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Resumo 

 

 

O aumento na aplicabilidade dos motores elétricos de indução no meio industrial se deve, em 

grande parte, aos grandes avanços obtidos nos últimos anos no desenvolvimento dessas 

máquinas, que as tornaram mais eficientes e robustas. Porém, apesar dessa robustez, são 

máquinas que estão sujeitas a diversos tipos de falhas que comprometem o seu 

funcionamento e a integridade de seus componentes. Dessa forma, estratégias de 

manutenção e uso de técnicas de diagnóstico de falhas são essenciais para evitar paradas 

não programadas e garantir a continuidade dos processos produtivos. Dentre as falhas mais 

comuns em motores de indução, as que ocorrem no estator correspondem a segunda de 

maior ocorrência. É um tipo de falha cuja evolução de um estágio inicial para condições mais 

severas é relativamente rápida. Para sua detecção, a análise via espectros obtidos pela 

Transformada Rápida de Fourier dos sinais temporais de corrente tem sido bastante utilizada. 

Apesar de ela permitir que alterações nas frequências associadas ao defeito sejam 

observadas, ela não se mostra muito eficaz no diagnóstico de uma falha incipiente. Neste 

trabalho foi realizada uma análise espectral do resíduo de envelopes de corrente de um motor 

de indução para diagnosticar defeitos de curto circuito entre espiras em estágio inicial. Os 

resíduos foram extraídos após a suavização dos envelopes de corrente através de um 

algoritmo de suavização denominado Robust Extreme Envelope Average (REEA). Os 

envelopes foram obtidos por meio de duas técnicas de demodulação: Transformada de Hilbert 

e Empirical Demodulation (ED). Os resultados obtidos mostraram que a análise espectral do 

resíduo de envelopes é uma boa ferramenta para o diagnóstico de curto circuito incipiente, 

podendo até mesmo ser utilizada em um sistema de monitoramento online. 

Palavras-chave: Envelope, curto circuito, estator, suavização de sinais, resíduos. 
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Abstract 

 

 

The increase in the applicability of electric induction motors in the industrial environment is 

due, in large part, to the great advances obtained in the last years in the development of these 

machines, which have made them more efficient and robust. However, despite this robustness, 

they are machines that are subject to several types of failures that compromise its operation 

and the integrity of its components. Thus, strategies for maintenance and use of fault diagnosis 

techniques are essential to avoid unscheduled outages and ensure the continuity of production 

processes. Among the most common faults in induction motors, those occurring in the stator 

correspond to the second most frequent occurrence. It is a type of fault whose evolution from 

an early stage to more severe conditions are relatively rapid. For its detection, the analysis 

through spectra obtained by the Fast Fourier Transform of the temporal signals of current has 

been widely used. Although it allows changes in the frequencies associated with the defect to 

be observed, it is not very effective in diagnosing an incipient failure. In this work a spectral 

analysis of the envelope’s residue of an induction motor current was performed to diagnose 

short circuit defects between initial turns. The residuals were extracted after the softening of 

the envelopes of current through a smoothing algorithm called Robust Extreme Envelope 

Average (REEA). The envelopes were obtained by means of two demodulation techniques: 

Hilbert Transform and Empirical Demodulation (ED). The results showed that the spectral 

analysis of the envelopes residue is a good tool for the diagnosis of incipient short circuit, and 

can even be used in an online monitoring system. 

Keywords: Envelope, short circuit, stator, signal smoothing, residue. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

 

1 Introdução 

Ao longo de mais de um século foram desenvolvidas máquinas destinadas a produção 

de movimento mecânico a partir da eletricidade, produzidas para as mais diversas finalidades, 

exigindo torque, controle de velocidade e robustez. Essas máquinas são, basicamente, 

divididas em dois tipos: as de corrente contínua (motores CC) e as de corrente alternada 

(motores CA), sendo estas últimas subdivididas em síncronas e assíncronas. 

Cada tipo de tecnologia possui suas particularidades e aplicações específicas. Os 

motores CC, por exemplo, que dispõem de uma ampla faixa de velocidades, com ajuste fino, 

são utilizados em indústrias de papel e celulose, têxteis, em tornos, entre outros. Já os 

motores CA síncronos, devido as suas características de controle do fator de potência, são 

comumente utilizados no setor de produção de energia como geradores ou compensadores 

de energia reativa. 

Os motores assíncronos ou de indução, por sua vez, possuem uma diversidade de 

aplicações devido a uma série de fatores como o baixo custo de aquisição e manutenção, 

elevada vida útil, ausência de contatos elétricos entre o circuito do rotor e do estator, menor 

dimensão quando comparado a outros tipos de motores de mesma potência, além da 

possibilidade de acionamento com conversores de frequência, que os viabilizam em 

aplicações de velocidade variáveis (Souza et al., 2018).  

Nesse contexto, os motores de indução do tipo gaiola de esquilo representam 

aproximadamente 85% dos motores instalados nas indústrias (Abd-el-Malek, 2017), sendo  

responsáveis por quase 40% do consumo de energia elétrica no Brasil (EPE, 2018). Ainda no 

meio industrial, onde atualmente as máquinas funcionam diuturnamente e, muitas vezes, em 

ambientes hostis, a exposição dos motores à estresses térmicos, elétricos e mecânicos pode 

ocasionar falhas e perda de produção. Isso tem chamado a atenção de profissionais da área 

de manutenção que buscam meios de maximizar a disponibilidade dos equipamentos em suas 

condições originais ou, pelo menos, em condições necessárias para operação (Baldissarelli, 

2019). 

As diferentes abordagens de manutenção têm como objetivo evitar o impacto financeiro 

causado por paradas não programadas e minimizar os custos de reparo das máquinas. 

Conforme Obeid (2017), as estratégias de manutenção são divididas em: manutenção 

corretiva, manutenção preventiva e manutenção preditiva. A manutenção corretiva é realizada 
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após a detecção de uma falha e destina-se a corrigir e restaurar as máquinas para que 

retornem as condições de funcionamento normal. A manutenção preventiva é realizada em 

intervalos especificados ou indefinidos, e visa reduzir a probabilidade de falha das máquinas 

ou a degradação de seus componentes. Por último, a manutenção preditiva, destina-se a 

predizer as condições das máquinas através do acompanhamento de diversos parâmetros. 

Seu princípio baseia-se no fato de que qualquer máquina ou equipamento exibe sinais que 

anunciam a falha. 

Para o processamento e interpretação desses sinais, várias técnicas foram desenvolvidas 

nos últimos anos. Elas se baseiam na extração de sinais de vibração (Lamim Filho, 2014; 

Delgado-Arredondo et al., 2017; Morales-Perez et al., 2018; Hernandez et al., 2019), de 

temperatura (Karmakar, 2016; Singh, 2016; Glowacz, 2017 ;Choudhary, 2019), de tensões e 

de correntes de estator (Gandhi, 2011; Frosini, 2016; Park, 2016; Wolkiewicz et al., 2016; 

Choudhary et al., 2018; Dehina, 2018). Dentre os parâmetros que podem ser monitorados, a 

análise das correntes do motor traz vantagens interessantes em relação a outras alternativas, 

tais como: possibilidade de monitoramento remoto da condição do motor;  uso de instrumentos 

de medição mais simples; baixo custo; e diversidade de falhas que modificam esses sinais 

(Martinez-Montes et al., 2018).  

Um método de monitoramento bastante utilizado é a Análise de Padrões da Corrente do 

Motor (MCSA – do inglês Motor Current Signature Analysis) (Sapena-Bano et al., 2015). Essa 

técnica se baseia na análise espectral da corrente do estator utilizando como ferramenta 

matemática a Transformada Rápida de Fourier (FFT – do inglês Fast Fourier Transform) e 

possibilita a identificação de padrões que correspondem a assimetrias ou falhas em motores 

de indução. Diversos autores propõem o uso dessa técnica para falhas em rolamentos (Blodt 

et al., 2008; Trajin, 2008; Saadaoui, 2011; Kompella, 2017; Martinez et al., 2018), barras 

quebradas e curto circuito (Shah, 2009; Zouzou et al., 2010; Sharifi, 2011; Puche-Panadero 

et atl., 2009; Wolkiewicz et al., 2016; Moreira et al., 2018). 

O curto circuito entre espiras do estator se caracteriza pela perda de rigidez dielétrica do 

isolamento do enrolamento. Sua evolução de uma falha inicial para condições mais severas 

varia de um terço de segundo a vários minutos, de acordo com o tipo de enrolamento da 

máquina (Neti, 2006). Nesse sentido, a detecção de um curto circuito em fase inicial 

envolvendo poucas espiras é de fundamental importância para a manutenção. 

O uso da MCSA para diagnosticar defeitos de curto circuito no estator de motores de 

indução foi bastante explorada em trabalhos como Stavrou, (2001) e Sharifi (2011), que 

analisaram padrões nas frequências relacionadas a passagem de ranhuras. Porém, os 

autores relataram dificuldades no diagnóstico de curto circuito entre um número pequeno de 

espiras. 
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Outros autores usaram a decomposição por transformada de Wavellet (Frosini, 2016; 

Siddiqui, 2016; Dehina, 2018) para detectar o curto circuito em estágio inicial por ser mais  

sensível  às modulações causadas sobre a corrente. A técnica permitiu detectar de forma 

clara, níveis de curto circuitos entre espiras de 5 e 10%. 

As modulações em amplitude causadas por curto circuito são também usadas para o 

diagnóstico de falhas via análise espectral de envelope (Singh, 2015; Karmakar, 2016; Batista 

et al., 2016), tendo em vista que estas modulações carregam informações referentes ao tipo 

de defeito presente nas máquinas. Essa técnica tem apresentado bons resultados para 

diferentes métodos de extração do envelope (Moreira et al., 2018).  

1.1 Relevância 

Identificar defeitos em motores de indução, sobretudo nos enrolamentos do estator, não 

é uma tarefa trivial uma vez que as componentes de frequência que indicam um possível 

defeito são também excitadas nos sinais de corrente quando motores operam sobre 

condições de desequilíbrio entre fases. Um método bastante explorado para diagnóstica o 

curto circuito consiste na análise dos envelopes de corrente, uma vez que as modulações 

presentes nesses sinais possuem as frequências relacionadas ao tipo de falha. Entretanto, a 

análise de envelope não é suficiente para detectar o defeito em estágio inicial devido as 

frequências serem pouco excitadas nessa condição.  

O processo de suavização de sinais atenua (e/ou elimina) as amplitudes das 

componentes em frequências mais altas, geralmente associadas ao ruído. O resíduo, 

portanto, obtido pela diferença entre o envelope original e o suavizado, contém as 

componentes mais oscilatórias, que, para as aplicações desse trabalho, são onde estão as 

informações em frequência requeridas para a identificação da falha. Baseado nesse princípio, 

o presente trabalho propõe o uso dos resíduos do envelope de corrente para detectar defeitos 

incipientes de curto circuito entre espiras do estator de motores de indução trifásicos. Os 

envelopes são suavizados utilizando a técnica Robust Extreme Envelope Average (REEA) 

para posterior análise espectral via Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Identificar o defeito de curto circuito entre espiras em estágio incipiente, no motor de 

indução trifásico. Por meio do tratamento dos sinais de corrente do estator, obter padrões que 

apontem para uma evolução do defeito. 
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1.2.2 Objetivo específico 

Analisar os resíduos contidos nas modulações características do defeito de curto circuito 

entre espiras do estator de motores de indução. A metodologia proposta consiste em obter o 

resíduo do envelope dos sinais de corrente utilizando a técnica Robust Extreme Envelope 

Average (REEA). O resíduo é formado pelas oscilações de maior amplitude do envelope. Este 

sinal contém as informações de falha e é analisado usando a FFT. 

1.3 Organização do Trabalho 

Este trabalho se divide nos seguintes capítulos. No presente capítulo foi apresentada uma 

introdução ao assunto a ser abordado, a relevância do estudo e os objetivos. Em seguida é 

apresentada a fundamentação teórica com informações sobre avarias em motores elétricos, 

as técnicas utilizadas na literatura para diagnosticar a falha de curto circuito, técnicas de 

extração de envelope e suavização de sinais. No capítulo 3 é feita a descrição da metodologia 

proposta, caracterizando a bancada de testes e as condições sobre as quais os ensaios foram 

realizados. No capítulo 4 são mostrados os resultados para as diferentes técnicas de 

suavização. Por fim, no capítulo 5 tem-se as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  
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CAPÍTULO 2 

Fundamentação Teórica 

2 Fundamentação Teórica 

2.1 Motores de indução trifásicos 

Um dos pilares do aumento de produtividade vivido pelas empresas durante a segunda 

revolução industrial, no final do século XIX, se deve a concepção do motor de indução trifásico 

(MIT). Ao longo de 131 anos, esse equipamento ganhou diversas aplicações, se tornando 

uma das ferramentas fundamentais no processo produtivo e representando, como já 

mencionado anteriormente,  mais de 90% das máquinas utilizadas em processos industriais 

(Silva, 2015; Souza, 2018).  

Estes motores são compostos basicamente de duas partes, sendo uma delas fixa e outra 

girante, chamadas de estator e rotor, respectivamente. O estator é responsável por receber a 

alimentação elétrica e, a partir de um conjunto de bobinas, criar um campo magnético girante. 

Este, por sua vez, induz a circulação de uma corrente elétrica pelo rotor que também gera um 

campo magnético. A sua interação com o campo magnético gerado pelo estator faz com que 

ocorra a transformação de energia elétrica em energia mecânica, provocando o movimento 

circular do eixo do equipamento (Chapman, 2013). A Figura 2.1 ilustra os principais 

componentes de um motor de indução trifásico. 

 

Figura 2.1 - Componentes do motor de indução trifásico. Retirado de Souza (2018). 
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Os componentes indicados na Figura 1 são: 

1 – Enrolamento do Estator. 

2 – Carcaça. 

3 – Núcleo do estator. 

4 – Rolamentos. 

5 – Caixa de ligação. 

6 – Eixo. 

7 – Sistema de ventilação. 

8 – Anéis de curto-circuito. 

9 – Núcleo do rotor. 

 

A grande aplicação desses motores de indução nas indústrias exige cuidados em termos 

de utilização e manutenção, pois qualquer tipo de falha ou interrupção pode acarretar em 

perdas financeiras. Estudos demostram que as duas maiores ocorrências de falhas estão 

relacionadas aos rolamentos do rotor e aos enrolamentos do estator (Anil, 2018). As avarias 

relacionadas aos enrolamentos do estator serão explanadas a seguir.  

2.2 Avarias em motores elétricos 

 
As máquinas elétricas, durante seu funcionamento, estão sujeitas à operação em 

ambientes e condições geralmente hostis, que resultam em uma degradação mais acelerada 

de seus componentes. Em consequência da degradação, diversos tipos de falhas ou defeitos 

podem manifestar-se, comprometendo o desempenho e a operação dos motores. Essas 

avarias podem ser classificadas nas seguintes categorias (Karmakar et al., 2016): 

• Falhas elétricas: tensões ou correntes de alimentação desequilibradas, subtensões ou 

sobretensões, sobrecorrentes, reversão de fases, falta à terra, sobrecarga, falha de 

curto circuito do estator, entre outras. 

• Falhas mecânicas: barras quebradas do rotor, desbalanceamento, desalinhamento, 

excentricidade do entreferro, danos no mancal, falhas no rotor. 

• Falhas relacionadas ao ambiente: temperatura ambiente, umidade externa e vibrações 

devido à fatores externos podem afetar o desempenho dos motores.  

Como aponta a literatura (El Bouchikhi, 2015; Anil, 2018), a segunda maior ocorrência de 

falhas nos motores está relacionada ao estator, onde originam-se problemas de isolamento 

nos enrolamentos que geram correntes e tensões desequilibradas, reduzem o torque e a 
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eficiência do motor, além de provocarem superaquecimento e vibrações excessivas. A Figura 

2.2 relaciona o percentual de ocorrência de falhas em motores de indução. 

 

Figura 2.2 - Distribuição de falhas em MIT. Modificada de Anil Kumar (2018). 

Se uma falha causar uma parada não programada de um equipamento, o reparo em 

caráter corretivo normalmente se apresenta como uma alternativa mais cara e difícil, 

sobretudo na ausência de peças de reposição imediata. Portanto, técnicas que permitam o 

monitoramento de equipamentos para a detecção precoce de falhas foram desenvolvidas para 

garantir a produtividade e minimizar paradas não programadas. Algumas dessas técnicas são 

abordadas no tópico a seguir. 

2.3 Detecção de defeitos nos enrolamentos do estator 

Conforme Faiz et al. (2010), mais de 80% das falhas em motores elétricos levam a 

excentricidade. Dessa forma, a detecção de assimetrias do rotor e do estator é muito 

importante, visto que essas aumentam o conteúdo harmônico da corrente do estator, causam 

variações de torque e temperatura. Assim, o estudo dos sinais de vibração, temperatura, 

tensões e correntes, podem ser usados para diagnosticar falhas em motores. 

Métodos baseados em vibrações e temperatura são usados ao longo de muitos anos para 

o diagnóstico de falhas de excentricidade. Entretanto, parâmetros elétricos como sinal de 

corrente de estator são mais convenientes para o diagnóstico de falhas. Isso devido a 

sensibilidade deste sinal às particularidades de cada tipo de falha, além da possibilidade de 

utilização de métodos de aquisição não invasivos. 

Nandi (2002) e Sharifi (2011) usaram uma técnica tradicional que consiste na  

identificação de padrões nas frequências de passagem de ranhuras por meio da análise 

espectral dos sinais de tensão e corrente. Nandi (2002) analisou o 21º harmônico (1260 Hz) 

de sinais de tensão para 1,5%, 5% e 6% de curto circuito entre espiras. Por outro lado Sharifi 

(2011) observou mudanças de magnitude no 13º e 15º harmônicos (780 Hz e 900 Hz 

41%

37%

10%

12%

Rolamentos

Estator

Rotor

Outros
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respectivamente) de corrente para 3% e 4% de curto entre espiras. Este auto relata que curto 

circuitos inferiores a 3% podem não ser detectados devido a compensarem as assimetrias 

intrínsecas do processo de fabricação do motor. 

Baccarini (2005) propôs um modelo de falha de curto circuito entre espiras em que o 

diagnóstico é feito por meio da impedância de sequência negativa. Para isso, foi necessário 

monitorar as tensões e correntes nas três fases do motor. 

Frosini (2016) aplicou a transformada de Wavelet para diagnosticar as condições de 5% 

e 10% de curto circuito entre espiras. O autor relatou a necessidade de amostrar os sinais a 

uma frequência de 20 kHz e tempo de aquisição de 26 segundos. 

A análise do envelope de fluxo magnético e vibração foi abordada em Batista et al. (2016), 

onde os autores propuseram uma ferramenta alternativa para a demodulação de sinais 

denominada Empirical Demodulation (ED), que foi validada para detectar as condições de 

desequilíbrio de fase e curto circuito entre espiras. 

2.4 Defeitos no estator 

Os defeitos nos enrolamentos do estator de uma máquina podem se manifestar de 

diferentes formas (Karmakar et al., 2016), como: falha de circuito aberto, curto circuito entre 

espiras, curto circuito entre bobinas, curto circuito fase-terra e curto circuito entre fases. Na 

Figura 2.3 tem-se os defeitos típicos presentes no estator de MIT’s. A seguir, tem-se as causas 

e os efeitos das falhas nos enrolamentos do estator:  

• Estresses mecânicos: estão associadas as forças centrífugas, esforços 

eletrodinâmicos durante a partida do motor e a vibração mecânica que venha a 

comprometer o isolamento. Durante a partida do motor, as altas correntes que circulam 

no estator e rotor, geram forças de atração e repulsão entre os condutores que podem 

fragilizar as fixações, acarretando curto circuitos, ou abrasão de materiais entre o rotor 

e o núcleo do estator. O rotor pode atingir o estator devido ao desalinhamento do rotor, 

à deflexão do eixo ou devido a falha do rolamento. O impacto do rotor sobre o estator 

fará com que as chapas laminadas do estator sejam danificadas. 

• Estresses elétricos: são devidos principalmente aos transitórios da tensão de 

alimentação. Este transiente surge devido a diferentes falhas do sistema de 

alimentação como falta fase-terra, fase-fase ou trifásica, descargas atmosféricas, 

abertura ou fechamento de disjuntores, ou, ainda, devido a acionamentos de 

frequência variável. Essa tensão transiente reduz a vida útil dos enrolamentos do 

estator, pode causar curto entre espiras ou fuga para terra. 
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• Estresses térmicos: ocorre devido à sobrecarga, temperatura ambiente elevada, 

ventilação obstruída, tensões de alimentação desequilibradas, etc. 

• Fatores ambientais: estão relacionados a ambientes muito quentes, muito frios ou 

úmidos. A presença de sujeita pode contaminar o isolamento dos enrolamentos do 

estator e/ou, também, reduzir a dissipação de calor do motor, resultando em redução 

da eficácia do isolamento. Deve existir um fluxo de ar livre no ambiente onde o motor 

opera para que se evite que o calor gerado no rotor e no estator aumente a 

temperatura dos enrolamentos e, assim, reduza a vida útil do isolamento. 

Na Figura 2.4 está representado um diagrama equivalente do fechamento em triangulo 

de um motor de indução com um defeito entre espiras na Fase A. O curto circuito é modelado 

por uma resistência de curto circuito 𝑟𝑓 cujo valor depende da gravidade do defeito. 

Com a presença do defeito uma corrente de curto circuito 𝑖𝑓 flui no resistor 𝑟𝑓. Essa 

corrente cria um fluxo que se opõe ao produzido pelo componente direto da corrente do estator 

e pelo fluxo do rotor. Quando o valor de 𝑟𝑓 diminui, a corrente assume valores elevados que 

podem ser prejudiciais para a máquina (Obeid, 2017). 

 

Figura 2.3 - Defeitos típicos do estator em MIT’s. Curto circuito (a) entre espiras da mesma fase, (b) entre 

enrolamentos, (c) entre o enrolamento e as extremidades das ranhuras, (d) entre o enrolamento e o meio das 

ranhuras, (e) nos condutores e (f) entre fases. Retirado de Karmakar (2016). 
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Figura 2.4 - Representação de uma falha de isolamento entre espiras do estator. Modificado de Park (2016). 

Falhas em motores de indução provocam modulações nas correntes do estator, alterando 

a magnitude, a frequência ou a fase do sinal, de acordo com o tipo de falha. Uma falha de 

curto circuito entre espiras no estator não produz nenhuma nova frequência no espectro da 

corrente, mas excita algumas componentes harmônicas já existentes (Cira et al., 2016). 

Conforme Gandhi (2011), as frequências relacionadas a falhas nos enrolamentos do 

estator são calculadas pela Equação 1. 

 𝑓𝑐𝑐 = 𝑓 {
𝑚

𝑝
(1 − 𝑠) ± 𝑘} (1) 

Sendo: 

𝑓𝑐𝑐 - Frequência que caracteriza falhas nos enrolamentos (Hz); 

𝑓 - Frequência da rede de alimentação (Hz); 

s - Escorregamento; 

𝑝 - Número de pares de polos; 

𝑚 = 1, 2, 3.... 

𝑘 = 1, 3, 5..... 

Conforme, Thomson (2001) para motores de 2 e 4 polos, as componentes de corrente, 

que devem ser analisadas para o diagnóstico de defeitos nos enrolamentos do estator, são 

obtidas fazendo 𝑘 = 1 e 𝑛 = 3, 𝑘 = 1 e 𝑛 = 5 na Equação 1. Considerando o escorregamento 

igual a zero, as possíveis frequências excitadas pelo defeito de curto circuito são mostradas 

na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1- Frequências relacionadas ao defeito de curto circuito. 

Frequências (Hz) 

30 60 90 120 150 180 

210 240 270 300 330 360 
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2.5 Frequências de passagem de ranhuras 

Esse método consiste em observar mudanças nas frequências de passagem de ranhuras 

que indiquem o curto entre espiras do estator. As frequências associadas as ranhuras do 

estator e barras do rotor são obtidas pela Equação 2. 

 
𝐹𝑃𝑟 = (𝑘

𝑁𝑟

𝑃
(1 − 𝑆) ± 1) 𝐹𝑆 

(2) 

Sendo 𝑃 é número de pares de polos, 𝑁𝑟 o número de barras do rotor ou ranhuras do 

estator e 𝑘 é um número inteiro (Nandi, 2002). 

Uma dificuldade relatada na literatura (Baccarini, 2005; Lamim Filho, 2007) sobre o 

diagnóstico de defeitos de curto circuito, diz respeito ao fato das componentes de frequências 

excitadas pelo curto circuito, serem também excitadas pelo desequilíbrio de fase, tornando. 

2.6 Análise de envelope 

A modulação em amplitude é uma das formas mais antigas de modulação em sistemas 

de comunicação analógica. Na área de diagnóstico de falhas em motores, muitas pesquisas 

fazem uso do efeito de modulação para detecção de defeitos. 

Um sinal modulado em amplitude consiste na mistura de duas ondas: uma moduladora e 

uma portadora. Este processo no domínio do tempo é mostrado na Figura 2.5 (a), sendo que 

os níveis máximo e mínimo do sinal modulado são 1 + 𝑀 e 1 − 𝑀, respectivamente. Como 

pode ser visto na Equação 3, o processo de modulação cria componentes de frequência 

distintas localizadas em 𝑓𝑐 (frequência portadora) e bandas laterais superiores e inferiores 𝑓𝑐 ±

𝑓𝑚 (frequências moduladoras) em torno da portadora (Figura 2.5 (b)). Conforme a frequência 

da onda moduladora aumenta, as bandas laterais afastam-se da portadora (Ruppert et al., 

2017). 

 

 𝑦𝑚(𝑡)𝑦𝑐(𝑡) = sin(𝜔𝑐𝑡) +
𝑀

2
cos[(𝜔𝑐 − 𝜔𝑚)𝑡 + ∅] −

𝑀

2
cos[(𝜔𝑐 + 𝜔𝑚)𝑡 + ∅] , (3) 

Sendo que y𝑐(t) é a onda portadora, y𝑚(t) é a onda moduladora, 𝜔𝑐 e 𝜔𝑚 são as frequências 

das ondas portadora e moduladora, respectivamente, 𝑀 é o índice de modulação dado pela 

razão entre as amplitudes do sinal modulador pelo sinal portador. 



12 

 

 

 

Figura 2.5 - (a) Sinal modulado no tempo com onda portadora 𝑓𝑐 = 60 𝐻𝑧 e moduladora  𝑓𝑐 = 4 𝐻𝑧 e (b) 

espectro do sinal. 

Em motores elétricos as modulações em sinais de tensão, corrente, fluxo e vibração, 

ocorrem naturalmente quando há um defeito na máquina. Esses sinais modulantes são 

também conhecidos como envelopes e contém informações de falha. O processo de 

demodulação de sinais, consiste na extração do envelope 𝑦𝑚(𝑡) e pode ser realizado por meio 

da aplicação de diversas ferramentas de processamento de sinais. A seguir são apresentadas 

as duas técnicas de demodulação que foram utilizadas na análise de curto circuito neste 

trabalho. 

 

2.6.1 Transformada de Hilbert 

A Transformada de Hilbert (HT) é uma técnica de análise de sinais bem conhecida e 

amplamente usada em diferentes campos científicos como transmissão de sinais, 

processamento de dados geofísicos e detecção de falhas em motores de indução (Moreira et 

al., 2018). 

A transformada de Hilbert de um sinal modulado qualquer, representado por x(t), é 

definida pela Equação 4 em que 𝜏 é um constante de tempo (Diniz, 2014). 

 


+

− −



d

t

tx
=txH

)(1
)]([  

(4) 

Pode-se criar um sinal analítico z(t) com parte real e imaginária, sendo a parte real o 

próprio sinal e a parte imaginária a Transformada de Hilbert deste sinal. Na forma polar o sinal 

analítico é definido pela Equação 5. 

 )()()( tjetAtz =  (5) 

(a) (b) 

𝑓𝑐 − 𝑓𝑚 𝑓𝑐 + 𝑓𝑚 

𝑓𝑐 
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sendo A(t) a amplitude e θ(t) a fase instantânea do sinal analítico. O envelope de z(t), ou 

sequência de tempo moduladora, é definido como o módulo do sinal analítico. 

2.6.2 Algoritmo ED 

A demodulação empírica, apresentada em Batista et al. (2016), baseia-se na obtenção 

dos extremos locais de uma sequência de tempo modulada e posterior interpolação de 

máximos e mínimos para a construção do envelope. Os passos para a formulação do 

algoritmo são mostrados a seguir: 

Passo 1 - Remover o nível CC de x. 

Passo 2 - Construir a sequência incompleta �̂�𝐸𝐷 e 𝒕𝐸𝐷 como: 

�̂�𝐸𝐷  =  {} 𝑒 𝒕𝐸𝐷  =  {} 

para 𝑛 =  1, 2, . . . , 𝑁 −  2 

se 𝑥[𝑛 +  1]  ≥  𝑥[𝑛] 𝑒 𝑥[𝑛 +  1]  ≥  𝑥[𝑛 +  2] e 𝑥[𝑛 +  1]  ≥  0 

então 𝑥[𝑛 +  1] é um máximo local, �̂�𝐸𝐷  =  {�̂�𝐸𝐷 𝑥[𝑛 +  1]}, 

e 𝒕𝐸𝐷  =  {𝒕𝐸𝐷 𝑡[𝑛 +  1]} 

se não se 𝑥[𝑛 +  1]  ≤  𝑥[𝑛] 𝑒 𝑥[𝑛 +  1]  ≤  𝑥[𝑛 +  2] e 𝑥[𝑛 +  1]  ≤  0 

então 𝑥[𝑛 +  1] é um mínimo local, �̂�𝐸𝐷 = {�̂�𝐸𝐷 –  𝑥[𝑛 +  1]}, e  𝒕𝐸𝐷  =  { 𝒕𝐸𝐷 𝑡[𝑛 +  1]} 

Atualiza-se as sequências  �̂�𝐸𝐷 e 𝒕𝐸𝐷: 

�̂�𝐸𝐷  =  {x̂𝐸𝐷[1] x̂𝐸𝐷[2] �̂�𝐸𝐷x̂𝐸𝐷[𝑒𝑛𝑑 −  1]x̂𝐸𝐷[𝑒𝑛𝑑]} 

𝒕𝐸𝐷 =  {(𝑡[1] −  (𝑡𝐸𝐷[2] −  𝑡[1]))(𝑡[1] −  (𝑡𝐸𝐷[1]  −  𝑡[1])) 𝒕𝐸𝐷 . . . 

. . . (𝑡[𝑒𝑛𝑑]  + (𝑡[𝑒𝑛𝑑]  −  𝑡𝐸𝐷[𝑒𝑛𝑑])) 

(𝑡[𝑒𝑛𝑑]  +  (𝑡[𝑒𝑛𝑑]  − 𝑡𝐸𝐷[𝑒𝑛𝑑 −  1]))} 

Passo 3 - Interpola-se as amplitudes �̂�𝐸𝐷[𝑖] posicionando na sua posição temporal 𝑡𝐸𝐷[𝑖] (𝑖 =

1,2, … , 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛ℎ𝑜(�̂�𝐸𝐷)) e obtêm-se a sequencia x̃𝐸𝐷 com cada amplitude x̃𝐸𝐷[𝑗] na posição de 

tempo 𝑡[𝑗] (𝑖 = 1,2, … , 𝑁). 

Passo 4 - Encontra-se o envelope modulador empírico �̂�𝐸𝐷: 𝐱𝐸𝐷 = |�̃�𝐸𝐷| 

A HT é um operador matemático mais sensível à múltiplas modulações. A ED é um 

algoritmo empírico, em que se constrói o envelope a partir da identificação de extremos locais. 

A diferença entre os envelopes é ilustrada na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 - Envelopes de um sinal periódico para diferentes técnicas de demodulação de sinais. 

2.7 Suavização de sinais 

A presença de ruídos e dados espúrios (outliers) são inerentes em vários processos de 

medição. Seus efeitos podem ser atenuados por meio de filtros ou métodos de suavização 

durante o processamento dos dados medidos.  

Um dos métodos mais simples e comuns de suavização é a média móvel. Técnicas 

bastante populares como os Métodos de Regressão Local e o método Savitzky-Golay são 

abordadas em trabalhos (Eduardo, 2000; Isnanto, 2011; Grubic, 2013; Cleveland, 2015) 

visando reduzir a influência de ruídos em sinais analíticos além do aprimoramento de imagens 

(Priyakanth, 2013). No entanto, não existem trabalhos na literatura que façam uso destes 

filtros para identificação de componentes de frequência relacionadas a falhas em máquinas 

elétricas. Alguns métodos de suavização utilizados neste trabalho para efeitos comparativos 

são apresentados no Apêndice A. 

2.7 Algoritmo REEA 

A técnica REEA pode ser entendida como um processo de filtragem, onde os níveis de 

ruído que representam frequências mais altas, são gradualmente eliminados em cada etapa 

do processo por meio de médias sucessivas (Batista, 2013). Este processo é iterativo e 

envolve basicamente os seguintes passos: 

𝑁 = 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ (𝑥) 

∆(𝑛) = ∆𝑛= 𝑥[𝑡𝑛 + 1] − 𝑥[𝑡𝑛], 𝑛 = 1,2, … , 𝑁 − 1 

𝑖 = 1,2, … , 𝑁 − 2 

𝐼𝐹 (∆𝑖 > 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1< 0), 𝑇𝐻𝐴𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 " 𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 
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𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (∆𝑖 < 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1 > 0), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (∆𝑖 > 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1 > 0)  𝐴𝑁𝐷 (|∆𝑖| > |∆𝑖+1|), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (∆𝑖 > 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1 > 0)  𝐴𝑁𝐷 (|∆𝑖| < |∆𝑖+1|), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (∆𝑖 < 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1 < 0)  𝐴𝑁𝐷 (|∆𝑖| < |∆𝑖+1|), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (∆𝑖 < 0 𝐴𝑁𝐷 ∆𝑖+1 < 0)  𝐴𝑁𝐷 (|∆𝑖| > |∆𝑖+1|), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]  𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹(∆𝑖 =  ∆𝑖+1 ), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑖+1]   𝑖𝑠 "𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 𝑎𝑛𝑑 "𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

E nos pontos finais, tem-se: 

𝐼𝐹 (𝑥[𝑡1] > 𝑥[𝑡2]), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡1]  𝑖𝑠 " 𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 (𝑥[𝑡1] < 𝑥[𝑡2]), 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡1]  𝑖𝑠 " 𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐼𝐹 [𝑥[𝑡𝑁] > 𝑥[𝑡𝑁−1 ]], 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑁]  𝑖𝑠 " 𝑎 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚" 

𝐸𝐿𝑆𝐸 𝐼𝐹 [𝑥[𝑡𝑁] < 𝑥[𝑡𝑁−1]], 𝑇𝐻𝐸𝑁 𝑥[𝑡𝑁]  𝑖𝑠 " 𝑎 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚" 

O método de extração dos pontos de oscilações que são considerados como os extremos 

locais, máximos e mínimos, é sensível às curvaturas (ondas) ao longo sinal, até mesmo em 

regiões de pequenas oscilações. 

Cada técnica de suavização tem suas particularidades quanto ao método, parâmetros de 

ajuste e a sensibilidade à pontos atípicos. No entanto, todas podem ser usadas de maneira 

recursiva, afim de eliminar e/ou atenuar uma quantidade maior de ruído, suavizar mais os 

sinais, ou mitigar a influência de outliers. 

Com a REEA, espera-se obter os resíduos dos envelopes dos sinais de corrente por meio 

da subtração do envelope original (não suavizado) com a sua respectiva versão suavizada. 
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CAPÍTULO 3 

Metodologia 
 

3 Metodologia 

3.1 Bancada de testes 

Os ensaios experimentais foram realizados na bancada de testes (Figura 3.1) disponível 

no Laboratório de Máquinas Elétricas e Transformadores (LAMET) da Universidade Federal 

de São João del-Rei (UFSJ). A bancada é composta por um motor de indução trifásico [1] 

WEG 3 CV, 220 V, 60 Hz, 4 polos, 36 ranhuras e velocidade nominal de 1735 rpm. O motor 

em questão está acoplado a um gerador CC [2] ligado a um banco de resistores [3] que, em 

conjunto, funcionam como um sistema de carga para o motor de indução. Entre o motor de 

indução e o gerador está inserido um transdutor de torque [4] para garantir uma aquisição de 

dados padronizada. 

Os sinais de corrente foram coletados com o alicate amperímetro (A622 AC/DC - 100 Hz 

Tectronix) ligado a uma placa de aquisição NI PCI- 4461 da National Instruments [5]. A placa 

possui duas entradas analógicas simultâneas de 24-bits (taxa de amostragem máxima de 80 

kHz) e duas saídas analógicas simultâneas de 24-bits (taxa de amostra-gem de 204,8 kS/s) 

com faixa de entrada de ±316 mV até 42,4 V, dispondo também de um filtro anti-aliasing até 

92 kHz. 

 

Figura 3.1 - Bancada de testes do laboratório de Máquinas Elétricas e Transformadores. Modificado de 

Zaparoli (2018). 

2 

3 

1 

4 

5 

6 
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O motor foi rebobinado extraindo-se derivações espaçadas de três espiras em três 

enrolamentos distintos. As condições de curto circuito entre espiras foram obtidas por meio 

de curtos circuitos inseridos externamente entre as derivações de espiras na caixa de ligação 

[6]. O diagrama dos enrolamentos do estator é mostrado na Figura 3.2. O arranjo dos 

enrolamentos é do tipo concêntrico, contendo três passos em cada grupo de bobinas. As 

derivações das espiras para simular a condição de curto circuito, foram feitas nos passos P8, 

P10 e P12 indicados na figura. 

 

 
Figura 3.2 - Diagrama dos enrolamentos do motor de indução. 

3.2 Condicionamento e aquisição de dados 

Para a metodologia proposta, apenas o sinal de uma fase (definida arbitrariamente) foi 

monitorado. Os dados foram amostrados a uma frequência de 25,6 kHz durante um tempo de 

aquisição de 2,56 segundos, utilizando um filtro anti-aliasing de 12,5 kHz. As condições de 

operação simuladas consistem na partida do motor com carga nominal sem defeito, com 3, 6 

e 9 espiras em curto, que correspondem a valores percentuais de 1,5%, 3% e 4,5%, 

respectivamente. Foram coletados 32 dados para cada condição, totalizando um bando de 

dados com 128 sinais. 

3.3  Metodologia para detecção de falhas 

Os passos necessários para implementar a metodologia proposta são mostrados na 

Figura 3.3. O sinal de corrente (𝑥) é coletado e o envelope (𝑥𝑒) é obtido aplicando a TH e a 

ED. A REEA é aplicada ao envelope gerando um novo envelope suavizado (𝑥𝑒𝑠). O resíduo 

(𝑥𝑟) é obtido por meio da subtração entre o envelope original e o envelope suavizado. 

Finalmente é aplicada FFT sobre o resíduo e são observadas as magnitudes das 

componentes de frequência. 
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Figura 3.3 - Fluxograma do algoritmo para detecção de curto circuito entre espiras. Modificado de Zaparoli 
(2018).  



 

 

18 

 

CAPÍTULO 4 

Resultados 
 

4 Resultados 

O desempenho do método proposto no presente trabalho foi comparado com a técnica 

tradicional utilizada por Sharifi (2011) e a análise espectral de envelope. 

Cada técnica de análise espectral resulta em um espectro diferente. Por esta razão, para 

comparar as componentes de frequências em termos da diferença de magnitude, todos os 

resultados apresentados a seguir foram normalizados em relação à média da magnitude da 

componente de 240 Hz para a condição sem defeito conforme a Equação 6. 

 
𝑋[𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎] =

1

𝑋𝑚𝑒𝑑[𝐹240]
𝑋[𝐹] (6) 

Sendo 𝑋[𝐹𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎] o vetor de frequências normalizado, 𝑋𝑚𝑒𝑑[𝐹240] é a magnitude 

média da componente de 240 Hz sem defeito 𝑋[𝐹] é o vetor de frequências. 

4.1 Análise das frequências de passagem de ranhuras  

Tendo em vista a frequência de alimentação de 60 Hz, o escorregamento de 0,027 e 

tomando 𝑘 = 1, as frequências a serem observadas são mostradas na Tabela 4.1. Foi 

aplicado um filtro passa faixa (500 - 2500 Hz) ao sinal de corrente e observadas as 

componentes de frequência. Nas Figuras 4.1 e 4.2, tem-se respectivamente, a média dos 

espectros dos sinais de corrente para frequências de barras do rotor e ranhuras do estator. 

 

Tabela 4.1 – Frequências relacionadas ao defeito de curto circuito. 

Nr Frequências (Hz) 

Barras do rotor 756,6 ± 5 873 ± 5 

Ranhuras do estator 989,4 ± 5 1115,8 ± 5 
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Figura 4.1 - Espectro dos sinais de corrente para as frequências de barras do rotor. 

 

 
Figura 4.2 - Espectro dos sinais de corrente para as frequências de passagem de ranhuras do estator. 

Nota-se que com o método tradicional só é possível diagnosticar as condições de curto 

circuito incipientes nos espectros dos sinais para as frequências de barras. Ainda assim, a 

condição de operação sem defeito pode ser confundida com a condição de curto entre 3 

espiras. Em seu trabalho Nandi (2002) concluiu que a assimetria inerente da máquina pode 

ser compensada com um pequeno número de espiras em curto, justificando a dificuldade em 

detectar curto entre poucas espiras. 
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4.2 Análise espectral dos envelopes de corrente 

Esse método tem por finalidade, analisar as frequências características de curto circuito 

por meio do envelope de corrente do estator. Na Figura 4.3 tem-se a média de todos os 

espectros dos envelopes de corrente. Nota-se que não é possível identificar a condição de 

curto circuito entre espiras. 

 

 
Figura 4.3 - Espectro dos envelopes de corrente obtidos pela transformada de Hilbert. 

4.3 Detecção de curto circuito com resíduos do envelope de Hilbert 

Na Figura 4.4, tem-se os envelopes e os envelopes suavizados com o algoritmo REEA, 

para as condições sem defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto. Nota-se pouca diferença entre 

os envelopes suavizados. Na Figura 4.5 tem-se um resíduo no domínio do tempo, obtido a 

partir do envelope de Hilbert. O espectro de todos os resíduos extraído a partir do envelope 

da transformada de Hilbert é mostrado na Figura 4.6. 
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Figura 4.4 - Envelope de Hilbert e envelope suavizado pelo algoritmo REEA dos sinais (a) sem defeito, (b) com 3 

espiras em curto, (c) com 6 espiras em curto e (d) com 9 espiras em curto circuito. 

 
Figura 4.5 - Resíduo obtido a partir do envelope de Hilbert. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 4.6 - Espectro dos 128 resíduos dos envelopes de Hilbert para as condições e operação sem defeito, com 
3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 

 

A partir da Figura 4.6 nota-se uma tendência de aumento na magnitude das componentes 

de frequência 120 Hz, 240 Hz e 360 Hz. No entanto, uma única amostra de cada condição 

poderia não apresentar essa mesma evolução, dado que a diferença entre as magnitudes é 

pequena. Com isso, a média de todos os espectros é mostrada na Figura 4.7. Na Tabela 4.2 

tem-se a média e desvio padrão da magnitude das frequências 120 e 240 Hz para cada 

condição de operação. 

 

Figura 4.7 - Espectro médio de 32 resíduos dos envelopes de Hilbert para as condições de operação sem 
defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 
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Figura 4.8 - Gráfico de barras da média e desvio padrão da magnitude das frequências 120 e 240 Hz. 

Percebe-se claramente uma tendência do aumento da magnitude em ambas frequências 

120 Hz e 240 Hz, conforme o curto circuito evolui para um número maior de espiras.   

Tabela 4.2 - Média e desvio padrão da magnitude das frequências 120 e 240 Hz. 

 MÉDIA DESVIO PADRÃO 

 120 Hz 240 Hz 120 Hz 240 Hz 

SD 0,4129 

0,4574 

0,5409 

0,8024 

1 

1,1244 

1,3689 

1,5803 

0,0595  

0,0740 

0,0756 

0,0962 

0,0622 

0,0805 

0,0713 

0,1001 

CC 3 

CC 6 

CC 9 

Um falso positivo entre as condições sem defeito e curto circuito entre 3 espiras poderia 

ocorrer no diagnóstico devido a pequena diferença percebida pelo algoritmo. O curto circuito 

poderia evoluir para 6 espiras e ainda assim ser confundido, se observada somente a 

componente de 120 Hz.  

4.3.1 Detecção de curto circuito com resíduos do envelope ED 

Na Figura 4.9, tem-se os envelopes e os envelopes suavizados com o algoritmo REEA, 

onde percebe-se que as condições sem defeito e com 3 espiras em curto, tem uma pequena 

magnitude quando comparada as condições de 6 e 9 espiras em curto. Além disso o algoritmo 

REEA elimina mais resíduo nas duas últimas condições de defeito. O resíduo no domínio do 

tempo, obtido a partir do envelope ED é mostrado na Figura 4.10.  
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Figura 4.9 - Envelope ED e envelope suavizado pelo algoritmo REEA dos sinais (a) sem defeito, (b) com 3 
espiras em curto, (c) com 6 espiras em curto e (d) com 9 espiras em curto circuito. 

 
Figura 4.10 - Resíduo obtido a partir do envelope ED. 

Os espectros de todos os resíduos extraído a partir do envelope ED são mostrados na 

Figura 4.11. Nota-se que praticamente não há diferença entre as condições sem defeito e com 

3 espiras em curto circuito. Já os defeitos de 6 e 9 espiras são bem evidentes, como pode ser 

observado também por meio das médias de todos os espectros na Figura 4.12. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 4.11 - Espectro dos 128 resíduos dos envelopes ED para as condições e operação sem defeito, com 3, 6 
e 9 espiras em curto circuito. 

 

Figura 4.12 - Espectro médio de 32 resíduos dos envelopes ED para as condições de operação sem defeito, com 
3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 

O uso da REEA com a demodulação empírica trouxe resultados mais claros, quando são 

observadas as médias e desvios padrão na Figura 4.12 e na Tabela 4.3. Há uma tendência 

do aumento da magnitude das frequências 120 Hz e 240 Hz. No entanto é importante ressaltar 

que o curto entre 3 espiras não foi detectado com o uso desta técnica. 

Apesar disso, o risco de um falso positivo em um diagnóstico de falha é bem pequeno, 

visto que não existe intersecção entre as regiões sem defeito, com 6 e 9 espiras em curto 

circuito.  

 



26 

 

 

 
Figura 4.13 - Gráfico de barras da média e desvio padrão da magnitude das frequências 120 e 240 Hz. 

Tabela 4.3 - Média e desvio padrão da magnitude das frequências 120 e 240 Hz. 

 MÉDIA DESVIO PADRÃO 

 120 Hz 240 Hz 120 Hz 240 Hz 

SD 3,2367 

3,1079 

468,2878 

560,3610 

1 

1,1800 

189,1706 

271,8460 

7,9041  

3,9648 

26,0121 

31,0212 

3,0662 

1,4573 

12,8468 

14,3316 

CC 3 

CC 6 

CC 9 

 
Para fins de validação, o algoritmo REEA foi comparado com técnicas clássicas de 

suavização, que foram usadas para extração de resíduos. Uma breve descrição das técnicas 

e resultados são encontrados no Apêndice A.
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CAPÍTULO 5 

Conclusões 
 

5 Conclusões 

 
A análise dos resíduos do envelope de corrente do motor, mostrou-se uma alternativa 

para a detecção do defeito de curto circuito em estágio inicial. O uso do envelope obtido por 

meio da Transformada de Hilbert com o algoritmo REEA trouxe resultados satisfatórios, 

apontando uma evolução dos espectros dos resíduos para as condições sem defeito, com 3, 

6 e 9 espiras em curto circuito. 

O uso do envelope ED com o algoritmo REEA apresentou melhores resultados para 

distinção das condições de operação sem defeito, com 6 e 9 espiras em curto circuito. No 

entanto, não é possível detectar a presença de curto circuito entre 3 espiras. Esta dificuldade 

pode ser justificada pelo fato dessa condição de defeito estar compensando as assimetrias 

do motor. Por outro lado, o envelope de Hilbert é sensibilizado pelo curto entre 3 espiras o 

que leva a concluir que o algoritmo deve ser testado em outros motores e modelos afim de 

buscar uma resposta para esta diferença entre as técnicas de demodulação. 

O método aqui utilizado mostrou-se robusto, permitindo que a análise fosse realizada com 

sinais de apenas um segundo de duração e um pequeno número de espiras em curto. A 

facilidade de implementação e rapidez também são pontos que corroboram para que essa 

metodologia seja útil no diagnóstico de falhas de curto circuitos incipientes. 

Para garantir a detecção de forma mais eficaz, é indispensável o monitoramento online 

das três fases do motor, visto que o curto entre espiras se manifesta com maior ou menor 

intensidade entre as correntes de fase conforme o lugar geométrico do defeito. 

5.1 Sugestões para trabalhos futuros 

• Utilizar a metodologia proposta neste trabalho para detecção de falhas em rolamentos 

e barras do rotor; 

• Aplicar esta técnica à modelos de MIT de maior potência; 

• Comparar resultados obtidos pelo método da transformada de Wavelet com o 

algoritmo REEA. 
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Apêndice A 

 

Método de regressão local  

As suavizações por Dispersão Local (Locally Scatter – LOESS) e Dispersão Ponderada 

Localmente (Locally Weighted Scatter – LOWESS) propostos por Cleveland (1979), são 

métodos de suavização clássicos que utilizam uma regressão ponderada localmente para 

suavizar sinais. 

O primeiro modelo computacional começou com o algoritmo LOWESS (Cleveland 1979) 

e foi aprimorado para LOESS (Cleveland e Grosse 1991). O método de regressão local é 

realizado em um pequeno conjunto de pontos de ajuste. Os valores ajustados e os declives 

locais nesses pontos de ajuste são então usados para definir uma superfície ajustada, que 

pode ser avaliada rapidamente em qualquer ponto. A regressão local é realizada por meio dos 

seguintes passos: 

1 – Calcula-se os pesos de regressão para cada ponto de dados no intervalo. Os pesos 

são dados pela função tri-cubica a seguir. 

 
𝑤𝑖 = (1 − |

𝑥 − 𝑥𝑖

𝑑(𝑥)
|

3

)

3

 
(7) 

Sendo:  

𝑥 é o valor associado a resposta que será suavizada, 𝑥𝑖 é o ponto mais próximo de x 

definido pelo intervalo e 𝑑(𝑥) é a distância entre 𝑥 e 𝑥𝑖. 

Os pesos são definidos de forma que o ponto a ser suavizado tem o maior peso e 

influência na suavização. Os pontos fora do intervalo têm peso zero e não influenciam no 

ajuste. 

2- Realiza-se uma regressão linear ponderada pelo método dos mínimos quadrados. 

Para LOWESS é utilizado um polinômio de primeiro grau e por LOESS um polinômio 

de segundo grau. 

 3 - O valor suavizado é dado pela regressão ponderada no valor predito de interesse.  

 

Para resolver o problema de pontos impróprios ou outliers que distorcem a suavização 

de sinas, podem ser usadas as versões robustas dos métodos LOWESS E LOESS. Nesse 

método é realizado um novo cálculo de uma função ponderada robusta, como descrito a 

seguir: 



35 

 

 

1 - Calcula-se a regressão como descrito anteriormente; 

2 - Calcula-se a ponderação robusta de cada dado dentro do intervalo; 

 

𝑓(𝑥) = {(1 − (
𝑟𝑖

6𝑀𝐴𝐷
)

2

)
2

, |𝑟𝐼| < 6𝑀𝐴𝐷

0, |𝑟𝑖| ≥ 6𝑀𝐴𝐷

 

 

(8) 

Sendo: 𝑟𝑖 é o resíduo do i-ésimo ponto calculado; 

MAD é o desvio absoluto mediano dos resíduos. 

Caso 𝑟𝑖 seja pequeno em relação a 6MAD, então o peso robusto é próximo de 1. Caso 

𝑟𝑖 seja maior que 6MAD, o peso robusto será 0 e o ponto é excluído da suavização. 

3 - A suavização é realizada novamente usando os pesos robustos; 

 4 - Repete-se cinco vezes as duas últimas etapas. 

 Na Figura A.1 são mostrados os resultados da suavização de um mesmo sinal 

utilizando os métodos LOWESS, LOESS e suas versões robustas RLOWESS e RLOESS. 

 

Figura A.6.1 - Métodos de suavização por regressão local e regressão local robusta. 

Savitzky-Golay 

A técnica de suavização de Savitzky-Golay (1964) é um clássico entre filtros de 

suavização largamente utilizado para redução de ruídos. Consiste em um filtro de média móvel 

ponderada com um polinômio de um determinado grau que quando aplicado ao sinal, realiza 

um ajuste polinomial de mínimos quadrados dentro de um intervalo de pontos. Esse filtro 

funciona basicamente da seguinte forma: 
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1 - Define-se a origem do sinal; 

2 - Define-se o intervalo; 

3 - Define-se o ponto central do intervalo; 

4 - Remove-se o ponto central do conjunto de pontos do intervalo; 

5 - Ajusta-se através do método de mínimos quadrados, um polinômio de grau variável 

aos pontos restantes; 

6 - Utiliza-se o polinômio para estimar o valor do ponto removido; 

7 - Desloca-se o intervalo para o ponto seguinte do sinal original, repetindo o processo 

anterior. 

Diferente do filtro de média móvel, o filtro de Savitzky-Golay é mais robusto à largura do 

intervalo, pois o ponto do sinal suavizado é obtido através do ajuste dos pontos do intervalo 

por um polinômio. Isso permite a aplicação em sinais analíticos com picos estreitos, 

apresentando resultados superiores aos obtidos com o filtro de média móvel (Eduardo et al., 

2000). 

Na Figura A.2 (a) tem-se o sinal original e suavizado com ajuste polinomial de 1º grau na 

Figura A.2 (b) a suavização com ajuste polinomial de 2º grau. 

 

Figura A.6.2 - Suavização de um sinal com técnica Sgolay com polinômio de (a) grau 1 e (b) grau 2. 

Robust Extreme Envelope Average (REEA) 

Na Figura A.3 tem-se a aplicação da REEA para um sinal discreto contendo outliers. Nota-

se que esta técnica é sensível a pequenas variações do sinal para uma iteração, no entanto, 

quando funciona de forma recursiva a REEA é capaz de eliminar a influência dos outliers, 

(a) 

(b) 
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conforme o aumento do número de iterações. A Tabela A.1 relaciona as características de 

cada técnica apresentada. 

 

Figura A.6.3 - Suavização com algoritmo REEA para 1, 5, 10 e 15 iterações. 

Tabela A.1 - Comparação dos diferentes métodos de suavização. 

Técnica de 

Suavização 
Método Características Autores 

LOESS 

Regressão por mínimos 

quadrados com ajuste 

polinomial de grau 2 

Sensível à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

intervalo de pontos. 

(Cleveland, 

2012) 

LOWESS 

Regressão por mínimos 

quadrados com ajuste 

polinomial de grau 1 

Sensível à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

intervalo de pontos. 

(Cleveland, 

1979) 

RLOESS 

Regressão por mínimos 

quadrados com ajuste 

polinomial de grau 2 

Robusta à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

intervalo de pontos. 

(Cleveland, 

1979) 

RLOWESS 

Regressão por mínimos 

quadrados com ajuste 

polinomial de grau 1 

Robusta à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

intervalo de pontos. 

(Cleveland, 

1979) 

SGOLAY 

Regressão por mínimos 

quadrados com ajuste 

polinomial de graus 1 e 2 

Sensível à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

intervalo de pontos e 

polinômio de aproximação. 

(Savitzky-

Golay, 1964) 

REEA 
Suavização por médias 

sucessivas 

Robusta à presença de 

outlires; Parâmetro de ajuste: 

método de interpolação. 

(Batista, 

2013) 
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A seguir tem-se um estudo comparativo de algumas técnicas de suavização utilizadas 

para extração de resíduos, com o intuito de validar o algoritmo REEA na detecção do defeito 

de curto circuito. Cada técnica foi ajustada para que os resíduos eliminados tenham o mesmo 

nível de energia de aproximadamente 0,418. 

Na Figura A.4 tem-se, respectivamente os resíduos dos envelopes de corrente obtidos 

pelas técnicas RLOESS, RLOWESS e SGOLAY com polinômios de grau 1 e 2. 

 

Figura A.6.4 - Resíduos dos envelopes das técnicas de suavização (a) RLOESS, (b) RLOWESS, (c) SGOLAY 
com polinômio de grau 1 e (d) SGOLAY com polinômio de grau 2. 

Nas Figuras A.5 a A.8 tem-se os espectros dos resíduos obtidos pelas técnicas 

RLOESS, RLOWESS e SGOLAY (com polinômios de grau 1 e 2), respectivamente. 

 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Figura A.6.5 - Espectro médio dos resíduos, obtidos pela técnica RLOESS, para as condições de operação sem 
defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 

 

 

Figura A.6.6 - Espectro médio dos resíduos, obtidos pela técnica RLOWESS, para as condições de operação 
sem defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 
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Figura A.6.7 - Espectro médio dos resíduos, obtidos pela técnica SGOLAY com polinômio de grau 1, para as 
condições de operação sem defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 

 

 

Figura A.6.8 - Espectro médio dos resíduos, obtidos pela técnica SGOLAY com polinômio de grau 2, para as 
condições de operação sem defeito, com 3, 6 e 9 espiras em curto circuito. 

Os resíduos obtidos pelos métodos de suavização clássicos, apesar de carregarem as 

frequências características do defeito de curto circuito entre espiras, não apresentam uma 

tendência entre as magnitudes das componentes de 120 Hz e 240 Hz com o aumento do curto 

circuito. 

 


