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   Abstract - Bearing are an important part in three-phase 

induction motors (MITs) and are made from rollers or spheres, 

internal and external rings and cage. Defects can happen in any 

part of a bearing, and those defects will generate vibrations in 

different frequencies. Early failure identification is very 

important for MITs’ maintenance. Thus, the utilization of 

accelerometers (sensors) is an traditional alternative to non-

invasive MIT monitoring. Another important aspect is the 

efficiency. In MITs, bearing failures power and supply 

harmonics are factors that contributes to efficiency reduction. 

The use of frequency converters is also an important 

characteristic in those disturbances, with the presence of various 

harmonic distortions. PWM inverters promotes additional 

vibration in MITs and difficult the data acquisition by 

introducing noise in signals acquisition and processed signals. 

Then, some careful is needed used to study how those factors 

influence a MIT’s overall performance. This work aims to 

establish differences and similarities between main vibration 

frequencies components in operations with defective bearings 

and powered by frequency converters. With the observations of 

those frequency components, it would be possible to do predictive 

maintenance in MITs and, consequently, increase their lifespan. 

The results show some specific frequencies components that 

indicates bearing failures in MITs powered by PWM inverters. 

Also, when it’s an external ring bearing failure fifth harmonic 

component is highlighted. Laboratory results obtained from 

industrial motor tests are discussed and future workings should 

address different switching frequencies and other types of 

failures.. 

Keywords —AC Motors, Data Analysis, Frequency 

Conversion, Maintenance, Vibration Measurement. 

 

I.  INTRODUÇÃO 

 xiste um grande número de motores de indução 

trifásicos (MITs) que operam na indústria. Sua 

importância econômica é muito relevante em estudos de 

produtividade ou conservação de energia. Para tanto, 

dimensionar, instalar e operar corretamente os MITs tem 

reflexos diretos no custo final dos produtos e impacta 

diretamente o consumo de energia elétrica de instalações 

industriais. 
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Durante seu ciclo de vida, os MITs estão submetidos a 

diversas condições ambientais, de carga e de alimentação que 

podem ser extremas e resultar em falhas ou operações 

anormais. A manutenção periódica e preventiva, além de um 

acompanhamento contínuo das condições de operação desses 

motores, pode garantir uma longa vida útil e custos de 

operação reduzidos. 

A grande maioria das falhas observadas nos motores, 

independentemente de sua origem, produzem vibrações 

anormais no MIT, que podem ser pequenas nas fases iniciais e 

intensificarem-se com o tempo. Como exemplo, pode-se citar 

a operação de MITs alimentados com tensões distorcidas. 

Neste caso o motor será submetido a vibrações extras 

provenientes de componentes harmônicas espaciais de campo 

magnético. A distorção do sinal de alimentação pode começar 

com manifestações insignificantes de vibração e aumentar 

com o tempo, ampliando os efeitos deletérios sobre o motor. 

Todas as máquinas rotativas produzem vibrações que são 

uma consequência de seu funcionamento, como o alinhamento 

e o equilíbrio das partes rotativas. Medir a amplitude de 

vibração a determinadas frequências pode prover informações 

valiosas sobre a precisão do equilíbrio e alinhamento do eixo, 

a condição de rolamentos e engrenagens e o efeito da 

ressonância advindo da carcaça, canalização e outras 

estruturas na máquina [1]. 

Um sistema de análise de vibrações geralmente consiste de 

quatro partes básicas: 

 

a) Aquisição do sinal, também chamado de transdutor; 

b) Análise do sinal; 

c) Software de análise; 

d) Computador para análise e armazenamento de dados. 

 

De acordo com [2], para um diagnóstico preciso é 

necessário a análise em tempo real para garantir rapidez na 

detecção de falha. 

Para tanto, é necessária uma análise rigorosa sobre 

vibrações mecânicas. As vibrações em motores elétricos são 

normalmente classificadas em vibrações de origem magnética 

e vibrações de origem mecânica. As perturbações magnéticas 

nos motores podem ser consequências de problemas internos 

ou de defeitos dinâmicos na rede externa que alimenta o 
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motor. Os fatores que afetam o comportamento do motor 

podem ser agrupados da seguinte forma [3]: 

 

• Deslocamento do centro magnético - excentricidade; 

• Defeitos nas barras do rotor; 

• Desequilíbrio da rede de alimentação; 

• Problemas no isolamento. 

 

Sinais distorcidos são comuns na indústria, devido às 

distorções harmônicas encontradas. Essas ocorrem devido ao 

emprego de equipamentos de chaveamento (harmônicas entre 

CA e CC), bancos de capacitores e acoplamento mútuo entre 

sistema elétrico e sistemas de comunicação [4]. 

As distorções harmônicas são habitualmente vinculadas aos 

aumentos de perdas e, consequentemente, de aquecimento dos 

motores. Contudo, distorções harmônicas também podem 

originar vibrações nos motores elétricos [5]. Estas vibrações 

podem levar ao aparecimento de falhas ou favorecer o 

aumento de falhas já existentes. 

A fig. 1 mostra os danos em um rotor produzidos pela 

quebra de rolamentos e contato entre estator e rotor durante 

operação do motor de indução. 

 

 
Fig 1. Danos em rotor de motor de indução [2]. 

 

Como se sabe, harmônicas são ondas de corrente ou tensão 

que possuem frequências múltiplas da frequência fundamental. 

As ondas de correntes ou tensões cujos formatos não são 

senoidais podem ser obtidas a partir de um somatório de ondas 

senoidais em diversas frequências. Estas ondas senoidais, nas 

diversas frequências, são chamadas de componentes 

harmônicos da onda original [4]. 

Uma resposta à vibração pode ser representada pela 

amplitude da aceleração, velocidade ou deslocamento nos 

domínios do tempo e da frequência. Os sinais no domínio do 

tempo não são diretamente interpretados e necessitam de 

ferramentas muito sofisticadas para análises. Já o domínio da 

frequência é aquele no qual são evidenciadas as frequências 

relevantes que indicam as possíveis anormalidades de 

operação. A fig. 2, mostra o esquema de transformação de 

sinal no domínio do tempo para o domínio da frequência 

realizado por FFT, com  um exemplo de forma de onda (A) 

vista do domínio do tempo (B) e vista do domínio da 

frequência (C). 

As vibrações medidas estão sempre na forma analógica 

(domínio do tempo) e precisam ser analisadas no domínio da 

frequência. Este é o propósito da FFT (Fast Fourier Transform 

- Transformação Rápida de Fourier), um cálculo numa 

amostragem de um sinal que é uma ferramenta muito utilizada 

na indústria para análise dos sinais de vibração. 

 A maioria dos sistemas de detecção de falhas são baseadas 

em sistemas observando sinais no domínio do tempo, como  

por exemplo os relés de sobrecorrente, relés de sobretensão, 

relés de impedância e muitos outros. Entretanto, para as 

máquinas elétricas, a análise no domínio da frequência é muito 

interessante para analisar sinais associados a problemas com 

vibrações ou com quebras de barras do rotor, como o 

conhecido método da assinatura de corrente do motor 

(MCSA). 

 

 

 

Fig 2. Transformada de Fourier com forma de onda (A) vista do domínio 

do tempo (B) e vista do domínio da frequência (C). [1]. 

 

 

A amostragem é o processo de gravar a amplitude de uma 

onda em instantes distintos, para gerar uma curva desses 

pontos gravados. Desse modo, os dados discretos da 

amostragem coletados (digitais) são usados para reconstruir a 

onda, que estava originalmente em forma analógica. Deste 

modo, é possível analisar com grande precisão a influência da 

distorção harmônica em sistemas. Para saber exatamente qual 

a taxa de amostragem será seguida, o teorema de amostragem 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 3 

de Nyquist-Shannon dita que, para não perder nenhuma 

informação contida em uma amostra de sinal, deve-se usar 

uma taxa de frequência ao menos duas vezes maior que a 

maior componente de frequência de interesse [1]. Neste 

trabalho a frequência de amostragem utilizada para aquisição 

dos sinais foi de 20kHz. 

Para transformar as ondas de vibração analógicas em 

valores digitais são utilizados conversores AD, comumente 

achados em microprocessadores, que utilizam o sistema 

binário produzindo até 65536 intervalos em um conversor de 

16 bits. 

Depois que o sinal foi digitalizado usando um conversor 

A/D, o próximo passo no processo (antes de ser submetido ao 

algoritmo FFT) é chamado de windowing. Uma “janela” deve 

ser aplicada aos dados para minimizar os erros do sinal. 

Windowing seria o equivalente a multiplicar a amostra do sinal 

por uma função de janela do mesmo comprimento. Quando 

um sinal analógico é capturado, ele é amostrado com 

intervalos de tempos fixos. Estes podem resultar numa forma 

de onda truncada em seu começo e no fim. Isto resulta em 

descontinuidades na forma de onda contínua. O processo de 

windowing completa essas descontinuidades nos dados 

forçando os dados amostrais a serem zero tanto no começo 

quanto no final do período amostral. 

Na fig. 3, temos um exemplo de como uma função “janela” 

é aplicada (neste caso, Hanning) e sua aplicação pelo 

algoritmo FFT. 

 

 
 

Fig 3. Algoritmo FFT com windowing de Hanning [1]. 

 

Existem várias funções de “janela”, algumas utilizadas no 

processamento de sinais de vibração são: Retangular 

(basicamente nenhuma janela), Flat Top, Hanning (utilizada 

na fig. 3), Kaiser Bessel, Blackman e Barlett.Este trabalho 

apenas focará na janela Hanning. 

Portanto, a identificação de problemas originados por 

harmônicos é algo que deve ser corriqueiro em aplicações 

industriais. Muitas vezes, técnicas de modulação como a 

PWM são as responsáveis pela distorção harmônica 

encontrada na indústria. 

A PWM (pulse width modulation – modulação por largura 

de pulso) é uma técnica de modulação que pode ser usada 

representar diferentes níveis de potência sobre uma carga. 

Significando Modulação da Largura de Pulso, esta técnica está 

relacionada com fontes chaveadas. Via de regra, as fontes 

chaveadas operam a partir de uma fonte de tensão CC de valor 

fixo, enquanto na saída tem-se também uma tensão CC , mas 

de valor distinto (fixo ou não). As chaves semicondutoras 

estão ou no estado bloqueado ou em plena condução. A tensão 

média de saída depende da relação entre o intervalo em que a 

chave permanece fechada e período de chaveamento. Define-

se ciclo de trabalho como a relação entre o intervalo de 

condução da chave e o período de chaveamento [6]. 

Em MLP opera-se com frequência constante, variando-se o 

tempo em que a chave permanece ligada. O sinal de comando 

é obtido, de modo analógico, pela comparação de um sinal de 

controle (modulante) com uma onda periódica (portadora), por 

exemplo, uma onda "dente de serra". A fig. 4 ilustra estas 

formas de onda. 

 

 

 

 

Fig 4. Modulação da Largura de Pulso (PWM) [6]. 

 

 

Para a obtenção de tensões distorcidas, a MLP é uma 

técnica válida, pois é muito utilizada na indústria com os 

inversores de frequência. 

 

O uso de técnicas digitais para o controle de conversores 

PWM empregados em aplicações de processamento de energia 

tem conquistado progressivamente mais espaço devido às 

amplas vantagens oferecidas por esta tecnologia em relação ao 

controle analógico equivalente. A flexibilidade no projeto, 

facilidade de implementação e a fácil migração para uma 

tecnologia de geração superior são algumas das vantagens do 

controle digital. 

Além disso, o surgimento de microcontroladores e 

processadores digitais de sinais (DSP’s) de baixo custo e alto 

desempenho aliado ao significativo avanço na tecnologia de 

chaves semicondutoras faz com que as tecnologias de 

conversão de energia atinjam um nicho de aplicações cada vez 

maior [7]. 

A estrutura típica e simplificada de um inversor de 

frequência é apresentada na fig. 5. A operação desse conversor 

permite que seja aplicada à carga uma frequência diferente da 

entrada, fundamento esse, essencial no controle de máquinas 

de indução. 
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Fig. 5. Diagrama de um inversor de frequência [7]. 

 

 

O estágio de entrada configura-se como um circuito 

retificador, que pode ser tanto monofásico quanto trifásico, 

dependendo da potência nominal da carga alimentada. 

Geralmente inversores de frequência comerciais possuem 

entrada tanto monofásica quanto trifásica em aplicações com 

baixas potências. 

Destaca-se ainda na fig. 5, o link CC composto por um 

circuito LC com função de filtro, para manter a tensão CC 

constante e isenta de ondulações. Finalmente o estágio de 

saída do conversor apresenta uma ponte inversora que opera 

com elevada frequência de comutação. Através de modulação 

adequada, pode-se controlar a amplitude bem como a 

frequência da forma de onda aplicada à carga [8]. 

De acordo com [9], os chamados inversores de frequência 

são os mais utilizados porque eles se comportam naturalmente 

como fontes de tensão como requerido por diversas aplicações 

industriais, como velocidades variáveis de motores, que são a 

aplicação mais popular destes inversores.  

 

Fig 6. Forma de onda de tensão e corrente para um inversor de frequência 

[9]. 

 

 

A fig. 6 ilustra esse fato: um esquema de velocidade 

ajustável padrão e as formas de onda associadas: (a) A 

topologia da conversão elétrica de potência; (b) as formas de 

onda ideais para entrada e saída; (c) as formas de onda reais 

para entrada e saída. 

Constatou-se que, quanto maior a frequência fornecida pelo 

inversor à carga, maior a corrente drenada pelo mesmo, 

resultando em correntes harmônicas de amplitudes maiores. 

Pode-se concluir que, os inversores geram menos distorção 

harmônica, quando fornecem menores frequências à carga. 

 

II.  METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Para a obtenção de dados de vibração do motor, foi 

realizada montagem com motor de indução trifásico, 

alimentado por uma tensão advinda de um conversor de 

frequência, monitorado por acelerômetros. Inicialmente foram 

feitas medidas com o motor dotado de rolamentos saudáveis e, 

posteriormente, os rolamentos foram substituídos por outros 

com falhas intencionalmente produzidas como furos no anel 

externo, como mostrado na fig. 7. 

 

 
Fig. 7 – Rolamento com furo no anel externo 

 

A aquisição de dados dos transdutores foi feita por uma 

placa especializada da National Instruments, CompactRio, que 

possui uma saída USB e portanto, um computador com o 

software para análise de dados: foi utilizado o LabVIEW, 

também da National Instruments. 

Para identificar as diferenças entre uma operação sem 

defeitos e uma operação com defeitos, seriam levantados os 

dados de vibração do motor nos dois casos, e no segundo caso 

ocorreriam o registro de operações com valores variados de 

THD para diferentes formas de onda. 

Os dados obtidos pela placa de aquisição foram 

implementados com o algoritmo nativo FFT do software 

LabVIEW para análise por gráficos, de modo a facilitar as 

comparações entre as operações, e até mesmo a outros 

problemas relacionados ao funcionamento de motores de 

indução. 

Foram propostas seis situações de análise, no motor sem 

falhas para efeito de comparação, com sensores sobre o eixo e 

no ventilador, em operações sem carga (acoplado – vazio), 

meia-carga e à plena carga.  

Nas fig. 8 e 9, estão as operações (ambas com sensores 
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sobre o eixo – rolamento ) à vazio e à plena carga. 

 
Fig. 8.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em azul. 

 

 

 
Fig. 9.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e à plena carga, em azul. 

 

 

A primeira situação comparada à operação de um motor 

saudável foi a presença de um furo de 4 mm no rolamento 

externo do eixo. É possível observar uma componente de 

frequência de 900 Hz, além da menor componente de 

frequência de 4000 Hz e também de 8000 Hz na operação 

acoplada.  

Além disso, há a existência de uma nova componente em 

250 Hz (5 x Ffund ), que pode indicar esse tipo de falha 

específica. Esta observação está evidenciada nos espectros de 

frequência das fig. 10 e 11. 

 

 
Fig. 10. Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com motor com 

um furo de 4mm no rolamento externo do eixo e sem carga (acoplado), em 

azul. 

 

Outro fator característico é que essa componente também 

aparece quando o sensor é posicionado no ventilador. Desse 

modo, como mostra a fig. 12, as duas leituras podem 

identificar essa falha. 
 

 

 
Fig. 11.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e à plena carga, em verde, e com motor com um furo 

de 4mm no rolamento externo do eixo e à plena carga, em azul. 

 

 

 
Fig. 12.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

ventilador com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com 

motor com um furo de 4mm no rolamento externo do eixo e sem carga 

(acoplado), em azul. 

 

A segunda situação comparada à operação de um motor 

saudável foi a presença de um furo de 4 mm no rolamento 

interno do eixo. Ainda observa-se a presença da componente 

de 900 Hz. Nesse caso, no entanto, é difícil verificar um 

padrão para operações com carga.  

Em operações com o motor acoplado, aparecem novas 

componentes em 500 Hz (10 x Ffund) e 2100 Hz, tanto em 

sensor posicionado no eixo (romlaento frontal) quanto no 

ventilador (rolamento traseiro), que podem indicar esse tipo de 

falha específica, como ilustrado nas fig. 13 e 14. 

 

 

 
Fig. 13.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com motor com 

um furo de 4mm no rolamento interno do eixo e sem carga (acoplado), em 

azul. 
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Fig. 14.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com motor com 

um furo de 4mm no rolamento interno do eixo e sem carga (acoplado), em 

azul. 

 

A terceira situação comparada à operação de um motor 

saudável foi a presença de furos múltiplos de 5 mm no 

rolamento externo do eixo. Ainda observa-se a presença da 

componente de 900 Hz, no entanto esta tende a ficar em 

segundo plano à medida que se adiciona carga ao sistema. Isto 

porque a componente de 250 Hz (5 x Ffund) é a que mais se 

destaca nessa operação.  

É possível notar a componente de 250 Hz em todas as 

operações analisadas, com os sensores posicionados tanto no 

lado do eixo quanto no lado do ventilador. Isso é mostrado 

pelas fig. de 15 a 18. 

 

 

 
Fig. 15.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com motor com 

furos múltiplos de 5mm no rolamento externo do eixo e sem carga (acoplado), 

em azul. 

 

 

 
Fig. 16.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

ventilador com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com 

motor com furos múltiplos de 5mm no rolamento externo do eixo e sem carga 

(acoplado), em azul. 

 

 

 
Fig. 17.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e à plena carga, em verde, e com motor com furos 

múltiplos de 5mm no rolamento externo do eixo e à plena carga, em azul. 

 
 

 
Fig. 18.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

ventilador com motor saudável e à plena carga, em verde, e com motor com 

furos múltiplos de 5mm no rolamento externo do eixo e à plena carga, em 

azul. 

 

A quarta situação comparada à operação de um motor 

saudável foi a presença de um furo de 4 mm no rolamento 

externo do ventilador.  

Ainda observa-se a presença da componente de 900 Hz, e 

para o sensor posicionado no eixo nota-se a presença da 

componente de 250 Hz.  

Nas medições com o sensor posicionado no ventilador ainda 

aparece a componente de 1800 Hz e que é mais destacável na 

operação sem carga. Para os dois posicionamentos dos 

sensores, porém, existe uma componente de 2600 Hz. As fig. 

19 e 20 ilustram esse fato. 

 

 

 
Fig. 19.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

eixo com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com motor com 

furo de 4mm no rolamento externo do ventilador e sem carga (acoplado), em 

azul. 
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Fig. 20.  Operação retratada (amplitude vs frequência) com sensores no 

ventilador com motor saudável e sem carga (acoplado), em verde, e com 

motor com furo de 4mm no rolamento externo do ventilador e sem carga 

(acoplado), em azul. 

 

III.  CONCLUSÕES 

 

Observando os resultados obtidos nas quatro situações 

propostas, foi constatado que quando há danos nos rolamentos 

externos, tanto sobre o eixo quanto sobre o ventilador, pode-se 

notar a presença de componente expressiva em 250Hz. É 

também possível notar a presença da componente de 900 Hz 

por todo o ensaio relacionado com os defeitos no rolamento do 

motor. Estas podem ser trabalhadas como indicações de 

possíveis defeitos em manutenções preditivas. Para trabalhos 

futuros, é sugerido o sensoriamento com métodos alternativos, 

como sensores PZT, visando redução de custos no sistema de 

medição. 
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