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Resumo do trabalho:   

Os motores de indução trifásicos, do tipo rotor gaiola de esquilo, são máquinas amplamente  

usadas  no  ambiente  industrial,  devido  às  suas  características,  tais  como:  robustez;  

confiabilidade; facilidade de manutenção; baixo custo de aquisição; e flexibilidade, quanto à sua 

aplicação. Entretanto, apesar desses fatores, esses equipamentos estão sujeitos à ocorrência de 

falhas ou avarias  provocadas por diversas condições impostas à máquina, como tempo, modo 

de  operação  e  ambiente  hostil  de  instalação,  entre  outras.  Diante  desse  contexto,  

inúmeros métodos de diagnóstico e detecção de falhas em motores elétricos têm sido 

desenvolvidos com o  intuito  de  prever  e  diagnosticar  a  ocorrência  de  defeitos.  Assim,  

auxiliam  o  setor  de manutenção  preditiva,  eliminando  ou  minimizando  paradas  não-

programadas  e, consequentemente, provocam a redução de custos. Desta forma, o presente  

trabalho propõe novas metodologias de diagnóstico e detecção de falhas em barras do rotor 

gaiola, baseadas em duas  importantes  ferramentas  de  processamento  de  sinais:  a  

Demodulação  Empírica  e  a tradicional  Transformada  Discreta  de  Wavelet.  Os  métodos  

desenvolvidos  analisam  o comportamento da corrente estatórica da máquina, diante da 

condição saudável e com defeito, a fim de realizar o diagnóstico de quebras em barras do rotor. 

Portanto, sinais de corrente do motor são coletados e então delimitados,  a partir  da aplicação 

de um filtro passa-banda. Na sequência, obtém-se os envelopes desses sinais por meio do uso da 

Demodulação Empírica. Em  seguida,  a  Transformada  Discreta  de  Wavelet  é  utilizada  para  

decompor  e  isolar  as frequências características de barra quebrada. Assim, usam-se os sinais 

de saída da Wavelet para  construir  os  parâmetros  de  visualização  da  falha,  que  difere  em  

cada  metodologia.  As técnicas apresentadas nesta pesquisa foram validadas por meio de 

ensaios computacionais e testes experimentais, comprovando sua eficiência. Tais métodos 

exibem um bom desempenho para a realização do diagnóstico, de forma independente do nível 

de carga, sendo métodos não invasivos, de fácil implementação prática, uma vez que requerem a 

leitura de sensores presentes na planta industrial. 
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