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Abstract - The electric motor is a type of electric machine 

that converts electrical energy into mechanical energy and 

its development had started some centuries ago arising from 

the study about electromagnetic phenomena. Nowadays, the 

electric motors, mainly the three phase induction motor, are 

fundamentals in industrial activity, allowing faster and 

versatile production. Nowadays, the goal is to avoid 

emergency and unscheduled maintenance. It is in such 

context that the monitoring motors working under an 

unbalanced voltage condition is studied. To acquire the 

vibration signals emitted by the motor, it was used a low 

cost easy installation and handling transducer piezoelectric 

sensor, which can measure the acoustic emission, quantity 

related to the motor vibration spectrum. This current work 

studies the effects caused by the unbalanced voltage, as well 

as the possibility of using a low cost piezoelectric sensor to 

collect the emitted signals of the motor that, through a data 

acquisition board, that are mathematically treated by 

software for further analysis and processing. An industrial 

induction motor was tested with distinct levels of power 

supply unbalance and the vibration signals were 

mathematically treated and analyzed with the LabVIEW 

suite. According to the partial results of the research, it is 

possible to conclude that the unbalanced voltage produces 

many changes in the motor vibration behavior that could be 

identified through the low cost piezoelectric sensor. The low 

cost sensor and the mathematical analysis performed 

acoustic emission signals can reduce the costs and make 

more accessible the electric motor integrity monitoring. 

 

Keywords - Induction Motor, Voltage Unbalance, Vibration, 

Wavelet, Motor Failure. 

 

I.  NOMENCLATURA 

MIT: Motor de indução trifásico. 

PZT: Titanato zirconato de chumbo 

FFT: Fast Fourier Transform 

THD: Distorção harmônica total 

USB: Universal Serial Bus 
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II.  INTRODUÇÃO 

s motores elétricos são elementos primordiais no 

desenvolvimento tecnológico e se tornaram mais evidentes 

desde a Segunda Revolução Industrial, ocorrida na 

Inglaterra, em meados do século XIX, quando foram 

produzidos os primeiros motores, ainda de pequeno porte, 

potencializando a produção de mercadorias ao tornar essa 

atividade mais rápida e eficiente. 

Atualmente, a presença dos motores elétricos é notável, de 

modo que podem ser encontrados desde pequenos aparelhos 

eletrodomésticos até em equipamentos industriais e veículos. O 

motor de indução é o que se encontra mais frequentemente e é 

construído sempre de acordo com a aplicação desejada, 

atendendo a potência, tamanho, peso e outros parâmetros que 

são adequados ao projeto submetido [1]. São, também, os mais 

utilizados na produção industrial, já que são mais versáteis e de 

fácil manutenção do que outros tipos de motores.  

É necessário notar que, para um funcionamento adequado 

dessas máquinas, a qualidade da energia elétrica é importante, 

visto que são ligadas diretamente à rede elétrica [2]. Dentre as 

imperfeições existentes em um sistema elétrico com relação à 

qualidade de energia transferida, o desequilíbrio de tensão se 

destaca, visto que ocorre em, praticamente, quase todos os 

sistemas elétricos trifásicos. Grande parte das instalações 

industriais, tais como indústrias de semicondutores, indústrias 

automobilísticas, linhas de transmissão de energia, e, de um 

modo geral, a maioria das instalações residenciais são afetadas 

pelos problemas causados pelo desequilíbrio de tensão.  

O monitoramento da qualidade dos motores elétricos 

submetidos a um ambiente sob desequilíbrio de tensão 

geralmente é realizada utilizando sensores de alto custo e de 

instalação complexa, como acelerômetros e, devido a este fato, 

muitas empresas e indústrias não realizam o monitoramento de 

suas máquinas. Dessa forma, manutenções preventivas não são 

executadas e eventuais falhas e problemas podem atrasar 

significativamente o processo produtivo. 

Atualmente, a observação da vibração de MITs é uma técnica 

reconhecida para a identificação precoce de diversos tipos de 

falhas. A utilização de sensores piezoelétricos (PZT) de baixo 

custo para analisar a emissão acústica é uma possibilidade de 

baratear e tornar mais acessível o monitoramento da integridade 

dos motores elétricos. Assim, é possível realizar manutenções 

preventivas, evitando gasto excessivo na compra de novos 

equipamentos e eventuais perdas com a paralisação da 

produção. 
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III.  METODOLOGIA 

A manutenção preditiva através da análise de vibração e 

corrente elétrica é uma abordagem científica recente sobre o 

monitoramento da integridade de máquinas industriais e, 

portanto, está em fase de estudos e desenvolvimento.  

O comportamento vibratório de uma máquina é resultado da 

interação de forças elétricas, mecânicas e da dinâmica da 

estrutura do motor. A análise de vibrações é multidisciplinar, 

pois envolve diversos campos de conhecimento de engenharia, 

tais como: análise de sinais, que compreende ao conhecimento 

dos tipos de sinais, formas de combinação e de modulação e 

decomposição em componentes de frequência; identificação 

das falhas, que corresponde aos conhecimentos necessários 

para analisar os sinais de vibração de forma qualitativa e 

quantitativa para determinar o diagnóstico das falhas existentes; 

e sistemas de medição de vibração, que se trata da escolha dos 

dispositivos mais adequados para se realizar a medição 

considerando parâmetros do ambiente de trabalho e de seus 

recursos disponíveis para análise [3]. 

A análise de sinais torna-se um estudo fundamental para o 

desenvolvimento de uma metodologia de diagnósticos de 

falhas, uma vez que grande parte das máquinas elétricas opera 

sob uma condição de tensão e corrente alternadas ou senoidais. 

Tais sinais, por conseguinte, podem combinar-se entre si de 

diversas maneiras. Caso a combinação for um processo de 

soma, pode ocorrer a soma de sinais de mesma frequência e de 

frequências distintas. No primeiro caso, o sinal resultante 

possui frequência igual aos sinais que o originou, mas com 

defasagem e amplitude distintas. O segundo caso resulta em um 

sinal periódico, mas não senoidal, em que as amplitudes tendem 

a aumentar e diminuir periodicamente. A Fig. 1. ilustra o 

segundo caso citado [3]. 

 

Fig 1. Representação gráfica da soma de sinais senoidais com frequências 

distintas [3]. 
 

Há também situações em que a combinação dos sinais 

senoidais produza sinais de outras formas, num processo 

chamado de modulação. Os tipos mais comuns são: modulação 

em amplitude com portadora, modulação em amplitude sem 

portadora e modulação em frequência [3]. 

Todo equipamento rotativo apresenta um determinado nível 

de frequência de vibração, mesmo que possua falhas ou defeitos 

em sua estrutura. Com relação ao estudo das fontes de 

vibrações, sabe-se que os fatores que afetam o comportamento 

vibratório do motor podem ser agrupados em problemas de 

origem elétrica ou magnética e problemas de origem mecânica. 

De forma genérica, é sabido que quando uma corrente 

elétrica percorre um condutor dentro de um campo magnético, 

o condutor sofre ação de uma força descrita por (1): 

�⃗� =  𝑖 𝑥 �⃗⃗�. 𝑙                                  (1) 

Onde: 

𝑖 : vetor de corrente 

�⃗⃗� : densidade de fluxo magnético 

𝑙 : comprimento do condutor 

 

Considerando tensões senoidais equilibradas alimentando o 

estator do motor, produz-se, então, um campo magnético no 

entreferro que gira com uma velocidade síncrona maior que a 

velocidade no rotor. A diferença entre as duas é uma grandeza 

denominada de velocidade de escorregamento [3].  

A componente fundamental da onda resultante no entreferro 

gira, em relação ao rotor, com uma frequência de 

escorregamento sn1 e induz uma força eletromotriz de 

frequência de escorregamento de sf no rotor. 

Consequentemente, as correntes de rotor na frequência de 

escorregamento criam uma força magnetomotriz cuja 

fundamental espacial também possui velocidade de 

escorregamento igual ao do rotor. Todavia, superposta a esta 

rotação, está a rotação mecânica do rotor. Finalmente, a 

velocidade do campo do rotor no espaço é a soma destas duas 

velocidades [3]. 

Para problemas ou falhas na parte rotativa do motor, 

destacam-se como frequências influentes a frequência da rede 

de alimentação, a frequência de rotação do rotor e a frequência 

de escorregamento. A expressão da força terá duas 

componentes da frequência de escorregamento defasadas de um 

ângulo θ, tal como é apresentada em (2): 

 

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑘. 𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑤1𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝑠𝑤1𝑡 −  𝜃)             (2) 

 

Decompondo a multiplicação de senos, chega-se em 

(3) tal qual: 

 

𝐹𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑘

2
. [𝑐𝑜𝑠𝜃 − cos(2𝑠𝑤1𝑡 −  𝜃)]            (3) 

 

A equação (3) mostra que a força produzida no rotor possui 

uma componente constante e outra variando com o dobro da 

frequência de escorregamento (2sw1). Como as irregularidades 

são atribuídas a parte rotativa do motor, os desequilíbrios 

provocados na força eletromotriz irão desbalancear as forças no 

rotor, gerando vibrações. No espectro de frequência, a 

componente na frequência do rotor terá bandas laterais 

espaçadas com o dobro da frequência de escorregamento [3]. 

Para as falhas existentes na parte estacionária do motor, as 

forças resultantes são explicitadas por (4) e (5) abaixo: 

 

𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝑘

2
. 𝑠𝑒𝑛(𝑤1𝑡)𝑠𝑒𝑛(𝑤1𝑡 + 𝜃)            (4) 
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 𝐹𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜𝑟 =
𝑘

2
. [𝑐𝑜𝑠𝜃 − cos(2𝑠𝑤1𝑡 + 𝜃)]         (5) 

 

A vibração resultante tem uma componente constante e outra 

variável de acordo com o dobro da frequência da rede (2w1). 

Ressalta-se que as frequências de rotação do rotor e de 

escorregamento também estão envolvidas no processo e podem 

provocar modulações em cerca de duas vezes a frequência da 

rede [3]. 

Os motores de indução, como máquinas rotativas, possuem 

uma assinatura de vibração [3]. As principais frequências são: 

frequência de alimentação, frequência de rotação, frequência do 

campo magnético, frequência de escorregamento e frequência 

de ranhura.  

Quando ocorre uma mudança no padrão de vibração do 

motor, determina-se, inicialmente, se a causa é de origem 

elétrica ou mecânica, a partir de um ensaio do motor em que é 

medido o espectro de frequência de vibração no momento do 

desligamento da máquina, isto é, quando a corrente de 

alimentação cai para zero. Em seguida, é observado se a 

amplitude de vibração se altera significativamente – fato que 

denota defeitos de origem elétrica.  

Quando a frequência da vibração obtida é duas vezes a 

frequência da alimentação, as falhas inerentes a esse 

comportamento podem ser: degradação do isolamento da 

bobina do estator, desequilíbrio na alimentação, enrolamentos 

em curto e folgas no entreferro do motor. A amplitude do sinal 

obtido é dependente da carga aplicada ao eixo [4]. Essa 

vibração é extremamente sensível à planicidade dos pés do 

motor, rigidez da base, da carcaça e do estator, bem como à 

uniformidade do entreferro entre o rotor e o estator. Assimetrias 

ou descontinuidades provocam perturbações no fluxo 

magnético, gerando forças e momentos desequilibrados. Assim, 

vibrações anormais serão causadas [5]. 

O rotor excêntrico ou desbalanceado provoca variações no 

campo magnético entre os polos do estator e o rotor, alterando 

o air gap – distância existente entre o estator e o rotor. Essas 

variações provocam o aparecimento de frequências 

relacionadas com a frequência de rotação do motor. Nota-se que 

haverá uma força magnética radial atuando sobre o rotor, já que 

a força existente no local do entreferro ou air gap mínimo é 

maior do que a força do lado oposto. O fluxo que causa essa 

força magnética é o fluxo fundamental, que gira com a 

frequência síncrona.  

No entanto, pelo fato do motor de indução ser uma máquina 

assíncrona, o rotor gira com uma frequência ligeiramente 

menor, devido ao escorregamento. Assim, a força 

eletromagnética líquida irá pulsar com a frequência de 

passagem dos polos e aparecerão picos laterais em torno da 

frequência de rotação, distanciados de um valor igual à 

frequência de passagem dos polos [5]. 

No caso de mau contato em uma ou mais de uma das fases 

que alimentam o motor, poderão ser causadas vibrações 

excessivas na frequência de duas vezes a frequência de 

alimentação com picos laterais distanciados de 1/3 da mesma 

frequência [5].  
A técnica de analise de vibração torna a detecção do 

desequilíbrio de fase uma importante contribuição para os 

programas de manutenção preditiva em plantas industriais. 

Conforme (4) e (5), a frequência determinística do desequilíbrio 

de fase é de duas vezes a frequência da rede de alimentação. 

Para ilustrar esse fenômeno, tomou-se como exemplo o 

espectro de vibração de um motor de 5CV alimentado por um 

sistema trifásico desequilibrado com Vab = 200V, Vbc = 220V 

e Vca = 200V [3]. 

Fig 2. Espectro de vibração de motor com alimentação desequilibrada [3]. 
 

De acordo com essas informações é possível estabelecer um 

método de monitoramento utilizando sensores piezoelétricos 

(PZT) de baixo custo, para medir, registrar e coletar emissão 

acústica de um motor em operação que estão relacionados com 

o espectro de vibração produzido pelo motor ao se comparar 

quais frequências são múltiplas das frequências inicialmente 

citadas. A partir da análise, pode-se concluir quais regiões ou 

componentes do motor estão danificadas e necessitam de reparo 

ou substituição, além da causa da falha. 

IV.  RESULTADOS  

Para analisar o padrão de vibração do motor elétrico, 

utilizou-se como ferramenta computacional o software 

LabVIEW em conjunto com uma placa de aquisição de dados 

NI USB 6211 – dispositivo que digitaliza sinais analógicos de 

entrada – para registrar a vibração do motor a partir do sensor 

piezoelétrico.  

 

 
Fig 3.  Motor de indução com sensores PZT 
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A vibração do motor elétrico utilizado em laboratório (motor 

de indução trifásico do tipo industrial) foi observada por meio 

de sensores PZT instalados na carcaça do motor de indução. A 

Fig. 3. ilustra como os sensores podem ser instalados em um 

motor de indução convencional, seja nas aletas, nos pés ou em 

suas tampas. 

O programa criado para análise das vibrações teve como base 

a plataforma LabVIEW e utilizou além das ferramentas para 

aquisição de dados, duas ferramentas matemáticas para analisar 

o espectro de vibração: a Transformada Rápida de Fourier 

(Fast-Fourier Transform – FFT) e a Transformada Wavelet. A 

Fig. 4. ilustra uma parte do programa desenvolvido em 

LabVIEW.  

 
 

Fig 4.  Programa desenvolvido em LabVIEW 

 

A FFT é utilizada para se obter uma análise espectral com 

base nos valores de pico dos sinais obtidos, isto é, identificar 

em quais frequências surgem as magnitudes mais elevadas do 

sinal, além de mostrar o sinal analógico inicial como uma 

somatória de senoides e cossenoides.  

Já a transformada Wavelet é um método multi-resolução para 

tratamento de sinais, haja vista que esta ferramenta calcula os 

produtos internos de um sinal baseado em uma família de 

funções wavelets – essencial para analisar sinais com muito 

ruído.  

Um sensor piezoelétrico, como apresentado na Fig. 5., é 

utilizado como transdutor, ligado pela placa de aquisição de 

dados NI USB 6211, conectada ao computador. 

 
Fig 5.  pastilha de cerâmica piezoelétrica [6] 

 

Para a execução dos ensaios, usou-se um motor de indução 

trifásico de 0,75kW, 4 polos e frequência de alimentação de 

60Hz. 

A pastilha piezoelétrica foi posicionada na armadura do 

motor de forma que pudesse obter os sinais de vibração 

longitudinalmente em relação à máquina. Ao sensor, dois fios 

foram soldados e ligados à uma matriz de contatos em um filtro 

passa baixas RC com frequência de corte de aproximadamente 

5kHz. 

A placa de aquisição de dados, NI USB-6211, foi ligada por 

um cabo USB ao computador presente no laboratório. Os fios 

necessários à captura dos sinais de vibração foram conectados 

à placa utilizando um guia de conexão do LabVIEW. 

Os fios de alimentação do motor foram ligados à rede, junto 

ao multímetro trifásico. A ponta de prova também foi 

posicionada e ligada à placa de aquisição de dados. 

Inicialmente, para a obtenção de uma referência quanto aos 

parâmetros a serem medidos e discutidos, o motor foi ligado 

sem carga em nenhuma das fases e, portanto, operou sobre uma 

fonte de tensão quase perfeitamente equilibrada. O esquemático 

da montagem é apresentado na Fig. 6. Após as filtragens e o 

processamento os dados foram armazenados. 

 

 
 

Fig 6.  Esquemático da montagem para motor em  condição equilibrada de 
operação 

 

Ressalta-se que os valores de tensão de cada fase foram 

registrados na tabela 1 para que o cálculo do fator de 

desequilíbrio fosse realizado, utilizando (6) e (7). 

 

      𝐹𝐷 = 100√
1−√3−6𝛽

1+ √3+6𝛽
            (6) 

 

                        𝛽 =  
𝑉𝐴𝐵

4+ 𝑉𝐴𝐶
4+ 𝑉𝐵𝐶

4

𝑉𝐴𝐵
2+ 𝑉𝐴𝐶

2+ 𝑉𝐵𝐶
2             (7) 

 

 

Equações (6) e (7) são utilizadas pelo sistema de qualidade 

de energia brasileiro Prodist (Procedimentos de Distribuição de 

Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional) e pela IEC 

(International Electrotechnical Commission) para o cálculo de 

desequilíbrio de tensão. 
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TABELA I: VALORES DE TENSÃO E DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO 

PARA UMA CONDIÇÃO EQUILIBRADA 

 
Tensão (V) 

Fase Va 219,3 

Fase Vb 221,8 

Fase Vc 220,7 

Desequilíbrio de tensão 

(%FD) 0,66 

 

Para provocar o desequilíbrio de tensão, foi conectado uma 

lâmpada incandescente (127V, 150W) na fase identificada 

como Vc, entre a fonte trifásica e o multímetro trifásico. Novos 

valores de tensão e fator de desequilíbrio foram registrados, 

como mostra a tabela 2 e os dados provenientes do sensor 

piezoelétrico foram, também, armazenados. 

 
TABELA II: VALORES DE TENSÃO E DESEQUILÍBRIO DE TENSÃO 

PARA UMA CONDIÇÃO DESEQUILIBRADA 
 

Tensão (V) 

Fase Va 224 

Fase Vb 223 

Fase Vc 191 

Desequilíbrio de tensão 

(%FD) 9,98 

 

Observa-se que há uma diferença considerável de tensão 

entre as fases – aproximadamente 14,73% em relação à fase Va 

e 14,39% em relação à fase Vb - devido ao desequilíbrio 

provocado ao introduzir a lâmpada, que corresponde a uma 

resistência de 107Ω.  

 

 
 

Fig 7. Sobreposição do espectro de vibração da condição equilibrada e 

desequilibrada 

 

O resultado do fator de desequilíbrio mostra como uma 

pequena carga pode desbalancear as tensões, de modo a gerar 

as falhas citadas preliminarmente. Essa diferença de carga pode 

simular, por exemplo, cabos de seções transversais e 

comprimentos diferentes. 

A Fig. 7 mostra um gráfico da sobreposição dos sinais 

anteriormente armazenados: condição equilibrada e 

desequilibrada. 

De acordo com a Fig. 7, pode-se perceber claramente que 

houve aumento significativo da emissão acústica em 

frequências múltiplas de 60Hz – frequência da rede elétrica, 

mais especificamente nos valores de 60Hz, 180Hz, 300Hz, 

420Hz e 540Hz. Esse aumento de amplitude indica que o motor 

em estudo está operando em uma condição anormal e, por 

consequência, ocorrerão desgastes e sobreaquecimento. 

Na Fig. 8, apresenta-se um gráfico semelhante ao mostrado 

anteriormente, no entanto, utilizando a Transformada Wavelet. 

 

 
 
Fig 8. Sobreposição do espectro de frequência para ambas condições usando a 

transformada Wavelet. 
 

Pela análise do gráfico, percebe-se que a emissão acústica em 

alguns pontos foi mais bem evidenciada ao se utilizar a 

Transformada Wavelet, como se pode perceber em 60Hz e 

180Hz. 

A partir da utilização dos equipamentos de medição, bem 

como do software LabVIEW e do sensor piezoelétrico, foi 

possível constatar que, no que se refere à captura de sinais, o 

conjunto se mostrou sensível aos sinais de emissão acústica 

quando o motor foi submetido à uma condição desequilibrada 

de tensão. Contudo, devido a amortecimentos ou interferência, 

na frequência de 120Hz (dobro da frequência de alimentação) 

contatou-se que a amplitude de vibração na condição 

desequilibrada permaneceu próxima da condição equilibrada.  

O tratamento matemático realizado por software do sinal 

adquirido utilizando a Transformada Rápida de Fourier tornou 

visível as frequências de vibração específicas e suas amplitudes 

correspondentes.  

Além disso, utilizando a Transformada de Wavelet, 

contatou-se que em alguns pontos a emissão acústica foi 

ressaltada, como mostrado nos resultados, denotando que o uso 
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de ferramentas de processamento de sinais permite evidenciar 

mais detalhes, tornando a análise mais confiável. 

O sensor piezoelétrico, por sua vez, a partir da emissão 

acústica captada do motor, permitiu monitorar as vibrações do 

motor que, ora sob uma condição equilibrada, apresentou um 

espectro de vibrações com amplitudes relativamente baixas, 

com vibração aparente quase imperceptível, não exibiu ruídos 

e nem sobreaquecimento, e ora sob uma condição 

desequilibrada, mostrou um espectro de vibrações com 

amplitudes altas e que necessitam de atenção, além de ruídos e 

sobreaquecimento.  

V.  CONCLUSÃO 

De acordo com os levantamentos experimentais, pode-se 

constatar que a análise das vibrações coletas por sensores de 

PZT de baixo custo permitem concluir se um motor está 

operando de forma anormal comparando-se o espectro de 

vibração com a operação nominal e determinar se a origem 

desse comportamento vibratório é elétrica ou mecânica, se 

assegurado que o motor está devidamente fixado à superfície e 

suas partes móveis e fixas estão íntegras. 

O trabalho está em uma fase inicial de execução e planeja-se, 

futuramente, a realização de mais ensaios explorando medidas 

que auxiliem numa maior precisão e fidelidade em relação ao 

comportamento vibratório do motor, tal como a blindagem do 

sensor piezoelétrico contra ruídos eletromagnéticos, além da 

melhoria no algoritmo utilizado para se obter o espectro de 

frequências do motor. Também é previsto a comparação entre 

os resultados obtidos pelo sensor piezoelétrico com os 

resultados apresentados por um sensor comercial comumente 

utilizado para essa finalidade, como o acelerômetro. Dessa 

maneira, será possível determinar a confiabilidade do sensor 

PZT. 
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