso 

foi necessário, pois na pesquisa atual, o equipamento monitorado é uma bancada de 

testes, ao passo que o trabalho de Monteiro (2013) se aplica a um motor Diesel.  

Foram coletados dados de vibração nos três eixos na direção radial (vertical, 

horizontal) e axial, no mancal próximo ao disco de balanceamento. 

Os sensores captam a amplitude da vibração em unidades de aceleração. Após 

a obtenção do sinal da vibração, o mesmo passou pelo processo de aquisição no 

software LabView 2016, e ao passar pelo "Bloco de Integração", foi obtido o valor do 
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sinal em velocidade, em mm/s. Para obtenção dos dados de deslocamento uma nova 

integração foi efetuada. Ambas operações são descritas pela norma técnica ISO 

13373-2 (2005).  

Segundo a norma técnica ISO 13373-2 (2005) os dados de vibração podem ser 

obtidos em termos de deslocamento, velocidade ou aceleração. Usualmente, um 

destes parâmetros é preferido em relação aos outros, e isso está diretamente 

relacionado à faixa de frequências de interesse. Os sensores de deslocamento são 

apropriados para as baixas frequências, ao passo que os sensores de aceleração se 

justificam em aplicações com faixas elevadas de frequência. 

Ainda de acordo com a norma técnica ISO 13373-2 (2005) e Kardec e Nascif 

(2009) um sinal de vibração pode ser convertido em uma grandeza diferente aplicando 

operações de integração. A integração da aceleração em relação ao tempo, fornece 

a velocidade, e a integração da velocidade, também em relação ao tempo, fornece o 

deslocamento.  

Como o acelerômetro é o sensor mais comum de ser utilizado para medição de 

vibrações mecânicas, utiliza-se muito mais as operações de integração do que as 

operações de derivação.  

 Visa-se obter o valor de velocidade RMS de vibração bem como o 

deslocamento RMS, relativos às direções horizontal, vertical e axial, do mancal 

analisado.  

Para obtenção da velocidade global RMS, foi utilizada a operação vetorial 

apresentada na Equação 3.1, onde	?@ (m/s) é a velocidade global de vibração do 

componente analisado; ??  (m/s) é a velocidade de vibração do componente analisado  

na direção vertical; ?A  (m/s) é a velocidade de vibração do componente analisado na 

direção horizontal e ?B  (m/s) é a velocidade de vibração do componente analisado na 

direção axial. 

 

�� =	C%��8 +	��8 +	��8& (3.1)

 

Para obtenção do deslocamento total RMS, foi utilizada a operação vetorial 

apresentada na Equação 3.2, onde E@ (m) é a deslocamento global de vibração do 

componente analisado; E?  (m) é deslocamento de vibração do componente analisado  
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na direção vertical; EA  (m) é o deslocamento de vibração do componente analisado 

na direção horizontal e EB  (m) é o deslocamento de vibração do componente 

analisado na direção axial. 

 

�� =	C%��8 +	��8 +	��8& (3.2)

 

A Equação 3.3, apresentada em Rao (2009), relaciona velocidade e 

deslocamento à energia de vibração, F?GHIJçãK (J = N.m), onde L (kg) é a massa do 

componente monitorado e M (N/m) é a rigidez equivalente do sistema, calculada na 

seção 3.9.1.  

  	��
��çã� =	N���82 +	���82 P (3.3)

 

Para que a potência relacionada a vibração seja determinada, deve-se dispor 

de uma equação que tenha unidades de J/s , ou seja, W. Para isso, deve-se multiplicar 

a Equação 3.3 pela frequência de rotação do motor, em Hz (1/s). Assim tem-se a 

Equação 3.4, onde Q? (W = N.m/s) é a potência de vibração; R  (Hz = 1/s) é a 

frequência de rotação do motor. 

 

���
��çã� =	N���82 +	���82 P�  (3.4)

 

Nos testes efetuados, a massa do sistema monitorado é de 12,09 kg, e a 

frequência de rotação do motor monofásico é de 1800 RPM ou 30 Hz. 

Por fim determina-se o IEV do sistema. Para isso é preciso do resultado obtido 

através da Equação 3.4 e, além disso, necessita-se do total de potência consumida 

pelo motor.  

Primeiramente, deve-se determinar a quantidade de potência fornecida pela 

rede ao motor,	QSKTUVLGWJ (W), através da Equação 3.5, onde X (V) é a tensão de 

alimentação do motor e Y (A) é a corrente medida em uma das fases do motor.  
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Posteriormente, deve-se fazer as devidas correções devido ao fator de potência 

e ao rendimento elétrico do motor de acordo com a Equação 3.6, WEG (2017). 

 ���������� = 	�� (3.5)

 

A potência transmitida pelo motor ao sistema de transmissão de 

potência,	QZIJTULG[GWJ (W) é calculado pela Equação 3.6, onde \ é o rendimento do 

motor elétrico e ]KU^ é o fator de potência.  

 	����������� = 	��	�	� !" (3.6)

 

Os valores adotados para rendimento e fator de potência, foram de 0,49 e 0,66, 

respectivamente. Como as correntes medidas se situaram entre 4,2 A e 4,5 A, a carga 

do motor variou de 60% a 64%, sendo assim, foram escolhidas as constantes 

referentes a 50% de carga, visto que os demais fatores de correção se baseiam em 

cargas de 75%. 

O IEV do sistema é calculado através da Equação 3.7, onde FZIJTULG[GWJ (W) é 

energia transmitida pelo motor ao sistema de transmissão de potência e Q?GHIJçãK (W)  

é a potência total fornecida pelo motor ao sistema de transmissão. 

 

�	� = 	 ���
��çã������������� (3.7)

 

3.9.1. Determinação da rigidez do sistema 

 

Rao (2009) e Thomsom (1993) apresentam uma série de valores para a rigidez 

equivalentes de sistemas.  

Tais valores variam em função do tipo de carregamento a que o sistema 

analisado é submetido, resultando em valores distintos para a deflexão do eixo, e 

consequentemente da rigidez do sistema. 

Através do equacionamento de problemas de Resistência dos Materiais. 

Hibbbeler (2010) e Beer (1982) demonstram como utilizar os métodos de integração 
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direta, ou dos momentos estáticos de área, para determinação da deflexão de 

sistemas submetidos a diferentes condições de carregamento. 

Em relação ao método da integração direta, integra-se a Equação 3.8 duas 

vezes para obtenção da deflexão do sistema.  

 *8#*�8 =	$%�&	�  (3.8)

 

Nesta equação _%`& é o momento fletor calculado, F (Pa) é o módulo de 

elasticidade do material e Y é o momento de inércia (m4) 

Já o método relacionado aos momentos estáticos de área, utiliza o fato de que 

o desvio da tangente em um ponto qualquer da linha elástica em relação à tangente 

traçada a partir de outro ponto, é igual ao momento da área sob o diagrama %$/	�& 
entre os dois pontos.  

A partir dos valores obtidos pelos métodos acima, Rao (2009) e Thomsom 

(1993) descrevem como utilizar o valor da deflexão para obtenção da rigidez do 

sistema.  

Considerando que uma viga ou um eixo se comporte como um sistema massa 

mola. A força em uma mola pode ser obtida pela Equação 3.9, em que a é a força da 

mola (N), b é a rigidez da mola (N/m) e [J/H é o deslocamento (m).  

 c = d. '�/
 (3.9)

 

Levando em conta que o valor da força F, é o valor da força peso, e tendo 

calculado valor de '�/
 , se determina a rigidez do sistema, por meio da Equação 3.10. 

 

d = 	 c'�/
 =	�. )'�/
  (3.10)

 

Nesta equação L é a massa (kg) da porção analisada do eixo e f é a 

aceleração da gravidade (m/s2). 
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Assim foi utilizado um procedimento similar ao descrito acima para determinar 

a rigidez do sistema considerado neste trabalho. 

A Figura 3-27 traz uma representação do sistema. A modelagem foi realizada 

no software Solid Works. 

 

 

 
Figura 3-27 : Sistema apoiado em três mancais. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Como se percebe, há três reações de apoio, portanto o sistema é hiper-estático. 

Sendo assim, foi utilizado o método de integração direta, para determinação da uma 

das reações de apoio, e as demais foram determinadas pelas equações de somatório 

de momento e de forças. 

A partir de então foi traçado o diagrama de momentos fletores do sistema 

considerado, entre o mancal 1 e o mancal 2 para determinação da deflexão do 

sistema. Esta escolha é justificada pelo posicionamento do acelerômetro sobre o 

mancal 1.  

Para a situação descrita foi calculada uma deflexão de 7,61.10-7m. O módulo 

de elasticidade considerado foi de 200 GPa, típico dos aços.  A massa considerada 

para determinação da rigidez, é de 1,12 kg, referente à porção do eixo entre o mancal 

1 e o mancal 2. O momento de inércia, 4,20.10-8 m4, também foi calculado para esta 

região. Ambos valores foram obtidos por meio da ferramenta de avaliação de 

propriedades de massa do Solid Works. Com isso foi obtida uma rigidez do sistema 

de 14,46.106 N/m. Este valor é de ordem de grandeza semelhante aos encontrados 

em Rao (2009) e Thomsom (1993). 

Disco de Freio Disco de Balanceamento 

Mancal 1 Mancal 2 Mancal 3 
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3.10. Planejamento dos Testes 

 

Na Tabela 3-1 tem-se o planejamento dos sete testes realizados, com as 

respectivas condições da bancada; severidades do defeito e objetivos. 

 

Tabela 3-1:  Planejamento dos Testes. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
 

Testes  
Condição da   

Bancada de Teste 
Severidade 
do Defeito 

Objetivo do Teste 

1 

Alinhada 

  Assinatura vibracional do conjunto 
Balanceada 

Sem folga 

Rolamento normal 

2 

Alinhada 

 Intermediário 

Influência do desbalanceamento no 
nível de vibração 

Desbalanceada 

Sem folga 

Rolamento normal 

3 

Alinhada 

 Crítico  
Desbalanceada 

Sem folga 

Rolamento normal 

4 

Desalinhada  

 Intermediário  
  

Influência do desalinhamento no nível 
de vibração 

Balanceada 

Sem folga 

Rolamento normal 

5 

Desalinhada 

Crítico 
Balanceada 

Sem folga 

Rolamento normal 

6 

Alinhada   

Influência do defeito do rolamento no 
nível de vibração 

Balanceada   

Sem folga   

Rolamento com defeito   

7 

Alinhada   

A folga aumenta o nível da vibração, 
na presença de outros defeitos 

Balanceada   

Com folga   

Rolamento com defeito   
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Para cada teste, foram realizadas 300 coletas de dados no mancal de 

rolamento próximo ao disco de balanceamento. O intervalo de tempo entre as coletas 

foi de 15 segundos. 

Conforme mencionado no item 3.2, uma série de procedimentos foram 

realizados antes do início da coleta de dados, o que proporcionou realizar a série dos 

"Testes 1" na condição ideal de funcionamento, ou seja, sem defeito. 

Os demais procedimentos, os parâmetros adotados para realização dos 

demais testes, como massas de balanceamento, níveis de alinhamento, folga e 

contaminação dos rolamentos, serão descritos nas seções 3.10.1 à seção 3.10.7.  

 

3.10.1. Teste 1 

 

Para a condição da bancada de teste "ALINHADA" foi realizado o alinhamento 

a laser, Figura 3-28. Foram utilizados 2 mm de calços na região frontal do motor e 2,5 

mm de calços na região detrás. 

 

 

Figura 3-28:  Alinhamento a laser da bancada de teste. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

O balanceamento foi realizado após o alinhamento da bancada. Para realizar 

o balanceamento foi adicionada uma massa de 8,4 g posicionada a 345° contrários 
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ao ponto de referência utilizado, obtendo-se os valores de amplitude de 0,9 mm/s na 

vertical e 0,5 mm/s na horizontal.  

Esses valores são inferiores ao limite de 1,12 mm/s, referente ao primeiro 

critério de avaliação, de acordo com a norma técnica ISO 10816-1 (1995), referente 

ao primeiro critério de avaliação.  

Os valores de velocidade de vibração em ambas direções, foram aferidos 

através do módulo de balanceamento do Microlog GX-75. 

 

3.10.2. Teste 2 

 

Para o balanceamento intermediário, foram retiradas as massas de correção 

utilizadas no teste anterior. O alinhamento realizado no teste anterior foi conferido 

novamente, para assegurar que não havia ocorrido o desalinhamento da bancada. 

Foram adicionadas massas de 7,3 g a 45°; 5,6 g a 300° e 3,5 g a 195°. Os 

ângulos estão contrários ao ponto de referência estipulado.  

Foram obtidas velocidades de 1,5 mm/s na vertical e 2 mm/s na horizontal, 

inferiores ao limite de 2,80 mm/s, de acordo com a norma técnica ISO 10816-1 (1995), 

referente ao segundo critério de avaliação. 

 

3.10.3. Teste 3 

 

Para o balanceamento crítico, foram retiradas as massas de correção utilizadas 

no teste anterior. O alinhamento realizado no teste anterior foi conferido novamente, 

para assegurar que não havia ocorrido o desalinhamento da bancada. 

Para o balanceamento crítico foi adicionada uma massa de 8,7 g a 60°; 6,3 g a 

315° e 4 g a 225°. Os ângulos estão contrários ao ponto de referência estipulado. 

Foram obtidas velocidades de 3,5 mm/s na vertical e 6 mm/s na horizontal, inferiores 

ao valor de 7,10 mm/s, de acordo com a norma técnica ISO 10816-1 (1995), referente 

ao terceiro critério de avaliação. 

Optou-se por não testar acima do limite superior uma vez que, de acordo com 

os limites previstos pela norma técnica ISO 10816-1 (1995), acima do valor de 7,10 

mm/s, a condição a ser atingida pela máquina é inaceitável. 
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3.10.4. Teste 4 

 

A condição de desalinhamento intermediário é apresentada na Figura 3-29. Foi 

necessário realizar um novo balanceamento dinâmico uma vez que as condições da 

bancada de teste foram alteradas, devido ao novo alinhamento.. 

As massas de correção adicionadas nos testes anteriores foram retiradas. Após 

isso foram adicionadas massas de 12,5 g a 0° e 1,5 g a 285°. Os ângulos estão 

contrários ao ponto de referência estipulado. Foram obtidas velocidades de 1,15 mm/s 

na vertical e 0,7 mm/s na horizontal. 

 

 

Figura 3-29:  Desalinhamento intermediário da bancada de teste. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

3.10.5. Teste 5 

 

A condição de desalinhamento crítico é apresentada na Figura 3-30. Pela 

mesma justificativa apresentada na sessão anterior foi necessário realizar um novo 

balanceamento. As massas de correção adicionadas nos testes anteriores foram 

retiradas. Após isso foram adicionadas massas de 9,3 g a 15°; 6,4 g a 30° e 2;8 g a 

195°. Os ângulos estão contrários ao ponto de referência estipulado.  

Foram obtidas velocidades de 1,3 mm/s na vertical e 1,5 mm/s na horizontal. 



 

51 

 

 

Figura 3-30:  Desalinhamento crítico. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

3.10.6. Teste 6 

 

Para realização do Teste 6, o rolamento do Mancal 1 foi retirado do eixo para 

retirada da vedação e introdução de fragmentos de ferro entre os elementos rolantes. 

Vale ressaltar que os demais rolamentos não foram contaminados, portanto, 

continuam sem defeitos. 

Esse procedimento visa simular condições de contaminação do lubrificante. Na 

Figura 3-31 tem-se a foto do rolamento contaminado.  

 

 

Figura 3-31:  Rolamento contaminado. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Como nos testes anteriores a bancada havia sido desalinhada, foi necessário 

fazer um novo alinhamento na mesma, cujo resultado é apresentado na Figura 3-32. 

 

 

Figura 3-32: Alinhamento efetuado para o teste 6. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

As massas de correção adicionadas nos testes anteriores foram retiradas. Após 

isso foram adicionadas massas de 9,3 g a 330° e 1,8 g a 345°. Os ângulos estão 

contrários ao ponto de referência estipulado. Foram obtidas velocidades de 1,3 mm/s 

na vertical e 1,5 mm/s na horizontal. 

 

3.10.7. Teste 7 

 

Em relação ao teste anterior, foram mantidas as condições de alinhamento e 

de balanceamento.  

A única alteração realizada na bancada, os parafusos que fazem a união entre 

a caixa para rolamentos e a peça em formato de “C” foram afrouxados. Vale ressaltar 

que ambos os parafusos que fazem a ligação entre a peça em formato de “C” e os 

mancais foram afrouxados igualmente. 

Foi observado a diminuição de um filete de rosca, em relação ao aperto inicial 

que havia sido realizado. Um dos parafusos que foram afrouxados é mostrado na 

Figura 3-33. 
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Figura 3-33: Parafuso afrouxado para realização do teste 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos testes serão agrupados nos gráficos conforme apresentado 

a seguir: 

• Testes 1, 2 e 3 – Para verificação de como os diferentes tipos de balanceamento: 

ótimo, intermediário e crítico, influem nos parâmetros analisados. 

• Testes 1,4 e 5 – Para verificação de como os diferentes tipos de alinhamento: 

ótimo, intermediário e crítico, influem nos parâmetros analisados. 

• Teste 1, 6 e 7 – Para verificação de como o defeito no rolamento e a folga influem 

nos parâmetros analisados, quando comparados a condições em que estes 

defeitos não eram observados. 

Neste trabalho foram coletados dados de velocidade RMS, deslocamento RMS 

e consumo de potência do motor, para cada uma das 7 situações definidas na Tabela 

3-1. Estes servem de insumo para a obtenção do IEV, maior objetivo da pesquisa. Por 

isso a análise destes parâmetros foi efetuada. 

Os gráficos de tendência (Figura 4-1 a Figura 4-12), (Figura 4-16 a Figura 4-

27) e (Figura 4-34 a Figura 4-39), foram organizados da seguinte maneira: o eixo das 

ordenadas, é referente às amplitudes dos parâmetros de vibração, coletados ao longo 

dos testes. Já o eixo das abcissas se refere à ordem decrescente das amplitudes 

mensuradas. Ou seja, o 1 da abcissa se refere ao maior valor, dentre os 300 dados 

coletados, ao passo que o 300 da abcissa se refere ao menor valor obtidos nos testes. 

Vale ressaltar que os números de 1 a 300 não retratam a ordem em que os 

dados foram coletados. Isso, pois o n-ésimo dado coletado em um determinado teste 

não tem relação com o n-ésimo dado coletado em um outro teste, visto que as 

condições de funcionamento do sistema, leva a amplitudes aleatórias de vibração.  

A discussão dos resultados foi agrupada da seguinte maneira: 

• A seção 4.1 trata dos deslocamentos em RMS obtidos em cada um dos testes. 

• A seção 4.2 trata das velocidades em RMS obtidas em cada um dos testes. 

• A seção 4.3 trata das correntes de alimentação do motor em cada um dos testes. 

• A seção 4.4 que trata da análise energética do sistema em cada um dos testes. 

Ênfase maior, foi dada ao último tópico, pois o mesmo versa sobre o objetivo 

principal desta pesquisa. 
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4.1 – Discussão dos testes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de RMS de deslocamento 

  

Os dados coletados foram organizados em ordem decrescente, para se obter 

as curvas de tendência (Figura 4-1 a Figura 4-12).   

Da Figura 4-1 a Figura 4-3, são apresentados os valores de deslocamento RMS 

obtidos na direção vertical.  

Da Figura 4-4 a Figura 4-6, são apresentados os valores de deslocamento RMS 

obtidos na direção horizontal. Da Figura 4-7 a Figura 4-9, são apresentados os valores 

de deslocamento RMS obtidos na direção axial.  

Da Figura 4-10 a Figura 4-12, são apresentados os valores de deslocamento 

RMS Global. 

 

Figura 4-1:  RMS de deslocamento na Vertical – Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-2:  RMS de deslocamento na Vertical – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-3:  RMS de deslocamento na Vertical – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-4:  RMS de deslocamento na Horizontal – Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-5:  RMS de deslocamento na Horizontal – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-6:  RMS de deslocamento na Horizontal – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-7:  RMS de deslocamento na Axial – Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-8:  RMS de deslocamento na Axial – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-9:  RMS de deslocamento na Axial – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-10:  RMS de deslocamento Global – Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-11:  RMS de deslocamento Global – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

8,00

28,00

48,00

68,00

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226 251 276

D
es

lo
ca

m
en

to
 R

M
S 

(µ
m

)

Maior valor - menor valor

ASSINATURA

LIMALHA

FOLGA

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226 251 276

D
es

lo
ca

m
en

to
 R

M
S 

(µ
m

)

Maior valor - menor valor

ASSINATURA

BAL. INT.

BAL. CRÍ.

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1 26 51 76 101 126 151 176 201 226 251 276

D
es

lo
ca

m
en

to
 R

M
S 

(µ
m

)

Maior valor - menor valor

ASSINATURA

ALINH. INT.

ALINH. CRÍ.



 

59 

 

 

Figura 4-12:  RMS de deslocamento Global – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Já as Figuras 4-13 a 4-15 mostram os valores médios do deslocamento, em 

relação às 300 coletas efetuadas, em cada direção para cada teste realizado. 

 

 

Figura 4-13:  Deslocamentos médios – RMS – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-14:  Deslocamentos médios – RMS – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 

Figura 4-15:  Deslocamentos médios – RMS – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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A análise do valor médio de RMS de deslocamento (Figuras 4-13 a Figura 4-

15) mostrou claramente a tendência de crescimento médio desta grandeza para as 

condições de desbalanceamento intermediário e crítico.  

Em todas as 7 situações analisadas, foi percebido que o agravamento da 

severidade dos defeitos causou modificação do comportamento do deslocamento de 

vibração. Em geral, essa modificação se deu no sentido de elevar a magnitude dos 

valores de deslocamento. A única exceção foi a direção axial, onde o valor médio do 

teste 1, foi maior do que o do teste 6. 

Já em relação às curvas de tendência, o deslocamento axial para os testes 1, 

2 (Figura 4-7); o deslocamento horizontal relativo ao teste 1, 4 (Figura 4-5) e o 

deslocamento axial relativo aos testes 1, 6 (Figura 4-9), não apresentaram diferenças 

significativas da grandeza em análise quando testada em condições normais e com 

um tipo de defeito intermediário. 

Sobre o primeiro caso, pode-se inferir que as modificações maiores, causadas 

pelo desbalanceamento são maiores nas direções radiais, e por isso os valores na 

direção axial não foram muito afetados. Isso se comprova ao analisar o gráfico de 

velocidade RMS, na Figura 4-22, em que se percebe que os valores medidos de 

velocidade também foram próximos na direção axial, nos testes 1 e 2. Já relação ao 

segundo caso, a diferença pequena entre as grandezas pode ser devido à pequena 

alteração do desalinhamento na direção horizontal do teste 1 em relação ao teste 4. 

Por fim, em relação ao terceiro caso, infere-se que o defeito inserido no 

rolamento, contribuiu de forma mais relevante no sentido de amplificar as vibrações 

nas direções radiais, e por isso, a vibração na direção axial não sofreu elevações de 

forma tão visível quanto nas demais situações testadas. Nesta direção houve uma 

quase coincidência entre da curva global da assinatura com a do defeito do rolamento 

Foram gerados 4 gráficos deste estilo para cada teste, ou seja, um total de 12 

situações analisadas. Destas, apenas em três o acompanhamento do defeito por meio 

do RMS de deslocamento não foi eficaz para identificação das anormalidades 

inseridas propositalmente no sistema.  

Por meio da análise dos resultados fica claro que há um aumento do valor RMS 

do deslocamento das condições intermediárias (teste 2, 4 e 6), em relação à condição 

ideal (teste 1).  Além disso há um aumento entre as condições mais críticas (teste 3, 
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5 e 7) em relação às intermediárias. Sendo as maiores amplitudes de deslocamento 

encontradas por meio do balanceamento crítico e do alinhamento crítico. 

A Tabela 4-1 mostra o resumo dos resultados de todos os testes, com relação 

aos valores médios encontrados.  

Já a Tabela 4-2 mostra a diferença entre os deslocamentos RMS de vibração 

obtidos, em relação aos dados medidos na assinatura da bancada. 

 

Tabela 4-1:  Média dos valores de deslocamento RMS (Valores em µm). 

Fonte: (AUTOR, 2018) 

  Vertical Horizontal Axial Global 
Teste 1 12,29 13,69 26,76 33,28 
Teste 2 17,45 19,68 27,85 39,25 
Teste 3 28,31 50,44 30,66 66,59 
Teste 4 13,95 13,75 35,19 41,43 
Teste 5 16,78 19,41 44,83 52,71 
Teste 6 15,68 19,20 21,71 34,06 
Teste 7 22,08 25,11 32,64 48,57 

 

Tabela 4-2:  Diferença entre o RMS de deslocamento obtido no teste 1 e o valor 

obtido nos demais testes. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Diferença em relação ao teste 1 Vertical Horizontal Axial Global 
Teste 2 41,99% 43,75% 4,07% 17,94% 
Teste 3 130,35% 268,44% 14,57% 100,09% 
Teste 4 13,51% 0,44% 31,50% 24,49% 
Teste 5 36,53% 41,78% 67,53% 58,38% 
Teste 6 27,58% 40,25% -18,87% 2,34% 
Teste 7 79,66% 83,42% 21,97% 45,94% 

 

Pela análise da Tabela 4-2, se percebe como as modificações inseridas, 

levaram à profunda modificação do funcionamento do sistema.  

Ao desbalancear criticamente a bancada percebe-se que o valor global é 

100,09% maior que o valor referente à assinatura da bancada, já o desalinhamento 

mais severo levou a um aumento de 58,38% do deslocamento enquanto a folga 

inserida no teste 7, levou a uma elevação de 45,94% em relação ao padrão estipulado 

no teste 1. 
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 4.2. Discussão de resultados dos testes 1, 2, 3, 4,  5, 6 e 7 de RMS de 

velocidade 

 

Da Figura 4-16 a Figura 4-18, são apresentados os valores de deslocamento 

RMS obtidos na direção vertical.  

Da Figura 4-19 a Figura 4-21, tem-se os valores de deslocamento RMS obtidos 

na direção horizontal.  

Da Figura 4-22 a Figura 4-24, os valores de deslocamento RMS obtidos na 

direção axial. Da Figura 4-25 a Figura 4-27, tem-se os valores de deslocamento RMS 

Global. 

 

 

Figura 4-16:  RMS de velocidade na Vertical – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-17:  RMS de velocidade na Vertical – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-18:  RMS de velocidade na Vertical – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-19:  RMS de velocidade na Horizontal – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-20:  RMS de velocidade na Horizontal – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-21:  RMS de velocidade na Horizontal – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-22: RMS de velocidade Axial – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-23:  RMS de velocidade na Axial – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-24:  RMS de velocidade na Axial – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-25:  RMS de velocidade Global – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-26:  RMS de velocidade Global – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-27:  RMS de velocidade Global – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Por meio da análise dos gráficos de tendência de velocidade de vibração RMS, 

em todas as situações analisadas, o diagnóstico de anormalidade foi eficaz, uma vez 

que há elevação da amplitude do parâmetro de vibração monitorado com a inserção 

dos defeitos. 

Assim como para o RMS de deslocamento, há um aumento do valor RMS da 

velocidade das condições intermediárias (teste 2, 4 e 6), em relação à condição ideal 

(teste 1).  

Além disso há um aumento entre as condições mais críticas (teste 3, 5 e 7) em 

relação às intermediárias. Sendo as condições de desbalanceamento crítico e de 

folga, as que apresentaram os maiores valores. 

Diferentemente do parâmetro de deslocamento, a velocidade RMS apontou 

anormalidades de forma clara, nos gráficos de tendência, uma vez que toda condição 

mais severa de defeito levou a uma amplitude maior de vibração.  

As Figuras 4-28 a 4-30 mostram os valores médios do deslocamento, em 

relação às 300 coletas efetuadas, em cada direção para cada teste realizado. 

Conclusão similar à tendência, pode ser realizada ao analisar os valores 

médios do deslocamento RMS.  

Para todos os testes há uma elevação considerável das amplitudes de 

velocidade RMS, de acordo com o grau da severidade de defeito inserido. 

A Tabela 4-3 mostra o resumo dos resultados de todos os testes, com relação 

aos valores médios encontrados.  
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Já a Tabela 4-4 mostra a diferença entre os deslocamentos RMS de vibração 

obtidos em relação aos dados medidos na assinatura da bancada. 

 

Figura 4-28:  Velocidades médias – RMS – Teste 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

 

Figura 4-29:  Velocidades médias – RMS – Teste 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-30:  Velocidades médias – RMS – Teste 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Tabela 4-3:  Média dos valores de velocidade RMS (Valores em mm/s). 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

  Vertical Horizontal Axial Global 
Teste 1 2,47 3,35 4,48 6,12 
Teste 2 3,28 4,11 4,73 7,08 
Teste 3 4,81 7,88 5,73 10,89 
Teste 4 3,12 3,57 5,63 7,38 
Teste 5 3,37 4,12 7,49 9,20 
Teste 6 3,27 4,60 4,85 7,45 
Teste 7 5,50 5,83 6,08 10,16 

 

Tabela 4-4:  Diferença entre o RMS de velocidade obtido no teste 1 e o valor obtido 

nos demais testes. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

Diferença em relação ao teste 1 Vertical Horizontal Axial Global 
Teste 2 32,79% 22,69% 5,58% 15,69% 
Teste 3 94,74% 135,22% 27,90% 77,94% 
Teste 4 26,32% 6,57% 25,67% 20,59% 
Teste 5 36,44% 22,99% 67,19% 50,33% 
Teste 6 32,39% 37,31% 8,26% 21,73% 
Teste 7 122,67% 74,03% 35,71% 66,01% 
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Ao analisar a Tabela 4-4, chega-se a uma conclusão similar àquele referente 

aos valores de deslocamento RMS. A única diferença observada, é que para a 

velocidade RMS, a folga elevou mais o valor médio do parâmetro do que o 

alinhamento crítico. Já o balanceamento crítico permaneceu como maior responsável 

pela elevação média do parâmetro. 

  

4.4.3. Discussão de resultados dos testes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 relacionados à 

corrente média 

 

Da Figura 4-31 a Figura 4-33, são apresentados os gráficos das correntes 

médias de alimentação do motor. 

 

 

Figura 4-31:  Corrente média dos Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-32:  Corrente média dos Testes 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-33:  Corrente média dos Testes 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

A Tabela 4-5 apresenta o resumo das correntes médias medidas nos ensaios, 

bem como a diferença das mesmas com relação à corrente medida no teste 1. 

 

Tabela 4-5:  Média das correntes e diferença em relação ao teste 1. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

  
Corrente 

(A) 

Diferença em 
relação ao 

teste 1 

Teste 1 4,28 - 
Teste 2 4,35 1,64% 
Teste 3 4,46 4,21% 
Teste 4 4,42 3,27% 
Teste 5 4,46 4,21% 
Teste 6 4,37 2,10% 
Teste 7 4,47 4,44% 

 

Em relação às correntes medidas, em todos os testes foi observado que ao 

manter a carga do sistema constante, a corrente variou, tendo o seu valor aumentado, 

sempre que um defeito era acrescentado ao sistema.   

Isso leva à conclusão que o defeito, na prática, funciona como uma carga 

adicional ao sistema, que leva ao aumento da corrente. A aferição deste parâmetro foi 

relevante para este trabalho, uma vez que o IEV depende do consumo de potência do 

motor. Este depende diretamente da corrente.  
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Outra observação, é que ao aumentar a severidade dos defeitos, a vibração 

tende a aumentar. Mas para garantir que a porcentagem de energia gasta, IEV, esteja 

aumentando, é necessário verificar como a corrente varia ao longo dos testes. Pois a 

variação das grandezas de vibração e de consumo do motor são diferentes. 

 

4.4.4. Discussão de resultados dos testes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 relacionados à análise 

energética 

 

Os dados relacionados à energia de dissipação dependem diretamente da 

velocidade e do deslocamento RMS, bem como da massa, da rigidez do sistema e da 

velocidade angular do motor, de acordo com o modelo utilizado.  

Como estes parâmetros tiveram valores crescentes infere-se que a energia 

dissipada por vibrações irá apresentar o mesmo comportamento, ou seja, terá valores 

crescentes à medida que os defeitos forem inseridos em cada um dos testes 

propostos.  

Já o IEV depende também, do consumo do motor, que varia de acordo com 

cada condição testada. Dessa maneira torna-se relevante a análise da variação dos 

parâmetros de vibração bem como analisar o comportamento de consumo do motor 

ao longo dos testes. 

Vale observar que para cada cálculo da energia de vibração, foram utilizados 

dados de deslocamento e velocidade de uma mesma coleta, ou seja os dados de 

velocidade e deslocamento são obtidos simultaneamente para cada coleta. Isso é 

importante para se determinar a condição de dissipação da energia em um dado 

instante. A partir disso foi utilizada a Equação 3.4, para determinar a potência de 

vibração e posteriormente a Equação 3.7 para determinação do IEV. 

Somente após esses procedimentos os dados foram agrupados em ordem 

decrescente em relação aos valores da potência de vibração e do IEV, para obtenção 

dos gráficos de tendência, para as 300 coletas realizadas em cada teste. 

Da Figura 4-34 a Figura 4-36 serão apresentados os gráficos de tendência 

referentes à potência dissipada por meio de vibrações. Já da Figura 4-37 a Figura 4-

39 são apresentados os gráficos de tendência referentes ao IEV, em cada uma das 

300 coletas, para cada um dos testes realizados. 
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Figura 4-34:  Potência total de vibração referente aos Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-35:  Potência total de vibração referente aos Testes 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-36:  Potência total de vibração, referente aos testes 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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Figura 4-37:  IEV referente aos Testes 1, 2 e 3. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-38:  IEV referente aos Testes 1, 4 e 5. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

 

Figura 4-39:  IEV referente aos testes 1, 6 e 7. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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A Tabela 4-6 apresenta o resumo dos valores médios obtidos para as 

grandezas de potência de vibração e IEV. 

 

Tabela 4-6:  Média dos valores de potência dissipada e do IEV. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 

  
Potência de 

vibração 
(W) 

Diferença doa 
potência de 
vibração em 
relação ao 

teste 1 

IEV 
(%) 

Diferença do 
IEV em 

relação ao 
teste 1 

Teste 1 0,24 - 0,076 - 
Teste 2 0,68 183,33% 0,213 180,26% 
Teste 3 1,84 666,67% 0,562 639,47% 
Teste 4 0,37 54,17% 0,112 47,37% 
Teste 5 0,59 145,83% 0,179 135,53% 
Teste 6 0,26 8,33% 0,080 5,26% 
Teste 7 0,53 120,83% 0,160 110,53% 

 

Pelo que foi apresentado acima, percebe-se que os testes que representaram 

maior dissipação de energia em termos percentuais médios foram os testes 3, 2, 5 e 

7, que testaram o desbalanceamento severo, desbalanceamento intermediário o 

desalinhamento severo e a folga mecânica aliada ao defeito do rolamento. A alteração 

da severidade causou elevação de até 639,47% do IEV. 

Os valores acima são os valores médios, referente às 300 coletas efetuadas 

em cada teste. Foram encontrados os seguintes valores máximos nos testes 1 ao 

teste 7: 0,30%; 0,74%; 1,89%; 0,40%; 0,62%; 0,34%; 0,68%. 

Ao modificar as massas de balanceamento, a severidade das vibrações 

aumentou de forma significativa. Tal fato é recorrente em diversas pesquisas 

previamente realizadas como (SILVA; SILVA; IRMÃO, 2004), (SENKO et. al., 2013), 

(BENEDETTI, 2002), (MARÇAL, 2000), (SILVA, 2012). 

Adicionando massas em posições aleatórias, as forças centrífugas, resultantes 

do movimento de rotação, que agem nos mancais devido a rotores desbalanceados 

aumentam. 

Da mesma maneira, ao aumentar o desalinhamento verificou-se o aumento da 

severidade das vibrações, assim como nos trabalhos realizados por (NAIK; HUJARE; 



 

76 

 

KARNIK, 2016), (SEKHAR; PRABHU, 1995), (PATEL; DARPE, 2009), (VERMA; 

SARANGI; KOLEKAR, 2014), (KHOT; KHAIRE, 2015), (PRABHU, 1997). 

Pequenos desalinhamentos já causam aumento das forças atuantes nos 

rolamentos e elementos de vedação. Ao aumentar o nível de desalinhamento, tais 

forças aumentam, fazendo o nível de vibrações subir. 

O único teste que não apresentou claras alterações do IEV, se refere àquele 

em que foi efetuada a adição de contaminante ao lubrificante do rolamento.  

Em geral os níveis de vibração se elevam, como se percebe nos trabalhos 

realizados por (ALMEIDA, 2016), (SINGOTIA, 2013), (MARU; CASTILLO; 

PADOVESE, 2005), (MAHAJAN, 2012). 

Dessa maneira se conclui que este tipo de falha não alterou significativamente 

o IEV do sistema. Este fato é compreensível já que a falha em rolamentos, em geral, 

é identificada por técnicas mais sofisticadas no domínio da frequência, como a análise 

envelope.  

Ainda em relação aos rolamentos, infere-se pelos resultados, que o teor de 

contaminante adicionado ao mesmo, contribuiu no sentido de degradar os 

componentes do rolamento. Mas tal efeito não levou a alterações substanciais no 

RMS de deslocamento, devido à faixa de frequências monitoradas. Foi realizado o 

corte para frequências superiores a 1000 Hz e inferiores a 10 Hz. Contudo, os defeitos 

em rolamentos são identificáveis em frequências mais elevadas.  

As vibrações, quando em valores acima do normal, tendem a afrouxar o aperto 

dos elementos de fixação de um sistema, levando à condição de folga mecânica. Ao 

induzir de forma proposital este defeito, se reduziu o torque inicialmente dado a 

apenas 2 parafusos, tornando o sistema menos rígido que na condição inicial dos 

testes.  

Assim o nível de vibração aumentou, com a presença das folgas mecânicas, 

da mesma forma que foi verificado nos trabalhos realizados por (MATOS, 2001), 

(SILVA, 2012), (RITO; SAMPAIO, 2005). 

Em relação à potência dissipada em Watts, percebe-se que a mesma é de valor 

relativamente baixo. Contudo, ao se fazer a análise percentual, da qual resulta o IEV, 

em relação à energia que está sendo fornecida de fato ao sistema, percebe-se que 

mesmo este valor sendo pequeno, é relevante no contexto geral. 
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Nos testes realizados no presente trabalho, utilizou-se um motor de potência 

baixa, e esse é o fator preponderante para os valores baixos encontrados para 

potência dissipada.  

Ao utilizar sistemas de potência maior, em geral tende-se a aumentar o peso 

do sistema, o que elevaria a parcela de dissipação de energia cinética. 

Caso se analise uma situação de indústria, com motores muito potentes, há 

indícios que o valor da energia dissipada será aumentado de forma relevante. Para 

esse tipo de cenário valores percentuais semelhantes aos encontrados acima, da 

ordem de 0,5% da energia fornecida ao sistema, podem significar uma grande 

diferença competitiva, em relação a indústrias que tenham perdas menores. 

Em relação a tendência, todos os testes apresentaram curvas de formato 

semelhante. Mas por meio da análise dos gráficos de tendência do IEV não é possível 

definir qual tipo de defeito está presente no sistema.  

Por meio da análise proposta, consegue-se apenas identificar anormalidades, 

por meio da comparação com o parâmetro de vibração de menor criticidade. No caso 

dos testes realizados, identifica-se claramente aumento do nível de energia dissipada, 

entre os testes críticos em relação aos intermediários, e entre estes com a assinatura.  

Este método pode ser utilizado em conjunto com as técnicas preditivas 

convencionais de análise de frequência, para determinação de forma assertiva dos 

defeitos atuantes nos sistemas. 

Por fim, pode-se dizer que a análise percentual da energia dissipada por meio 

de vibrações, representada pela Equação 3.7 pode ser utilizada como uma ferramenta 

de análise e como uma ferramenta auxiliar às convencionais de identificação de 

defeitos. 

Por meio da análise do IEV, operadores e gestores terão mais um critério para 

decidir quando intervir em uma máquina, além de obterem um novo conceito, baseado 

no custo associado às perdas por vibrações. Estes poderão ser estimados, de forma 

a justificar investimentos para correção dos possíveis defeitos. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Os valores obtidos, de dissipação por energia cinética, são semelhantes aos 

obtidos por Monteiro (2013). E nesse sentido, deve-se ressaltar que dentre toda a 

literatura consultada, apenas a referida pesquisa, aborda a questão da dissipação de 

energia de forma semelhante à apresentada neste trabalho. 

A consideração acerca do efeito massa-mola se mostrou de extrema 

importância nos testes. Pois a dissipação por meio deste mecanismo, contribui de 

maneira muito mais relevante do que à dissipação por energia cinética.  

A relação energia dissipada por efeito massa-mola pela energia dissipada 

devido à energia cinética, foi de: 34,18 para o teste 1; 36,25 para o teste 2; 41,7 para 

o teste 3; 36,02 para o teste 4; 37,27 para o teste 5; 24,73 para o teste 6 e de 27,13 

para o teste 7.  

Por meio da análise dos valores em RMS do deslocamento e de velocidade de 

vibração, foi possível observar alterações nas tendências destes parâmetros em todas 

as direções analisadas, e consequentemente sobre o IEV.  

Esta alteração se deu no sentido de elevar os valores globais das grandezas 

monitoradas, sempre que a severidade do defeito inserido aumentava. E isso pode 

ser utilizado como uma ferramenta adicional no Monitoramento de condição em 

equipamentos. O aumento dos valores RMS dos parâmetros é um indício do 

desenvolvimento de uma condição anormal na máquina. 

Com relação à análise das correntes, percebeu-se que a mesma sempre variou 

positivamente, para as condições analisadas. O menor valor da variação foi de 1,64%, 

chegando a 4,44%. Isso demonstra que os defeitos inseridos nos experimentos, 

funcionam na prática, como cargas adicionais que o motor deve movimentar. Logo, 

com mais carga a ser movimentada, uma corrente maior é demandada. 

Por fim, a análise energética mostrou que em termos absolutos, os valores de 

energia, dissipados por vibração são pequenos. Contudo, ao se fazer a análise 

percentual, percebe-se que estes valores podem ser considerados relevantes. Como 

valores médios máximos foram obtidos os valores de 0,21%; 0,56%; 0,18% e 0,16%, 

para os testes 2, 3,5 e 7, respectivamente. E valores de pico na casa de 0,30% a 

1,80%. 
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Considerando-se uma situação de indústria, em que motores com potência 

mais elevada são utilizados, caso a porcentagem do IEV se mantenha, uma perda de 

0,50% de energia, pode ser um grande diferencial econômico, em relação a outras 

empresas que aproveitam a energia dos sistemas de forma mais eficiente. 

 O IEV traz um novo conceito de indicador para manutenção de equipamentos, 

pois aborda o acompanhamento da condição das máquinas por meio de um conceito 

que tem relação direta com a eficiência energética do sistema de transmissão. 

Em geral, os indicadores usualmente utilizados apresentam a evolução da 

amplitude de parâmetros de operação, como deslocamento, velocidade e aceleração 

de vibração.  

Por meio do IEV será possível fazer uma análise baseada nos custos 

associados às perdas por vibração, comparando diversos cenários. Isso pode ser 

extremamente valioso, como um critério para justificar determinados investimentos em 

procedimentos de manutenção, que visem reduzir os níveis de vibração de um 

sistema. 

Este novo conceito, é a grande contribuição do presente trabalho. A elevação 

da vibração com aumento da severidade de defeitos mecânicos em equipamentos, é 

de certa forma um conceito instintivo e amplamente provado em todas as literaturas 

especializadas da área.  

Contudo a análise da quantidade de energia dissipada, por cada tipo de defeito 

inserido nos sistemas, é uma abordagem inovadora, e que abre inúmeras 

possibilidades para aplicações práticas na Indústria.  

Os métodos propostos se mostraram eficientes na identificação de condições 

operacionais da bancada, devido à elevação dos parâmetros analisados. 

Contudo, por meio dos gráficos de tendência do IEV, não é possível identificar 

de forma exata, as causas das anormalidades verificadas.  

Portanto a análise de valores globais e o IEV podem ser utilizados como, fonte 

inicial de informações, apontando para o desenvolvimento de defeitos. A identificação 

dos mesmos, deve ser realizada pelas técnicas convencionais, de análise de vibração, 

por espectro de frequências. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

A seguir, são apresentadas as sugestões para trabalhos futuros: 

 

• Para o equacionamento do IEV, utilizar simulação computacional para 

determinação dos valores de rigidez e da frequência natural do sistema. 

• Verificar o IEV para condições mais específicas de alinhamento, ou seja, manter 

um certo nível de alinhamento paralelo, e identificar a influência do 

desalinhamento angular e vice-versa. 

• Fazer testes adicionando níveis mais elevados de alinhamento, controlados por 

porcentagens definidas, como 5% ou 10%. 

• Fazer testes adicionando níveis mais elevados de desbalanceamento, 

controlados por porcentagens definidas, como 5% ou 10%. 

• Fazer comparações entre desalinhamentos e desbalanceamentos com 

mudanças percentuais iguais. Ou seja, caso seja inserido 5% de desalinhamento 

na bancada, este valor deve ser comparado com acréscimo de 5% de 

desbalanceamento. 

• Testar o IEV para diferentes concentrações de contaminantes e/ou diferentes 

tipos de contaminantes. 

• Com a bancada em condições de assinatura, inserir outros defeitos nos 

rolamentos, como trincas mecânicas e verificar a diferença entre os IEV’s. 

• Iniciar os testes em condições ideais de funcionamento e inserir um defeito nos 

rolamentos com o equipamento em funcionamento. 

• Fazer comparação entre o IEV’s obtidos utilizando-se diferentes acoplamentos. 

• Verificar se existe alguma correlação entre os níveis de vibração, de acordo com 

os defeitos inseridos, em máquinas diferentes. 

• Fazer os mesmos testes deste trabalho, em motores monofásicos de potência 

diferente. Assim será possível identificar se o IEV segue uma tendência para cada 

tipo de defeito, ou se é alterado de forma relevante ao se mudar o equipamento. 

• Fazer os testes deste trabalho em motores trifásicos, e comparar os resultados 

com os resultados obtidos em um motor monofásico. 
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• A perda de energia nos sistemas dinâmicos analisados, se dá por meio da 

energia térmica dissipada, pela vibração e por som. Logo poderia ser realizada 

uma análise em conjunto desses fatores, como uma ferramenta integrada que 

pode ser utilizada na identificação de defeitos.  

• Fazer testes do IEV para outros equipamentos rotativos, como compressores ou 

bombas. 
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APÊNDICE I – PAINEL FRONTAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃ O DE DADOS 

 

 

Figura I-1:  Painel frontal do programa de aquisição de dados. 

Fonte: (AUTOR, 2018)
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APÊNDICE II – DIAGRAMA DE BLOCOS REFRENTE À AQUISIÇ ÃO NA DIREÇÃO VERTICAL 

 

 

Figura II-1:  Diagrama de blocos, aquisição de dados na direção vertical. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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APÊNDICE III – DIAGRAMA DE BLOCOS REFRENTE À OBTENÇ ÃO DOS VALORES DE VELOCIDADE RMS 

 

 

Figura III-1:  Diagrama de blocos, obtenção dos valores RMS de cada eixo e RMS Global. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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APÊNDICE IV – DIAGRAMA DE BLOCOS REFRENTE À AUTOMAT IZAÇÃO DAS COLETAS 

 

 

Figura IV-1:  Diagrama de blocos, automatização das coletas. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 
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.APÊNDICE V – DIAGRAMA DE BLOCOS REFRENTE À ESTRUTUR AÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

 

Figura V-1:  Diagrama de blocos, estruturação do banco de dados. 

Fonte: (AUTOR, 2018). 




