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CAPÍTULO 1 FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS 
 
 Neste capítulo serão mostrados resumidamente os princípios de funcionamento das 
máquinas elétricas rotativas, a dinâmica dos Campos Magnéticos e das forças atuantes. Tais 
comentários servirão de base ao entendimento das vibrações de origem magnética nos 
motores. 
 
1.1 TERMINOLOGIA E FUNDAMENTOS 
 

Sob o aspecto construtivo, as máquinas elétricas rotativas se constituem de três partes 
básicas, que são: 
- O estator, parte estacionária da máquina, quase sempre externa, constitui a estrutura 
suporte da máquina e é responsável pela sustentação do núcleo e enrolamentos do estator; 
- O rotor, parte rotativa da máquina, muitas vezes interna, formado por um eixo, parte 
magnética e enrolamentos. Com o estator promove a conversão de energia dentro da 
máquina, e pelo eixo faz a ligação da potência elétrica interna com a potência mecânica 
externa. 
-  O gap de ar, o elemento de ligação magnética entre o estator e o rotor. 
 

O estator e o rotor em termos elétricos são formados por três partes: 
 
- O núcleo magnético formado por chapas finas de ferro magnético isoladas entre si, 
mantidas bem apertadas umas às outras e aterrado à carcaça. O núcleo tem formato adequado 
à montagem das bobinas e sua alta permeabilidade magnética, de 2000 a 6000 vezes maior do 
que a do ar (µar, = 4π.10-7 [Henry/m]), permite altos níveis de campo magnético com 
correntes baixas. 

- Os enrolamentos, elementos básicos das máquinas elétricas, são grupos de bobinas 
distribuídas estrategicamente nos núcleos magnéticos do estator e do rotor. Em alguns 
rotores, barras de alumínio formão um enrolamento chamado gaiola de esquilo. 

- A isolação elétrica entre as partes da máquinas: isolação entre as espiras de cada 
bobina, entre as bobinas, e entre as bobinas e o núcleo. A isolação é um item crítico das 
máquinas e o maior perigo é a elevação da temperatura. 

Pequenos movimentos das espiras no núcleo ou transitórios na linha podem provocar 
pontos de alta tensão com ruptura localizada do isolamento. 

A fig. 1.1 mostra o esquema de máquinas simples onde as bobinas estatóricas ligadas 
em série formam uma bobina única de N espiras e criando um par de pólos. 

Para facilitar os comentários sobre os fenômenos magnéticos e suas associações com 
a dinâmica elétricas, contém repassar rapidamente os fundamentos dos circuitos 
eletromagnéticos. Para tal, será considerada uma máquina simples com um par de bobinas no 
estator e um rotor tipo gaiola. 

 
Figura 1.1 Aspecto Constritivo 
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Figura 1.1.1 Exemplo de Máquina 

 
1.2 FUNÇÕES E DENOMINAÇÕES DOS ENROLAMENTOS 
 

O enrolamento das máquinas elétrico rotativas tem a função principal de provocar a 
circulação dos fluxos magnéticos internos, que irão criar os pólos magnéticos no estator.e no 
rotor. A ação mútua de atração e repulsão entre os pólos gera torque mecânico. 
As correntes elétricas que circulam nos enrolamentos criam a magnetização interna da 
máquina e fornecem energia à carga. 

Se a corrente em um enrolamento varia com a carga aplicada na máquina ela é 
chamada corrente de carga - load current, ou se ela somente cria o campo magnético e é 
independente da carga é chamada corrente de magnetização ou então, corrente de excitação 
que quase sempre é corrente contínua cc. 

O enrolamento que apenas conduz a corrente de carga é chamado de armadura, e 
aquele que conduz apenas a corrente de magnetização é chamada de enrolamento de campo. 
Se o enrolamento conduzir a corrente de carga e também a de magnetização é chamado 
Primário e é à entrada de potência, e o enrolamento de saída é chamado de secundário. 
 A energia que passa pela bobina de campo, ½ a 2% da total, é dissipada em forma 
I2R, exceto na partida, 1 a 2 segundos, quando a energia é armazenada no circuito magnético. 
A parcela principal da potência, em torno de 98%, circula pela armadura. 
 

O quadro abaixo dá uma visualização destas denominações. 
 

MÁQUINA FUNÇÃO NOME LOCALIZAÇÃO CORRENTE 

Máq síncrona Input/output magn Armadura/campo Estator/rotor ac/dc 

Máq dc Input/output Armadura/campo rotor/estator ac-bobinas 

Máq de indução Input/output primario/secund Estator/rotor dc-bobimas 

Transformadores Input/output primario/secund  ac/ac 
 
1.3 POLARIDADE MAGNÉTICA E PÓLOS MAGNÉTICOS 
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O torque nas máquinas elétricas é desenvolvido pela atração e repulsão entre os pólos 

magnéticos do estator e rotor e pelas forças nos condutores do rotor. 
As bobinas do estator e do rotor são distribuída de forma estratégica para criar pólos 

magnéticos no estator e no rotor. A quantidade e o posicionamento dos pólos são 
determinados de modo que a máquina execute bem o seu serviço. Eles estão localizados nas 
superfícies externa do rotor e interna do estator, o mais próximo possível do gap de ar. 
Para a máquina ter torque contínuo, o número de pólos do estator deve ser igual ao do rotor. 
As máquinas são referenciadas pelo número de pólos, por exemplo: hidrogerador de 12 pares 
de pólos, motor de 6 pólos etc. 

Em algumas máquinas as bobinas do estator e do rotor são montadas em peças 
magnéticas formando pólos salientes. A Fig. 1.2 mostra uma máquina com pólos salientes 
cujas extremidades formam sapatas magnéticas que melhoram a distribuição do fluxo 
magnético. As bobinas são montadas na cintura formada pelas sapatas. Máquinas dc e muitas 
máquinas síncronas são do tipo pólos salientes. 
 

 
Figura 1.2 Máquinas de Pólos Salientes 

 
A turbulência e ruído criados, e principalmente, a baixa resistência mecânica dos 

pólos salientes proíbem seu uso em máquinas rápidas. 
 

Em outra forma construtiva, cada bobina do enrolamento é subdividida em várias 
bobinas menores para distribuição em torno da periferia dos núcleos do estator e do rotor. 
Com isto, as bobinas podem ser.arranjadas de vários modos. Com os núcleos lisos, as 
máquinas são chamadas de cilíndricas. 

Cada bobina é construída e conformada com dois lados retos para se encaixar nas 
ranhuras com curvaturas adequadas nos extremos para não impedir a montagem das outras 
bobinas. 

O arranjo das bobinas é de tal modo que cada po1o magnético é formado por um 
subconjunto de bobinas. Ao longo do gap de ar, o campo magnético tem distribuição mais 
uniforme. 

A distribuição de campo magnético na periferia do estator muda muito se a máquina 
tem apenas uma bobina estatóricas colocada em um par de ranhuras, ou po1os salientes, ou 
bobinas distribuídas (imbricadas) ou ainda, bobinas concêntricas. Nos arranjos comentados, 
um condutor do rotor passando junto ao gap de ar irá perceber variações abruptas na direção 
e intensidade do campo magnético, tendendo à formação típica de onda quadrada. A 
decomposição da forma de onda do campo por Fourier dará uma família de harmônicas 
impares. Com destaque ao conteúdo de energia da terceira e quinta harmônicas. A Fig. 2.3 
mostra a distribuição do campo magnético em uma máquina de enrolamento imbricado. 

Nas máquinas médias e grandes, os enrolamentos são do tipo dupla camada, ou seja, 
dois lados de bobina em cada ranhura, um no fundo e outro no topo. 
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Em função do número de fases e de pólos, haverá um número ótimo de ranhuras, com 
melhor distribuição do fluxo magnético entre estator e rotor e maior atenuação da ação das 
harmônicas superiores do campo magnético. 

A distancia entre os lados da bobina é chamada passo da bobina (coil pitch) e 
denominado por ρ. O espaçamento das ranhuras e chamado passo da ranhura (slot pitch) 
denominado pela letra y. Na distribuição das bobinas, a distancia entre os pólos é chamada 
passo polar. O conjunto de ranhuras adjacentes que contém os lados de bobinas de uma 
mesma fase constitui uma distancia que é chamada phase belt e é normalmente expressa em 
graus elétricos. 

Quando o passo da bobina é igual ao passo polar, distancia de 180° elétricos, esta 
máquina é dita ser de passo completo. Se o passo da bobina for menor do que o passo polar, a 
máquina é do tipo passo fracionário (p. exemplo: 5/6, 8/9 etc). Se o número de ranhuras por 
pólo por fase não for inteiro, tem-se o chamado enrolamento fracionário. 
Exemplo: máquina trifásica com 36 ranhuras no estator e 4 pólos tem 9 ranhuras por pólo 
(passo polar = 9), passo da bobina = 8 (passo fracionário 8/9), 12 ranhuras por fase, phase 
belt = 30° elétricos (360° elétricos/3 fases/4 pólos) e 3 ranhuras/fase/po1o. 
 
1.4 - MOTORES DE CORRENTE CONTÍNUA 
 

Os motores de corrente contínua tem como grande vantagem à precisão e 
flexibilidade de regulação da rotação. A confiabilidade e a suavidade de funcionamento 
compensam o custo mais alto tanto do motor como da fonte de corrente contínua para o 
acionamento. 

Na máquina dc, o campo magnético B [Tesla] criado por bobinas do estator, atravessa 
o rotor que em suas ranhuras longitudinais, contém várias bobinas cujos terminais são ligados 
a um comutador. 

Através de escovas ligadas ao comutador, a fonte dc externa excita a bobina do rotor 
que está alinhada com os pólos do estator. A bobina excitada cria dois efeitos de torque 
mecânico: 
(a) quando a corrente circula na bobina, seus condutores em movimento dentro do campo, 

eq. (7) na página 4, geram forças tangenciais ao rotor gerando torque; 
(b) a bobina excitada cria um campo magnético perpendicular ao campo do estator. Isto 

gera atração e repulsão entre os pólos do rotor e do estator criando torque no rotor. 
 

Sob a ação destes dois torques, o rotor gira fazendo que o conjunto escovas-comutador 
desenergize aquela bobina e excite a próxima. Com esta seqüência, o motor assume 
movimento uniforme. A Fig. 1.3 mostra um esquema de um motor de corrente contínua. 

 
Figura 1.3 Esquema de um motor d.c. 
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1.5. MÁQUINAS DE CORRENTE ALTERNADA 
 

Nas máquinas ac, o enrolamento do estator é formado por um conjunto de bobinas 
ligadas em série e montadas aos pares para criar os pares de pólos. Cada par de bobinas 
percorrido por uma corrente I estabelece um campo magnético H criando os pólos Norte e 
Sul. Na máquina polifásica, n fases, o enrolamento é repetido n vezes e existirão n campos 
magnéticos, H. com i = 1 até n. 
 
1.6 MÁQUINAS SÍNCRONAS 
 

O campo magnético criado no estator gira dentro da máquina ac e para usar a energia 
deste campo, é colocado um rotor com seus próprios campos magnéticos dentro do estator. 

Para que o torque da máquina seja contínuo, o rotor deve ter o mesmo número de 
pólos do que o estator. Os rotores de máquinas ac podem ser cilíndricos ou de pólos salientes 
e nos dois casos os pólos magnéticos são gerados por bobinas alimentadas por corrente 
contínua. Entre os pólos magnéticos do estator e do rotor acontece efeitos de atração e 
repulsão de modo que os campos magnéticos do rotor ficam acoplados ao campo girante do 
estator.  Com isto, o rotor gira junto o campo síncrono do estator. 

Nas máquinas síncronas o rotor é alimentado com corrente dc, através de anéis 
coletores. Nas máquinas síncronas brushless, além do enrolamento normal, o rotor tem um 
gerador dc para alimentar as bobinas do rotor e um enrolamento tipo gaiola para a partida.  
Os motores brushless partem como um motor indução. 

A Fig. 1.4 mostra esquemas de máquinas síncronas. 

 
Figura 1.4 Esquemas de Máquinas Síncronas 

 
1.7 MÁQUINAS ASSÍNCRONAS OU DE INDUÇÃO 
 

A máquina assíncrona tem o estator semelhante ao das máquinas síncronas. A 
diferença é que o rotor assíncrono é excitado por correntes induzidas pelo campo do estator e 
não pela rede externa, conforme Fig. 2.8. 

Ligando o motor assíncrono, o campo do estator gira síncrono em torno do rotor 
parado e faz circular correntes induzidas gerando o campo rotórico e o torque mecânico. 
Vencida a inércia da carga, a rotação aumenta diminuindo a velocidade relativa entre o 
campo H e o rotor e as correntes induzidas. Quando a potência do motor se equilibra com a 
da carga, a rotação se estabiliza em um valor um pouco menor do que a velocidade síncrona. 
Quanto maior a carga, menor será a rotação nominal do rotor. 

O rotor será sempre arrastado pelo do campo magnético, nunca chegando à rotação 
síncrona, pois assim não haveria indução de corrente e a potência seria zero. 

Os motores assíncronos podem ter dois tipos de rotores. 
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Rotor de gaiola: o circuito retórico é formado por barras curtocircuitadas por anéis. 
De construção simples e robusta tem baixo custo e é adequado para quase todos os tipos de 
cargas. 

Rotor bobinado: os terminais das bobinas do rotor são ligados a anéis coletores para 
ligação com resistências externas que fecham o circuito rotórico. Nos rotores bobinados, as 
resistências externas tem várias funções importantes: 

1 - controlam as correntes do rotor regulando o torque; 
2 - aumentam o torque de partida limitando a corrente; 
3 - regulam a eficiência total do motor. 

 
Figura 1.5 Esquema de uma Máquina Assíntota 

 
1.8 ESCORREGAMENTO 
 

Para gerar potência mecânica, o motor assíncrono tem rotação menor do que a do 
campo H mantendo um escorregamento magnético. Com isto, as correntes induzidas no rotor 
circulam com freqüência igual àquela em que o campo corta os condutores do rotor. Daí, os 
efeitos dinâmicos são gerados por três freqüências: a síncrona do campo, a de rotação do 
rotor e a das correntes induzidas no rotor. 

A diferença entre as velocidades síncrona n e nominal n, é o escorregamento e pode 
ser expresso por Velocidade de Escorregamento dado em RPM, ou por fração ou 
porcentagem da velocidade síncrona: 
 

Qualquer variação sentida pelo motor seja flutuações da carga ou oscilações em 
qualquer um dos elementos eletromagnéticos do motor, a corrente I no estator será afetada 
com o mesmo conteúdo harmônico. Daí: 
 
· Problemas no ESTATOR, tais como: desbalanceamento de forças magnéticas, bobinas em 

curto, variam a impedância, do estator e conseqüentemente afetam a corrente I; 
 
· Problemas na INDUÇÃO MAGNÉTICA, tais como: variações no gap de ar provocadas 

por excentricidade do rotor, variam a impedância de magnetização equivalente Z e 
conseqüentemente afetam a corrente I; 

 
· Problemas no ROTOR, tais como: barras do rotor que ra as ou trincadas, alteram a 

impedância do rotor, e daí, afetam a corrente I. 
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Conclui-se então que tanto os defeitos ocorridos no Estator ou no Rotor, como os 
problemas Magnéticos, afetam a corrente I do estator. 

Portanto, medindo e analisando as oscilações (modulações em torno da freqüência típica 
fundamental = 60 Hz) na corrente I, é possível diagnosticar defeitos no motor. 
 

Posteriormente, será visto que estas alterações na corrente induzem oscilações nas forças 
magnéticas dentro do motor; estas por sua vez interagem com a estrutura do motor elétrico, 
que responde na forma de vibração mecânica. 
 

Se por qualquer motivo as resistências, reatâncias ou indutâncias oscilarem no tempo, o 
torque mecânico do motor também oscilará, provocando vibrações torcionais do eixo, na 
mesma freqüência (ou freqüências) das oscilações elétricas. 
 

Baseando-se nestas considerações, este curso mostrará, que a análise espectral da vibração 
na carcaça ou mancais do motor e a análise espectral da corrente no estator são ferramentas 
poderosas para um programa de manutenção preditiva de motores elétricos. 
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CAPITULO 2 TÉCNICAS DE ANALISE ESPECTRAL 
 
Neste capítulo serão comentados sucintamente, os recursos de análise dos novos de sinais, 

dinâmicos atualmente disponíveis no mercado. 
 

2.1 INTRODUÇÃO 
 

O mercado hoje oferece uma coleção muito diversificada de analisadores de espectro, 
todos baseados na técnica FFT - Fast Fourier Transformer, um algoritmo matemático que 
executa a decomposição em freqüência de um sinal dinâmico qualquer pelo processo de 
Fourier. 

 
Os modernos analisadores de sinais são portáteis e tem um, dois ou quatro canais e diversos 
tipos de entrada. a calibradas para sinais em tensão; 
. b pré-amplificadores para acelerômetros piezo-elétricos; 
. c conexão ICP para acelerômetros pré-amplificados, e 
. d conexão para sondas de temperatura. 

 
Na análise de motores elétricos visando inclui-los nos programas de Manutenção 

Preditiva, são dois os parâmetros mais importantes a serem medidos e analisados: as 
vibrações mecânicas e a corrente elétrica que circula pelo estator. Com características 
próprias, cada uma delas tem suas formas peculiares de medida, cujos detalhes mais 
importantes serão vistos a seguir. 

 
A corrente do estator é captada por um TC - transformador de corrente ligado a uma 

resistência de carga para fornecer saída em tensão. Conhecendo a relação entrada/saída do 
TC (e. g. 100:1 ou 1000:1 [A/A]) e o valor do shunt em 2, a corrente do estator em Ampêres 
será medida corretamente. O analisador fornecerá o valor global e a amplitude em Ampêres 
de cada componente harmônica da corrente do estator. 

 
Os alicates amperimêtricos adaptados para fornecer saída calibrada de tensão são 

muito úteis na captação da corrente do motor. Nos motores grandes ou em instalações muito 
protegidas, os cabos de alimentação do motor normalmente não são acessíveis e a corrente 
então terá de ser captada-nos TC's do quadro de comando. 

 
Na medida e análise de corrente elétrica, todo cuidado deve ser tomado para não 

exceder o valor admissível de entrada permitido para o instrumento. O limite máximo deve 
considerar uma margem de segurança para suportar picos e transitórios. O captador de 
corrente deverá ter sistema de proteção para tensão máxima de saída, incluindo a proteção 
típica para uso de Transformadores de Corrente. 

 
Para medir as vibrações usa-se acelerômetro especificado de acordo com a faixa de 

freqüência desejada, ou seja, níveis de vibração esperados. 
Os acelerômetros são instalados na carcaça dos motores o mais próximo possíveis dos 

mancais e as medidas são preferencialmente feitas na direção radial. 
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2.2 ANALISADÓR E MODERNOS DE SINAIS DINAMICOS 
 

Os modernos e portáteis analisadores de sinais baseados em microcomputadores 
dedicados tem como funções principais: 
 

1 - mostrar a forma de onda dos sinais; 
2 - mostrar o conteúdo de freqüências, através do espectro; 
3 - medir os níveis em unidades corretas, e 
4 - memorizar as medidas para processamento posterior. 

 
Para executar estas funções, os analisadores tem suas funções básicas e uma coleção 

de procedimentos opcionais que as complementam. As funções básicas são implementados 
por software ou por hardware pelo fabricante do analisador e o usuário não tem acesso a eles. 

Entre os diversos fabricantes percebe-se algumas diferenças na arquitetura interna, no 
gerenciamento das informações e formas de memorizar as medições. A grande maioria dos 
fabricantes fica empatados nos recursos de análise, na velocidade de cálculo e na quantidade 
de memória.  

O usuário fará sua opção baseado na facilidade de uso, portabilidade, confiabilidade, 
softwares de apoio e resistência mecânica do analisador. 
 
2.2.1 AQUISIÇÃO DO SINAL 
 
 Para executar qualquer procedimento de medição ou de análise, o sinal deve ser 
digitalizado e memorizado no analizador para depois então executar qualquer uma de suas 
funções. 
 
 O sinal analisar passa pelo circuito de entrada e é colocado à entrada de um conversor 
A/D (análogo/digital) para a aquisição que tem dois parâmetros importantes: 
 
Tempo de Aquisição: O analisador deverá aquisitar um tamanho de amostra – tempo de 
amostragem – que permita constituir uma amostra representativa do sinal a analisar mantendo 
suas informações. 
 
No. de amostras: A digitalização do sinal consiste em expressa-lo por uma coleção de pares 
de valores – tempo e amplitude. O número de pares de valores deverá ser suficiente para 
reproduzir o sinal inclusive as componentes de alta freqüência. 
 
2.2.2 RESOLUÇÃO DE FREQUENCIA 
 
 O sinal aquisitado é processado pelo algoritmo da FFT para determinar o espectro de 
freqüências. O cálculo do FFT é baseado em um limite superior de freqüência e em 
determinado número de linhas, que pode ser 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 e 6400. Com 
isto, tem-se um efeito de filtragem por discretização de freqüências co influência direta na 
Resolução de freqüência. 
 A resolução de freqüência é o resultado da divisão do limite superior de freqüência 
pelo número de linhas e dada em [Hz/Linha]. 
 Nos motores de indução ocorrem muitas vezes, modulações das forças magnéticas e 
mecânicas pela corrente do rotor na freqüência de escorregamento. As bandas laterais criadas 
são muito próximas (2X escorregamento), exigindo que o analista combine baixo limite 
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superior de freqüência, alto numero de linhas e uso de zoom para poder destacar os 
indicativos destas modulações. 
 
3.2.3 OUTROS RECURSOS 
 

Leituras Médias: No modo média, o analisador é colocado em modo repetitivo no 
processo de aquisição do sinal e cálculo do FFT. A cada novo espectro calculado, o 
analisador executa o cálculo da média, linha por linha, de todos os espectros anteriores. Na 
análises de motores basta usar a Média Linear que atenua ou até mesmo anula sinais 
aleatórios presentes nas medidas. 
 

Cursor e Marcador de Harmônicas: Os analisadores possuem um cursor que pode ser 
deslocado para qualquer região de display destacando no espectro, os valores de amplitude e 
freqüência das componentes individuais, ou na forma de onda indicando a amplitude e o 
tempo. O comando de harmônicas mostrará as posições dos múltiplos da freqüência indicada 
pelo cursor. O conteúdo harmônico daquela componente ou outras componentes associadas à 
freqüência do cursor serão destacados para a análise pelo usuário 

 
Zoom: A função zoom aumenta a resolução de freqüência em uma faixa escolhida do 

espectro, permitindo medir e analisar componentes de freqüências muito próximas, tais como 
bandas laterais geradas por modulações. 

 
Trigger Externo: Os analisadores têm entrada para um sinal de trigger externo para 

sincronizar o processo de cálculo com o sinal analisado. Este evento externo pode ser um 
pulso elétrico qualquer, a passagem de uma chaveta ou um nível pré-determinado de vibração 
ou de corrente. Combinando o trigger externo e com o tempo de aquisição, é possível analisar 
apenas uma parte do ciclo da máquina ou processo em estudo. 
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CAPITULO 3 -PRINCÍPIOS, BÁSICOS DE VIBRAÇÕES DE ORIGEM 
MAGNÉTICA NAS MÁQUINAS ELÉTRICAS. 
 

Neste capítulo serão tratadas as vibrações mecânicas de origem magnética nas 
máquinas elétricas. Para entender e analisar estas vibrações, serão estudados os aspectos 
dinâmicos das interações eletromagnéticas que acontecem nas máquinas elétricas. 
 
3.1 INTRODUÇÃO. 
 

A máquina elétrica tem peculiaridades que a diferenciam das outras máquinas 
industriais e tornam sutil sua análise dinâmica: 
 
1- tem um campo magnético H que gira dentro do estator, em rotação síncrona com a 
freqüência da rede (nS = fRede / pares de pólos) e se comporta como se fosse um rotor 
verdadeiro. 
2- o rotor girando dentro da máquina tem os problemas vibratórios normais de uma máquina 
qualquer; 
3- existe circulação de corrente pelos condutores do rotor elétrico criando forças magnéticas. 
Se for uma máquina assíncrona, a corrente circula com a freqüência de escorregamento, 
muito menor do que a rotação do rotor e do que a freqüência da rede. 
 

O campo magnético H síncrono do estator atua diretamente nas partes magnéticas do 
estator e através do gap, atinge o rotor onde desenvolve forças e torques dinâmicos 
proporcionais à intensidade da corrente rotórica. A parcela útil deste campo girante H gira o 
rotor produzindo energia mecânica aproveitável no eixo do motor. 

Se o circuito magnético do motor estiver com assimetrias e/ou descontinuidades, o 
fluxo magnético sofrerá perturbações e oscilações dinâmicas. O campo H também perturbado 
gerará forças e momentos desequilibrados. Os resultados imediatos serão a redução da 
potência útil e ruídos e vibrações anormais no motor. 

As oscilações das forças vibrarão toda a estrutura da máquina, propagando vibrações 
para a vizinhança. Já as flutuações do torque provocarão vibrações torcionais no sistema 
dinâmico formado pelo rotor da máquina, eixo de transmissão e o rotor da carga. Sistemas de 
inércias-grandes responderão menos às excitações torcionais, mas todo o cuidado deve 
tomado -para evitar ressonâncias torcionais. 

A corrente circulando nos condutores do rotor na freqüência de escorregamento, 
também criará esforços dinâmicos que irão interagir com outros esforços na máquina. Com 
certeza haverá combinações dinâmicas resultando em batimentos, modulações AM e/ou FM. 
As prováveis portadoras serão as freqüência de rotação e a freqüência das forças magnéticas, 
120 Hz. 
 

Como mostrado no Capítulo 2, o escorregamento nas máquinas assíncronas pode ser 
expresso por Velocidade de Escorregamento em [RPM], por Escorregamento Específico, por 
Escorregamento Percentual. A freqüência de circulação da corrente no rotor é a Freqüência 
de Escorregamento dada por fs = fRede [Hz]. 
 

A medida e análise corretas destas manifestações possibilitam identificar e corrigir os 
problemas. Quando as origens dos defeitos forem compreendidas, elas poderão ser estudadas 
e aplicados métodos de eliminação. É a Manutenção Produtiva Total. 
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Experiência mostrou que problemas puramente mecânicos podem causar problemas 
elétricos significantes, quando avaliada com outro motor mas mesmas condições ou análise 
de vibração (por exemplo, um severo desalinhamento pode criar um air gap variável entre o 
rotor e o estator afetando ambas análises). Então, quando tais testes indicarem problemas 
elétricos, sempre é uma idéia uma análise de vibração detalhada que confere tais problemas 
mecânicos antes de enviar o motor para consertos potencialmente caros e desnecessários. 
Primeiro corrija qualquer problema mecânico (desbalanceamento, desalinhamento, problemas 
de rolamentos, etc.). Então repita os testes de corrente e vibração para avaliar as condições 
elétricas para depois mandar para o conserto, só enviando o motor se necessário 
 

É importante que quando suspeitado um problema elétrico a condição deve ser 
evacuada fazendo trabalhar a máquina em carga máxima. Resolução fina de freqüências é 
muito importante para separar os problemas elétricos dos mecânicos (para ranges de 
freqüência escolhidos, um analisador que não mostre duas freqüências individuais) é também 
indicado o uso de amplitudes logarítmicas para evaluar vários problemas elétricos em lugar 
da escala linear (A primeira razão para o uso é detectar a possível presença da passagem de 
pólos Fp e suas bandas laterais ao redor de 2X a linha de rede). 
 
3.2 PROBLEMAS QUE PODEM SER DETECTADOS A PARTIR DA ANÁLISE DE 
VIBRAÇÃO 
 

Excêntricidade do Estator, Lâminas em curto ou Ferro Solto 
Problemas de Estator geram vibrações em 2X a freqüência da linha (2F=120 Hz). A 
Excentricidade do estator produz um espaço vazio estacionário desigual entre o Rotor e o 
Estator, o que produz alta vibração bem definida em freqüência. O Air Gap Diferencial 
(Entre-Ferro) não deve exceder 5% para motores de indução e 10% para motores síncronos. 
Pés amortecidos ou bases isoladas podem acarretar a excentricidade do estator. O ferro solto 
é devido à fragilidade ou a folga do suporte do estator. Lâminas de estator curto-circuitadas 
podem causar o aquecimento localizado irregular, o que pode fazer curvar o eixo do motor, 
produzindo vibração induzida termicamente que pode crescer significativamente ao longo do 
tempo de operação. 

 
Figura 3.1 

 
Rotor Excêntrico 

Rotores excêntricos produzem um Air Gap (Entre-Ferro) entre o rotor e o estator que induz à 
vibração pulsante (normalmente entre 2 FL e o harmônico da velocidade de operação mais 
próximo). Muitas vezes exige um zoom de espectro para separar 2 FL e Harmônicos da 
velocidade de operação. Rotores excêntricos geram 2 FL cercado de bandas de Passagem de 
Pólos (FP), bem como bandas laterais em volta da velocidade de operação. A própria FP 
aparece em freqüência baixa (Freqüência de passagem de Pólo = Freqüência de 
Escorregamento X No. de Pólos). Valores comuns de FP vão de aproximadamente 20 120 
CPM (0,3 a 2,0 Hz). 
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Figura 3.2 

Problemas de Rotores 
Anéis de Curto e/ou Barras de Rotor trincadas ou quebradas, Soldas ruins entre Barras e 
Anéis em curto, ou Lâminas de Rotor Curto-Circuitadas, produzirão alta vibração na 
velocidade de operação 1x com bandas laterais iguais à Freqüência de Passagem de pólo (FP) 
ou 2X Freqüência de Sincronismo. Além disso, Barras de Rotor quebradas gerarão muitas 
vezes bandas laterais (FP ou 2FS) em volta do terceiro, quarto e quinto harmônicos da 
velocidade de operação. Barras do rotor frouxas são indicadas por bandas laterais de 
espaçamento igual à 2X Freqüência da Linha (2 FL) em torno da freqüência dae Passagem de 
Barras do Rotor (RBPF) e/ou seus Harmônicos (RBPF = No. de Barras X RPM). Muitas 
vezes causará níveis altos em 2 X RBPF, com apenas uma pequena amplitude em 1 X RBPF. 

 

  
  Figura 3.3    Figura 3.4 

 
Problemas de Fase (Conector Solto) 

Problemas de Fase devidos a conectores frouxos ou partidos podem causar uma vibração 
excessiva em 2X a Freqüência da Linha (2 FL), a qual terá bandas laterais em sua volta em 
1/3 da Freqüência da Linha (1/3). Níveis em 2 FL poderão ultrapassar 1,0 polegada/segundo 
se o problema não for corrigido. Isto será particularmente problemático se o conector 
defeituoso fechar e abrir contato periodicamente. 

 

 
Figura 3.6 

 
Motores Síncronos (Bobina estator solta) 

Bobinas do Estator frouxas, em motores síncronos, gerarão nitidamente alta vibração na 
Freqüência de Passagem da Bobina (CPF), que é igual ao No. de Bobinas do Estator X RPM 
(No. Bobinas do Estator = No. de Pólos X No. de Bobinas/Pólo). A freqüência de Passagem 
da Bobina terá em sua volta bandas laterais de 1 X RPM. 
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Figura 3.7 

 
Problemas de Motores de Corrente Continua 

Problemas em motores de CC podem ser detectados por amplitudes maiores que a normal na 
Freqüência de Disparo de SCR (6 FL) e seus harmônicos. Estes problemas incluem 
enrolamentos de campo partidos SCR com mau funcionamento e conexões soltas. Outros 
problemas, inclusive fusíveis queimados ou soltos e cartões de controle em curto, podem 
causar picos de grande amplitude em Freqüência da Linha de 1X até 5X (3600 – 18000 
CPM). 

 
Figura 3.8 
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3.3 PROBLEMAS COM ESTATORES 
 
Análise de Vibrações podem detectar os seguintes problemas com estatores. 
 

. Estatores Excêntricos (um motor excêntrico produz um air gap diferencial estacionário 
entre o rotor e o estator); 

. Quebra de Lâminas; 

. Ferro solto. 
Esses problemas têm as seguintes características: 

1. Todos os problemas com o estator são gerados a alta vibração de 2X a freqüência de 
linha, porem não necessariamente gera bandas laterais freqüência de passagem de pólos no 
estator, não sendo então demodulada na velocidade de rotação nem na freqüência de 
escorregamento. 

Na fig. 3.9 o espectro mostra a alta amplitude de 0,230 in/sec em 7200 CPM excedendo a 
Banda 3. Outro espectro coletado no mesmo dia define melhor o acontecido, fig. 3.10, o 
espectro mostra altos níveis de 0,228 in/sec em 7200 CPM (2FL) e em 0,0044 in/sec a 2X 
RPM. Também pode se notar a ausência de bandas laterais ao redor de 2X FL indicando o 
problema com o estator. 

2. Motores novos ou recondicionados não devem exceder picos de 0,05 in/sec e motores 
já em serviços no devem superar 0,100 in/sec (para motores de 50 HP a 1000 HP) estas 
amplitudes são especificas para 7200 CPM. Em motores de máquinas de precisão a amplitude 
de 2 FL não deve exceder 0,25 in/sec. 

3. Air Gap diferencial não deve exceder 5% para motores de indução e 10% para 
motores síncronos. Se a amplitude de 2 FL cresce no tempo o motor deveria ser 
inspecionado. Para achar a diferencial pode-se marcar um ponto no rotor e no estator (ambos 
devem estar corretamente alinhados) e medir seu air gap, girando 45°, medindo-se novamente 
a diferença do air gap. O próximo passo é girar novamente 45° e se o diferencial de air gap 
varia mais de 5% o diferencial é causado por rotor excêntrico.  

4. O ferro solto é devido à fragilidade ou folga do suporte do estator. 
5. Lâminas de estator curto-circuitadas podem causar o aquecimento localizado irregular 

no motor, produzindo vibração induzida termicamente que pode crescer significativamente ao 
longo do tempo de operação. 

 

 
Figura 3.9 Espectro de um Motor com Fmax = 50X RPM 
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Figura 3.10 Zoom do espectro indicando problemas com o estator 

 
3.4 ROTOR EXCÊNTRICO 
 
No caso de um rotor excêntrico, o rotor não está centrado na linha de centro produzindo 

um desigual air gap entre o rotor e o estator (é oposto ao air gap estacionário no caso do 
estator excêntrico). Um rotor excêntrico pode ser causado por quebra das lâminas do rotor 
causando aquecimento localizado, induzindo ao rotor se curvar ou simplesmente sair do seu 
lugar. 

Um rotor excêntrico tem as seguintes características: 
1.·(Rotores excêntricos produzem vibração pulsante normalmente entre 2 FL e o 

harmônico da velocidade de operação mais próximo). Muitas vezes exigem um zoom de 
espectro para separar 2 FL e Harmônicos da velocidade de operação. (Freqüência de 
passagem de Pólo = Freqüência de Escorregamento X No. de Pólos). Valores comuns de FP 
vão de aproximadamente 20 120 CPM (0,3 a 2,0 Hz). 

 
Num motor de 2 pólos a 3600 RPM, as bandas laterais estão juntas à freqüência de 
escorregamento, enquanto que para um motor de 4 pólos as bandas laterais aparecerão em 4X 
a freqüência de escorregamento. A figura 3.11 mostra um espectro indicando um problema 
com um rotor excêntrico produzindo air gap variável. Primeiramente, na figura 3.11 aparece 
uma alta amplitude de 0,295 in/sec com 0,162 in/sec em 7200 CPM. O zoom na figura 3.12 
revela o alto nível de 0,166 in/sec em 7200 CPM, mostrando também as bandas laterais 
indicando um motor excêntrico. 
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Figura 3.11 Espectro de 30000 CPM do Motor de uma Bomba de Água 

 
Figura 3.12 Espectro indicando um Rotor Elétrico 

 

3.13
 3.14
3.15
 3.16
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3.17

3.18

 
2. Motores novos ou recondicionados não devem exceder picos de 0,05 in/sec e motores 
já em serviços não devem superar 0,100 in/sec (para motores de 50 HP a 1000 HP) estas 
amplitudes são especificas para 7200 CPM sendo 2X a freqüência de linha. 
3. Um motor excêntrico pode requerer ajuste nos mancais de rolamentos e uma 
periodicidade de mesura da tolerância do air gap. 
4. Num programa de manutenção preditiva quando um rotor excêntrico é indicado pelas 
bandas laterais da passagem de pólos ao redor de 2FL, estas mostram também a linha de 
tendência. Quando um pico em 2 FL exceder 0,100 in/sec, a linha de tendência mostrar 
incremento notável na amplitude e nas bandas laterais muita maior atenção deveria ser dada, 
particularmente se mais bandas laterais aparecerem ao redor de 2 FL. Se a amplitude em 
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7200 CPM se mantém estáveis em outras inspeções, o dano está sendo superado até se as 
amplitudes são quanto muito 0,175 in/sec em 7200 CPM. Em este caso é satisfatório só 
continuar com a tendência. Porém ha diminuído a vida útil do motor. 
5. Se um motor apresenta o rotor excêntrico à experiência tem mostrado freqüentemente 
que o aumento da vibração é acompanhada do aumento da temperatura. Por exemplo, quando 
um motor é ligado ele tem um nível de vibração de 0,10 in/sec, passados 10 minutos a 
amplitude aumenta 0,14 in/sec, em 20 minutos a amplitude pode aumentar para 0,18 in/sec e 
finalmente em 30 minutos de funcionamento é muito provável que seja ,25 in/sec o mais. Isto 
pode ser causado por um aquecimento não uniforme no rotor. 
 
3.5 PROBLEMAS COM ROTORES 
 
Problemas que podem ser detectados com análise de vibrações são os seguintes: 
. Quebra/Trinca das Barras do Rotor ou Anéis em Curto; 
. Soldas ruins entre Barras do Rotor ou Anéis de Curto; 
. Lâminas do Rotor Curto-Circuitadas; 
. Folga/Abertura das Barras do Rotor não fazendo bom contato com os Anéis. 
Este tipo de problemas tem as seguintes características: 
1. Os problemas de quebra ou trinca das barras dos rotores , produzirão alta vibração na 
velocidade de operação 1x RPM com bandas laterais iguais à Freqüência de Passagem de 
pólo (FP). (em motores de 2 pólos, estas bandas laterais estão em 2X a freqüência de 
escorregamento e para motor de 4 pólos é 4X a freqüência de escorregamento). A fig. 9 
mostra um típico motor de 2 pólos com sérios problemas de rotor. Inicialmente em 30000 
CPM as bandas de espectro mostram uma insinuação de sérios problemas, aparentemente 
mostra folga mecânica tendo vários harmônicos na velocidade de rotação. As figuras de 3.14 
a 3.16 revelam series de bandas laterais de passagem de pólos ao redor de 1X, 2X e 3X RPM 
respectivamente. Estes espectros indicam problemas de quebra, trinca das barras dos rotores, 
quebras dos anéis ou quebra curto nas barras dos rotores. 
2. Na fig. 3.15 as bandas laterais de passagem de pólos ao redor de 1X RPM sugerem 
quebra ou trinca das barras do rotor e/ou altas resistência das soldas podem produzir 
harmônicos de bandas laterais em altas velocidades de rotação incluindo 2X, 3X, 4X e 5X 
RPM. Em estes casos mais de uma barra do rotor deve estar danificado desde que tenhamos 
mais de 1 pulso por revolução. A fig. 6 mostra um espectro com bandas laterais de passagem 
de pólos ao redor dos múltiplos da velocidade de rotação. Neste caso a velocidade de rotação 
é de 1176 RPM (a freqüência de escorregamento = 24 CPM). Sendo um motor de 6 pólos a 
freqüência de passagem de pólos será de FP = 6X24 CPM = 144 CPM. Sendo este a espaço 
de cada múltiplo de FP ao redor de 1X RPM até 5X RPM. Na inspeção a maquina apresentou 
4 barras do rotor quebradas. 
3. Barras do rotor frouxas são indicadas por bandas laterais de espaçamento igual à 2X 
Freqüência da Linha (2 FL) em torno da freqüência dae Passagem de Barras do Rotor (RBPF) 
e/ou seus Harmônicos (RBPF = No. de Barras X RPM). Muitas vezes causará níveis altos em 
2 X RBPF, com apenas uma pequena amplitude em 1 X RBPF. 
4. As amplitudes excedem 0,06 in/sec nas barras de freqüência de passagem de barras de 
rotores (RBPF) ou em altos harmônicos (2 RBPF ou 3 RBPF). O espaçamento das bandas 
laterais ao redor de RBPF e seus harmônicos são exatamente 2 FL. 
As figuras 3.17 e 3.18 mostram um espectro de um motor confirmando que tem dois ou mais 
barras de rotores abertas. Este motor tem 57 barras e opera a uma velocidade de 1793 RPM, 
dando o RBPF fundamental em 102200 CPM. A forma de onda do espectro da figura 3.17 
mostra uma amplitude de 0,008 in/sec em RBPF. Porém a historia em 2X RBPF é 
completamente diferente. O zoom na fig 3.18 um excessivo em 0,340 in/sec em 2044380 
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CPM, ou 2X RBPF (acima de 28 vezes mais que no RBPF). Se a altas freqüências são 
coletadas fundamentais RBPF este tipo de problemas poderia ser perdido totalmente. A 
fundamental indica altos níveis de 2X RBPF, que são acompanhadas por bandas laterais em 
exatamente 7200 CPM (2 FL) 

5. Ainda referente ao diagnostico, note que algumas amplitudes de RBPF ou seus 
harmônicos não são altas. Ao contrario das bandas espaçadas em 2X linha de rede 
(usualmente 7200 CPM). Essa “ordem” de freqüência inclui RBPF e exatamente 2FL 
podendo indicar folga ou abertura das barras do rotor e/ou variável air gap. 
6. O importante é detecção desse tipo de problemas e o controle de suas tendências antes 
de tomar uma decisão apressada antes de uma revisão no motor. 
A tendência não indica um crescimento substancial de perigo se não está mudando, até 
mesmo com RBPF de 0,10 a 0,15 in/sec. Porém se a tendência indicar um incremento na taxa 
de mudança de uma inspeção para outra, significa uma rápida deteriorização da condição. 

7. No Programa de Monitoramento da Condição, é importante especificar dois pontos 
para a detecção de problemas elétricos: 
 
a. Ponto de Baixa Freqüência de Motores Elétricos 
Fmax = 12000 CPM; 3200 linhas de FFT, 2 Ave. Isto permite separar a amplitude em 2 FL e 
os harmônicos das velocidades de rotação. 

b. Ponto de Evaluação de Alta Freqüência de Passagem de Barras de Rotores 
Fmax = 360000 CPM; 1600 linhas de FFT, 8 Ave. (para motores de mais de dois pólos uma 
Fmax de 240000 CPM é provável que seja suficiente para coletar 1X e 2X RBPF). Isto 
permite a detecção de problemas potenciais em RBPF e seus múltiplos. Note que o 
espaçamento das freqüências é de exatamente 2 FL até se o número de barras de rotores é 
desconhecido. A fig 3.19 é um bom exemplo. Note que as altas freqüências de 0,136 in/sec 
em RBPF penetraram no alarme 1. (0,6 in/sec) no alarme 2 (0,100 in/sec). 

Experiências mostram que essas medidas são normalmente coletadas de melhor maneira na 
direção horizontal. Lembre-se que essas duas medidas são adição de condições padrões de 
monitoramento de pontos de cada motor. 

Porém, eles provavelmente detectarão problemas elétricos potenciais antes de resultados 
catastróficos. 
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3.6 PROBLEMAS DE PULSOS DE TORQUE 
 
Motores elétricos inerentes tem vibrações devido a p
campos magnéticos energizados do estator de p
totalmente baixas e não um problema. Os pulsos d
Isto acontece desde que cada pólo de motor é essen
de corrente AC. 
Estas vibrações são extremadamente raras exceto
vibrações são detectados em casos de máquinas fe
existam a freqüência natural em máquinas ou estrut
torque também podem excitar folgas das barras do r
freqüência de pulsos de torque (ou 14400, 21600, e 
A fig 3.20 é um tipico espectro com problemas de p
 

3.19
 

ulsos de torques criados por rotações dos 
ólos. Normalmente, estas vibrações são 
e torque ocorrem em 2X a linha de rede. 
cialmente energizados 2X para cada ciclo 

 em esses casos onde níveis de baixas 
rramentas. Ou se esses pulsos de torques 
uras que tem pulsos em 2X FL. Pulsos de 
otor em freqüências de 2X, 3X e até 4X a 
28800 CPM) 
ulsos de torque. 
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3.7 FREQUÊNCIAS DE SLOTS OU RANHURA
 

Nos motores elétricos de rotores cilíndricos
usinadas nos pacotes magnéticos do estator e do rot
na relutância magnética do gap de ar. 

Sob a ação do campo φ, o magnetismo se co
que as atrações entre estator e rotor pulsam co
magnéticas passam a ter uma componente dinâmi
rotação do motor vezes o número de ranhuras. A ca
responde com vibrações com mesmo conteúdo h
atuais apresentam em maior ou menor grau, vibraçõ
 
CENTRO MAGNÉTICO 
 

No centro magnético do motor, os campos m
equilíbrio, é o ponto de projeto do rotor. 

As forças que mantém o rotor no centro m
superadas. Forças externas, de nivelamento ou de m
3.20
 

S. 

, os condutores são alojados em ranhuras 
or. Cada ranhura representa uma variação 

ncentra nos dentes das ranhuras de modo 
m a passagem das ranhuras. As forças 
ca com freqüência igual à freqüência de 
rcaça do motor sente as forças variáveis e 
armônico das forças. Todos os motores 
es devidas a ranhuras. 

agnéticos do estator e do rotor estão em 

agnético são pequenas e são facilmente 
ontagem, deslocam o rotor de seu centro 
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magnético. As atrações magnéticas criam uma força axial tentando trazer o rotor de volta ao 
centro magnético. Se a força externa que puxa o rotor para fora de seu centro magnético for 
igual à atração exercida pelo estator, o rotor irá zumbir, ou seja, o campo magnético 
temporariamente supera as forças externas e o rotor é alternadamente submetido a centragem 
magnética e às forças externas. 
. 

Várias forças podem tirar o rotor de seu centro magnético: 
 
- mancais deslocados axialmente; 
- peso do rotor, se os mancais não estão nivelados; 
- empuxo axial devido a uma ventoinha; 
- rolamento defeituoso; 
- pré-carga axial (por ex. devido a espaçadores no acoplamento). 
 

As vibrações geradas aparecem em lX RPM axial, que por sua vez podem provocar 
roçamentos se os mancais tiverem batentes para start-up. Pode também aparecer vibrações 
axiais em 2x f rede e harmônicas. 

Este problema pode ser detectado rodando o motor desacoplado e com um pedaço de 
madeira empurra-se o eixo para seu centro magnético, tentando verificar se a vibração é 
reduzida. 
 

Com espaçadores de acoplamento mal dimensionados e/ou mal instalados, pode-se 
obter altas vibrações axiais em lx e 3x RPM. o rotor deverá sempre estar colocado em seu 
centro magnético, normalmente localizado no centro do jogo axial. O motor precisa ser 
corretamente nivelado, alinhado e espaçado com a unidade acionada. 

Quando o motor é testado desacoplado, pode ser necessário retirar o ventilador. 
 
3.8 SINGLE PHASING 
 

O termo single phasing é usado para definir que um motor trifásico está rodando 
somente com duas fases. 

O motor, se partir, irá alcançar sua rotação nominal com dificuldade e com muito 
ruído devido ao desbalanceamento das forças magnéticas. Espectros do start-up normalmente 
mostram altas amplitudes em lx e 2x RPM e em 2x rede e possivelmente, ressonâncias. 
 
3.9 PROBLEMAS NO ENROLAMENTO 
 

Muitos dos problemas associados com os enrolamentos do estator exibem vibrações 
em 2x fRede. Como as bobinas têm posições definidas na estrutura da máquina, as vibrações 
são direcionais. 

A medida da resistência ôhmica da bobina irá definir problemas devido a quebras e 
comprimentos diferentes. A solução então será rebobinar o estator. 

Problemas associados com bobinas soltas geram vibrações em 2x rede e,seus 
harmônicos. A correção é feita substituindo as bobinas soltas ou se possível reconstruí-las. 

Um ponto de alta resistência ôhmica ou uma junção defeituosa em uma bobina pode 
produzir vibração em 2x rede além de aquecer a junção. 
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CAPITULO 4 - DIAGNOSE POR ANÁLISE DE CORRENTE E TESTES EM 
MOTORES. 
 

Neste capítulo serão vistos alguns testes para verificação das condições elétricas dos 
motores elétricos e as técnicas de análise de corrente. 

Os motores elétricos intensamente usados em todas industrias do mundo, tem 
dificuldades peculiares para sua análise dinâmica. As forças de origens magnéticas e 
mecânicas interagem com a dinâmica da estrutura do motor. Com isto, o comportamento 
vibratório da estrutura é resultado de várias combinações, exigindo técnicas mais 
aprimoradas para a análise. 

Na análise de corrente, não existem as interações dinâmicas comuns na vibração. 
Normalmente as medidas de corrente são mais limpas. A maioria dos problemas vibratórios 
da máquina, e da vizinhança, não chegam a afetar a corrente, que é sensível aos problemas 
elétricos do estator, do gap e do rotor e às variações dinâmicas da carga ou de algum 
componente mecânico. 

O melhor entendimento das fontes de excitação magnéticas nas máquinas elétricas 
facilitará sua análise seja pela corrente ou pelas vibrações mecânicas. 
 
4.1 TESTES PARA DIAGNOSTICOS EM MOTORES ELÉTRICOS. 
 

A máquina elétrica é sujeita tanto a problemas elétricos como mecânicos, que podem 
receber tratamentos diferenciados, muitas vezes por equipes diferentes. 

É importante verificar no campo se os sintomas apresentados pelo motor elétrico são 
de origem mecânica ou elétrica. Constatando a origem do problema, a ação corretiva pode ser 
programada para ser realizada da forma rápida e eficaz. Alguns problemas mecânicos tem 
manifestações complicadas levando a erros de análise. Mas, se forem corretamente 
identificados, são corrigidos in locco com pequenas intervenções. 
 

Então, a primeira etapa na diagnose é identificar se a máquina está com problemas 
mecânicos ou magnéticos. Existem vários tipos de testes, sendo que os mais comuns são: 
 

- verificação dos batimentos; 
- verificação na queda da.amplitude; 
- verificação do zumbido. 

 
4.1. BATIMENTOS 
 

A primeira etapa na classificação da vibração é observa ouvir os batimentos. A 
presença de batimento indica que existe um problema magnético provavelmente associado a 
um problema mecânico, veja a Fig. 4.1. A ausência de batimento indica ou significa que 
existe somente problema mecânico. 

 
Figura 4.1 Observação do batimento 



________________________________________________________________________ SKF-Service 

 
Figura 5.2 Análise de Batimento 

 
As amplitudes relativas são determinadas observando as indicações máxima e mínima 

no medidor de vibração, como ilustrado na Fig. 4.2. A metade da diferença entre elas é a 
amplitude de uma das fontes e a média é a amplitude da outra fonte. Por exemplo, se a 
vibração for um batimento entre 5 e 10 [mm/s], então a amplitude de uma componente é 7,5 
[mm/s] e da outra é 2,5 [mm/s]. 
 
4.1.2 VERIFICAÇÃO NA QUEDA DA AMPLITUDE 
 

Este teste, feito com instrumentos rápidos, consiste em cortar a alimentação do motor 
enquanto ele estiver com carga. Se houver batimento, cortar quando a vibração estiver 
passando por um máximo. 

Se imediatamente após o corte, a vibração se alterar de modo significativo, o 
problema é "elétrico". 

Usando a Fig. 4.2, se a vibração cair de 10 para 2.5 [mm/s] no momento do corte, 
2,5 [mm/sl é de origem mecânica e 7,5 [mm/s] de origem magnética. Usando um analisador 
FFT rápido com recurso de cascata, a observação das componentes do espectro permite 
separar problemas de desbalanceamento e de ressonância, Fig. 4.3 e 4.4. 
 

 
 

Figura 4.3 Análise da queda da amplitude no corte de potência 
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Figura 4.4 Verificação da queda da vibração 

 
4.1.3 ZUMBIDO 
 

Os efeitos da magnêtoestricção nos pacotes magnéticos de uma máquina elétrica 
provoca um zumbido, ruído a 60 Hz. Este ruído tem formação harmônica em 60 Hz e fornece 
informações sobre a máquina. O zumbido está associado com as forças magnéticas que 
variam com o quadrado da corrente elétrica, ou seja, com a carga. 

Geralmente, é aceito que se o motor tem um zumbido bom, tudo está bem. Isto não é 
necessariamente verdade. É importante analisar o tipo do zumbido. Se bem audível e tonal, 
limpo, não é indicativo de problemas, pode ser apenas falta de atenuação acústica. Contudo, 
se for de maior conteúdo harmônico, mais rouco, podendo ser até de nível mais baixo do que 
o anterior, ou ainda irregular, a máquina deve estar com algum problema. Um motor com 
problemas magnéticos, muitas vezes apresenta zumbido tolerável. 

Com problemas magnéticos severos o motor apresenta zumbido alto e estranho. 
 
4.2 ANÁLISE POR CORRENTE. 
 

De modo geral, os motores elétricos tem alta confiabilidade e performance muito boa. 
As perturbações elétricas nos motores podem ser conseqüência de problemas internos ou de 
efeitos dinâmicos na rede externa que alimenta o motor. Vários fatores influentes foram 
detectados em várias pesquisas tanto de usuários como de fabricantes de motores. Alguns 
deles estão relacionados abaixo: 
 

1 - Desbalanceamento da rede devido ao carregamento desequilibrado das fases. As causas 
podem ser: baixa freqüência de fornos de indução, fornos de arco, tiristores, etc. 

2 - Oscilações da impedância do estator devido a desbalanceamento nas bobinas, curto-
circuito entre espiras ou chapas do núcleo, pontos de aterramento, aquecimento localizado, 
etc...; 

3 - Variações na impedância rotórica por falhas nos anéis ou escovas 
curto-circuito ou aterramentos nos motores síncronos; 
4 - Defeitos nos rotores dos motores de indução, tais como: contato falho ou quebra de 

escovas, deslizamento de anéis, variações nas resistências externas, etc..., ou nos rotores tipo 
gaiola, tais como: material irregular nas barras, barras quebradas ou sem contato com os 
anéis, anéis trincados, etc. 

5 - Variações estáticas ou dinâmicas do gap de ar; 
6 - Deslocamento do centro magnético. 
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As.anormalidades citadas em (3 e 4) são as mais Comuns e podem induzir quebra do 
dielétrico (isolamento) do enrolamento. A Fig. 5.5 mostra formas de onda típicas de corrente 
do estator e do rotor, com modulações e espectros, quando o motor tem algumas 

 
Onde Coletar a Medida de Corrente 

Medidas de análise de corrente podem ser coletados na fase principal ou no secundario do 
circuito. A coleta no circuito secundario do motor é o prefereido por ser um método mais 
seguro. (porém há alguns dados que sugerem que enquento é realizada a coleta no principal 
ou no secundario campos magneticos identicos resultam num range de 0 a 100 Hz ao redor da 
linha de rêde (FL), há uma leve diferênça de resultados na freqüência de Ranhuras (Fag) 
devido à presença de potencia de varias outros picos de alta freqüências na mesma area 
causadas por outras fontes). Este tem usalmente um baixo amperagem aproximadamente 5 
apms, e é normalmente de fácil acesso no painel do motor. Se as medidas são coletadas no 
circuito secundario a corrente transformada tem uma capacidade de no máximo 10 ampêres, 
deveria-se coletar com um melhor transdutor já que será mais preciso no range que um 
transformador maior o qual pode ter uma capacidade de até 750 ampêres. Na coleta de dados 
deve-se coletar uma fase de cada vez e comparar o resultado. Se não é possivel a coleta no 
secundario ou se não é de fácil acesso as coletas deveram ser feitas a partir do primario 
fazendo a coleta de uma das fases de cada vez, tendo cuidado com corrente do transformador. 

Como a Análise de Corrente Trabalha 

Depois de colocar o medidor ao redor de uma das 3 fases, (uma de cada vez), o analista deve 
começar fazendo medidas ao redor la freqüência da linha de rêde FL utilizando o zoom para 
buscar as bandas laterais de passagen de plos perto da linha de rêde, depois deve-se emplear 
o filtro de passa alta e bsucar 2X as bandas laterais da freqüência da linha de ranhuras (Fag), 
outro fator importante é o uso da escala logaritmica devido a importancia de ver as bandas de 
freqüência. 

Primeiramente o analista deve-se comparar as amplitudes da corrente nas 3 fases, se as 
variações das fases de corrente exceder 3% para qualquer fase, podem ser um dos problemas 
citados mais acima. 

Em linha de rêde de 60 Hz deve ser utilizado normalmente freqüências de 0 a 100 Hz e 1600 
linhas de FFT (ou utilizar o zoom do seu analizador). 
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Análise de Severidade e Ação Corretiva Recomendada 
 

CAT No. FL Fp dB FL Fp RATIO FL Fp RATIO % COND DO 
ROTOR 

AÇÃO REC. 

1 > 60 dB <1000 <0,10 Excelente - 

2 54-60 501-1000 0,10-0,20 Bom - 

3 48-54 251-501 0,20-0,40 Moderado Inspeções 
continuas, 

tendencia somente 

4 42-48 126-251 0,40-0,79 Quebra das Barras 
por problema de 

solda 

Reducir inspeções, 
tendência fechada 

5 36-42 63-126 0,79-1,58 2 barras de rotores 
quebrados ou 

trincados; problemas 
de solda 

Análise de 
vibrações 
confirmão 
problema e 
severidade 

6 30-36 32-63 1,58-3,16 Muliplos de quebra 
ou trinca de barras de 

rotores ou anéis; 
problema de solda 

Inspeção ASAP 

7 <30dB <32 >3,16 Quebra de multiplas 
barras de rotores ou 

anéis, problemas 
severos 

Inspeção ASAP 

 
Nota 
  Carga mínima 80% 
  Mínimo motor de 40 HP 
  FL = freqüência da linha de rede 
  Fp = freqüência de passagem de pólos 
  Fp = No. de pólos X freqüência de escorregamento(Fs) 
  Fs = Freqüência síncrona – Velocidade de Rotação 
  CAT No. = Ranking de severidade 

 
4.3 COMENTARIOS ADICIONAIS 

 
Segundo a experiência na análise de corrente em motores de indução, tem-se atingido 

bons resultados na detecção de barras quebradas ou trincadas, falha bastante comum neste 
tipo de motores. 

A detecção de barras quebradas é feita pela verificação das bandas laterais de duas 
vezes a freqüência de escorregamento em torno da freqüência da rede, conforme Fig. 4.8. 

Existem dificuldades em diagnosticar e diferenciar os defeitos de barras quebradas e 
excentricidade. Alguns pesquisadores apresentam equações para calcular o número de 
barras quebradas em função do índice de modulação da freqüência de escorregamento.  
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Figura 4.8 Espectro de corrente do estator 
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CAPITULO 5 DIAGNOSE DAS VIBRAÇÕES DE ORIGEM MECÃNICA NOS 
MOTORES ELÊTRICOS. 
 

Neste capítulo será feito um breve estudo sobre vibrações que ocorrem nas máquinas 
elétricas devido a causas mecânicas, portanto independentes dos problemas elétricos ou 
magnéticos. 
 
5.1 VIBRAÇÕES EM lX e 2X RPM. 
 

A grande maioria das ocorrências de problemas mecânicos das máquinas em geral, 
que são desbalanceamento e desalinhamento de eixos e de base, se manifestam nas primeiras 
harmônicas da rotação do eixo. As análises feitas com os componentes de vibração em lx, 2x, 
3x, e 4x RPM são citadas normalmente como vibrações em lx e 2x RPM. As demais 
harmônicas até a 4° ou 5°, muitas vezes são usadas como confirmação de diagnósticos feitos 
com as duas primeiras. 

Será montado aqui, um guia para os diagnósticos mais comuns para as vibrações em 
sistemas eixo-rotor. No final deste item, será mostrada uma tabela com os indicativos 
principais destas vibrações. 

São muitas as causas que provocam vibrações em lx e 2x RPM, sendo que as mais 
comuns são: 
 

DESBALANCEAMENTO - Uma das causas mais comuns de vibração em máquinas 
rotativas. A vibração resultante é predominantemente radial, forte componente em lx RPM, 
com fase estável. Os dois mancais estarão em fase para desbalanceamento estático e fora de 
fase para desbalanceamento dinâmico. 

 
DESALINHAMENTO ANGULAR - Neste caso a vibração é mais forte na direção axial, 

componentes em lx e 2x RPM. 
 
DESALINHAMENTO PARALELO - A vibração é maior na radial, com fortes 

componentes nas harmônicas da rotação (2x, 3x, 4x ... fases estáveis a 180° entre mancais. 
 
EIXO EMPENADO - Problema comum em máquinas sujeitas à sobre-cargas, fortes 

aquecimentos etc. Seus sintomas se confundem com desbalanceamento e desalinhamento, as 
vibrações podem ser radiais e axiais e com fases estáveis. 

 
A distinção entre eixo empenado e desbalanceamento, é feita comparando-se as 

componentes lx e 2x RPM as harmônicas da rotação crescem com o empenamento, da mesma 
forma do desalinhamento. Para separar o eixo empenado do desalinhamento é preciso 
observar as fases relativas nas extremidades dos mancais. 
 

As vibrações em lx e 2x RPM podem representar vários problemas, inclusive elétricos 
e magnéticos. Em motores elétricos de indução de dois pólos, a componente 2x RPM é muito 
próxima de 2x rede, especialmente em regime de baixas cargas, quando o escorregamento é 
muito pequeno. 
 
OBSERVAÇOES: 
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1) Pode aparecer uma componente grande em 2x RPM dependendo da gravidade do 
problema e da mobilidade da estrutura; 
 
2) Harmônicas superiores e inter-harmônicas de lx RPM em 1/2 e 3/2 x RPM podem estar 

presentes devido a não linearidades causadas por batimento truncado. 
 
5.2 SINAIS TRUNCADOS 
 

Por exemplo, quando acontece uma folga mecânica, a rigidez do sistema na direção 
do movimento da vibração, muda de acordo com a própria amplitude do movimento. Isto faz 
com que a vibração seja restringida em um dos extremos de seu percurso o aspecto visual 
seria de uma senóide saturada em um extremo e o seu, espectro de freqüência terá um grande 
número de harmônicas superiores, sub-harmônicas, e ordens fracionárias (1/2, 1 1/2 , 2 1/2 
etc) dependendo do tipo de excitação. 

Este tipo de deformação do sinal pode também aparecer quando a excitação se torna 
mais forte, forçando a estrutura a maiores deformações e conseqüentemente atingindo 
regimes de rigidez não linear. É o caso de um desalinhamento mais severo que gera vibrações 
fortes em 2x, 3x e 4x RPM e que dependendo da rotação síncrona do motor, poderá ocorrer 
batimento com a componente elétrica a 120 Hz. Neste exemplo, tem-se um batimento 
truncado conforme mostrado na Fig. 5.1. 

 

 
Fig 5.1 Forma de onda de um batimento truncado 

 
 No espectro de freqüência de um batimento truncado aparecerão componentes nas 
freqüências do batimento, f1 e f2 e também nas combinações (2 f1 + f2 ) e (2 f2 - f 1) , que 
correspondem às bandas laterais com espaçamento igual à diferença das freqüências ( f1 – f2). 
No motor de dois pólos, as bandas laterais serão de 2x escorregamento quando o batimento 
for entre 2x rede e 2x RPM do motor. 

A Fig. 6.2 mostra um espectro de um batimento truncado. 

 
Figura 5.2 Espectro do batimento truncado (motor de 2 pôlos) 
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5.3 - MANCAIS 
 

A maioria das máquinas elétricas usam rolamentos nos mancais.  Nas grandes 
máquinas, os mancais normalmente são de desligamento. A análise de vibração difere muito 
para os dois casos. 

As vibrações causadas pelos rolamentos se manifestam de início na região de alta 
freqüência e depois, com a evolução dos defeitos, nas freqüências fundamentais dos 
elementos internos. 

As vibrações causadas pelos mancais de desligamento estão em faixas de freqüência 
abaixo da rotação do rotor. Se a máquina for lenta, a medição das vibrações apresentar as 
dificuldades inerentes às medidas de baixa freqüência. 
 

Nos próximos itens comentar-se-ão as características mais importantes destes dois 
tipos de mancais. 
 
5.3.1 MANCAIS DE ROLAMENTO 
 

Os rolamentos usados nos motores são dimensionados para determinadas cargas 
radiais é axiais, e enquanto estiverem bons não apresentam sinais de vibração.  

Um rolamento com falhas localizadas gera séries de impactos que injetam energia de 
alta freqüência na estruturas dos mancais e da carcaça da máquina.  As respostas vibratórias 
estão tipicamente entre 1 kHz e 20 kHz. Os níveis absolutos das vibrações devidas aos 
rolamentos são pequenas, mas possuem grande energia. É recomendável então, acompanhar a 
evolução do espectro dos rolamentos, medindo a vibração preferencialmente em aceleração. 
As freqüências associadas com os rolamentos serão calculadas neste item. 

Os rolamentos apesar de suportarem serviço pesado, são muito susceptíveis a maus 
tratos. Algumas regras devem ser respeitadas para não sacrificar a vida útil nem ocorrerem 
problemas dinâmicos. São elas: 
 
1- Cargas limites devem ser respeitadas não sobrecarregando o rolamento, principalmente na 
axial; 
 
2- Lubrificação deve ser mantida correta, respeitando o tipo de lubrificante, a quantidade e a 
periodicidade de troca; 
 
3- Descargas elétricas através do rolamento devem ser evitadas a todo custo. Aterramento 
mal feito, malhas de terra em blindagens de sensores e solda no rotor com terra na carcaça da 
máquinas são fontes de descargas elétricas nos rolamentos. 
 
4- Montagens e desmontagens são ameaças graves para os rolamentos que são muito frágeis 
aos maus tratos. É comum danificar o rolamento durante a montagem ou desmontagem. 
 

A construção dos rolamentos faz com que seu comportamento dinâmico seja bem 
definido. Quando os rolamentos estão com defeitos, as vibrações geradas apresentam sinais 
bem caracterizados tanto em aspecto e como em frequência. Pela rotação do rotor, geometria 
e dimensões internas, as frequências fundamentais dos elementos dos rolamentos, gaiola, 
elemento rolante, pistas interna e externas são calculadas sem dificuldades. 
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5.3.2 MANCAIS DE DESLIZAMENTO. 
 

Nos mancais hidrodinâmicos, de deslizamento, os problemas de vibração são 
relacionados com a sustentação do óleo, são eles: o whril (rodopio) e o whip (chicoteamento) 
do óleo dentro dos mancais. Estes fenômenos causam vibrações em freqüências menores do 
que a metade da rotação do eixo 0.43 a 0.48x RPM. 

Quando o óleo nos mancais hidrodinâmicos não tem condição de sustentar a carga 
aplicada pelo eixo, surge uma oscilação de baixa freqüência chamada oil whril. 

Esta oscilação pode fazer o sistema mancal-eixo ressonar e dependendo do nível de 
energia da excitação, existe possibilidade de início de um processo de realimentação positiva, 
provocando uma vibração auto-excitada chamada oil whip. O whip se mantém mesmo após o 
eixo ter mudado de rotação e saído da ressonância e conserva a freqüência daquela 
ressonância. 

Deficiências de lubrificação podem provocar roçamentos que geram vibrações, 
alteram os valores de rigidez das estruturas dos mancais e podem induzir ressonâncias sub-
harmônicas. 

Os mancais de deslizamento, além do oil whril, apresentam vibrações em lx RPM 
quando iniciam o processo de deteriorizãção. Podem provocar uma excentricidade 
permanente que por sua vez deslocará o rotor dentro do estator e fará aparecer (oir crescer) a 
componente em 2x rede. Ocorrem também harmônicas e sub-harmônicas. Normalmente um 
aumento de temperatura precede o dano no mancal. 

Se a folga no mancal permitir ocorrência de roçamentos, é comum aparecerem 
vibrações em freqüências sub-harmônicas fracionais XRPM etc) que podem excitar 
ressonâncias inferiores. 

Na análise por órbita, o atrito pode provocar loops internos ao loop principal, que 
aparecem com rotação oposta à do eixo. 

Os mancais de deslizamento podem provocar também uma oscilação lenta e 
permanente do eixo dentro das folgas dos mancais, efeito é conhecido como Run-out, com 
pouco perigo para a máquina. 
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Capítulo I 
 
ROTEIRO SIMPLIFICADO PARA DIAGNÓSTICO ELÉTRICO 
 
O presente trabalho cobre o diagnóstico de defeitos nas seguintes Máquinas 
Elétricas: 
 
 
 A - Motores de Indução Trifásicos - AC 

B - Motores DC 
C - Motores Síncronos 

 
 
 
 
Para Motores, temos o seguinte conceito: 
1 - Defeito - Relaciona-se com problemas de componente 
2 - Anormalidades - Relaciona-se com problemas de operação 
 
A.1 - Defeitos: 

Podem ser no Estatua: 
• Desbalanceamento de Forças Magnéticas, Bobinas em curto, Cunha Solta, 
Ovalização, etc. 

 
Podem ser no Rotor: 
• Barras soltas ou quebradas, excentricidades estáticas ou dinâmicas, etc. 

 
Podem ser do GAP de Ar (Entre-Ferro): 
• Variação por excentricidades no rotor ou pela presença de forças externas. 

 
TÉCNICAS UTILIZADAS: Medição de Vibração Convencional nos mancais, carcaça 
e Espectro de Corrente. 
 
A.2 - Anormalidades: 

• Ressonância de carcaça, variação de GAP, Harmônicos de rede de 
alimentação. 
Podem ser do GAP de Ar (Entre-Ferro): 
• Variação por excentricidades no rotor ou pela presença de forças externas. 

TÉCNICAS UTILIZADAS: Envelope de Aceleração, Vibração Convencional e 
Espectro de Corrente. 
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Capítulo II 
 
MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS -  AC 
CONTROLE DOS DEFEITOS 
 
Para o controle de DEFEITOS, passaremos a seguir, alguns procedimentos básicos: 
 
A.1 - Pela VIBRAÇÃO CONVENCIONAL : 
 
 

• Defeitos no ESTATOR manifestam-se basicamente pela presença de picos 
em 120 Hz (7.200 CPM), sempre acompanhado de um ZUMBIDO irregular. 
• Defeitos no Rotor manifestam-se pela presença de picos em       60 Hz 
(3.600 CPM). 

 
⇒ UMA INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL É  A FREQUÊNCIA DE ESCORREGAMENTO  (Fe) 
Fe =  Freq.Síncrona  Fs - Freq.Nominal  Fn [ CPM  ou  Hz ] 
Fs =   Freq. Rede x 2 x 60 / Nº Pólos do Motor 
Fn =   Freq. de Rotação tomada durante a Medição 
Fr  = Freq. da rede  
 
Outra constante importante é : Nº Polos x Fe = NFe. 
Ela aparece em vários espectros e necessitamos de uma resolução coerente para 
identificá-la em torno de 120 Hz e no início do espectro. 
É comum também a sua presença em torno de 1x RPM. 

                 
 
Sobre RESOLUÇÃO, lembramos o seguinte : 
Relação  Rres  =  Fmax  /  Nº  Linhas  <  ½  da  menor  freq.  Envolvida 
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Exemplo de Resolução : 
 
• Suponhamos um  Motor de 06 Polos com Fn = 1.190 RPM 
 
Temos : Fs = 1.200 RPM   Fn = 1.190 RPM => Fe   =   10 CPM 
                                                                          NFe =  60 CPM 
 
Devemos separar, p.ex.: 
A - 1.190  de  1.120  e  1.250  CPM  (1.190  +/-  60) 
B - 7.200  de  7.140  e  7.260  CPM  (7.000  +/-  60) 
C - 10 CPM no início do espectro. 
 
Para atender aos casos A e B, fazemos : 
 
R res < ½  NFe, para uma Fmax = 12.000 CPM (usual) 
 
Rres = Fmax / Nº Linhas < ½ NFe 
 
Nº Linhas > Fmax  x  2/NFe > 12.000 x 2/60 > 400 
 
Pode ser escolhida  400 Linhas ou 800 Linhas. 
 
Para atender ao caso C, fazemos: 
 
Nº Linhas > 12.000 x 2/10 > 2.400 
 
Escolhemos então, 3.200 Linhas. 
 
Ainda pela VIBRAÇÃO CONVENCIONAL, podemos diagnosticar Cunha Solta e 
Deformação da estrutura estatórica, pela medição de espectros no centro da 
carcaça com Fmax = 30.000 c/ 400 L. 
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CONTROLE DOS DEFEITOS 
 
A.1 - Pelo ESPECTRO DE CORRENTE : 
 
 

Na Medição de Espectros de Corrente, preocupamo-nos basicamente com a 
imagem da corrente de alimentação, a qual, é a mesma ao longo de toda a rede de 
alimentação direta do Motor. Assim, é prudente medir em pontos onde a voltagem e 
a corrente não causem acidentes. 
 
Esta técnica presta grande contribuição para o Diagnóstico de Defeitos no Rotor, 
além, é claro, de facilitar em outros pontos do Sistema Elétrico. 
 
É uma medição com o espectro centrado em torno de 60 Hz (Freq. Rede) 
D = 20. Log  A/B   
A  =  Amplitude  em  60  Hz  
B  =  Amplitude  em  NFe 
D  =  Amplitude  diferencial  em  dB 
 
A configuração básica do espectro é : 
Freqüências em Hz Range  de 57 a 64 Hz com 400 Linhas e utilizamos             3 
médias no espectro. 
 

 
                       
 
• Os limites  de severidade estão na 
tabela em anexo. 
 
•Os limites  mais usuais estão no 
anexo . 
 
•A amplitude de “B” é  
considerada apenas para a 
Banda Lateral Inferior.    
 
 
Cuidados no Diagnóstico : 

• Máquinas com acionamento por correias e Agitadores. 
Neste caso, sempre surgem grandes modulações (Bandas Laterais) em torno de 60 
Hz., porém, não têm dependência com NFe. 
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 ESPECTRO DE CORRENTE 
 

                              
 

D = 20 x Log   A    [dB] 
                       B 
 
 
OS PROCEDIMENTOS PARA CONTROLE DE ANORMALIDADE  
 
A.2 - Variação de Entre-Ferro (Gap de Ar) 
 

 
A principal causa desta anormalidade é a presença de forças externas 

acentuadas, as quais  geram pulsos significativos  na freqüência de 120 Hz (7.200 
CPM), percebidos principalmente nos espectros de Envelope de Aceleração. 

Estas forças externas podem ser um desalinhamento, ou um “Pé Manco“  
que, ao ser aparafusado, deforma a carcaça do Motor, ou até mesmo uma 
ressonância. 

Trata-se de deformações estatóricas que alteram o eixo de inércia do rotor, 
em relação ao eixo magnético e o eixo principal de rotação. 

Grandes Vibrações em 120 Hz (7200 CPM) , medidas do centro da carcaça, 
são provocadas por ressonâncias e deformações. 
A Configuração é Fmax = 500 Hz (30.000 CPM) com 400 L. 
 

                               
A.2 - Excitação de Ranhuras 
 

Esta excitação acontece devido à presença anormal de harmônicos de rede 
diante da instalação de Capacitores corretivos, bem como de desbalanceamento 
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magnético ou fonte instável incluindo desbalanceamento do enrolamento, quando se 
trata do estudo de ESTATOR. 

No caso de anormalidades ROTÓRICAS, a excitação tem relação com 
desbalanceamento do enrolamento secundário do motor. 

Estudando pela VIBRAÇÃO CONVENCIONAL, vemos energias na 
Freqüência de Ranhuras (FRANH) = N.º  Ranhuras x RPM.  

Este valor é aproximado e, para maior  exatidão, deverá ser considerado o 
escorregamento percentual Fe/Fn. 
 

Para o caso de Harmônicos de rede a incidência é na região de     40 K a 120 
KCPM com picos bem definidos e espaçados de 120 Hz   (7.200 CPM). 

 
⇒ As medições são feitas nos mancais do motor . 

 

 
 
 

RANHURAS 
 

           
 
____   Caminho da corrente  
 
PULSOS AO MUDAR DE RANHURA 
 
FRANH  =  No   RANHURAS  x  RPM 
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1 x FR ⇒ ROTÓRICOS 
2 x FR ⇒ ESTATÓRICOS 

 
 
 

                    
 

VIBRAÇÃO NO CENTRO 
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A.2  - Decaimento Vibratório 
 
Uma regra prática comumente usada em análise de motores é o DECAIMENTO 
VIBRATÓRIO, o qual nos mostra claramente a natureza do DEFEITO ou 
ANORMALIDADE em um Motor Elétrico. 
 
Trata-se do seguinte : 

Coloca-se o motor operando em condições normais de carga e rotação de 
trabalho, conecta-se um medidor de vibração rápido num mancal do motor e 
desliga-se a energia. 

Caso o DECAIMENTO seja lento e gradual, podemos dizer que o DEFEITO 
ou ANORMALIDADE é de origem mecânica, e isto faz sentido por relacionar  a 
vibração com forças rotacionais, na maioria das vezes Centrífugas, que por sua vez, 
são proporcionais ao quadrado da rotação. 

Caso o DECAIMENTO seja brusco, até um valor mínimo, podemos afirmar 
que se trata de origem elétrica, a qual, foi eliminada com o corte de energia elétrica. 
 
 
EXEMPLO : 
Se um Motor vibra 10mm/s e ao cortar a energia, a vibração cai bruscamente para 3 
mm/s, temos 7 mm/s relacionados com origem elétrica e 3 mm/s relacionado com 
origem mecânica. 
 
Capítulo III 
 
B - MOTORES DC - CORRENTE CONTÍNUA 

 
O defeito mais comum em motores DC está no sistema de controle de 

velocidade, contudo, é possível identificar outras fontes igualmente importantes. 
Desajuste da placa de Tiristores, Curto no Gerador de Pulsos, Enrolamentos de 
campo quebrados ou Danificados, fazem a lista das incidências mais importantes 
neste tipo de Motor. 

Os sintomas de problemas são identificados pela medição de VIBRAÇÃO 
CONVENCIONAL nos mancais do motor  e guardam uma relação íntima com a 
freqüência da Rede (60 Hz) e o número de pulsos do retificador de corrente 
(Gerador de  Pulsos - SCR),o qual pode ser de 3 ou 6 pulsos. 
 
Assim, é comum, a presença de vibração em 180 Hz  (10.800 CPM) ou  360 Hz 
(21.600 CPM) 
A configuração básica é Fmax = 60.000 CPM (1 kHz)/800 L. 
 
⇒ Devemos lembrar que a resolução deve ser coerente com a  rotação do motor, 
pois, as vibrações citadas, podem ser acompanhadas de Bandas Laterais 
(Modulações) da RPM fundamental do Motor, no instante da medição. 
A severidade é grande quando, além da modulação, percebemos as harmônicas do 
SCR. 
 
⇒ Os limites mais usuais são :  Alarme 1  =  1,0  mm/s 
      Alarme 2  =  2,0  mm/s  
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Em anexo, fornecemos algumas tabelas importantes, as quais, tem por 
objetivo orientar o analista de motores no sentido da pesquisa das fontes corretas 
que, na maioria dos casos pode ser subjetiva e vai requisitar uma enorme dosagem 
de BOM SENSO. 

 
 

MOTORES DESBALANCEADOS - CORREÇÃO 
 
1. Efetuar a limpeza da hélice de refrigeração; 
2. Inspecionar as bases de fixação; 
3. Exigir o balanceamento de oficina para motores recondicionados; 
4. Motor novo - Efetuar o balanceamento dinâmico. 
 
 
PARÂMETROS ELÉTRICOS - TESTES EM MOTORES 
 
• Índice de absorção (mega Ω) (CC/CA); 

 Residual de isolamento; 
 Polarização. 

• Resistência  (CC/CA); 
• Resistência a isolamento (CC/CA); 
• Ajuste da zona neutra (CC); 
• Corrente nas fases (CA); 
• Corrente de campo e armadura (CC); 
• Rotação (CC/CA); 
• Taco gerador (CC) (norma 60 mv/RPM) (CC); 
• Conferência do sensor de temperatura enrolamento/mancais (CA/CC); 
• Conferência do resistor de aquecimento (CA/CC); 
• Folgas radiais e axiais (CA/CC); 
• Espectro de corrente (CA); 
• Ensaio a vazio - temperatura dos rolamentos/enrolamentos (CA/CC); 
• Ajuste de escovas (CC/CA Bobinado).  
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Capítulo IV 
 
CONFIGURAÇÃO DO ANÁLISADOR SKF, SÉRIE MICROLOG CMVA PARA 
COLETAR ESPECTRO DE CORRENTE 
 

   

  57(60)

64(60)
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ANÁLISE DE CORRENTE - SEVERIDADE E RECOMENDAÇÕES 
 

I linha  /  I 2fs 
 

Avaliação da Condição Ação 
Recomendada 

60 dB ou mais 
 

Excelente Nenhuma 

54 - 60 dB 
 

Boa Nenhuma 

48 - 54 dB Moderada Continuar inspe-
ção. Analisar 
somente a 
tendência. 

42 - 48 dB Desenvolvendo trinca na 
barra do rotor ou juntas 
com alta resistência 

Reduzir intervalo 
de inspeção. 
Observar curva de 
tendência. 

36 - 42 dB Provavelmente 2 barras 
trincadas/quebradas -
Provavelmente juntas de 
alta resistência. 

Fazer Análise 
Espectral de 
Vibrações para 
confirmar a fonte 
do problema. 

30 - 36 dB Muitas barras trincadas/ 
quebradas ou, indica 
falhas (trincas) nos anéis 
de curto. 

Desmontar o rotor 
para inspeção. 

Menos que 30 dB Muitas barras trincadas/ 
quebradas ou várias 
trincas nos anéis de curto, 
Falhas severas por toda 
gaiola.  

Desmontar ou 
substituir o rotor. 

 
FONTE : Liberty Tecbhnologies, Inc.,Conshohocken,Pennsylvania 



________________________________________________________________________ SKF-Service 

TABELA PARA DIAGNOSE DE MOTORES DE INDUÇÃO ATRAVÉS DE 
ANÁLISE DE VIBRAÇÕES.  NIPPON STEEL - PRÁTICA 
 

SISTEMA 
ANORMAL 

FENÔMENO ANORMAL VIBRAÇÃO 
CARACTERÍSTICA 

1-
Anormalida-
des no 
Sistema 
Estator 
 

(1) Desbalanceamento da 
fonte de tensão (incluindo 
desbalanceamento do 
enrolamento). 

(1) - Vibrações grandes nas 
frequências 2FL   e  FRANH. 
(2) - Sem relação com a carga. 

 (2) Desbalanceamento 
magnético pela folga 
(gap).(Estático) 
 

(1) - Grandes em 2 FL. FRANH. 
(2) - Sem relação com a carga. 

 
 

(3) Erro no Centro 
Magnético. 

Mesmos anteriores, mais: 
 
(1) - Grandes vibrações na 
direção axial, na frequência 
2FL. 
(2) - Grandes vibrações nas 
frequências 2 FL   +  Fn. (?) 
                 

2- 
Anormalida-
des no 
Sistema 
Rotor 

(1) Desbalanceamento no 
enrolamento Secundário. 

(1) - Vibrações grandes nas 
frequências    2FL   ,  FRANH 
(2) - A componente em 2FL 
pulsa em     2Fe    e    Fn 
(3) - A componente FRANH pulsa 
em      2Fe   e   Fn 
(4) - O nível de vibrações é 
grande sob carga e na partida. 

 (2) Eixo Torto (ou 
empenado) 

Mesmas acima, mais: 
(1) - Espectro de  
2FL + m.Fn.(m=1,2,...)é forte 
(?) 
 
(2) - A componente 
2FL   + n.Fn +m.2. Fe (n= 1,2,..)  
                                  (m= 1,2,..)  
é grande ? 
 
(3) - Componente de Fn é 
grande. 

 
FL =  Frequência da Fonte de Potência      
FRANH =  Frequência das Ranhuras 
Fn =  Frequência de Rotação     
Fe  =  Frequência de Escorregamento 
(?) = Duvidoso 
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Capítulo V 
 
ESTATOR EXCÊNTRICO, LÂMINAS EM CURTO E FERRO SOLTO 
 
 

 
 
Problemas no estator 
geram alta vibração a 2x 
a frequência de linha 
(FL). Excentricidade de 
estator produz espaços 
de ar irregular entre o 
rotor e estator  que 
produz vibração 
direcional. Espaçamento 
diferen-cial de ar não 
deverá exceder 5% para 
motores de indução e 
10% para motores 
síncronos.Bases empen-
adas podem produzir um 
estator excêntrico. Ferro 
solto é devido a folga do 
suporte de estator. 
Lâminas do estator em 
curto podem causar 
aquecimento localizado 
prejudicando o rotor. 
Espectro de corrente 
elétrica confirma 
diagnóstico. 
 
 

 



________________________________________________________________________ SKF-Service 

PROBLEMAS ELÉTRICOS - ROTOR EXCÊNCTRICO 
 
 

 

Rotores excêntricos produzem 
um espaçamento irregular entre 
o rotor e estator que induz 
vibração pulsativa (normalmente 
entre 2FL e harmônicas mais 
próximas). Normalmente requer 
“ZOOM” para separar 2FL e 
harmônicas, principalmente em 
motores de 2 pólos (60 Hz) e 4 
pólos (30 Hz) onde 
desalinhamentos manifestam 
em 120 Hz e 60 Hz 
respectivamente. Rotores 
excêntricos geram 2FL  cercados 
por NxFe frequências , assim 
como NFe, próximo da 
velocidade nominal e Fe apare-
cendo em baixa frequência. 
*  Variação de entre-ferro Gera 
N x 2FL 
Espectro de corrente elétrica 
confirma diagnóstico  
(Fe=RPM Nominal - RPM Real). 
 
R =  20 Log. A /B ( C ) 
 
R  =  Bom. se R >  40  dB 
R  =  Alarme  1  -  35  a  40  dB ; 
         Alarme  2  -  30  a  35  dB. 
R  =  Ruim,  se  R   <  30  dB 
OBS : Exceto Mancais  de 
bucha.  
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PROBLEMAS ELÉTRICOS - PROBLEMA DE ROTOR 
 

Barras de rotor quebradas ou 
trincadas ou anéis em curto , junções 
ruins entre as barras do rotor , ou 
lâminas em curto, irão produzir 
vibração de 1x velocidade nominal 
com NxFe . Somado a isto, as barras 
de rotor trincado irão gerar bandas 
laterais de NFe ao redor da terceira, 
quarta e quinta harmônica de 
velocidade nominal. 
OBS.: Tem que fazer “ZOOM” na 
região . 
Barras de rotor soltas são indicadas 
por 2x a frequência  de rede (2FL) 
próximo à frequência de passagem 
de barras do rotor (RBPF) e sua 
harmônica (RBPF número de barras 
x RPM). Quase sempre irá causar 
altos níveis a 2 x RBPF, com 
somente uma pequena amplitude a 1 
x RBPF.  
Espectro  de corrente elétrica 
confirma diagnóstico. 

 
HARMÔNICOS NA REDE / ALIMENTAÇÃO DISTORCIDA 

A presença de harmônicos na rede, 
bem como de acessórios elétricos 
para controlar Fator de Potência 
(Banco de Capacitores, 
Conversores/inversores de freq., 
etc..,) geram picos entre 40 K e 100 
KCPM com bandas laterais de 
2*FL. 
 
Motores de Indução com defeitos, 
geram harmônicos na rede e vice-
versa. 
Espectro de Vibração Convencional 
ou Envelope de Aceleração 
confirmam diagnóstico. 
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MOTORES SÍNCRONOS (BOBINAS DO ESTATOR) 
 

Bobinas soltas do Estator em 
Motores síncronos irão gerar alta 
vibração na frequência de 
passagem da bobina (CPF), que irá 
igualar o número de bobinas do 
estator x RPM.  
A frequência de passagem da 
bobina será circundada por bandas 
laterais de 1 x RPM. 
 
 
Fsinc. = No. De BOBINAS x RPM 
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Pesquisa EPRI e IEEE 
 
EPRI - Eletrical Power Research Institute   
            Motores com Potência maior que 100HP 
 
IEEE - Institute Engineers Eletrical and Electronic 
            Motores com 200HP 

 

< 1 1 a 5 5.1 a 20 21 a 50 51 a 125 > 125

12,9
17,1

19,4
21,8

28,5 29,3

0

5

10

15

20

25

30

< 1 1 a 5 5.1 a 20 21 a 50 51 a 125 > 125

Vida Esperada (Anos)

Potência em HP
M édia Geral: 13,27 anos  

 
 
 
 
 

Vida Média Esperada de MIT

21 a 50HP
21,8

5.1 a 20HP
19,4

51 a 125HP
28,5

> 125HP
29,3

< 1HP
12,9 1 a 5HP

17,1

Média Geral: 13,27 anos
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Causas Aparentes de FAlhas em MIT(EPRI)

Mão de Obra
27%

Operação Indevida
21%

Projeto
39%

Aplicação Indevida
13%
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Trans./M an.Imprópio
Outros
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Defeitos em MIT - Totais(EPRI)

Estator
37

Rotor
10Diversos

12

Mancais
41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Defeitos em MIT(IEEE) - Motores Maiores que 200HP

Enrolamentos
26%

Mancais
44%

Diversos
22%

Rotor,Eixos,Acopl.
8%
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