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Abstract—The cooling systems play an important role in the 

operational reliability of the thermoelectric power plants. If 

these systems stop to run the operation is compromised. This 

paper describes a system for early detecting failures in cooling 

systems. This system which has been developed to Gera 

Maranhao Thermal Power Plant treats with signals of voltage 

and current using electrical signature analysis techniques, and 

also with vibration and acoustic signatures and temperature. 

This system is composed by combination of different types of 

techniques and intelligent data mining to establish the evolution 

of a failure. All data are taken outside of the generation units, 

and through a remote access by a proprietary network, all 

information is available in the control room of the power plant. 

This system is included in the efforts of the company to build 

predictive maintenance procedures. 

 

Index Terms— Manutenção preditiva, Sistemas de 

arrefecimento, Sistemas inteligentes, Técnicas estatísticas. 

I.  INTRODUÇÃO 

 continuidade dos serviços de uma usina geradora de 

grande porte é vital para a segurança operativa dos 

sistemas elétricos [1]. As descontinuidades transitórias ou de 

curto-prazo geram instabilidades sistêmicas, que podem 

causar desligamentos intempestivos em vários componentes 

do sistema [2]; já as descontinuidades de longo-prazo 

acarretam sobrecargas em outros equipamentos que são 

obrigados a funcionar fora das condições que eles foram 

especificados para sua operação normal no sistema [3, 4]. 

Desta forma, qualquer tipo de descontinuidade operativa deve 

ser combatido de forma preventiva [5]. 

Nas usinas térmicas, que têm como unidade motriz 

motores de combustão, um de seus componentes que podem 

causar insegurança quanto à continuidade dos serviços são os 

sistemas de arrefecimento, o quais têm a finalidade de trocar 

o calor gerado nos motogeradores com o ambiente, para 

manter o processo em temperatura adequada para a geração. 

Ele é constituído por conjuntos motor-bombas, que garantem 

                                                        
J. G. Borges da Silva E. L. Bonaldi, L. E. L. de Oliveira e G. Lambert-

Torres são pesquisadores do Instituto Gnarus, Itajuba, MG 37500-052 Brasil (e-

mail: {jonas, erik.bonaldi, levy}@institutognarus.com.br, germanoltorres 

@gmail.com). 

C. P. Salomon, L. E. Borges da Silva e W. C. Santana são ligados à 

Universidade Federal de Itajubá, Itajuba, MG 37500-903 Brasil (e-mail: 

{camila.gnarus, leborgess, wilson.cesar.santana}@gmail.com). 

A. P. Mar é professional da Geradora de Energia do Maranhão (Gera 

Maranhão), São Luís, MA 65075-441 Brasil. 

a correta circulação do fluido de arrefecimento da 

temperatura. 

Este artigo descreve um sistema para a detecção de falhas 

em sistemas de arrefecimento de usinas termelétricas, que foi 

desenvolvido para a UTE Gera Maranhão, da Geradora de 

Energia do Maranhão. Este sistema faz uso de técnicas de 

análise da assinatura elétrica [6], assinatura da vibração, 

assinatura acústica e temperatura, constituindo-se, desta 

forma, em um sistema híbrido cujo acesso é remoto via rede 

com todas as informações disponibilizadas na sala de 

comando da usina.  

Este sistema permite verificar problemas como o caso em 

que são detectadas avarias em três motores de um mesmo 

grupo, as quais provocam aumento da temperatura, perdas de 

desempenho do gerador e, no limite, paradas não-

programadas com perdas por lucro cessante. O sistema pode 

identificar, precocemente, falhas no sistema auxiliar de 

arrefecimento (inversor, motor e radiador) no intuito de 

mitigar essas perdas. 

Diferentemente dos sistemas que existem atualmente, que 

são proprietários e que normalmente não permitem a 

manipulação de seus dados, este sistema integra diversas 

técnicas que, por vezes, são utilizadas de forma separada não 

havendo correlação entre suas medidas. Esta correlação entre 

diversas técnicas permite o acesso a novas informações que 

ainda não são utilizadas regularmente nos processos de 

localização de falhas incipientes e na manutenção preditiva. 

II.  O SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA UTE GERA MARANHÃO 

A usina termoelétrica Gera Maranhão é composta por duas 

unidades, com 19 máquinas cada, com capacidade de geração 

total de 360MW. As máquinas geradoras são compostas por 

motores a combustão e gerador da empresa Wärtsilä, cuja 

potência é aproximadamente 10MW. Cada unidade da usina 

possui um sistema de arrefecimento, baseado em radiadores 

com circuito de água, onde a troca de calor é por circulação 

forçada de ar, efetuada por ventiladores acionados por 

motores de indução. 

A.  O Sistema de Arrefecimento 

O sistema de arrefecimento da UTE Gera Maranhão é 

composto por 456 motores de indução trifásicos divididos em 

38 grupos de 12 motores acoplados aos ventiladores dos 

radiadores, sendo que cada conjunto é alimentado por um 
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inversor de frequência. A Figura 1 mostra uma fotografia do 

sistema de arrefecimento da UTE Gera Maranhão. 

 

 
Fig. 1.  Visão geral do sistema de arrefecimento da UTE Gera Maranhão 

 

A eficiência de troca de calor entre o líquido de 

arrefecimento aquecido pela unidade geradora e o ambiente, 

está diretamente relacionada com a eficiência de geração do 

conjunto motor/gerador. Fatores como temperatura ambiente 

e umidade influenciam este processo; contudo, as condições 

climáticas são consideradas estáveis e adequadas durante todo 

o ano. 

Para se desenvolver um sistema híbrido de predição de 

falhas neste sistema, foram levantados os aspectos técnicos 

para o monitoramento e detecção de falhas dos componentes 

do sistema de arrefecimento, como o motor e seu sistema de 

alimentação (inversor), o ventilador (carga) e o radiador. 

Neste sentido, efetuou-se o levantamento das condições para 

medição de sinais elétricos no painel de acionamento do 

conjunto de motores dos radiadores.  

Adicionalmente, foram verificados possíveis locais e 

condições de instalação de sensores de temperatura e 

vibração. Por fim, através do levantamento do histórico de 

falhas e análise das rotinas de inspeção e manutenção, foi 

efetuada uma análise dos tipos de falhas mais frequentes e as 

técnicas de monitoramento mais adequadas a serem 

utilizadas. 

B.  O Radiador 

Cada usina possui um sistema próprio composto por quatro 

plataformas de radiadores, que comportam de 9 a 10 painéis, 

cuja finalidade é o arrefecimento de um conjunto gerador. 

Cada plataforma de radiadores do sistema de arrefecimento 

possui aproximadamente 40 m de comprimento, 15 m de 

largura e 7 m de altura. A Figura 2 mostra uma fotografia da 

plataforma de radiadores. 

Cada painel possui 12 ventiladores acionados por um 

motor de indução trifásico de 8,6 kW, organizados em duas 

fileiras de 6 motores. Assim, em cada plataforma de 

radiadores tem 120 ou 108 motores, totalizando 228 motores 

em cada usina e 456 no total. 

 
Fig. 2.  Plataforma do sistema de arrefecimento de uma das usinas da UTE Gera 

Maranhão 

 

C.  Motor de Indução e Inversor 

Os motores empregados para acionar os ventiladores do 

sistema de arrefecimento são motores de indução trifásicos de 

8,6 kW e 8 polos, da marca Brook Comptom. A figura 3 

mostra o datasheet de um desses motores. Estes motores são 

acionados por inversores de frequência, que determinam de 

forma dinâmica (ou “quase” dinâmica) a sua velocidade, com 

base no diferencial de temperatura no radiador. Há um 

inversor para cada conjunto gerador, e cada um controla 12 

motores através de um painel em campo. São 19 inversores 

para 228 motores em cada usina. 

 

 
Fig. 3.  Especificação técnica dos motores do sistema de arrefecimento 

 

A título de exemplo, durante uma das várias visitas 

técnicas, mediu-se temperatura ambiente de 32,5°C e 

velocidade de 102% do valor nominal (870 RPM) em um 
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radiador com os 12 motores funcionando. Mesmo sem 2 dos 

12 motores, o sistema continua operando, sem prejuízo 

imediato para o seu funcionamento. Contudo, uma 

consequência da perda de algum motor no sistema é o 

aumento da velocidade de rotação dos demais motores no 

mesmo radiador. 

D.  Painel Elétrico 

Os painéis elétricos de acionamento dos motores do 

sistema de arrefecimento estão mostrados na Figura 4. Nestes 

painéis têm-se acesso aos cabos que alimentam cada motor 

individualmente, além do barramento vindo diretamente da 

saída do inversor. Há um painel para cada radiador, ou seja, 

para cada conjunto gerador (e inversor). Através destes cabos 

e barramentos é possível a instalação de sensores de corrente 

e de tensão de forma não-invasiva para o monitoramento da 

assinatura elétrica destes motores. 

 

 
Fig. 4.  Localização dos painéis, abaixo das plataformas do sistema de 

arrefecimento 

III.  HISTÓRICO DE MANUTENÇÃO E ROTINAS DE INSPEÇÃO 

Tendo em vista o objetivo de se efetuar a predição de 

falhas no sistema de arrefecimento, efetuou-se um 

levantamento das possíveis falhas que podem ocorrer com o 

intuito de determinar quais as melhores estratégias de 

medição e técnicas que seriam aplicadas, visando ao aumento 

da confiabilidade neste sistema. 

Neste sentido, levantou-se às rotinas de inspeção e 

manutenção, de modo que este processo possa ser alterado 

após a instalação do sistema desenvolvido. 

Verificou-se que é comum a incidência de falhas nos 

motores de indução. Já nos demais componentes do sistema 

como o inversor, ventilador e o radiador, há poucos casos 

relatados de falha. Assim, de acordo com o histórico de 

ocorrência, as principais falhas no sistema de arrefecimento 

são: 

• Deterioração e travamento dos rolamentos dos motores; 

• Queima do motor ou baixa isolação dos motores; 

• Bloqueio do rotor do ventilador e hélice do ventilador; 

• Chave de segurança com ponto quente; 

• Queima do cooler do inversor; 

• Defeito nos capacitores do inversor. 

Da lista de falhas reportadas e suas respectivas frequências 

de incidência, ficou evidente que os problemas de rolamento e 

queima de motores são os mais comuns. Foi informado uma 

taxa de reparo de 7 a 8 motores mensais aproximadamente. 

A principal causa raiz reportada foi a de entrada de 

contaminantes (principalmente, água) nos rolamentos dos 

motores causando a sua deterioração. Já para problemas de 

baixa isolação, devem-se à perda de isolamento por 

contaminação por umidade. 

Mesmo sendo grande a incidência de falhas nos motores, o 

sistema de arrefecimento da usina é bastante tolerante a 

falhas no motor, visto que o mesmo pode operar com até dois 

motores com defeito por unidade geradora. Desta forma, não 

há casos de paradas não programadas que tenham causado 

prejuízo significativo à usina. Contudo, nestas situações, há 

pouca confiabilidade e um desgaste maior dos motores, visto 

que o aumento da velocidade de rotação dos motores é usado 

para compensar a perda de algum motor no sistema de 

arrefecimento, o que aumenta o risco de novas falhas. Em 

caso de falhas nos motores, leva-se aproximadamente duas 

horas para trocá-lo, e o conserto é efetuado em oficina 

terceirizada. 

Para garantir a operação adequada deste sistema e a 

melhor condição de uso destes equipamentos, a equipe de 

manutenção da usina utiliza diversos procedimentos de 

inspeção, todos devidamente registrados. De forma geral, são 

efetuadas as seguintes rotinas: 

• É realizada a inspeção visual dos motores/radiadores 

uma vez ao dia; 

• A cada dois dias, é executado um procedimento de 

conservação, onde os motores são ligados por 5 

minutos; 

• Há uma inspeção completa semanal, realizada aos 

domingos. Os motores com problemas devem ter um 

check list de verificação preenchido; 

• Os motores dos radiadores, segundo manual do 

fabricante, quando em stand by, devem funcionar entre 

1 e 2 horas por mês; 

• Lubrificação dos rolamentos dos motores a cada 5000 

horas. É utilizado 60 g de lubrificante para o 

rolamento do lado do acoplamento e 40 g do lado 

oposto. 

Com o desenvolvimento do sistema proposto, é possível 

incluir nos computadores da equipe de operação e 

manutenção, telas contendo possíveis alertas de falhas (a 

Figura 5 mostra o sistema de arrefecimento original). O 

sistema pode alertar uma falha em desenvolvimento, 

permitindo a intervenção ou mesmo permitindo a priorização 

de motores/componentes nas rotinas de inspeção.  

Através do sistema, também é possível avaliar a condição 

dos motores após o reparo na oficina, evitando que erros 

cometidos no reparo/montagem sejam identificados em 

condição de serviço. 
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Fig. 5.  Sistema de supervisão e operação do sistema de arrefecimento 

IV.  TÉCNICAS DO SISTEMA DE ANÁLISE DA ASSINATURA 

ELÉTRICA DE MOTORES DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

Esta seção tem como objetivo apresentar as técnicas 

utilizadas no sistema desenvolvido para a UTE gera 

Maranhão, que cuida dos conjuntos inversor/motor/bomba do 

sistema de arrefecimento. Neste sistema, são empregadas duas 

técnicas de análise da assinatura elétrica [6 - 10], a MCSA – 

Motor Current Signature Analysis (Análise da assinatura de 

corrente do motor) e a EPVA – Extended Park’s Vector 

Approach (Abordagem por vetor de Park estendida). 

A.  Análise da Assinatura de Corrente do Motor 

Na técnica de MCSA, apenas a corrente estatórica de uma 

das fases do motor é medida. Desta forma, toda a memória do 

equipamento de medição é utilizada para uma única fase 

proporcionando uma melhor resolução para uma mesma 

frequência de amostragem. Quanto melhor a resolução, 

melhor a capacidade de se distinguir entre dois picos 

próximos no espectro. Esta técnica é utilizada aqui para 

inspecionar componentes espectrais relacionadas à condição 

do circuito rotórico do motor (trinca/quebra de barras, pontos 

de alta resistência, trinca/quebra dos anéis de curto) e à 

condição mecânica do motor (excentricidade, 

desbalanceamento, desalinhamento e oscilações de torque 

relacionadas ao sistema de transmissão e à carga do motor). 

No espectro da corrente, as componentes espectrais 

relacionadas à condição do circuito rotórico e à condição 

mecânica se apresentam como modulações, ou seja, as 

componentes aparecem em pares, uma à esquerda e outra à 

direita da componente fundamental, nas frequências: f1±fm, 

onde f1 é a frequência fundamental e fm é a frequência 

modulante. A frequência destas componentes modulantes, fm, 

é função das velocidades envolvidas no conjunto rotativo 

(velocidade rotórica, velocidade após redução/ampliação etc.) 

ou do escorregamento do motor. 

Em MCSA, as primeiras harmônicas das componentes 

indicativas de problemas rotóricos ocorrem em um padrão 

conforme mostrado na Figura 6(a), onde N é a diferença em 

dB entre a amplitude da componente e a amplitude da 

fundamental e s é o escorregamento do motor dado em p.u. 

por: s= (fs . fr)/fs, onde fs é a frequência síncrona do campo 

girante (900rpm/60=15Hz para um motor de 8 polos) e fr é a 

frequência rotórica (≤15Hz para um motor de 8 polos). Já as 

primeiras harmônicas das componentes indicativas de 

problemas de desalinhamento/desbalanceamento mecânico 

ocorrem em um padrão conforme mostrado na Figura 6(b), 

onde fr é a frequência de rotação da máquina. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Fig. 6.  Padrão de identificação: (a) das primeiras harmônicas das componentes 

indicativas da condição do circuito rotórico; e (b) das primeiras harmônicas das 

componentes indicativas da condição de desalinhamento/desbalanceamento 

mecânico do rotor 

B.  Abordagem por Vetor de Park Estendida 

Na técnica de EPVA, são adquiridas, no mínimo, as 

correntes de duas das fases do motor, podendo-se, no caso 

mais completo, medirem-se três correntes e três tensões. 

Nesta técnica, não é feita análise em cima do espectro de cada 

corrente ou tensão e, sim, sobre o espectro do módulo do vetor 

de Park da grandeza de interesse. A Figura 7 ilustra o 

processo para três correntes. 

 

 
Fig. 7.  Diagrama de blocos da análise por EPVA [6] 

 

Na análise por EPVA, as três correntes produzem um 

único espectro ao final e o mesmo ocorre para as três tensões. 

Diferentemente do que ocorre na análise por MCSA, na 

análise por EPVA as componentes espectrais relacionadas à 

condição do circuito rotórico e à condição mecânica não se 

apresentam como modulações.  

Deste modo, tem-se no espectro apenas uma componente 

na frequência direta referente à velocidade envolvida, similar 

ao que ocorre no espectro de vibrações. Outra característica 

do espectro do EPVA é que a componente de sequência 

negativa, que é uma indicação do nível de desequilíbrio entre 
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as fases, aparece na frequência de 2.f1. Esta componente é 

utilizada, portanto, para se acompanhar a condição do 

circuito elétrico estatórico (curto-circuito entre espiras, entre 

bobinas e entre fases). Baixas de isolamento não são cobertas 

diretamente, já que as correntes envolvidas são muito baixas, 

da ordem de micro ou miliamperes. 

Adicionalmente, o círculo de Park pode ser utilizado como 

uma indicação visual da condição estatórica. Quanto mais 

próximo de uma circunferência, mais equilibrado está o 

sistema trifásico analisado e menos harmônicos ele contém. À 

medida que o sistema se desequilibra, a figura vai se tornando 

elíptica e, à medida que existem mais harmônicos no sistema, 

ele vai se distorcendo. 

O espectro de EPVA possui uma resolução pior para a 

mesma frequência de amostragem, pois a memória do 

equipamento de medição é dividida entre mais de um sinal. 

Portanto, em geral, tende-se a analisar a parte mecânica e do 

circuito rotórico por MCSA e a parte do circuito estatórico 

por EPVA. No entanto, quando se avalia que a resolução 

ainda é adequada, a análise do circuito rotórico e da parte 

mecânica também podem ser feitas no espectro de EPVA. 

Outra vantagem do espectro de EPVA é que ele tende a 

conter menos ruído de modo comum, pois as componentes de 

sequência zero (contendo este ruído) são retiradas do cálculo 

do módulo do vetor de Park. 

A análise do espectro de tensão no EPVA é utilizada para 

se verificar se um eventual desequilíbrio de corrente é 

proveniente da alimentação ou do próprio motor. Em geral, 

garantindo-se as tensões, medem-se apenas as correntes. 

C.  A Metodologia Desenvolvida 

Em função das características do conjunto rotativo, como 

dados de placa do motor, transmissão e carga é feita a 

identificação das componentes espectrais relacionadas a cada 

aspecto da condição do motor em espectros de MCSA e/ou 

EPVA. Esta identificação pode ser feita em espectros 

provenientes de sinais amostrados com frequências de 

amostragem diferentes, conforme a conveniência e a clareza 

do espectro produzido. 

O primeiro passo da análise é a identificação da velocidade 

rotórica por meio das componentes indicativas da condição do 

circuito rotórico e da condição mecânica, que, em geral, estão 

presentes mesmo em motores normais. Em seguida, a partir 

da velocidade rotórica e dos padrões de falhas, obtém-se os 

valores das frequências de interesse. Nestas frequências, faz-

se a busca e identificação das componentes espectrais a serem 

associadas a uma possível falha. Com base em uma análise 

comparativa (ou por cartas de severidade) de sua amplitude, o 

diagnóstico da falha é efetuado. 

Uma observação importante é que a avaliação das 

componentes espectrais se dá pela medição da diferença em 

dB (decibel) entre a amplitude da componente avaliada (A2) e 

a amplitude da componente fundamental (A1), conforme a 

apresentado na Equação (1). 

 

valor(dB) = 20 log (A2/A1) (1) 

 

Assim, quanto menor a diferença em dB, maior é a 

amplitude da componente indicativa de determinada condição 

do motor. 

A exceção é o caso da avaliação da componente indicativa 

de desequilíbrio elétrico estatórico, onde se usam valores 

percentuais ou em p.u. em relação à amplitude da 

componente fundamental, ou seja: 100.(A2/A1) ou A2/A1. 

Para o cálculo do índice de distorção harmônica (THD), 

será utilizada a Equação (2). 

 

 

(2) 

 

Onde x é a corrente ou a tensão, X1-rms é o valor rms da 

componente fundamental da tensão ou corrente, Xn-rms é o 

valor rms do n-ésimo harmônico da tensão ou corrente e m é o 

máximo de harmônicos disponíveis. A determinação da 

componente fundamental e dos harmônicos é obtida em um 

espectro de resolução de 0,25Hz. 

V.  SISTEMA DE ANÁLISE DA ASSINATURA ELÉTRICA DE 

MOTORES DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO 

Esta seção tem como objetivo exemplificar como é feita 

uma análise da condição de dois motores do sistema de 

arrefecimento da usina Gera Maranhão. Os sinais de corrente 

foram adquiridos nos motores com as mesmas especificações 

e cargas, sendo possível efetuar uma análise comparativa, 

assumindo que todos os parâmetros estejam num mesmo 

patamar em condição normal. 

A.  Motor 01 do Radiador da Máquina 37 

No contexto do exemplo relatado nesta análise, cujo motor 

é aqui denominado de forma geral como “GeraMar1”, foram 

efetuadas 8 medições para a análise MCSA e 8 medições para 

a análise EPVA. Foi utilizada a taxa de amostragem de 8 kHz 

para seis primeiras medições e 1,6 kHz para as duas últimas. 

Para a análise foram considerados os dados de placa, 

mostrados na Figura 8. 

 

 
Fig. 8.  Dados de placa do motor “GeraMar1” 

 

Durante as medições MCSA, verificou-se que o motor 
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operou com o inversor a 65 Hz. Nesta condição, o motor 

operou a aproximadamente 73% da carga nominal e 107% da 

velocidade nominal. Estas curvas de carga e de velocidade 

estão mostradas nas Figuras 9(a) e 9(b), respectivamente. Esta 

condição foi considerada adequada para análise. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 9.  Curvas com os pontos medidos de: (a) carga e (b) velocidade 

 

1. Análise de Avarias de Origem Mecânica (fr) 

O padrão de frequência de rotação, utilizado na 

identificação de avarias mecânicas, apresentou amplitudes 

relativamente baixas, com abaixo do nível de 60 dB. Como 

trata-se de um espectro bastante ruidoso, sua identificação é 

mais difícil.  

As Figuras 10 apresentam a curva de tendência deste 

parâmetro e o espectro de frequências de uma das medições, 

com destaque para estas componentes. 

 

2. Análise de Avarias de Origem Mecânica (Excentricidade 

Estática) 

O padrão de excentricidade estática está bem definido no 

espectro e pode ser monitorado. Este padrão é muito útil no 

algoritmo de estimação de velocidade, reduzindo 

significativamente o erro de estimação. 

Do ponto de vista de avarias mecânicas, pode identificar 

desalinhamentos rotóricos e demais problemas relacionados 

ao entreferro. A Figura 11 mostra estas componentes destacas 

no espectro. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 10.  Curvas com os pontos medidos de: (a) tendência do padrão de 

frequência de rotação (fr) e (b) espectro de frequências com destaque para o 

padrão de frequência de rotação (fr) 

 

 
Fig. 11.  Espectro de frequências com destaque para o padrão de excentricidade 

estática 

 

3. Análise da Condição Rotórica (Barras Quebradas) 

As componentes de falha que estão relacionadas à 

condição rotórica apresentaram amplitudes significativas, 

entre 40 e 38 dB, em uma região de atenção/emergência, 
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segundo a referência de severidade utilizada neste 

diagnóstico. 

Estes valores indicam um desequilíbrio elétrico rotórico 

severo e, portanto, devem ser acompanhados pela equipe de 

manutenção. Dadas as características de fabricação deste 

rotor, o risco de dano ao estator por levantamento da barra é 

próximo de zero.  

Estes valores altos de desequilíbrio elétrico rotórico podem 

ser atribuídos a algum defeito de fabricação do rotor: vazios 

presentes na gaiola ou curtos-circuitos entre as lâminas do 

núcleo rotórico. As consequências diretas esperadas para esta 

anomalia são: perda de rendimento e oscilação de torque. A 

Figura 12 ilustra o padrão de componentes destacado no 

espectro de frequências de uma medição. 

 

 
Fig. 12.  Espectro de frequências com destaque para o padrão de barras 

quebradas 

 

4. Análise do Desequilíbrio Elétrico 

O nível do desequilíbrio elétrico estatórico se apresentou 

em torno de 0,1%, o que é considerado dentro da região de 

normalidade. 

Os níveis de alarme seguem o padrão estabelecido de 2,5% 

para atenção e 5% para emergência. 

Para fins didáticos, também é apresentada na Figura 13 a 

assinatura de EPVA da corrente com destaque para a 

componente indicativa de desequilíbrio elétrico estatórico e o 

círculo de Park. 

 

5.Análise do Índice de Distorção Harmônica (THD) 

Já o índice de distorção harmônica apresentou valores 

significativos, em torno de 9% nas medições efetuadas (sob 

mesma condição de operação – inversor a 65 Hz). Este pode 

ser considerado significativo, pois valores superiores a 2,5% 

representam um estado de atenção e, superiores a 5%, 

emergência.  

Uma da razão para este valor é a presença de harmônicas 

com amplitude significativa na região entre 1,2 e 1,8 kHz e, 

em menor amplitude, em frequências mais altas, que podem 

ser associadas ao inversor. 

 
Fig. 13.  Curvas com os pontos medidos do círculo de Park (acima e à direita) e 

espectro de frequências EPVA com destaque para o padrão de desequilíbrio 

elétrico estatórico 

 

Altos índices de distorções harmônicas podem causar 

aquecimento do motor e reduzir sua eficiência. Contudo, uma 

análise mais detalhada de qualidade de energia se faz 

necessária, para identificar as condições de alimentação dadas 

pelo inversor de frequências. 

B.  Motor 12 do Radiador da Máquina 35 

No contexto desta análise este motor é denominado 

“GeraMar2”. Foram efetuadas 7 medições para a análise 

MCSA e 8 medições para a análise EPVA. Foi utilizada a 

taxa de amostragem de 8 kHz para seis primeiras medições e 

1,6 kHz para as duas últimas. Para a análise foram 

considerados os dados de placa apresentados na Figura 14. 

 

 
Fig. 14.  Dados de placa do motor “GeraMar2” 

 

Durante as medições MCSA, verificou-se que o motor 

operou com o inversor a 65 Hz. Nesta condição, o motor 

operou a aproximadamente 74% da carga nominal e 110% da 

velocidade nominal. Estas curvas de carga e de velocidade 

estão mostradas nas Figuras 15(a) e 15(b), respectivamente. 
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(a) 

 
(b) 

Fig. 15.  Curvas com os pontos medidos de: (a) carga e (b) velocidade 

 

1. Análise de Avarias de Origem Mecânica (fr) 

O padrão de frequência de rotação, utilizado na 

identificação de avarias mecânicas, apresentou amplitudes 

relativamente baixas, abaixo do nível de 63 dB. Como trata-se 

de um espectro bastante ruidoso, sua identificação é mais 

difícil. As Figuras 16 apresentam a curva de tendência deste 

parâmetro e o espectro de frequências de uma das medições, 

com destaque para estas componentes. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 16.  Curvas com os pontos medidos de: (a) tendência do padrão de 

frequência de rotação (fr) e (b) espectro de frequências com destaque para o 

padrão de frequência de rotação (fr) 

 

2. Análise de Avarias de Origem Mecânica (Excentricidade 

Estática) 

Do ponto de vista de avarias mecânicas, pode identificar 

desalinhamentos rotóricos e demais problemas relacionados 

ao entreferro. A Figura 17 mostra estas componentes 

destacadas no espectro. 

 

 
Fig. 17.  Espectro de frequências com destaque para o padrão de excentricidade 

estática 

 

3. Análise da Condição Rotórica (Barras Quebradas) 

As componentes de falha que estão relacionadas à 

condição rotórica apresentaram amplitudes entre 52 e 55 dB, 

consideradas dentro da região de normalidade, segundo a 

referência de severidade utilizada neste diagnóstico. A Figura 

18 ilustra o padrão de componentes destacado no espectro de 

frequências de uma medição. 
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Fig. 18.  Espectro de frequências com destaque para o padrão de barras 

quebradas 

 

4. Análise do Desequilíbrio Elétrico 

O nível do desequilíbrio elétrico estatórico se apresentou 

por volta de 1%, o que é considerado dentro da região de 

normalidade. 

 

5.Análise do Índice de Distorção Harmônica (THD) 

Já o índice de distorção harmônica apresentou valores 

significativos, em torno de 9% nas medições efetuadas (sob 

mesma condição de operação – inversor a 65 Hz). Este pode 

ser considerado significativo, pois valores superiores a 2,5% 

representam um estado de atenção e, superiores a 5%, 

emergência. Uma da razão para este valor é a presença de 

harmônicas com amplitude significativa na região entre 1,2 e 

1,8 kHz e, em menor amplitude, em frequências mais altas, 

que podem ser associadas ao inversor. 

C.  Comparação entre o Resultados dos Motores 

Na análise da assinatura elétrica de dois motores, 

escolhidos aleatoriamente, verificou-se a aplicabilidade da 

técnica de análise da assinatura elétrica. Em uma análise 

comparativa e pontual (não baseada em histórico), verificou-

se que um dos motores apresenta alteração significativa em 

seu circuito rotórico, quando comparado ao outro, cuja causa 

raiz possivelmente é um defeito de fabricação. 

Adicionalmente, ambos os motores apresentaram alto nível de 

THD, oriundo do inversor. No restante dos parâmetros 

analisados, não há indicio de alteração ou falha. 

VI.  CONCLUSÃO 

Este artigo mostra alguns pontos relevantes do sistema de 

manutenção preditiva para a detecção de defeitos em sistemas 

de arrefecimento de usinas termelétricas desenvolvido para a 

UTE Gera Maranhão. Este sistema utiliza técnicas avançadas 

de processamento estatístico de sinais em conjunto com as 

técnicas inteligentes de mineração de dados. Esta junção de 

técnicas enrobustece o diagnóstico de falhas; pois, enquanto o 

processamento estatístico permite a explicitação das 

informações úteis que estão escondidas nos sinais coletados, 

as técnicas de mineração inteligentes permitem classifica-las 

corretamente.  

As técnicas de manutenção preditiva empregadas no 

sistema híbrido apresentado neste artigo se baseiam na 

análise dos sinais fracamente estacionários, ou seja, os 

parâmetros estatísticos de segunda ordem obtidos ao longo do 

sinal são analisados no domínio do tempo, através de funções 

de correlação, e da frequência, através de seu espectro de 

potências, identificando-se não-estacionariedades locais. Esta 

determinação é importante para se conhecer onde é possível 

se aproximar condições ou modelos em que as características 

das falhas possam ser correlacionadas. Este processamento 

inteligente permite extrair dos sinais processados as 

principais características para que eles possam ser agrupados 

e classificados corretamente de acordo com os diversos tipos 

de falha existentes no sistema de arrefecimento. Desta forma, 

se consegue um diagnóstico mais efetivo e precoce de falhas 

nos sistemas de arrefecimento, baseados em radiadores, das 

usinas termelétricas. 

O diagnóstico é apresentado aos operadores da usina 

através de um sistema de avaliação de severidade e 

notificações. Por fim, a rotina de notificação se encarrega de 

informar estes eventos ao usuário, através de alarmes na 

interface gráfica do sistema. 
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