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RESUMO 

 
MÉTODO DE ANÁLISE DE VIBRAÇÕES PARA IDENTIFICAÇÃO DE FALHAS EM 
MÁQUINAS ROTATIVAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
Neste trabalho é apresentada uma proposta de método de análise de vibrações para 
identificação de falhas para aplicação na área de geração de energia elétrica. É 
apresentada uma fundamentação teórica, abordando os mais importantes 
componentes de uma unidade geradora hidrelétrica, fundamentos de vibrações 
mecânicas, principais defeitos e falhas em unidades geradoras, normas técnicas 
aplicadas ao monitoramento de vibrações e técnicas e ferramentas utilizadas para 
medição do sinal de vibração. 
Também foi realizada uma revisão da literatura, visando verificar o panorama atual 
neste tema, com o foco nos principais eventos do setor elétrico nacional, como 
SNPTEE, ENAM, SIMPASE e STPC. Na área acadêmica o estudo abordou o que se 
está sendo estudado por meio de dissertações e teses. 
O método é baseado no monitoramento da unidade geradora por meio de sensores 
de proximidade e/ou aceleração. É proposto o monitoramento de no mínimo 2 
pontos de aquisição de sensores de proximidade por mancal da unidade geradora. 
Cada sinal de vibração é processado e compilados em 2 vetores. O primeiro vetor 
(com 16 posições) é composto por valores relacionados ao espectro de frequência, 
armazenando os valores de amplitude na frequência fundamental e nas principais 
harmônicas, que são relacionadas com os defeitos da unidade geradora. O segundo 
vetor é composto por valores calculados no domínio do tempo, como pico-a-pico, 
RMS e fase. Com base nesses dados, o método identifica a falha, se existente, 
dentro de 10 defeitos que ele se propõe a identificar: desbalanceamento (estático, 
acoplado ou dinâmico), desalinhamento (angular ou paralelo), folga excessiva, 
problema nas palhetas diretrizes, problemas nas pás do rotor, whirl oil e problemas 
de origem elétrica. 
Foi elaborado um protótipo utilizando a ferramenta Matlab®, e o algoritmo foi testado 
em dados históricos e simulados. Os resultados dos testes indicaram uma possível 
maior sensibilidade dos sensores de proximidade em relação aos acelerômetros 
para a detecção dos defeitos. Nos resultados com dados simulados híbridos o 
algoritmo se comportou conforme o esperado, identificando os sinais de defeitos 
simulados.  
Por fim são propostos trabalhos futuros, envolvendo a validação do método por meio 
de bancada de simulações de defeitos mecânicos e possíveis aperfeiçoamentos do 
processo, abordando outras ferramentas matemáticas, como orbitais. 
 
 
Palavras chaves: Monitoramento de usinas, Análise de vibrações, Diagnóstico de 
defeitos.  



 

 

ABSTRACT 

 
METHOD OF VIBRATION ANALYSIS FOR FAULT IDENTIFICATION IN ROTATING 
MACHINES OF ELECTRICAL ENERGY GENERATION PROCESS  
 
 
This work presents a proposal of a method of vibration analysis for fault identification 
with application in electrical power plants. It is present a theoretical basis, covering 
the most important hydroelectrical generation unit components, mechanical vibration 
fundamentals, main generation unit defects and failures, technical standards applied 
on vibration monitoring, and techniques and tools applied on signal vibration 
measurements. 
It was also made a literature review, aiming to verify the current status in this topic, 
covering the main events of the Brazilian electricity sector, like SNPTEE, ENAM, 
SIMPASE and STPC. In the academy, the study covered what is being developed in 
dissertations and theses. 
The method is based on generation unit monitoring with proximity sensors and/or 
accelerometers. It is proposed at least two acquisition signals of proximity sensor 
installed on the machine bearings. Each vibration signal is processed and compiled 
in two vectors. The first one (with 16 positions) is composed by the values related 
with the frequency spectrum, storing the amplitude data of the fundamental frequency 
and of the main harmonics, which are related with the generating unit defects. The 
second vector is composed by values calculated in the time domain, like peak-to-
peak, RMS, and phase. Based in this data, the method identifies the failure, if it was 
present, classifying it into ten defects: unbalance (static, coupled or dynamic), 
misalignment (angular or parallel), excessive looseness, guide vanes problems, 
runner blades problems, whirl oil and problems of electrical origin. 
It was developed a prototype using Matlab®, and the algorithm was tested with 
historical and simulated data. The results of these tests indicated a possible greater 
sensitivity of the proximity sensors in relation to the accelerometers for the defect 
detection. The results with hybrid simulated data shows that the algorithm behaved 
as expected, identifying the simulated defective signal. 
Finally, future works are proposed, involving the validation of the method by means of 
a mechanical defect simulation bench, and the improvement of the process including 
others mathematical tools, like orbits. 
 
 
Key words: Power plant monitoring, Vibration Analysis, Fault Diagnosis 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia elétrica é um recurso fundamental para o desenvolvimento do país, o que 

faz das usinas de geração de energia e suas máquinas ativos chaves que merecem 

atenção e cuidado. Apesar disto, o que se tem visto na área é que o investimento 

em equipes de manutenção e operação desses ativos é cada vez menor. 

Adicionalmente, mudanças no mercado brasileiro exigem rentabilidade dos ativos e 

impõe limitações às instalações de transmissão e geração, com a postergação de 

ampliações e, consequentemente, ocasionam o aumento do risco operacional 

(FRANÇA, BRAMATTI e PARDAUIL, 2013). Para reduzir os custos de operação, 

empresas trabalham com equipes enxutas que acabam sobrecarregadas. Por este 

motivo, técnicas que auxiliem essas equipes nas atividades de manutenção, 

reduzindo horas de engenharia e minimizando as horas de indisponibilidade do 

ativo, têm importância para o setor. 

Nesse contexto, cabe à engenharia de manutenção a responsabilidade de garantir o 

adequado funcionamento desses ativos de geração. Para isso, uma das técnicas 

empregadas é o monitoramento online de parâmetros (IEEE, 1998.), utilizada para 

inferir a saúde desses sistemas, com destaque para o monitoramento de vibrações 

(ALMEIDA e ALMEIDA, 2014). Essa abordagem de monitoramento de vibrações 

relacionada com a condição da máquina foi pela primeira fez reconhecida por 

Rathbone em 1939, em seu artigo Vibration Tolerance, conforme Randall aponta em 

seu livro Vibration-Based Condition Monitoring (RANDALL, 2011). O objetivo da área 

tem sido migrar as políticas de manutenção para técnicas preditivas (baseadas na 

condição do gerador) em detrimento de atividades preventivas periódicas ou mesmo 

corretivas, assim, reduzindo custos de operação. 

Dentre as principais motivações para o estudo do tema estão as lacunas 

identificadas no mercado de monitoramento para unidades de geração de energia, 

de acordo com (FERREIRA, 2008): 

• Alto custo das soluções e poucos ofertantes; 

• Tecnologia predominante importada; 

• Necessidade de ferramenta com o conceito de apoio ao técnico especialista; 

• Softwares disponíveis não dão acesso ao dado "cru", o que impede análises 

específicas da engenharia de manutenção; 
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• Soluções de "inteligência artificial" não ficam adequadas se aplicadas da 

mesma forma para todas as máquinas; 

• Funções não documentadas (não se sabe o significado das medidas e 

indicadores); entre outros. 

Para o desenvolvimento de sistemas focado no monitoramento de vibrações, sob 

ótica da indústria, ainda são observadas algumas outras limitações (IFSC; AQTECH, 

2014): 

• Os testes para validação de sistemas de monitoramento e diagnóstico de 

falhas em unidades geradoras reais em produção é inviável, dada a demanda 

de disponibilidade do ativo (parada de máquina implica em perdas 

financeiras) e as regras rígidas das concessionárias (a máquina não pode ser 

alterada sem uma justificativa operacional relevante); 

• As soluções comerciais de simulações de falhas mecânicas em máquinas 

rotativas são importadas, demandam altos investimentos e não atendem a 

todos os requisitos de simulação necessários para reproduzir problemas 

observados no setor elétrico no Brasil (Exemplo: a reprodução de sinais de 

baixas frequências de oscilação, similares aos sinais medidos em unidades 

geradoras, em ambiente de laboratório não é encontrada facilmente). 

Apresentado este contexto, essa dissertação apresenta os resultados da 

adaptação/aperfeiçoamento de métodos de análises de vibrações em máquinas 

rotativas no processo de geração de energia elétrica. A partir de uma abordagem de 

monitoramento de variáveis (permanente ou temporário), são apresentadas as 

características de condição da unidade geradora, auxiliando o profissional na 

detecção de problemas. Essas características são: Níveis globais de vibração, 

indicando os limites da norma; Níveis de vibração nas bandas de espectro 

relacionadas à defeitos; e Ângulo de fase e amplitude na frequência de rotação. De 

forma incipiente, a ferramenta indica o diagnóstico conforme defeitos e falhas pré 

cadastradas. A ferramenta foi testada em histórico de sinais, e sinais híbridos (sinais 

de máquinas reais somado à sinais simulados característicos de defeitos). Por fim o 

trabalho propõe a continuidade da pesquisa através de testes controlados em uma 

bancada de simulações de defeitos para o refinamento e evolução da ferramenta. 
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1.1 TEMA DE PESQUISA 

O trabalho desenvolvido tem como tema o estudo e a aplicação de métodos de 

análise de vibrações em máquinas rotativas no processo de geração de energia. 

Abrange a aquisição de dados, envolvendo sensoriamento e conversores 

analógicos-digital, e posterior aplicação de ferramentas computacionais para 

processamento de sinais, tratamento e análise de dados. O objetivo é ter informação 

confiável para tomada de decisão para diagnóstico preditivo. 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Ao longo dos últimos anos, o monitoramento tem sido tema de diversas pesquisas, 

apesar de sua utilização como base para adoção de filosofias de manutenção 

preditivas no Brasil ainda ser incipiente (FREITAS, FERREIRA, et al., 2016). Em se 

tratando de vibrações, as soluções de monitoramento de mercado são em sua 

maioria importadas e/ou caras, de tecnologia fechada, e seu uso geralmente se 

limita à comparação da condição do ativo monitorado com uma referência 

(amostragem da norma), e não abordam ainda conceitos relativos ao diagnóstico de 

problemas. Ainda se vê em campo a aplicação de sensoriamento/suportes de forma 

errada (sensores especificados fora da faixa de medição, suportes não rígidos o 

suficiente, dentre outros), bem como o uso de ferramenta de análise configuradas de 

maneira incorreta, ocasionando medições errôneas e/ou mascarando problemas. 

Dentro do contexto da empresa AQTech, o monitoramento de vibrações é um dos 

direcionamentos da evolução da tecnologia desenvolvida, e atualmente não possui 

ferramentas totalmente focadas para este mercado. 

Assim, o problema de pesquisa é apresentado na forma interrogativa: 

 

Que procedimentos e ferramentas (hardware e software) são necessários para 

análise de vibrações em unidades geradoras de energia de forma eficiente? 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

A produção de energia elétrica é uma atividade que demanda relevantes 

investimentos por parte das concessionárias de energia elétrica. Para garantir o 

retorno destes investimentos, os agentes de geração precisam estender ao máximo 

a vida útil das máquinas e equipamentos das plantas, o que torna a gestão de ativos 

um fator crítico de sucesso para os empreendimentos. Neste contexto, uma das 

maiores preocupações da engenharia de manutenção é o próprio conjunto turbina-

gerador, dada a sua criticidade para o processo de geração. 

O monitoramento de condição de máquinas elétricas rotativas vem sendo evoluído 

intensivamente nos últimos anos (TAVNER, 2008). Em se tratando de vibrações, a 

forma mais simples, de monitoramento é a medição do valor eficaz de sinais de 

aceleração ou velocidade, comumente chamada de valor global. A difusão dessa 

técnica de monitoração resultou em publicações de recomendações de padrões de 

vibração, que não dão uma informação de diagnóstico, mas indicam a condição de 

“saúde” da máquina dado um nível de vibração. Dentre as principais normas 

utilizadas no setor elétrico podemos citar a VDI 2056 (1964) (VEREINS 

DEUTSCHER INGENIEURE, 1964) e a norma ISO 10816 (2000) (ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2000). Outra técnica de monitoramento faz uso de 

análise de espectro de frequências, permitindo a detecção de diversas condições de 

falha, como desbalanceamento, desalinhamento e roçamento. Apesar do 

monitoramento de vibração requerer o uso de diversos sensores específicos e 

técnicas de análise complexas, ele tem se estabelecido como ferramenta confiável e 

amplamente difundida na área de manutenção de máquinas. 

Para o diagnóstico de defeitos por meio de monitoramento de vibrações, o 

processamento digital de sinais torna-se peça fundamental, pois permite extrair 

desses sinais indicações de falta ainda em seu princípio, distinguindo de ruídos e 

outros sinais que podem mascarar o problema (RANDALL, 2011). Em seu trabalho, 

Silva (SILVA, 2013), discorre sobre diversas ferramentas aplicadas ao tratamento de 

sinais provenientes de acelerômetros e sensores de proximidade instalados em uma 

unidade geradora hidrelétrica. Dentre os principais pontos abordados podemos citar: 

diagrama de órbita, tendência temporal, shaft centerline, análise espectral e 
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transformada circular discreta de wavelets. Além disso, como continuidade da 

pesquisa o autor ainda sugere o emprego de técnicas de estatísticas. 

O foco deste projeto de dissertação de mestrado foi estudar as técnicas de análise 

de vibrações existentes, adaptando e desenvolvendo um método, composto por 

parte instrumental e parte de computação científica, para análise de vibrações em 

máquinas rotativas de geração de energia elétrica. O assunto já tem sido alvo de 

estudos acadêmicos e corporativos, como por exemplo nos trabalhos de Ferraz 

(FERRAZ, 2013), Silva (SILVA, 2013) e Almeida (ALMEIDA, 2008) e o método aqui 

proposto se baseia principalmente nas contribuições destes trabalhos, abordando o 

tema utilizando ferramentas diferentes (como por exemplo, Densidade Espectral de 

Potência ao invés de filtragens), outras classificações de problemas e simplificando o 

processo de diagnóstico. 

A aplicação do método proposto na geração de energia visa reduzir custos de 

manutenção, através da antecipação de problemas, rápido diagnóstico de falhas, 

verificação de responsabilidades em discussões de garantias e auditoria da 

programação da geração. Espera-se ainda os seguintes benefícios: 

• Redução na frequência de paradas programadas (para inspeção, 

manutenção e reparo); 

• Redução na frequência de paradas forçadas; 

• Redução homem-hora de manutenção; 

• Aumento da eficiência operativa da unidade geradora; 

• Redução do estoque de peças sobressalentes; 

• Aumento da vida útil do gerador. 

A aprovação do resumo intitulado “METODOLOGIA PARA O DIAGNÓSTICO DE 

DEFEITOS EM HIDROGERADORES ATRAVÉS DA ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EM 

SISTEMAS DE MONITORAMENTO PERMANENTE UTILIZANDO TÉCNICAS NO 

DOMÍNIO DO TEMPO E FREQUÊNCIA”, de coautoria do mestrando, submetido ao 

XXIV SNPTEE, sinaliza interesse da área em soluções de diagnóstico de problemas. 
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1.4  OBJETIVOS 

1.4.1 Principal 

Desenvolver um método de análise de vibrações para aplicação em máquinas 

rotativas no processo de geração de energia elétrica, com base em monitoramento 

de variáveis, adaptando abordagens de estudos realizados com o tema, criando uma 

ferramenta de auxílio ao engenheiro que visa o diagnóstico e/ou prognóstico de 

defeitos e falhas. 

1.4.2 Específicos 

1. Compor uma pesquisa bibliográfica visando à identificação dos principais 

componentes do sistema de geração de energia elétrica, dos principais 

defeitos e falhas que ocorrem em máquinas rotativas no processo de geração 

de energia elétrica e abrangendo o tema de monitoramento de vibrações e 

oscilações e o diagnóstico de máquinas na geração de energia elétrica, 

incluindo as normas do setor; 

2. Aplicar o método proposto em dados históricos e em ambiente simulado 

híbrido (defeitos simulados somados à dados reais), validando os resultados. 

3. Propor a evolução do estudo, envolvendo construção de uma bancada de 

simulações de defeitos mecânicos para validação do método proposto em 

ambiente controlado. 

1.5 CONTEXTO 

Esta dissertação é resultado do trabalho desenvolvido durante o curso de Mestrado 

Profissional em Mecatrônica do Departamento Acadêmico de Metal Mecânica do 

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).  

O tema da pesquisa foi alinhado às necessidades da empresa AQTech Engenharia 

e Instrumentação S. A., empresa especializada em monitoramento de geradores de 

energia elétrica, onde atualmente o aluno é diretor técnico, e que direciona em suas 

ações uma vertente para pesquisa aplicada em diagnóstico preditivo de geradores 
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de energia, buscando o desenvolvimento e inovação para produtos focados no 

monitoramento e análise de vibrações. 

O trabalho teve suporte do CNPq (Chamada CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014), 

através do projeto de pesquisa e desenvolvimento “Pesquisa aplicada em 

diagnóstico preditivo: Desenvolvimento e inovação para produtos de monitoramento 

e análise de vibrações em geradores de energia”, executado pelo PECCE/IFSC e 

pela empresa AQTech. Ainda contou com o suporte do grupo de pesquisa em 

sistemas embarcados e distribuídos (NERsD). 

1.6 DELIMITAÇÃO 

O tema de análise de vibrações em máquinas rotativas é bastante amplo, e esta 

dissertação não visa propor uma solução exaustiva. A aplicação do método de 

análise proposto estará limitada à ambientes simulados e dados históricos de 

clientes da AQTech. Também não se tem como objetivo da abordagem de técnicas 

de inteligência artificial. Ainda, por se tratar de um sistema protótipo, o método não 

será aplicado em ambiente de usina de geração real, atividade esta que ficará como 

futuro no desenvolvimento de um produto/serviço da empresa. 

1.7 METODOLOGIA 

Esse subitem apresenta a classificação da pesquisa segundo as formas clássicas da 

metodologia científica (SILVA e MENEZES, 2005). São apresentadas as 

classificações do ponto de vista da sua natureza, da forma de abordagem do 

problema, dos objetivos e dos procedimentos técnicos. Também se define como o 

estudo procedeu e como o trabalho está estruturado. 

1.7.1 Classificação do ponto de vista da sua natureza 

O trabalho desenvolvido tem como o objetivo o aperfeiçoamento de um método de 

análise de vibrações a ser aplicado na área de geração de energia. Por esse motivo, 

o estudo pode ser classificado como Pesquisa Aplicada, visto que objetiva gerar 

conhecimentos para uma aplicação prática. 
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1.7.2 Classificação do ponto de vista da forma de abordagem do problema 

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é classificada como 

quantitativa, visto que gera dados quantificáveis para análise das condições de 

máquinas através do monitoramento de vibrações. São utilizadas ferramentas 

matemáticas, tais como porcentagens, médias, coeficientes de correlação e análise 

de regressão. 

1.7.3 Classificação do ponto de vista dos seus objetivos 

A pesquisa é classificada como exploratória. Os estudos objetivam a maior 

familiaridade com o problema, e envolve levantamento bibliográfico, o contato com 

pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado, bem como 

estudo de caso aplicando métodos em dados históricos. 

1.7.4 Classificação do ponto de vista dos seus procedimentos técnicos 

Os procedimentos técnicos que o trabalho utiliza são: 

• Pesquisa bibliográfica: "Quando elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com 

material disponibilizado na Internet"; 

• Pesquisa documental: "Quando elaborada a partir de materiais que não 

receberam tratamento analítico"; 

• Pesquisa Experimental: “Quando se determina um objeto de estudo, 

selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se 

as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no 

objeto”. 

• Pesquisa participante: "Quando se desenvolve a partir da interação entre 

pesquisadores e membros das situações investigadas". 

1.7.5 Procedimentos para elaboração do trabalho 

Uma fundamentação teórica foi realizada, para se obter a base conceitual para o 

desenvolvimento do projeto. Em seguida foi feita uma revisão da literatura, 
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abordando publicações dos principais eventos nacionais do setor elétrico, pesquisas 

acadêmicas, além de artigos de abrangência internacional, com o objetivo de 

apresentar o estágio do desenvolvimento do tema de monitoramento de vibrações.  

Com base nesse estudo, é proposto um método de análise de vibrações como uma 

ferramenta de auxílio ao diagnóstico de problemas, utilizando técnicas de análise no 

domínio do tempo e na frequência. Esse método é testado com dados históricos e 

simulação híbrida (defeitos simulados somados à dados reais). Também são 

apresentadas propostas de continuação da pesquisa, uma delas envolvendo a 

construção de uma bancada para validação do método proposto em ambiente 

controlado. 

1.7.6 Estrutura do trabalho 

O trabalho está dividido da seguinte forma: 

• O primeiro capítulo apresenta a introdução da pesquisa, envolvendo tema, 

problema, justificativa, objetivos, contexto delimitação e metodologia; 

• No segundo capítulo é apresentada a fundamentação teórica, que serve 

como suporte conceitual para o desenvolvimento do trabalho; 

• O terceiro capítulo apresenta a revisão da literatura no tema de 

monitoramento de vibrações na área de geração de energia; 

• No quarto capítulo temos a descrição do método de análise de vibrações 

proposto; 

• Os resultados da aplicação do método em dados históricos são apresentados 

no quinto capítulo. 

• Por fim, o sexto capítulo apresenta a conclusão da pesquisa, verificando os 

objetivos, criticando os resultados e avaliando a possibilidade de trabalhos 

futuros. 

 



 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 



   Fundamentação Teórica 

 

 

 

31 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a base teórica para análise de vibrações 

em máquinas na área de geração, mais especificamente, hidráulica. São abordados 

os seguintes tópicos: unidade geradora hidrelétrica; conceitos básicos das filosofias 

de manutenção aplicados à área; fundamentos de vibrações mecânicas; principais 

defeitos e falhas em unidades geradoras; técnicas de medições de sinais de 

vibração; ferramentas matemáticas aplicadas na análise de vibrações; e normas 

técnicas aplicadas no monitoramento de vibrações. 

2.1 UNIDADE GERADORA HIDRELÉTRICA 

A geração de energia hidrelétrica é caracterizada pela conversão de energia 

potencial hidráulica de uma massa de água em energia elétrica. A Figura 1 

apresenta um esquemático simplificado dessa conversão. 

 

Figura 1 – Perfil esquemático de usina hidrelétrica (adaptado de (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 
ELÉTRICA, 2008)). 

A estrutura da usina é composta basicamente por reservatório, sistema de captação 

e adução de água, casa de força e vertedouro (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA, 2008). O reservatório tem o objetivo de “estocar” água, permitindo ainda 

a formação do desnível necessário para configuração da energia hidráulica. O 

sistema de captação e adução são formados por túneis, canais ou condutos 

metálicos, que tem a função de levar a água até a casa de força. Nesta instalação 

estão o conjunto turbina-gerador, responsável pela conversão da energia cinética 

(do movimento da água) em energia elétrica. 
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A análise de vibrações mecânicas geralmente é focada no conjunto turbina-gerador 

e nos componentes mecânicos desse sistema que estão sujeitos aos maiores 

esforços, que são o eixo e mancais. A Figura 2 apresenta uma visão geral desses 

componentes, com destaque aos números 6 e 12, mancais do gerador, e 7, que 

apresenta o eixo. 

 

1 - Caracol 

2 - Tubo de sucção 

3 - Pré-distribuidor 

4 - Distribuidor 

5 - Tampa da turbina 

6 - Mancal de guia inferior 

7 - Eixo 

8 - Servo-motor do 

distribuidor 

9 - Pá da roda (rotor da 

turbina) 

10 - Estator 

11 – Rotor do gerador 

12 - Mancal de 

escora/Mancal de guia 

superior 
 

Figura 2 – Principais componentes (adaptado de (MATSUO, 2010)). 

 

A água proveniente do conduto chega ao caracol (1) que a distribuí para o rotor da 

turbina através do pré-distribuidor (3) e distribuidor (4), que controla o fluxo de água. 

Essa água, em contato com a pá da roda da turbina (9) faz o conjunto entrar em 

rotação, e é escoada através do tubo de sucção (2) de volta para o rio. O eixo (7) 

transmite o movimento de rotação para o rotor do gerador (11). Esse movimento faz 

como que no estator (10) tenhamos tensão e potência gerada. O mancal de escora / 

mancal guia superior (12) é responsável por suportar todo o peso do conjunto 

girante, e evitar que o mesmo saia do seu centro de rotação, assim como o mancal 

guia inferior (6). 

Um componente importante da estrutura das unidades geradoras são os mancais, 

que suportam todos os esforços mecânicos. Na área de geração, os mancais mais 

utilizados são o de deslizamento, visto que são capazes de suportar grande 

capacidade de carga. A Figura 3 apresenta exemplos desse tipo de mancal. 
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Geralmente são nesses componentes que os sensores são acoplados para medição  

de vibração. 

   

Figura 3 – Exemplo de mancal de deslizamento horizontal e de bucha de um mancal de deslizamento 
vertical. 

2.2 FILOSOFIAS DE MANUTENÇÃO 

No processo de geração de energia, a correta manutenção é indispensável para 

garantir a disponibilidade e confiabilidade do ativo. A escolha da técnica mais 

adequada para cada tipo de equipamento na planta deve levar em consideração 

fatores como: importância do equipamento para o processo produtivo; o seu custo 

de aquisição; e a sua taxa de falha (MOUTINHO, 2011). 

Esse subitem tem como objetivo apresentar de forma sucinta as filosofias de 

manutenção encontradas na literatura, a fim de dar base para o estudo proposto. 

2.2.1 Manutenção corretiva 

A manutenção corretiva é a mais simples de ser implantada para gestão de ativos. 

Ela consiste na filosofia onde a preocupação mínima é direcionada às condições de 

operação das máquinas e equipamentos, sendo a ideia central “espere até falhar e 

conserte” (FREITAS, 2012). Essa abordagem de manutenção é vista como 

ineficiente e dispendiosa no longo prazo, visto que não é possível planejar as 

manutenções, já que elas ocorrem de maneira reativa, e geralmente os reparos são 

realizados de forma apressada, visando o retorno rápido do ativo, e se concentra em 

solucionar os sintomas ao invés das falhas. 
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Em uma planta de geração, em se tratando de equipamentos que exigem alta 

disponibilidade e confiabilidade (turbina, eixo, gerador e mancais, por exemplo), é 

uma filosofia pouco adotada. 

2.2.2 Manutenção preventiva 

Na manutenção preventiva, as ações de manutenção buscam atuar no ativo antes 

de uma parada indevida. Ou seja, as atividades deixam de ser reativas, como 

aconteciam na manutenção corretiva, e passam a ser proativas. A adoção dessa 

filosofia de manutenção traz benefícios em termos de redução do custo e tempos de 

manutenção, visto que as falhas são mitigadas antes que ocorram, ampliando a vida 

útil do equipamento (FREITAS, 2012). 

Geralmente as atividades de manutenção preventivas são periódicas e programadas 

em função de determinados períodos de tempo de operação do ativo. Dessa forma, 

se o ativo é parado muitas vezes para manutenção sua disponibilidade pode cair a 

ponto de ser menor do que se adotada uma manutenção corretiva. Outro problema 

relacionado a esse tipo de manutenção é que qualquer intervenção na máquina para 

evitar potenciais falhas está sujeita a inclusão de outros problemas (exemplo: na 

desmontagem/montagem do gerador em uma inspeção, esquece-se um parafuso 

solto, que danifica o entreferro da unidade geradora). 

Essa filosofia de manutenção é amplamente adotada pelas concessionárias de 

energia. 

2.2.3 Manutenção preditiva 

Enquanto o gatilho da manutenção corretiva é a falha propriamente dita, e o gatilho 

da manutenção preventiva é o tempo de operação do equipamento, a manutenção 

preditiva tem sua ação baseada na condição do ativo. O objetivo dessa filosofia de 

manutenção é estender ao máximo o tempo de funcionamento da máquina, 

planejando a parada para manutenção na iminência da falha. Isso só é possível com 

a realimentação de informações operacionais do sistema em análise como 

ferramenta para a tomada de decisões (FREITAS, 2012). 
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A coleta de informações da condição do equipamento sob essa filosofia de 

manutenção só é possível através de aplicação de sistemas de monitoramento. A 

evolução das tecnologias de monitoramento tem tornado esses sistemas mais 

acessíveis, que por sua vez tem evoluído a aplicação da manutenção preditiva. 

Apesar do conservadorismo da área de geração de energia, são claros os esforços 

em se adotar essa filosofia de manutenção, visto os requisitos de alta disponibilidade 

e redução de custos que o setor tem exigido, conforme exposto nos artigos de Sena 

(SENA, MOREIRA, et al., 2011) e Martins (MARTINS, TEIXEIRA, et al., 2013). 

2.3 FUNDAMENTOS DE VIBRAÇÕES MECÂNICAS 

Segundo Mohanty (MOHANTY, 2015), a vibração da máquina é um dos sinais mais 

convenientes para o engenheiro de manutenção medir e analisar visando obter a 

condição de “saúde” do equipamento. O conhecimento básico desse conceito 

permite o diagnóstico de falhas e defeitos e o acompanhamento da condição do 

ativo, possibilitando a otimização do processo de manutenção. 

A vibração pode ser definida como uma oscilação de um corpo em torno de uma 

posição de referência. Esse movimento em uma máquina é a resposta às forças 

dinâmicas que a excitam, e frequentemente é um processo destrutivo, como alerta 

(ALMEIDA e ALMEIDA, 2014), ocasionando falhas nos elementos de máquinas por 

fadiga, como trincas, falhas por rupturas, dentre outros. 

A Figura 4 representa um sistema mecânico (mola-massa com amortecedor) que 

contém os três elementos básicos que interagem entre si e são responsáveis pelo 

comportamento dinâmico. Esses elementos são: mola (rigidez), amortecedor 

(dissipação de energia), e massa (inércia). Quando submetidos a uma excitação eles 

reagem com deslocamento, velocidade e aceleração). 

 

Figura 4 – Sistema massa-mola-amortecedor (Adaptado de (MOHANTY, 2015)). 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

A equação (1) representa o movimento desse corpo: 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑐

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥 = 0 

Onde,  𝑚 é a massa, 𝑐 a constante de amortecimento do conjunto, e 𝑘 a rigidez do 

sistema. 

Resolvendo essa equação, a resposta desse movimento é descrita por (2): 

𝑥(𝑡) = 𝐴−𝜉𝜔𝑡 sin(𝜔𝑑𝑡 + 𝜙) 

Onde, o fator de amortecimento é expresso conforme (3): 

𝜉 =
𝐶

2√𝑘𝑚
 

E a frequência natural pela equação (4): 

𝜔𝑑 = 𝜔𝑛√1 − 𝜉2 , onde, 𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚
 

Almeida e Almeida (2014) avalia os parâmetros de frequência natural e fator de 

amortecimento para máquinas rotativas. Para uma constante de amortecimento 

muito baixa (ex: aço ~ 0,005), podemos aproximar a frequência natural pela equação 

(5): 

𝑓𝑛 ≅
1

2𝜋
∙ √

𝑘

𝑚
 (𝐻𝑧) 

Nesse caso, quanto maior a massa, menor a frequência natural do sistema. Quanto 

maior a rigidez, maior a frequência natural do sistema.  

Analisando a reposta, o corpo estará em vibração linear, oscilando com uma forma 

de onda senoidal amortecida em vibração livre até parar (quando toda sua energia 

inicial for dissipada em forma de calor). O movimento terá amplitude decrescente e 

frequência constante, conforme apresentado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Resposta sistema oscilatório amortecido. 
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(6) 
 

(7) 
 

A resposta do sistema na Figura 5 representa o movimento de um corpo onde ele 

não está sujeito a excitação externa (força ou torque) variável no tempo. No entanto, 

em máquinas rotativas há a presença de diversas forma de excitação, como forças 

devido a desbalanceamento de rotor e forças nos acoplamentos devido a 

desalinhamentos. Essas forças podem ser representadas por funções harmônicas. 

Assim, a equação de movimento do sistema sujeito a uma força externa pode ser 

escrita da seguinte forma (ALMEIDA e ALMEIDA, 2014): 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝑐

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) 

Onde 𝐹(𝑡) é: 

𝐹(𝑡) = 𝐹0 cos 𝜔𝑓𝑡 

A força de excitação possui frequência 𝜔𝑓. A resposta desse sistema devido a força 

externa aplicada pode ser definida como: 

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑒−𝑖𝜔𝑡 sin(𝜔𝑑𝑡 + Θ) + 𝐴0 cos(𝜔𝑓 − 𝜙), 

Onde, 

𝐴0𝑘

𝐹0
=

1

√(1−𝑟2)2+(2𝜉𝑟)2
 e 𝜙 = tan−1 2𝜉𝑟

1−𝑟2. 

A primeira parte dessa expressão é conhecida como resposta transiente, enquanto a 

segunda, é conhecida como a resposta em regime permanente. A resposta do 

sistema é muito relacionada com a relação de frequência, 𝑟, que é dada por 𝑟 =
𝜔𝑓

𝜔𝑛
, 

onde 𝜔𝑓 é a frequência de excitação e 𝜔𝑛 a frequência natural do sistema. 

A Figura 6 apresenta a resposta normalizada do sistema. Na ressonância, quando 

𝑟 = 1, a frequência de excitação é igual a frequência natural, e as amplitudes de 

oscilação são máximas. A Figura 7 mostra a resposta da fase. 

Almeida ainda destaca em seu livro (ALMEIDA e ALMEIDA, 2014) que a frequência 

da força de excitação é a mesma frequência da vibração causada por essa força, há, 

contudo, uma diferença de fase e amplitude entre os sinais. Esse é o princípio 

básico para o diagnóstico de defeitos em máquinas rotativas através da análise de 

vibrações.  
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Figura 6 – Magnitude da resposta do sistema amortecido oscilatório sob uma excitação harmônica. 

 

 

Figura 7 – Fase entre a resposta e excitação aplicada no sistema amortecido oscilatório. 

 

Os principais defeitos diagnosticados por meio de análise de vibrações são citados 

por (ALMEIDA e ALMEIDA, 2014) e (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004): 

• Desbalanceamento; 

• Excentricidade; 

• Desalinhamento (angular, linear ou combinado); 

• Eixo empenado; 

• Roçamento em mancais; 
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• Folga em mancais; 

• Rodopio ou chicoteamento (whirl ou whip) do filme de óleo em mancais de 

deslizamento; 

• Trinca no eixo; 

• Cavitação; 

• Falhas elétricas (fases desbalanceadas, curto em espiras, dentre outros); 

• Outros defeitos causados por forças hidráulicas. 

No subitem 2.4 os principais defeitos e falhas são abordados de maneira mais 

detalhada. 

2.4 PRINCIPAIS DEFEITOS E FALHAS EM UNIDADES GERADORAS 

Este subitem tem o objetivo de discorrer sobre as principais falhas em unidades 

geradoras de energia elétrica. São apresentados os conceitos e a relação com sinais 

de vibrações de desbalanceamentos, desalinhamentos e defeitos em mancais de 

deslizamento. No subitem 2.5 são apresentadas as técnicas para aquisição desses 

sinais de vibrações. 

2.4.1 Desbalanceamento 

A vibração devido ao desbalanceamento do rotor é, provavelmente, o problema mais 

comum em máquinas rotativas (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). O 

desbalanceamento pode ser definido como uma distribuição de massa desuniforme 

em volta do centro de rotação do eixo. 

Uma máquina desbalanceada pode sobrecarregar os mancais do sistema, 

acarretando em (BLOCH e GEITNER, 2005): 

• Diminuição da vida útil dos mancais; 

• Aumento da vibração nos mancais e, consequentemente, em outros 

componentes do sistema; 

• Aumento de ruído audível; 

• Aumento de perdas de potência. 

Na prática, é impossível eliminar todo o fenômeno do desbalanceamento em uma 

máquina, e tolerâncias em relação aos níveis de vibração aceitáveis devido ao 
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desbalanço do rotor devem ser considerados. Essas tolerâncias, quando não 

definidas em projeto, podem seguir referências normativas, como descritas nas ISO 

10816 (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2000) e ISO 7919 

(ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005). 

Dois conceitos importantes são utilizados para definição do desbalanceamento: 

• Eixo do centro de massa: é o eixo por onde o rotor deveria girar se não fosse 

contido pelos mancais (também chamado de eixo do princípio de inércia); 

• Eixo geométrico: é o eixo físico do rotor. 

Quando esses dois eixos coincidem o rotor estará balanceado. Quando não, o rotor 

estará desbalanceado, e existem três tipos principais de desbalanço que podem ser 

encontrados: Desbalanceamento estático, acoplado e dinâmico. 

 

Desbalanceamento estático 

O desbalanceamento estático ocorre quando o eixo do centro de massa e o eixo 

geométrico são paralelos. A Figura 8 apresenta um exemplo didático, onde se tem 

uma massa extra acoplada ao corpo do eixo no plano que é perpendicular ao eixo 

de giro  do rotor e que passa pelo centro de massa. Esse defeito pode ser corrigido 

adicionando uma massa de balanceamento em um único plano que passa pelo 

centro de gravidade do rotor (ALMEIDA e ALMEIDA, 2014). 

 

Figura 8 – Desbalanceamento estático (figura adaptada de (FERRAZ, 2013)). 

 

As vibrações decorrentes do desbalanceamento estático geralmente ocorrem nos 

mancais, onde nota-se uma elevada amplitude na frequência fundamental de giro. 

Os sinais de vibrações medidos nos mancais tendem a ser estáveis e em fase. A 
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Figura 9 apresenta um exemplo de sinal de vibração onde há um desbalanceamento 

(considerada máquina com rotação de 60rpm). 

 

Figura 9 – Sinal de vibração no domínio do tempo / frequência. 

 

Desbalanceamento acoplado 

O desbalanceamento acoplado se caracteriza pela interceptação dos eixos do centro 

de massa e geométrico no centro de massa do rotor. A Figura 10 apresenta um 

exemplo de desbalanceamento acoplado, onde pode-se notar duas massas 

desequilibradas posicionadas diametralmente opostas uma da outra e em planos 

distintos do rotor. 

 

Figura 10 – Desbalanceamento acoplado (figura adaptada de (FERRAZ, 2013)). 

 

Da mesma forma que o desbalanceamento anterior, as vibrações decorrentes desse 

defeito podem ser medidas nos mancais. É identificada uma elevada amplitude na 
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frequência fundamental de giro, e nesse caso, quando efetuadas medidas 

simultâneas em dois mancais, as fases dos sinais de vibração, na frequência de giro, 

tendem a estar defasadas em 180º, conforme Figura 11 (SCHEFFER e GIRDHAR, 

2004). 

 

Figura 11 – Sinal de vibração no domínio do tempo / frequência. 

 

Desbalanceamento dinâmico 

Quando os eixos do centro de massa e o geométrico não se tocam ou coincidem 

temos o desbalanceamento dinâmico. A Figura 12 apresenta um exemplo desse tipo 

de desbalanceamento, onde temos massas desequilibradas em mais de um plano 

do rotor e que não estão localizadas radialmente opostas. Para correção do defeito é 

necessário o balanceamento em no mínimo 2 planos. 

 

Figura 12 – Desbalanceamento dinâmico (figura adaptada de (FERRAZ, 2013)). 
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Os sinais de vibração característicos nesse caso são similares aos casos anteriores. 

Novamente a vibração se evidencia nos mancais, na frequência fundamental de giro. 

O desbalanceamento dinâmico também é caracterizado por um conjugado de forças 

que faz com que os mancais vibrem defasados 180º (SCHEFFER e GIRDHAR, 

2004).  

Em se tratando de geração de energia elétrica, os componentes que podem estar 

desbalanceados são o eixo e os rotores que constituem a turbina e o gerador. As 

principais causas de desbalanceamento, conforme (ALMEIDA, 2008) e (BLOCH e 

GEITNER, 2005), são: 

• Tolerâncias de fabricação, incluindo fundição, usinagem e montagem; 

• Componentes excêntricos no eixo; 

• Excentricidades devido aos processos de manufatura do eixo; 

• Distorção do eixo devido a variações de temperatura ou tensões; 

• Acúmulo de material nas pás da turbina; 

• Não homogeneidade dos componentes da estrutura, como porosidade, 

espaços vazios, granularidade, densidade e acabamento; 

• Processo de cavitação nas pás da turbina não uniforme; 

• Variação da rigidez em diferentes partes do rotor; 

• Quebra de partes das pás da turbina; 

• Polos do gerador não fixados rigidamente; 

2.4.2 Desalinhamento 

Assim como o desbalanceamento, o desalinhamento também é um dos grandes 

causadores de vibrações em equipamentos (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). 

Máquinas girantes, geralmente requerem que o eixo da máquina primaria (ex. 

turbina hidráulica), suportado por mancais, e o eixo da carga (ex: rotor do gerador 

síncrono), também suportado por mancais, estejam na mesma linha de referência. 

Entretanto, devido a fundações irregulares ou falhas de acoplamento, os eixos 

podem estar não concêntricos por um deslocamento linear ou angular. Esse efeito 

leva ao desalinhamento, que pode ser angular, paralelo ou combinado, conforme 

ilustra a Figura 13. 
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Figura 13 – Tipos de desalinhamento (adaptado de (FERRAZ, 2013)): a) Paralelo; b) Angular; c) 
Combinado. 

 

Desalinhamento angular 

O desalinhamento angular ocorre quando as linhas de centro dos dois eixos se 

cruzam e formam um ângulo entre si (representado pela letra grega 𝛽 na Figura 

13b). Quando há o desalinhamento angular o conjunto tende a vibrar axialmente na 

frequência de rotação do sistema. A Figura 14 é uma representação simples e 

exagerada desse tipo de defeito durante um ciclo de rotação. É possível observar 

que ao longo de uma rotação do eixo o há a oscilação axial fechando um ciclo. 

Raramente é encontrado em uma máquina somente o desalinhamento angular puro, 

por esse motivo é difícil o sinal de vibração axial conter somente a componente de 

frequência fundamental da rotação. Tipicamente haverá uma alta vibração axial 

tanto na componente fundamental (1x rotação) como na 2ª harmônica (2x rotação), 

como apresentada na Figura 15. Também não é incomum encontrar harmônicos 

superiores (1x, 2x e 3x rotação), o que pode indicar também problemas de 

acoplamento (como folgas). 
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Figura 14 – Desalinhamento angular (adaptado de (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004)) 
 

 

Figura 15 – Sinal de vibração axial do desalinhamento angular. 

 

Desalinhamento paralelo 

Já o desalinhamento paralelo ocorre quando as linhas de centro dos dois eixos são 

paralelas, apresentando um deslocamento (representado por Δ na Figura 13a). 

Nesse caso o comportamento da vibração é similar ao desalinhamento angular, 

porém encontra-se vibrações radiais mais elevadas, e defasadas de 180º quando 

medidas nos dois lados do acoplamento. 

A Figura 16 apresenta o comportamento do eixo durante uma revolução quando há 

o desalinhamento paralelo (representado de forma exagerada). Em um ciclo do eixo 
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temos duas “batidas” radiais, o que resulta num sinal de vibração com alta 

componente na 2ª harmônica (2x rotação). Quando o desalinhamento paralelo é 

dominante a 2ª harmônica tente de ser maior que a fundamental. 

 

Figura 16 – Desalinhamento paralelo (adaptado de (SILVA, 2013)) 

 

Quando o desalinhamento se torna severo (seja ele angular, paralelo ou 

combinado), os sinais de vibração gerados têm alta amplitude nas frequências 

harmônicas mais altas (3x até 8x a rotação) (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). 

Mesmo em um eixo sem acoplamento o desalinhamento pode ser detectado, caso 

os mancais não estejam precisamente alinhados, conforme exposto na Figura 17. 

Nesse caso também teremos uma vibração axial alta nas frequências de 1x, 2x e 3x 

a rotação.  

Tentativas de alinhar o acoplamento ou balancear o rotor não diminuirão a vibração. 

Somente o ajuste e correta instalação do mancal deverá acabar com o problema. 

No caso de mancais de deslizamento a vibração encontrada não será significativa, 

ao menos que já haja certo desbalanceamento da máquina. 
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Figura 17 – Mancal desalinhado (adaptado de (ALMEIDA, 2008)) 

 

Geralmente os desalinhamentos são inseridos nas máquinas de forma não 

intencional, durante a sua montagem ou durante a realização de manutenções. Com 

o tempo, o desalinhamento pode aumentar devido a corrosão dos calços (utilizados 

para o alinhamento), uma expansão dos eixos desuniforme devido a temperatura, e 

outras causas (MOHANTY, 2015). 

2.4.3 Defeitos em mancais de deslizamento 

Na geração de energia hidroelétrica os mancais de deslizamento são amplamente 

utilizados (SILVA, 2013). Nesses mancais, o eixo é separado da bucha (parte fixa do 

mancal) por um filme de óleo, como mostra a Figura 18. Ainda na imagem é possível 

observar o sentido de rotação do eixo, os pontos de alta e baixa pressão do óleo, e 

exemplos de locais de fixação de sensores de aceleração e sensores de 

deslocamento. 

 

Figura 18 – Mancal de deslizamento (adaptado de (SILVA, 2013)). 
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Os mancais de deslizamento podem ser lubrificados de duas maneiras distintas: 

• Lubrificação natural – Não depende da introdução de lubrificante sob pressão, 

mas requer a existência de um suprimento adequado a todo instante e o 

movimento de uma superfície em relação a outra; 

• Lubrificação forçada – Há a injeção de fluído lubrificante a alta pressão para 

separar as superfícies. Geralmente opta-se por esse tipo de lubrificação 

quando os mancais necessitam suportar elevadas cargas e/ou quando as 

máquinas trabalham com velocidades angulares baixas. 

Os principais problemas associados aos mancais são: folgas excessivas, lubrificação 

não adequada e o “rodopio de óleo” (whirl oil). 

 
Folga interna excessiva 

O mancal de deslizamento, devido ao próprio princípio de funcionamento, possui 

folgas. Porém, quando essa folga se torna excessiva (fora das tolerâncias de 

projeto), a capacidade do mancal de absorver forças dinâmicas é reduzida, e o 

menor desbalanceamento ou desalinhamento ocasiona vibrações altas. Essas folgas 

excessivas geralmente acontecem por problemas de montagem ou são 

consequência do desgaste avançado da bucha. 

A característica do sinal de vibração de um mancal com folga excessiva é a 

presença de diversos harmônicos e sub-harmônicos, que ocorrem devido a não-

linearidade da resposta das partes folgadas quando sujeitas às forças de excitação 

do rotor. As frequências típicas que o sinal apresenta são: 1/2x, 1/3 x, 1x, 3/2x, 2x, 

5/2x, 3x, 4x, 5x, e assim em diante). A Figura 19 apresenta um exemplo desse sinal 

característico. 

  

Figura 19 – Espectro de sinal de vibração característico de folga interna. Adaptado de (SCHEFFER e 
GIRDHAR, 2004) 
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Em máquinas horizontais, as folgas aumentadas por desgastes ainda são 

caracterizadas por uma maior amplitude de vibração na direção vertical em 

comparação com a horizontal (ALMEIDA e ALMEIDA, 2014). 

 

Folga entre o mancal e a estrutura 

Este defeito está associado a folga na fixação dos parafusos ou quebra da estrutura 

na base do mancal (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004), conforme apresentado na 

Figura 20. Fica evidente a presença de harmônicos devido ao movimento da base 

do mancal com parafusos frouxos. A Figura 21 apresenta um espectro típico desse 

defeito. 

 

Figura 20 – Mancal com folga de fixação na base (adaptado de (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004)). 

 

 

Figura 21 – Espectro de frequência de sinal de vibração característico de folga na BASE. (Adaptado 
de (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004)) 
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Lubrificação deficiente 

A lubrificação deficiente dos mancais pode causar atrito entre o eixo e a parte 

estacionária. Essa condição de roçamento provoca o desgaste severo do mancal e 

pode ser percebido pelo aumento da vibração. As principais causas de lubrificação 

deficiente são: Lubrificante incorreto (mal especificado), capacidade de 

bombeamento insuficiente e interrupção acidental do fluxo de óleo. 

A força de atrito entre o eixo e o mancal tende a excitar outros componentes da 

máquina, e o sinal de vibração resultante tende a ter componentes de frequência 

alta e as vezes sem harmônicos (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). Quando há um 

atrito parcial ou intermitente, a rigidez do eixo varia temporariamente, o que faz com 

que a vibração do sistema se comporte de forma não-linear, o sinal característico 

resultante tem componentes sub-harmônicas e/ou inter-harmônicas (ALMEIDA, 

2008), como apresentado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Espectro de sinal de vibração de máquina sem roçamento e com roçamento. 

 

Em máquinas verticais, nos mancais de escora (sustentação axial), as 

irregularidades nas superfícies de contato fazem com que apareçam vibrações na 

frequência igual ao número de sapatas vezes a rotação da máquina, quando há 

atrito entre as partes fixas e girante (ALMEIDA, 2008). 

 

Oil Whirl (“rodopio” do óleo) e Oil whip (“chicoteamendo do óleo”) 

Nas maquinas horizontais, nos mancais equipados com óleo pressurizado, pode 

ocorrer o “rodopio” do óleo (oil whirl), que é uma vibração excitada pelo filme de 
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óleo. O eixo está rodando em uma velocidade 𝜔, enquando o mancal está parado. 

Idealmente, a velocidade do óleo dentro do mancal deveria ser 0,5𝜔, porém, devido 

a perdas por fricção, o filme de óleo deve rotacionar com frequência de 0,42𝜔 a 

0,48𝜔 (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). 

Em operação normal o eixo atingirá uma posição de equilíbrio, que dependerá da 

rotação e peso do rotor e pressão e viscosidade do óleo (ALMEIDA e ALMEIDA, 

2014). Algumas condições podem gerar uma pressão do filme do óleo muito maior 

do que o suficiente para suportá-lo, o que ocasionará vibrações excessivas com 

frequência subsíncrona (entre 0,42𝜔 a 0,48𝜔). 

 

Figura 23 – Fenômeno do rodopio do óleo (adaptado de (MOHANTY, 2015)). 

 

Esse problema pode ocorrer devido a erros de projeto ou outros problemas, como 

desgastes, mudanças de viscosidade e pressões insuficientes. Quando a frequência 

de rodopio coincide com umas das frequências naturais do rotor (velocidade crítica) 

acontece o chicoteamento do óleo (MOHANTY, 2015). 
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2.4.4 Tabela resumo 

A seguir é apresentada uma tabela resumo dos defeitos, onde 𝑅𝑁 é a rotação 

nominal da máquina. 

Tabela 1 – Resumo de defeitos e frequências características. 

Defeito 
Frequências de 

vibração 
predominante 

Sentido Comentários 

Desbalanceamento 
estático 

1𝑥𝑅𝑁 Radial 
Medições nos mancais 
estão em fase. 

Desbalanceamento 
acoplado 

1𝑥𝑅𝑁 Radial 
Medições nos mancais 
estão defasadas em 
180º. 

Desbalanceamento 
dinâmico 

1𝑥𝑅𝑁 Radial 
Medições nos mancais 
estão defasadas em 
ângulos entre 0° e 180° 

Desalinhamento 
angular 

1𝑥𝑅𝑁 
2𝑥𝑅𝑁 

Às vezes 3𝑥𝑅𝑁 e 1𝑥𝑅𝑁 

Axial e 
Radial 

 

Desalinhamento 
paralelo 

1𝑥𝑅𝑁 
2𝑥𝑅𝑁 

e múltiplos 

Axial e 
Radial 

2𝑥𝑅𝑁 Tende a ser 
maior que a 
fundamental. 
Quando medido em 2 
mancais, pode 
apresentar defasagem 
de 180º entre as 
medidas. 

Folga interna 
excessiva 

1

3
𝑥𝑅𝑁, 

1

2
𝑥𝑅𝑁  

1𝑥𝑅𝑁, 
3

2
𝑥𝑅𝑁, 2𝑥𝑅𝑁, 

5

2
𝑥𝑅𝑁, 3𝑥𝑅𝑁, 

7

2
𝑥𝑅𝑁, e 

múltiplos 
 

Radial 

Harmônicos e sub 
harmônicos diversos. 
Em máquinas 
horizontais, maior 
amplitude na direção 
vertical 

Folga entre o 
mancal e a 
estrutura 

1

2
𝑥𝑅𝑁 1𝑥𝑅𝑁, 2𝑥𝑅𝑁 Radial 

2𝑥𝑅𝑁 Predominante. 

Roçamento 
Similar à folga interna 

excessiva 
Radial 

 

Whirl oil 0,42𝑥𝑅𝑁 𝑎𝑡é 0,48𝑥𝑅𝑁 Radial  
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2.5 NORMAS TÉCNICAS APLICADAS AO MONITORAMENTO DE VIBRAÇÕES 

Normas são documentos que contém especificações técnicas ou critérios para 

serem utilizados como regras, diretrizes, ou definições de características que 

garantam que materiais, produtos e serviços sirvam ao seu propósito (ROBICHAUD, 

2006). Geralmente estes padrões, como também são chamadas as normas, são 

produzidos por órgãos acreditados para tal. São exemplos dessas instituições: ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas), ISO (International Organization for 

Standardization), API (American Petroleum Institute) e VDI (Verein Deutscher 

Ingenieure - The Association of German Engineers). 

A maneira mais simples de se detectar um problema é a comparação dos níveis de 

vibração com um padrão de severidade de vibração (RANDALL, 2011). Há inúmeros 

destes gráficos de severidade de vibração baseados nos estudos de Rathbone e 

Yates que geralmente são determinados empiricamente (exemplo na Figura 24).  

 

Figura 24 – Gráfico de balanceamento de Rathbone. (Retirado de (TWIN CITY FAN & BLOWER, 
2015)) 
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Em 1957, a Associação de Engenheiros Alemães, Verein deutscher Ingenieure 

(VDI), elaborou o padrão VDI 2056, que ajusta os níveis de vibração recomendados 

de acordo com o tamanho e tipo da máquina analisada. Posteriormente essas 

recomendações foram incorporadas pela ISO na norma ISO 2372, que 

posteriormente foi substituída pela ISO 10816 (RANDALL, 2011). 

Atualmente, os padrões de severidade de vibração mais relevantes são elaborados 

pela ISO – a Tabela 2 apresenta as normas publicadas. Para aplicação na área de 

geração de energia elétrica as referências relevantes são: ISO 7919-5 e a ISO 

10816-6. A série 7919 é focada nas medições nos eixos girantes (através de 

sensores específicos, como proxímetros indutivos sem contato), enquanto a série 

10816 aborda medições em partes não girantes (cujo sensor mais aplicado é o 

acelerômetro). De uma maneira geral, a seleção de qual padrão utilizar no 

monitoramento de máquinas pode ser relacionada com a característica de relação 

de rigidez do mancal e suporte (ROBICHAUD, 2006), e a Tabela 3 apresenta um 

guia de seleção resumido. 

Tabela 2 – Padrões ISO para avaliação de severidade de vibração. (Retirado de (ROBICHAUD, 
2006)) 
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Tabela 3 – Exemplo de guia para seleção do padrão ISO. (Retirado de (ROBICHAUD, 2006)) 
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ISO 7919-5  

Na área de geração de energia elétrica é utilizada como referência a parte 5 da 

norma ISO 7919 “Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by 

measurements on rotating shafts — Part 5: Machine sets in hydraulic power 

generating and pumping plants” (Vibração mecânica – Avaliação de vibrações de 

máquinas através de medidas em eixos girantes – Parte 5: Máquinas em plantas de 

geração hidráulica e bombeamento). Como um dos critérios de avaliação, a norma 

apresenta dois principais gráficos de recomendações para avaliação da vibração, um 

relacionado ao deslocamento máximo pico a pico na direção da medição (𝑆𝑝−𝑝) e 

outro que é aplicado ao deslocamento máximo no plano de medição (𝑆𝑚á𝑥), 

apresentados na Figura 25. 

Faixas de avaliação recomendadas para 
máxima vibração pico à pico na direção de 

medição 

Faixas de avaliação recomendadas para 
máxima vibração no plano de medição 

 
 

X – Rotação de trabalho em rpm. 
Y – Deslocamento máximo do eixo pico a 

pico, 𝑆𝑝−𝑝 , em 𝜇𝑚. 

X – Rotação de trabalho em rpm. 
Y – Deslocamento máximo do eixo no plano de 

medição, 𝑆𝑚𝑎𝑥 , em 𝜇𝑚. 
Figura 25 – Gráficos de avaliação de vibração relativa da ISO 7919 (ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2005). 
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Interpretando os gráficos, as máquinas com vibrações dentro da faixa A-B é provável 

que estejam em uma condição de desbalanço baixo (seja ele de massa, hidráulico 

ou eletromagnético), tendo uma boa qualidade de alinhamento mecânico, e em boas 

condições de operações. Máquinas com magnitude de vibração acima da faixa C-D 

normalmente seriam desligadas para análise e reparo, já que esses níveis de 

vibração são considerados suficientemente severos para causar danos às máquinas. 

Sobre o sensoriamento e equipamentos de medições, a norma ainda sugere que a 

faixa de medição seja maior do que 4 vezes os limites A-B e C-D (Figura 25), para a 

detecção de transientes, e a faixa de frequência deverá partir desde ¼ da rotação 

nominal até a frequência de passagem das pás. Em máquinas verticais, ainda se 

recomenda que uma das medições do plano seja feita na posição montante, e a 

outra 90º defasada no sentido de giro da máquina. Em máquinas horizontais, 

recomenda-se que os sensores ortogonais estejam fixados no mesmo segmento da 

caixa do mancal. 

 

ISO 10816-5 

Assim como a norma anterior, no setor elétrico se utiliza a parte 5 da norma ISO 

10816 Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on 

non-rotating parts — Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and 

pumping plants. Esse padrão é focado em medições de vibrações de partes não 

móveis, como os mancais da unidade geradora, através de acelerômetros ou 

similares. 

A ISO 10816 classifica as máquinas em 4 grupos distintos, onde para cada grupo 

são determinados limites de vibração. 

Grupo 1: Máquinas horizontais com mancais montados em uma fundação rígida, 

tipicamente com rotação de operação acima de 300 rpm. (Figura 26) 

Grupo 2: Máquinas horizontais com a caixa dos mancais apenas fixadas na 

estrutura da máquina hidráulica, geralmente com rotação de operação abaixo de 300 

rpm. (Figura 27) 

Grupo 3: Máquinas verticais com as caixas dos mancais todas fixadas na fundação, 

tipicamente com velocidades de operação entre 60 rpm e 1000 rpm. (Figura 28) 

Grupo 4: Máquinas verticais com as caixas de mancais inferiores fixadas na 

fundação e caixas dos mancais superiores fixadas apenas no estator do gerador, 
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geralmente com rotação de operação entre 60 rpm e 1000 rpm (geradores do tipo 

“Umbrella” pertencem a este grupo). (Figura 29) 

 

 

Figura 26 – Máquinas do grupo 1 (os números na imagem indicam as posições de medição). 

 

 

Figura 27 – Máquinas do grupo 2 (os números na imagem indicam as posições de medição). 
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Figura 28 – Máquinas do grupo 3 (os números na imagem indicam as posições de medição). 

 

 

Figura 29 – Máquinas do grupo 4 (os números na imagem indicam as posições de medição). 
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De acordo com a classificação de grupos das máquinas são apresentadas tabelas 

de severidade de vibrações, classificando o nível de vibração em quatro zonas: 

Zona A: A vibração de máquinas novas, recém comissionadas deverão 

normalmente ficar nessa zona. 

Zona B: Máquinas com vibração nessa zona normalmente são consideradas 

aceitáveis para operação irrestrita. 

Zona C: Máquinas com vibração nessa zona são consideradas insatisfatórias para 

operação contínua. Deverão ser operadas em período limitado nessa condição até 

oportunidade para ações de correção 

Zona D: Valores de vibrações nessa zona normalmente são considerados 

suficientes para causar dano à máquina. 

As zonas limites para cada tipo de máquina são apresentadas a seguir. 

Tabela 4 – Zonas limites de avaliação recomendadas para máquinas do grupo 1.  

 

Tabela 5 – Zonas limites de avaliação recomendadas para máquinas do grupo 2.  
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Tabela 6 – Zonas limites de avaliação recomendadas para máquinas do grupo 3.  

 

Tabela 7 – Zonas limites de avaliação recomendadas para máquinas do grupo 4.  

 

Outras normas e instituições 

Apesar da grande difusão das normas ISO, algumas empresas adotam outras 

referências como padrão para a análise de vibrações: 

• VDI2056 (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 1964) – Serviu de base para 

a ISO 2372 (ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, 1974), que 

posteriormente foi atualizada para ISO 10816 (ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2000); 

• NBR 10082 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2011) – 

Baseada na ISO 2372/74 (ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, 1974); 

• Carta de severidade FUPAI – A Fundação de Pesquisa e Assessoramento à 

Indústria, através do Instituto de Vibração MTA, possui experiência com 

consultores com mais de 20 anos de trabalho em Projeto Mecânico, Projeto 

de Fundações de Máquinas e Análise de Vibração em Máquinas Rotativas 

(ALMEIDA e ALMEIDA, 2013). 

• DIN – Deutche Institut Für Normung 

• API Standards – American Petroleum Institute 

• NEMA – National Electrical Manufacturers Association 
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2.6 TÉCNICAS DE MEDIÇÃO DO SINAL DE VIBRAÇÃO 

Para a abordagem do diagnóstico de defeitos através da análise de vibrações, é 

imprescindível a utilização de dados confiáveis. Para tanto, a escolha do sensor com 

característica adequada, a correta instalação e o condicionamento do sinal elétrico 

resultante são pontos que merecem destaque. Este item tem o objetivo de 

apresentar os tipos de sensores utilizados na análise de vibrações, bem como suas 

características, o condicionamento de sinais para coleta desses dados em campo, e 

a aplicação desse sensoriamento na área de geração de energia. 

2.6.1 Sensoriamento 

Para medição da vibração na área de geração de energia, os sensores mais 

difundidos no mercado são os acelerômetros e os sensores de proximidade 

indutivos. O conhecimento das suas principais características é imprescindível para 

correta seleção dos mesmos para aplicação. 

 

Sensor de proximidade indutivo 

O sensor de proximidade indutivo (também chamado coloquialmente de 

“proxímetro”) é um tipo de sensor sem contato que é utilizado para medir a posição 

de um determinado objeto metálico. Na aplicação em monitoramento de vibrações, é 

utilizado para medição do deslocamento de eixo da unidade geradora. A Figura 30 

mostra um exemplo de sensor, e no item 2.6.2 é apresentada uma visão típica de 

aplicação no monitoramento de unidades geradoras. 

 

Figura 30 – Sensor de proximidade indutivo (BALLUFF, 2017). 

 

A Figura 31 apresenta um exemplo de curva de resposta de um sensor de 

proximidade indutivo. O sinal de saída do sensor (𝐼𝑎) varia de acordo com a distância 

(𝑆) relativa do objeto que está sendo medido. No gráfico, 𝑆𝑙𝑚𝑖𝑛 corresponde ao 
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limite inferior de resposta do sensor, tipicamente 0,5𝑚𝑚, enquanto 𝑆𝑙𝑚𝑎𝑥 

corresponde ao limite superior da resposta, comumente 2,0𝑚𝑚. 𝑆𝑙 corresponde a 

faixa de medição total, neste caso 1,5𝑚𝑚, enquanto 𝑆𝑒 representa o ponto central da 

resposta, 1,25𝑚𝑚. 

 

Figura 31 – Exemplo de curva de resposta de um sensor indutivo de proximidade (BALLUFF, 2017). 

 

As principais características desse tipo de sensor são: 

• Faixa de medição (geralmente entre 0,5mm e 10mm) 

• Resposta em frequência (geralmente até 500Hz) 

• Saída elétrica (geralmente 4-20mA ou em 0-10V) 

Para a correta seleção do sensor é necessário conhecer algumas características da 

máquina, como rotação nominal e número de pás: 

• A faixa de medição deverá ser no mínimo 4 vezes o valor limite entre os 

níveis de vibração AB e CD ( (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

2005)). 

• A resposta em frequência deverá ser de até 2 vezes a frequência de 

passagens de pás ( (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005)) 

• A saída elétrica deverá ser compatível com o equipamento de aquisição de 

dados. 

Na geração hidroelétrica, onde comumente temos velocidades de rotação mais 

baixas, esse tipo de sensor é mais recomendado, pois responde de maneira melhor 

que os acelerômetros, que tipicamente tem ganho baixo em frequências baixas 

(IOTECH INC., 2008). Existem sensores de proximidade com outros princípios de 

funcionamento, como o capacitivo, por exemplo, que são menos susceptíveis à 



   Fundamentação Teórica 

 

 

 

64 

ruídos eletromagnéticos. Porém, os indutivos são os mais difundidos no mercado, 

principalmente devido ao seu menor custo. Informações mais detalhadas podem ser 

encontradas em (IOTECH INC., 2008) e (WEBSTER, 2000). 

 

Sensor de aceleração piezoelétrico 

Existem diversos tipos de sensores de aceleração disponíveis no mercado, sendo 

que o tipo mais difundido na indústria para monitoramento da condição de ativos é o 

piezoelétrico. A Figura 32 apresenta um exemplo de acelerômetro. 

 

Figura 32 – Sensor de aceleração (PCB PIEZOTRONICS, 2017). 

 

Em relação às características técnicas relevantes para seleção do acelerômetro, 

convém destacar: 

• Sensibilidade: é expressa em 𝑚𝑉/𝑔. Os sensores mais utilizados estão na 

faixa de 100𝑚𝑉/𝑔. Para geração hidroelétrica também se encontram 

sensores com sensibilidade maior, de  500𝑚𝑉/𝑔 ou até  1000𝑚𝑉/𝑔. 

• Não-linearidade: Está relacionada ao erro de resposta do sensor. Na teoria, a 

curva de resposta 𝑚𝑉/𝑔 deveria ser linear, porém, devido a não-idealidade 

dos componentes, isso não acontece. Essa característica serve para a 

avaliação da qualidade do sensor, e tipicamente esse parâmetro é menor que 

5%. 

• Resposta em frequência: Geralmente começa a responder a partir de 1𝐻𝑧, 

sendo que há modelos cuja resposta inicia em um valor anterior, como 0,2𝐻𝑧.  

O limite superior de resposta do sensor também varia de acordo com o 

modelo, sendo tipicamente encontrado valores em torno de 15𝑘𝐻𝑧. 
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• Faixa de medição: tipicamente está em torno de ±50𝑔, sendo assim, o 

suficiente para aplicações na área de geração. 

• Alimentação elétrica: O típico é o sensor ser alimentado através de um padrão 

ICP® (ou IEPE). Esse padrão consiste em alimentar o sensor com uma 

corrente constante, realizando a medida, por meio de um filtro passa-altas, 

sobre o sinal DC resultante sobre o sensor. A Figura 33 apresenta um 

esquema básico de alimentação e medição de um sensor com padrão ICP®. 

 

 

Figura 33 – Alimentação ICP® (PCB PIEZOTRONICS, 2017). 

 

Em relação à fixação mecânica dos sensores acelerômetros, comumente eles são 

instalados por meio de parafusos, que garante uma característica da resposta em 

frequência mais próxima à original do acelerômetro do que em relação a outros 

métodos (base magnética, adesiva, dentre outras), conforme mostra a Figura 34. 

 

Figura 34 – Fixação mecânica dos acelerômetros (PCB PIEZOTRONICS, 2017). 
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Portanto, para monitoramento da condição de Unidades Geradoras utilizando 

técnicas de análise de vibrações tanto acelerômetros como sensores de proximidade 

são transdutores que podem ser utilizados. A experiência do aluno na empresa nos 

últimos anos tem demonstrado que os sensores de proximidade são cada vez mais 

utilizados, devido à sua boa resposta em baixas frequência aliada ao preço 

comumente mais baixo se comparado aos acelerômetros. Apesar disso, sensores de 

aceleração ainda são muito utilizados, pois seu uso na indústria é bastante 

difundido, e características de instalações, por meio de base magnética, por 

exemplo, facilitam o seu uso, apesar de prejudicar sua resposta em frequência. 

O fabricante PCB disponibiliza em seu site (PCB PIEZOTRONICS, 2017) 

informações aprofundadas sobre o tema. Informações adicionais também podem ser 

encontradas em (IOTECH INC., 2008) e (WEBSTER, 2000). 

 

Calibração do sensoriamento 

As características de curva de resposta do sensoriamento (tanto dos sensores de 

proximidade como dos acelerômetros) fornecida pelo fabricante são informações 

nominais, e podem variar de um sensor para outro. Por esse motivo, para ter o dado 

preciso e confiável é recomendado o ajuste em software das respostas dos sensores 

mediante um ensaio de calibração, sempre que for possível. 

Para sensores de proximidade são utilizados instrumentos de calibração (GENERAL 

ELECTRIC, 2013) que simulam o posicionamento de um eixo, e permitem deslocá-lo 

à uma distância conhecida. 

Os sensores de aceleração são calibrados através de shakers, que são 

equipamentos capazes de vibrar o acelerômetro em frequência e amplitudes 

conhecidas (IMI SENSORS, 2017). 

O ajuste de software geralmente se dá através de ganhos e offsets nos sinais 

adquiridos, calculados, através de método dos mínimos quadrados, com base nos 

dados da calibração realizada. 

2.6.2 Aplicação em unidades geradoras 

Apesar de existirem diversos tipos de unidades geradoras (UG), com turbinas, 

geradores e mancais diferentes, a recomendação de posicionamento de instalação 
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dos sensores para a análise de vibrações é muito similar. Encontram-se diferenças 

basicamente entre unidades geradoras horizontais e verticais. 

O monitoramento de vibrações em unidades geradoras sugerido por norma abrange 

a utilização de sensores de proximidade, para medição de deslocamento do eixo 

girante (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005), e sensores de 

aceleração/velocidade, para medição da vibração em partes fixas (ORGANIZATION 

FOR STANDARDIZATION, 2000). Sugere-se que, nesses casos abordados pela 

norma, os pontos de monitoramento de vibrações estejam localizados nos mancais 

da UG (ou mais próximos possíveis), conforme apontados pelos números nas Figura 

35 (horizontal) e Figura 36 (vertical). 

 

Figura 35 – Pontos de monitoramento em máquina horizontal (adaptado de (ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION, 2000)). 

 

Os sensores de proximidade geralmente são instalados em pares, deslocados 90º 

um do outro, permitindo a visualização de órbitas de deslocamentos no plano de 

medição. No caso de UGs horizontais, é sugerida a instalação nas posições ± 45º a 

partir da vertical (90º), conforme ilustra a Figura 37. Nas máquinas verticais as 

medições devem ocorrer uma na posição montante e outra 90º deslocados no 

sentido de giro da UG. 

O posicionamento dos sensores de aceleração pode variar de acordo com as 

necessidades ou limitações da planta. Em máquinas verticais sugere-se na posição 

montante e 90º deslocado dela. Em alguns casos, para o monitoramento 

permanente, apenas um sensor pode ser utilizado, ao invés do par típico ortogonal 

em sensores de proximidade, desde que se garanta que na posição de instalação 

ele proverá informações adequadas sobre a magnitude de vibração 
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(ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2005). Em máquinas horizontais, 

sugere-se na posição horizontal (0º) e vertical (90º). 

 

Figura 36 – Pontos de monitoramento em máquina vertical (adaptado de (ORGANIZATION FOR 
STANDARDIZATION, 2000)). 

  
Sensores de proximidade Sensores de aceleração 

Figura 37 – Instalação de sensores de proximidade em UG horizontal (adaptado de (ORGANIZATION 
FOR STANDARDIZATION, 2000) e (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 

1996)). 

A cultura de monitoramento de algumas equipes de manutenção das empresas do 

setor elétrico ainda aborda outros pontos de monitoramento para complementação 

das informações de condição do ativo: 

• Deslocamento axial do eixo; 

• Aceleração (vibração) da carcaça do gerador; 

• Aceleração (vibração) da tampa da turbina; 

• Aceleração (vibração) do tubo de sucção; 
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• Pressão de água na caixa espiral 

• Pressão de água no tubo de sucção 

• Pressão de água na tampa da turbina 

2.7 FERRAMENTAS MATEMÁTICAS 

Para a análise de vibração é comum o tratamento e processamento dos sinais 

provenientes dos sensoriamentos. Este capítulo tem como objetivo apresentar 

brevemente os conceitos das principais ferramentas matemáticas utilizadas na 

análise de vibrações, porém não tem a intenção de esgotar o assunto.  

2.7.1 Filtragem de sinais 

Os filtros são dispositivos utilizados para o tratamento de sinais, cujo o ganho varia 

de acordo com a frequência. Isso permite que eles sejam utilizados para selecionar 

uma determina faixa de frequências ou para eliminar sinais indesejáveis (ruído). Eles 

podem ser implementados por hardware (essencial para o processo de aquisição de 

dados) ou por software. 

Os principais tipos de filtro são: 

• Passa-baixas: permite que sinais abaixo de uma determinada frequência 

passem para saída, eliminando os sinais com frequências superiores; 

• Passa-altas: permite que sinais acima de uma determinada frequência 

passem para saída, eliminando os sinais com frequência superiores; 

• Passa-faixa: permite a passagem de sinais em uma determinada faixa de 

frequências, eliminando o restante. 

• Corta-faixa: elimina os sinais contidos em determinada faixa de frequência, 

permitindo que o resto do sinal passe para a saída. 

A Figura 38 apresenta de maneira gráfica a resposta desses tipos de filtro. 

 

Figura 38 – Resposta em frequência dos diferentes tipos de filtro. (Adaptado de (WIKIPEDIA, 2016)). 
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(8) 
 

No processo de análise de vibrações os filtros são fundamentais. Dentre o uso típico 

podemos citar: 

• Filtro passa-baixa implementado em hardware para atenuação de ruídos (ex: 

ruído elétrico de 60Hz, alta frequência de fontes chaveadas, etc); 

• Filtro passa-baixa implementado em hardware para eliminar o efeito de 

aliasing (efeito que faz com que os sinais sejam “distorcidos” quando 

reconstruídos depois de uma amostragem), no processo de amostragem e 

digitalização, na aquisição de dados. 

• Seleção do sinal na frequência de rotação das máquinas, necessário para 

avaliação de balanceamento. Como as frequências de rotação das máquinas 

variam geralmente é implementado em software. 

• Filtro passa-alta para retirar o valor médio do sinal. Antes da integração de 

sinais de aceleração (𝑔 ou 𝑚𝑚/𝑠2), necessário para comparação com níveis 

de norma (que comumente são expressos em velocidade), é preciso retirar o 

valor médio do mesmo, e o filtro é a ferramenta mais comum utilizada 

(geralmente em software) 

O livro Filtros Seletores de Sinais (FILHO, 2003), aborda os principais conceitos 

associados a este tema. 

2.7.2 Operações básicas  

Dentro do processo de análise de vibrações há operações básicas que são 

comumente utilizadas, e esse item visa apresenta de forma sucinta a definição 

dessas ferramentas para essa aplicação. São elas: média aritmética, RMS, Pico e 

pico à pico. 

 
Média aritmética: 

A média aritmética consiste no somatório das amostras coletadas dividido pelo 

número de amostras, conforme a equação: 

�̅� =
𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 

Quando aplicada na análise de vibrações, geralmente 𝑛 é tal qual o sinal amostrado 

contenha no mínimo 3 ciclos completos de rotação de uma unidade geradora. Esse 

parâmetro e baseado na experiência das equipes de campo, e tem o objetivo de 
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(9) 
 

(10) 
 

(11) 
 

minimizar o efeito de possíveis transitórios que possam ocorrer no período da 

aquisição.  Essa operação é utilizada para: 

• Identificação do centro de linha do eixo da unidade geradora; 

• Retirada do valor médio do sinal de deslocamento de eixo em análises pós 

coleta de dados (alternativa ao filtro de sinais passa-alta, nessa aplicação 

específica) 

 

RMS (Root Mean Square): 

A operação de RMS (Root Mean Square – ou raíz do valor médio quadrático) 

consiste na raiz do valor médio das amostras elevadas ao quadrado, conforme a 

equação: 

𝑥𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2

𝑁

𝑖=1

 

Quando aplicada na análise de vibrações, geralmente 𝑁 é tal qual o sinal amostrado 

contenha no mínimo 3 ciclos completos de rotação de uma unidade geradora. Essa 

operação é muito utilizada pois os níveis de vibração normativos para vibração 

absoluta são expressos em RMS. 

 

Pico à pico: 

A operação de pico a pico consiste na diferença entre o pico e o vale do sinal 

analisado em um determinado período. 

𝑉𝑝𝑝 = 𝑉𝑚á𝑥 − 𝑉𝑚í𝑛 

Na aplicação em análise de vibrações o período de cálculo geralmente é tal qual o 

sinal amostrado contenha no mínimo 3 ciclos completos de rotação da UG. Essa 

operação é importante pois também é utilizada na indicação de níveis de vibração 

normativos para vibração relativa.  

 

Pico: 

Na análise de vibrações o valor de pico de um sinal em um determinado período é 

definido como valor de pico a pico dividido por 2. 

𝑉𝑝 =
𝑉𝑝𝑝

2
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(12) 
 

Essa operação geralmente é utilizada para análise do balanceamento do rotor, onde 

o valor de pico corresponde ao “ponto pesado” do desbalanço, e o instante em que 

ele ocorre, relativo à um sinal de referência, corresponde ao ângulo de defasagem, 

utilizado para a correção desse desbalanceamento. 

2.7.3 Deslocamento máximo no plano de medição (𝑆𝑚𝑎𝑥) 

Em se tratando de monitoramento de vibrações relativas, por meio de sensores 

indutivos sem contato, por exemplo, é comum a instalação de 2 sensores 

posicionados de forma ortogonal (instalados mecanicamente defasados em 90°, 

como mostra a Figura 37). Nesse caso, os sinais podem ser plotados da forma X-Y, 

resultando em um gráfico orbital, como apresentado na Figura 39. 

 

Figura 39 – Órbita do eixo. ( (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 1996)). 

O valor 𝑆𝑚𝑎𝑥 consiste no máximo deslocamento vibratório no plano de medição, 

referenciado à posição média de deslocamento do eixo. A equação a seguir define a 

forma de cálculo desse valor. 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = [√𝑆𝐴(𝑡)2 + 𝑆𝐵(𝑡)2]
𝑚𝑎𝑥
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Onde 𝑆𝐴 e 𝑆𝐵correspondem aos sinais dos transdutores A e B, e o período de 

análise corresponde a uma volta do eixo. 

2.7.4 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

Dentro na análise de vibração para estimar a condição de máquinas rotativas, a 

avaliação do espectro de frequência é uma das técnicas mais utilizadas. Os sinais 

de vibração adquiridos em uma série de amostras em função do tempo podem ser 

representados por uma soma de senóides de várias frequências e ângulos, 

conforme apresenta de forma simplificada a Figura 40. 

 

Figura 40 – Exemplo espectro e domínio tempo (AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTAÇÃO, 
2016). 

 

Em se tratando de sinais digitalizados, as ferramentas utilizadas para o tratamento 

de sinais são a DFT (Discrete Fourier Transform) e a FFT (Fast Fourier Transform), 

que nada mais é que um algoritmo otimizado da DFT. Informações complementares 

podem ser obtidas em (LATHI, 2005) e (MATHWORKS, 2016). 

2.7.5 Densidade espectral de potência / Periodograma 

A análise de vibrações através de frequências notáveis requer a utilização de sinais 

adquiridos em regime permanente, onde seu comportamento é periódico. Dessa 

forma, é comum o tratamento desses sinais em termos de análise de potência, ao 

invés de energia (LATHI, 2005). Sendo assim, a Densidade Espectral de Potência - 
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DEP (ou Power Spectral Density – PSD) é uma ferramenta que tem o objetivo de 

mostrar como a potência de um sinal está distribuída sobre a frequência do mesmo. 

Periodograma, por sua vez, é uma técnica básica para estimação da DEP. 

Informações aprofundadas sobre essas ferramentas e técnicas podem ser 

encontradas em (LATHI, 2005) e (MATHWORKS, 2016). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o estágio do desenvolvimento do tema 

de monitoramento de vibrações através das publicações dos últimos anos. 

Apresentará de forma sucinta os assuntos publicados nos principais eventos 

nacionais do setor elétrico (SNPTEE, ENAM, SIMPASE e STPC), pesquisa da 

academia (dissertações e teses), além de artigos de abrangência internacional. 

De forma mais ampla, abordando o tema de monitoramento de geradores, Freitas et. 

al. (2016) faz o levantamento do estado-da-arte do monitoramento e diagnóstico de 

geradores de energia elétrica. Das 149 referências pesquisadas (tanto no Brasil 

como no exterior), 102 abordam o monitoramento de variáveis mecânicas, das quais 

a maioria está relacionada com vibrações e temperaturas. Essa pesquisa ainda 

indica que menos da metade das publicações engloba funções de diagnóstico de 

defeitos, e uma quantidade mínima (4 artigos) aborda o prognóstico de vida útil dos 

geradores. 

3.1 SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA 

Um dos principais eventos nacionais do setor elétrico é o Seminário Nacional de 

Produção e Transmissão de Energia Elétrica (SNPTEE). Este subitem apresentará 

de forma sucinta as principais publicações relacionadas ao monitoramento de 

vibração nas três últimas edições do evento (2011, 2013 e 2015). 

O artigo Neves et. al (2015)  apresenta a experiência em se utilizar o monitoramento 

de vibrações para otimização da faixa operativa das turbinas da UHE Salto Pilão. A 

UHE caracteriza-se como uma usina de fio d’água (seguindo a afluência 

instantânea), e a operação em baixas cargas fica restringida pela faixa operativa das 

turbinas. Em casos de baixa afluência, as turbinas das duas unidades geradoras da 

usina têm que ser paradas para não saírem da faixa operativa. Utilizou-se o 

monitoramento de vibrações (nos mancais e cone de sucção), associado à medições 

acústicas para comprovar que a máquina pode operar nessas faixas antes proibidas, 

trazendo ganho para a planta. 
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De forma similar ao trabalho anterior, Delgado et. al. (2015) apresenta a otimização 

do nível operacional da usina a fio d’água Monte Claro (130MW). Através da análise 

do projeto sugeriram aumentar o nível máximo de operação de jusante, e utilizaram 

o monitoramento de vibrações para avaliar e acompanhar a condição das unidades 

geradores nesse ponto de operação. 

Poel Filho et. al. (2015) sugere a utilização de avaliação da condição e diagnóstico 

por meio de níveis de vibração e temperatura de forma a reduzir custos de reformas 

em usinas. A proposta é que a avaliação dos dados permite indicar uma série de 

maus funcionamentos e modos de falhas relacionados a certos componentes, sendo 

possível determinar de antemão quais peças necessitam substituição, diminuindo o 

tempo de máquina parada para manutenções. 

Macedo et. al. (2015) apresenta a experiência da Usina Cachoeira Dourada no uso 

do monitoramento após uma manutenção provisória (travamento das pás da turbina 

Kaplan ao cubo por soldagem) realizada na máquina. Foram utilizados o 

monitoramento de oscilações de eixo e vibração dos mancais, dentre outras 

variáveis, para a avalição da operação nessa condição temporária. 

O artigo Vilhena et. al. (2015) apresenta o estudo de correlação entre descargas 

parciais e vibração mecânica, sob ótica da experiência da Eletronorte. Identificam 

que muitas das falhas do gerador estão associadas à isolação elétrica, e a relação 

desses dois métodos de análise deve ser levadas em consideração pelo especialista 

para o melhor diagnóstico da máquina. 

Aviz (2015) propõe um diagnóstico para avaliação da vida remanescente do 

enrolamento classe B de 40 anos da máquina 1 da UHE Curuá-Una (Eletronorte), 

através do monitoramento de vibrações. 

No projeto de unidades hidrogeradoras a velocidade de operação e de disparo da 

unidade são definidas para valores longe da velocidade crítica do eixo. Quando uma 

excitação hidráulica é capaz de excitar essa velocidade, pode ocorrer a vibração 

autoexcitada. O artigo Cunha et. al. (2015) apresenta a experiência de Furnas na 

detecção e resolução de um problema de vibração autoexcitada através do 

monitoramento de vibrações. 

A usina hidrelétrica de Itaipu é uma das mais importantes do país, e o artigo Assis 

Neto (2015) apresenta a experiência no desenvolvimento do sistema de 

monitoramento MATRIX-UG. Utiliza hardware de mercado (importado) e plataforma 
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de software SOMA, desenvolvido pelo CEPEL. O sistema abrange diversos pontos 

de monitoramento, incluindo temperaturas, pulsação de pressão, entreferro, 

descargas parciais, vibração, entre outros. A característica inovadora é a utilização 

de modelos matemáticos ARMAX, que permite a detecção de falhas incipientes com 

grande antecedência. O modelo obteve bons resultados na análise de temperaturas, 

e o artigo mostra resultados satisfatórios na aplicação em vibrações. 

O artigo Lima et al. (2015) apresenta a experiência da CESP na análise de vibrações 

associadas ao núcleo do estator de uma unidade geradora da UHE Ilha Solteira 

(uma das maiores hidrelétricas do pais), quando operada no modo de compensador 

síncrono. Foram monitorados 6 pontos de vibração no núcleo e 6 na carcaça do 

gerador, o que, através de ensaios, permitiu comprovar o comportamento anormal. 

Após a desmontagem foram verificados danos no isolamento que culminaram em 

quebra de chapas no núcleo. Mesmo após essa manutenção, os níveis de vibração 

permaneceram elevados (porém menores) na condição de compensador síncrono, e 

como solução adotada foi alterado o procedimento de operação, visto que a solução 

mais adequada exigiria desmontagem do enrolamento e pacote estatórico, o que se 

tornaria muito custoso. 

O artigo Hara (2015) apresenta uma visão do que limita a expectativa de vida de um 

gerador. Dentro dos pontos abordados, um aborda o monitoramento de vibração nas 

cabeças das bobinas do gerador. Realizando um ensaio de análise modal verifica-se 

se existem frequências em torno de 120Hz ou múltiplos, que podem excitar 

vibrações nas barras do estator na passagem dos polos. 

O artigo Lobato et al. (2013) descreve a aplicação do monitoramento de vibrações 

em compensadores síncronos, e a integração com os sistemas de supervisão, 

controle e proteção, tanto coletando quanto exportando dados. Nesse caso a 

Eletronorte ainda está desenvolvendo o sistema, e ainda não foram estabelecidos 

limites de vibrações para alarmes. 

Na usina de Ilha Solteira a CESP tem observado a ocorrência de trincas por fadiga 

nas travessas do pré-distribuidor. O artigo Paschoalotto et al. (2013) relata uma 

experiência de análise de investigação das causas dessa ocorrência, onde utilizam 

para a avaliação sinais de vibração típicos (acelerômetros e proxímetros) associados 

a outros, como extensômetros, potências e pressões. 
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O artigo Teixeira et al. (2013) apresenta uma abordagem de identificação de defeitos 

em mancais ou rolamento de geradores através de medidas elétricas, ao invés do 

uso dos convencionais acelerômetros ou sensores de proximidade. O método se 

baseia em medições de tensão e corrente e uso de processamento de sinais, 

auxiliado por Redes Neurais Artificiais. Foi validado em bancada em laboratório de 

Engenharia Elétrica da UFPA. 

França et al. (2013) questiona o uso e contribuição efetiva de sistemas de 

monitoramento para a melhoria da operação e manutenção, sob ótica da Eletronorte. 

No setor elétrico, muito se tem falado em manutenção baseada em condição, 

instalações desassistidas, e consequentemente sistemas de monitoração. Porém, na 

experiência da Eletronorte, esses sistemas não são utilizados de forma sistemática 

ainda, e em hidrelétricas, geralmente são utilizados para a manutenção pós-falha. 

A Cemig tem desenvolvido um Centro de Monitoramento e Diagnóstico Remoto de 

equipamentos de geração, conforme apresenta Martins et. al. (2013). Dentre os 

monitoramentos abordados está o de vibrações. Dentre os benefícios citados estão: 

redução do dano potencial e perdas financeiras, detectando defeitos incipientes e 

evitando falhas; auxílio na tomada de decisões; possibilidades de aprimoramento 

das metodologias de diagnósticos. 

O artigo Silva et al. (2011)  apresenta um sistema de auxílio a diagnóstico de 

máquinas rotativas aplicada em hidrogeradores da Eletronorte. O sistema, 

desenvolvido com plataforma não industrial Labview, utiliza lógica Fuzzy para 

diagnosticar defeitos nos mancais, isolamento do estator e anel coletor. O sistema 

foi validado com banco de dados que simulam os eventos. 

A Eletronorte desenvolveu o sistema SIMME (Sistema de Monitoramento de 

Máquinas Elétricas), e o artigo Sena et al. (2011) apresenta a experiência do uso da 

manutenção baseada em condição. O sistema utiliza plataforma de hardware e 

software importada (National Instruments), e adquire dados como potência, 

vibrações e pressões. Em outro artigo Moutinho (2011) apresenta resultados 

experimentais em técnicas de manutenção preditiva baseada em lógica Fuzzy, onde 

o estudo conclui que a ferramenta obteve precisão menor do que esperado, e são 

sugeridas melhorias para a continuidade do trabalho. 

O artigo Ascoli et. al. (2011) apresenta uma ferramenta para diagnóstico 

termomecânico de falhas online em turbinas a gás e a vapor de uma UTE de ciclo 
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combinado, utilizando plataforma MDM. Dentre os sinais monitorados estão os de 

vibração mecânica. 

Analisando as publicações desses seminários, fica evidente a importância do estudo 

de análise de vibrações para o setor de geração de energia elétrica. Cada vez mais 

são exigidos sistemas confiáveis e processos otimizados, e a análise de vibrações é 

vista como uma das ferramentas fundamentais para se chegar nesses objetivos. 

3.2 OUTROS EVENTOS NACIONAIS DO SETOR 

O Encontro Nacional de Máquinas Rotativas (ENAM) é um evento organizado pelo 

Cigré, e que tem como objetivo a disseminação de conhecimentos relativos a 

máquinas do tipo: Hidrogeradores, Turbo-geradores, Grandes motores e motores de 

alto rendimento, e máquinas para geração distribuída e energia renovável. O 

Simpósio de Automação de Sistemas Elétricos (SIMPASE) é um tradicional evento 

do setor elétrico brasileiro, também promovido pelo Cigré. E o Seminário Técnico de 

Proteção e Controle (STPC), é organizado pelo Comitê de Estudos B5 do Cirgré, e 

um dos tópicos de estudo está relacionado com equipamentos e sistemas de 

medição. Apesar de nem todos os eventos serem focados especificamente na área 

de geração acabam apresentando contribuições para o tema. 

Publicado no STPC, o artigo Mota e Mendes (2014) apresenta a aplicação da norma 

IEC61850 (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2016) no 

sistema de monitoramento dos mancais das unidades geradoras de Itaipu, indicando 

a possibilidade de novos desenvolvimentos utilizando esse protocolo. 

O artigo Bonaldi (2014) apresenta uma proposta de sistema de manutenção 

preditiva para a geração hidráulica, através do monitoramento da assinatura elétrica 

da máquina e mineração de dados no banco de dados do sistema de supervisão e 

manutenção da usina. 

O artigo Guimarães et. al. (2014) apresenta um caso prático de monitoramento de 

geradores de uma PCH da CEMIG. O monitoramento envolvia a aquisição de dados 

de potências, temperaturas, pressões, vibrações, e outras variáveis diversas. Como 

resultado prático, o monitoramento de vibrações permitiu o rastreamento de 

problemas relacionados a capacidade de geração de uma das unidades geradores 
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(com base em dados de vibração) e a verificação da assinatura da máquina, através 

de análise de orbital. 

O artigo Freitas et. al. (2014) apresenta uma experiência de aplicações piloto no 

monitoramento remoto de ativos. Um dos casos apresentados aborda a vibração 

numa unidade geradora de uma PCH, onde a solução é justificada como um ganho 

técnico, visto que permite o compartilhamento de informações entre as equipes de 

O&M e engenharia de O&M centralizada da equipe, e possibilitou o estudo de 

viabilidade econômica. 

O artigo Ferreira et. al. (2015) apresenta o monitoramento online como ferramenta 

para a otimização da manutenção de geradores. Apresenta a evolução de uma 

tecnologia nacional, que permite o monitoramento de vibrações, e que possui um 

grande desempenho competitivo perante soluções importadas e/ou parcialmente 

nacionais. 

3.3 ACADEMIA 

No âmbito acadêmico, diversos trabalhos no tema de análise de vibrações são 

encontrados, variando desde trabalhos de conclusão de curso, passando por 

dissertações de mestrados e teses de doutorados. A seguir, de forma resumida, é 

apresentada uma visão geral dos assuntos tratados. 

Silva, em sua dissertação de mestrado intitulada “Processamento de sinais para 

monitoramento de vibrações em unidades geradoras hidrelétricas” (SILVA, 2013), 

apresenta a experiência na coleta de dados e processamento de sinais em uma 

unidade geradora da Usina de Emborcação. Dentre as técnicas utilizadas para o 

estudo estão: Transformada de Fourier, estimação espectral, transformada 

Wavelets, Espectro da órbita – Full Spectrum, Shaft Centerline, e perfil de 

velocidade. O estudo apresentou essas ferramentas aplicadas no processo de 

partida e parada da unidade geradora. Como a mesma encontrava-se em condições 

boas de operação não foram encontradas características nos sinais que indicassem 

defeitos ou falhas. Os resultados foram discutidos com a equipe de engenharia da 

CEMIG GT, e se mostraram consistentes. Como trabalho futuro, Silva sugere o 

estudo de técnicas estatísticas, inclusive o teste CUSUM (Cumulative Sum), além de 

técnicas de reconhecimento de padrões. 
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Na dissertação de mestrado “Simulador de falhas mecânicas para banca de análise 

de vibrações” (FERRAZ, 2013), Ferraz apresenta uma proposta de construção de 

bancada dinamométrica para testes de sistemas de acionamento e análise de 

vibrações, constituída por um motor de indução, um gerador síncrono e um 

servomotor síncrono a imãs permanentes. Este último é responsável por produzir as 

oscilações de conjugado típica das principais faltas mecânicas: o desalinhamento e 

o desbalanceamento. O estudo se limita a resultados de simulação e comparação 

com resultados estabelecidos na literatura técnica, e propõe a construção da 

bancada para validação dos modelos implementados. 

O trabalho de dissertação de mestrado “Bancada para análise de vibração: Análise 

de falhas em máquinas rotativas” (SILVA, 2012), elaborado por Silva, apresenta um 

sistema para acionamento, aquisição e análise de uma bancada de ensaio de 

vibrações em máquinas rotativas. Utiliza um sensor de proximidade e um 

acelerômetro, e a aquisição de dados é feita utilizando software Labview. 

Seguindo o tema do trabalho anterior, Nery em apresenta em “Desenvolvimento de 

uma ferramenta virtual para análise de vibração em máquina rotativa: Aplicação em 

uma bancada didática” (NERY, 2008) uma ferramenta baseada em Labview para 

auxiliar no diagnóstico de defeitos. Este componente trabalha com técnicas de 

análise de sinais como: Nível Global, Fator de Crista, Curtose, Análise Espectral, 

Técnica do Envelope e Cepstrum. 

Almeida, em sua dissertação de metrado (ALMEIDA, 2008), apresenta um estudo 

sobre diagnóstico automático com base em análise de vibrações, utilizando redes 

neurais artificiais. É proposta uma técnica de redução de dados chamada de 

“Espectro de Bandas de Frequência Pré Definidas” (EBFPD), que é um espectro de 

vibração especial com no máximo 12 pontos representativos da condição de 

funcionamento do equipamento. Esses pontos são pré-definidos e customizáveis 

para as aplicações e para a separação das bandas, é utilizada filtragem por filtros 

clássicos, como o Butterworth. A técnica se propõe a detectar desalinhamentos e 

desabalanceamentos, e são apresentados os resultados no monitoramento de 

quatro usinas. 

A principal contribuição da dissertação de mestrado “ANÁLISE DE DADOS DE 

VIBRAÇÃO: Contributo para a definição do estado de condição” (PARREIRA, 2009), 

elaborada por Parreira, é a proposta de um método de análise baseado nas 
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correlações entre espectros. O método é testado em uma bancada, onde definiu-se 

13 pontos de medições, que são convertidos através da técnica em vetores de 

características, que são utilizados para determinar as diversas condições de 

operação. 

Em sua tese de doutorado intitulada “Análises Estatísticas e Reconhecimento de 

Padrão Aplicados em Diagnósticos de Defeitos em Rolamentos Através da Análise 

de Vibração” (ALMEIDA, 2007), Almeida desenvolve uma pesquisa com aplicação 

da técnica de reconhecimento de padrão em diagnóstico de defeitos em rolamentos 

através de análise de vibrações. Também apresenta a técnica de Projeto de 

Experimentos (DOE), utilizada na aplicação experimental. 

Conforme exposto, o monitoramento de vibrações tem sido alvo de estudo de muitos 

trabalhos, evidenciando a importância do tema para determinação das condições de 

operação dos equipamentos. Nesses estudos são propostas diversas técnicas, 

métodos e ferramentas, tendo a maioria em comum o diagnóstico através de análise 

de espectro de frequência. Também se observa que instrumentos de monitoramento 

adequados e bancadas para simulação de defeitos são importantes para validação 

desses métodos estudados.  

3.4 CONCLUSÃO 

Pelo exposto, o monitoramento de vibrações na área de geração de energia elétrica 

é recorrente, e as publicações dos eventos no setor apresentam diversas 

abordagens sobre o tema, abrangendo desde a comparação simples de variáveis 

com limites de vibração até a técnicas de diagnóstico por redes neurais. Na área 

acadêmica o assunto também é estudado, e destaca-se a simulações em escala 

reduzida (bancadas de simulações) nos trabalhos estudados. 

Dentro deste contexto, o método de análise de vibrações proposto segue a linha de 

pesquisa de diagnóstico por meio de bandas de frequência e cálculo de sinais no 

tempo, utilizando normas (ISO) do setor para indicar o nível de condição da 

máquina. De forma alternativa ao abordado por Almeida em seu trabalho (ALMEIDA, 

2008), as bandas de frequência desse método abrangem maior quantidade de 

componentes (para testar mais condições de defeitos), e são calculadas utilizando 

Densidade Espectral de Potência (DEP ou PSD), ao invés de técnicas de filtragem. 
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O diagnóstico de desbalanceamento é complementado utilizando-se o sinal de 

diferença angular em medições, conforme apresentado por Ferraz em seu trabalho 

(FERRAZ, 2013), caracterizando-o em acoplado, estático ou dinâmico. De maneira 

complementar, o estudo ainda avalia os resultados, indicando se os sinais utilizados 

para o diagnóstico contêm mais informações do que o algoritmo utilizou. 

A abordagem do trabalho proposto ainda visa preencher lacunas encontradas na 

experiência da empresa na área de monitoramento de unidades geradoras. Por ser 

um mercado ainda muito conservador, sistemas que utilizam técnicas de diagnóstico 

muito fechadas, que não dão a possibilidade de avaliar os dados brutos, por 

exemplo, acabam por não satisfazer os clientes. Além disso, a área de geração 

hídrica trabalha com máquinas de baixa rotação, e o método abordado visa atender 

esse mercado. O resultado deste trabalho também tem o objetivo de futuramente 

complementar os sistemas de monitoramento desenvolvidos pela empresa. 
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4 MÉTODO DE ANÁLISE DE VIBRAÇÕES 

Este capítulo descreve o método de análise de vibrações proposto neste trabalho, 

que serve como uma ferramenta de apoio ao especialista em análise de vibrações. 

Foi desenvolvido um protótipo em Matlab® para testes e avaliação do método. O 

método fornece informações a respeito de possíveis defeitos da máquina através de 

um sistema de diagnóstico com base em frequências notáveis (análise em regime) e 

parâmetros calculados com sinal original. 

Com base na caracterização da unidade geradora são definidos os pontos de 

monitoramento e, com base nas normas ISO 7919 e 10816, sugeridos os limites de 

vibração (utilizados para determinar o nível do defeito). As características da unidade 

geradora também definem as configurações de aquisição de dados (tempo de 

registro e frequência de amostragem) e as faixas de frequências analisadas para 

detecção dos defeitos, que definirão vetores de dados, calculados com base nos 

sinais monitorados, utilizada para estimar a condição da máquina. Os vetores de 

dados são analisados, através da comparação da potência de sinal do vetor em 

relação com a total, para verificar se são significativos para representar o sistema 

(se não, é sugerida também a análise FFT padrão por um especialista). Analisando 

os valores globais, e comparando-os com as normas, define-se o nível de defeito, e 

caso ele for maior ou igual a incipiente, o vetor é comparado com uma tabela de 

defeitos baseada nas componentes de frequências notáveis par ao diagnóstico. 

O diagrama a seguir da Figura 41 apresenta uma visão geral do método, aplicado a 

registros previamente adquiridos, até a etapa de testes dos sinais para cada 

situação de defeito. Os defeitos testados pelo método são: 

• Desbalanceamento (estático, acoplado ou dinâmico) 

• Desalinhamento angular e paralelo 

• Folga excessiva 

• Defeito nas palhetas diretrizes 

• Defeito nas pás da turbina 

• Whirl Oil (rodopio de óleo) 

• Problemas de origem elétrica 
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Figura 41 – Diagrama geral do algoritmo2 de detecção de defeitos. 
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A Tabela 8 apresenta de forma sucinta os principais trabalhos relacionados ao 

desenvolvimento do método proposto. 

Tabela 8 – Trabalhos relacionados. 
 

TRABALHO BREVE DESCRIÇÃO 

(ALMEIDA, 2008) Apresenta uma abordagem de diagnóstico com base em 

bandas de frequências. 

(FERRAZ, 2013) Modela defeitos mecânicos para simulação em bancada.  

(SILVA, 2013) Apresenta técnicas de processamento de sinais para 

monitoramento de vibrações em hidrelétricas. 

(ALMEIDA E 

ALMEIDA, 2014) 

Caracteriza defeitos mecânicos relacionando-os com a 

análise de vibrações. 

ISO 10816 / 7919 Normas para análise de vibrações em máquinas. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE GERADORA 

O método proposto foi elaborado para aplicação em máquinas de geração hídrica 

(mais comuns no mercado de atuação da empresa), porém pode ser ajustado para 

aplicações em unidades geradoras de outro tipo. O que basicamente se modifica 

para outras aplicações seriam as frequências de análise, caracterizadas por outros 

componentes dependendo do tipo da UG, e consequentemente configurações de 

aquisição de dados (tempo de registro e frequência de amostragem). 

Para geração de energia elétrica, existem máquinas hidráulicas de diversos tipos 

(como turbinas Francis, Kaplan e Pelton) e características, e para o método de 

análise de vibrações proposto é necessária a identificação dos seguintes dados: 

• Grupo da unidade geradora (conforme ISO 10816-5) 

• Número de mancais 

• Rotação nominal da unidade geradora (RN) 

• Número de pás da turbina (NPT) 

• Número de palhetas diretrizes (NPD) 

Com base na rotação e na classificação de grupo da unidade geradora é possível 

identificar os quatro níveis de vibração (A/B/C/D) para cada variável monitorada. 
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(15) 
 

(14) 
 

(13) 
 

As variáveis RN, NPT e NPD definem a máxima frequência de análise do sistema, 

que será parâmetro para determinar a frequência de aquisição de dados e o tempo 

total de registro. 

𝑓𝑚á𝑥 = 𝑅𝑁 𝑥 𝑁𝑃𝑇 𝑥 𝑁𝑃𝐷 (𝐻𝑧) 

𝑓𝑠 > 2 𝑥 𝑓𝑚á𝑥 (𝐻𝑧) 

𝑇 >
𝑓𝑠

0,2
 (𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠) 

𝑓𝑚á𝑥, frequência máxima de análise 

𝑓𝑠, frequência de amostragem 

𝑇, tempo total de registro 

O número de mancais determina a quantidade de pontos monitorados. Pontos de 

monitoramento 

O monitoramento de vibrações pode ser realizado através de sensores de 

aceleração, proximidade ou velocidade, instalados em pontos diversos da unidade 

geradora. As normas ISO sugerem pontos de monitoramento, e o método proposto 

se baseia nessas referências. 

A configuração mais básica utiliza um par de sensores de proximidade instalados 

nos mancais da unidade geradora. O sensor de fase possibilita o cálculo de 

defasagem entre as medidas, auxiliando no diagnóstico e podendo ser utilizado para 

o balanceamento da máquina (fora do escopo deste trabalho). O sensor de 

proximidade axial permite refinar o diagnóstico. Um sensor de aceleração em cada 

mancal pode complementar o sistema, sendo utilizado para comprovação das 

leituras adquiridas pelos sensores de proximidade. 

Na forma mais completa para o método proposto, a análise de vibrações contempla 

os seguintes pontos de monitoramento: 

• 2 sensores de proximidade radiais por mancal  

• 1 Sensor de fase 

• 1 Sensor de proximidade axial para o sistema  

• 1 Acelerômetro radial por mancal 

A figura esquemática (Figura 42) abaixo apresenta um exemplo de monitoramento 

de uma unidade geradora horizontal, em seu modo mais completo. A Tabela 9 

apresenta detalhamentos dos pontos apresentados na Figura 42. 
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Figura 42 – Exemplo de monitoramento de uma unidade geradora vertical.  

 

A distribuição do sensoriamento é baseada nas normas ISO, que contemplam as 

medições radiais dos mancais. As equipes técnicas das concessionárias 

responsáveis pela manutenção tendem a posicionar os sensoriamentos conforme 

sua experiência também (ex.: a norma não cita o monitoramento axial, mas 

comumente ele faz parte do escopo de monitoramento). 
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Tabela 9 – Grandezas monitoradas (exemplo Figura 42). 

Grandeza Un. Sensor Descrição 

M1d0 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 1 na posição 

0°graus 

M1d90 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 1 na posição 

90°graus 

M1d-axial µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento axial no mancal 1 

M1a45 mm/s Acelerômetro 
Velocidade da vibração no mancal 1 na 

posição 45°graus 

M2d0 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 2 na posição 

0°graus 

M2d90 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 2 na posição 

90°graus 

M2a45 mm/s Acelerômetro 
Velocidade da vibração no mancal 2 na 

posição 45°graus 

M3d0 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 3 na posição 

0°graus 

M3d90 µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento radial no mancal 3 na posição 

90°graus 

M3a45 mm/s Acelerômetro 
Velocidade da vibração no mancal 3 na 

posição 45°graus 

M3d-ref_fase µm 
Sensor de 

proximidade 
Deslocamento para medição da referência de 

fase. 

 

De forma mais enxuta, o método proposto ainda pode ser aplicado onde haja 

apenas os seguintes pontos de monitoramento: 

• 2 Sensores de proximidade radiais por mancal. 

Por se tratarem de máquinas de baixa rotação, os sensores de proximidade indutivo 

se tornam transdutores mais adequados para o monitoramento. Para o método 

proposto eles possuem inclusive uma importância maior que os acelerômetros, que 

por sua vez podem ser suprimidos para reduzir custos de implantação de um 

sistema de monitoramento. 

4.1.1 Características do sistema de monitoramento 

O hardware utilizado para a coleta de dados de monitoramento de vibrações deve 

possuir características que atendam: 

• Número de canais para suportar os pontos de monitoramentos citados no 

subitem 0. No caso de uma máquina com 2 mancais, 8 canais são suficientes 

para o monitoramento maior; 
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• Condicionamento de sinal para compatibilidade com sensores de proximidade 

(oscilação de eixo), sensores de fase, e sensores de aceleração, conforme 

subitem 2.6.1. Entradas em 4-20mA para sensores de proximidade, +/-10V 

para sensor de fase e padrão IEPE/ICP para acelerômetros são os mais 

comuns; 

• Taxa de amostragem e tempo total de registro de acordo com as 

características da unidade geradora definidas em 4.1. 

Unidades geradoras hidráulicas geralmente possuem características de baixa 

rotação (300rpm por exemplo), o que não exige altas taxas de frequência de 

amostragem. Em contrapartida, para uma boa análise do espectro de frequência são 

necessários tempos de registros maiores (na ordem de dezena de segundos, 

geralmente). 

Segundo a norma ISO 10816-5 (ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, 2000), 

a faixa de medição recomendada é de ¼ da rotação nominal da máquina até 3 

vezes a frequência de passagem de pás (rotação vezes o número de pás da 

turbina), sendo que para o diagnóstico de defeitos frequências maiores são 

necessárias. Portanto, de acordo com teorema de Nyquist, a frequência mínima de 

amostragem deve ser maior que 2 vezes o valor sugerido pela norma. 

Para o método proposto, sugere-se frequência de amostragem mínima de 1kHz, o 

que permite uma faixa de análise até 500Hz. Apesar do número de pás de turbinas e 

número de palhetas diretrizes, que determinam a frequência máxima de análise (eq. 

13) variar de acordo com o tipo e aplicação em cada usina, esse valor de frequência 

de amostragem cobre a maioria das aplicações. 

O tempo total de registro, que está relacionado com o número total de amostras para 

análise, deve ser determinado de acordo com a frequência mais baixa que se deseja 

analisar, assim como a frequência de amostragem. De forma a garantir desempenho 

de processamento nos cálculos de espectro, ainda é recomendado o uso de número 

de amostras múltiplos de 2n. De uma maneira geral, trabalhando com uma 

frequência de amostragem de 1kHz, 8192 (213) amostras são suficientes para o 

método proposto, pois ao calcular a FFT deste sinal temos um ∆𝑓 =
1000

8192
= 0,1221𝐻𝑧 

(O método sugere um valor menor que 0,2𝐻𝑧 ), permitindo uma análise mais precisa 
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do sinal no domínio da frequência, e, consequentemente, uma melhor análise nas 

baixas frequências. 

Uma configuração típica para aplicação do método proposto é sugerida: 

• 8 canais de aquisição de dados: 

o 5 – Faixa de 4-20mA compatíveis com sinais de sensores de 

proximidade; 

o 2 - Padrão IEPE/ICP, compatíveis com sinais de acelerômetros; 

o e 1 com faixa 0-10V, compatível com sensor de referência de fase. 

• Frequência de amostragem de 1kHz simultânea em todos os canais; 

• Tempo de registro de 8192 amostras (ou 8,192s nessa taxa de amostragem). 

4.2 CARREGAMENTO, AJUSTES E OPERAÇÕES PRELIMINARES DOS DADOS 

Os dados são carregados para processamento no Matlab® em formato “.csv”, 

padrão de exportação de dados de software da empresa. Na Figura 43, a primeira 

coluna mostra o instante de tempo do registro, enquanto a segunda coluna 

apresenta a amplitude. 

 

Figura 43 – Exemplo de dado de sinal carregado para processamento. 

 

Os registros carregados podem possuir as mais diversas características, pois foram 

coletados de base histórica da empresa, de máquinas e equipamentos de 

monitoramentos distintos. Por isso necessitam ser previamente ajustados para os 

cálculos dos vetores que serão utilizados para o diagnóstico. 

O primeiro ajuste que é realizado é a adequação do número de amostras por sinal 

(tempo total de registro). O algoritmo identifica qual é o número de amostras múltiplo 
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de 2n para otimizar, posteriormente, os cálculos relacionados com espectro de 

frequência. Seleciona-se as 2n últimas amostras, a fim de evitar transitórios iniciais 

dos filtros. 

Em seguida é realizado um ajuste de offset nos sinais provenientes dos sensores de 

proximidade (os acelerômetros, pelas características elétricas de resposta, já não 

possuem valor médio). A parte de análise de frequências necessita que o sinal não 

tenha um valor DC (médio), então se subtrai a média desses sinais para permitir um 

melhor tratamento do espectro, evitando possíveis defasagens de filtros. A Figura 44 

mostra um exemplo antes e depois do ajuste. 

 

 

Figura 44 – Sinal de sensor de proximidade antes e depois do ajuste. 

Após esses ajustes é realizado um teste para verificação se as condições de 

frequência de amostragem e tempo total de registro estão de acordo com o 

especificado em 4.1. Caso o registro não possua frequência de amostragem 

suficiente, um aviso é gerado informando que a avaliação referente a pás da turbina 

ou palhetas diretrizes poderão não ser executadas (os outros testes, por possuírem 

frequências de análise mais baixas, não são afetados). Em relação ao tempo total de 

amostragem, que define o ∆𝑓 da análise de espectro, caso não atender o 
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especificado em 4.1, avisa ao usuário que podem haver falso positivos, pois isso 

diminui a precisão das bandas de frequência, porém não impede a execução do 

diagnóstico. 

Então são realizadas as operações preliminares nos sinais de vibração, que 

abrangem a filtragem de sinais e a identificações dos giros mecânicos do eixo, 

ambos processos necessários para cálculo do parâmetro de fase dos sinais 

(utilizado adiante no diagnóstico de desbalanceamento). 

O filtro projetado tem resposta passa-faixa, topologia IIR Butterworth de ordem 16, 

com frequência de corte centralizada na frequência de rotação da máquina (RN/60 

Hz), e utiliza a função dsp.BiquadFilter() para execução do algoritmo. O filtro tem o 

objetivo de possibilitar a identificação do ponto pesado na frequência de rotação. 

Esta topologia foi escolhida por possibilitar uma resposta em frequência mais plana 

na banda passante (FILHO, 2003). 

A identificação dos giros mecânicos é baseada no sensor de referência de fase, que 

identifica cada volta através de uma marca no eixo.  

 

Figura 45 – Sinais de referência de fase (laranja), de deslocamento de eixo (azul), e deslocamento 
filtrado (vermelho). 
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A Figura 45 apresenta em laranja o sinal de referência de fase (já devidamente 

tratado), em azul o sinal de deslocamento de eixo (já retirado o valor médio) e em 

vermelho o mesmo sinal filtrado na frequência fundamental. Cada início de volta é 

registrado para cálculos do ângulo do ponto pesado (diferença temporal entre o 

início da volta e o valor de pico do sinal filtrado, convertida para ângulo). 

4.3 COMPOSIÇÃO DO VETOR RESUMIDO DE FREQÜÊNCIAS E VETOR DE 
SINAIS NO TEMPO 

Cada sinal monitorado é constituído por um vetor de pontos, associado ao tempo de 

aquisição de dados e frequência de amostragem. Geralmente cada sinal possui 

cerca de milhares de pontos. Se aplicarmos técnicas de análise de frequências, 

como FFT, por exemplo, temos ainda mais pontos. Para uma análise automatizada 

se faz necessário a compilação desses números em dados consistentes e resumidos 

que representem a condição da unidade geradora. 

Há diversas abordagens relacionadas ao processamento dos dados adquiridos, 

como apresentado por SILVA em (SILVA, 2013),  que aborda em seu trabalho as 

diversas técnicas de processamento de sinais para análise de vibrações, envolvendo 

Transformada de Fourier, Espectro de órbita, Transformada Wavelets e Shaft 

Centerline. Almeida em seu trabalho (ALMEIDA, 2008) define um Espectro de 

Bandas de Frequências Pré-Definidas (EBFDP), constituído de 12 valores do 

espectro de frequência, calculado por meio de diversas filtragens do mesmo sinal, 

para o diagnóstico através de Lógica Fuzzy e Redes Neurais. O método proposto 

aqui utiliza análise dos sinais no tempo e na frequência para formar vetores com 

uma quantidade limitada e precisa de informações para o diagnóstico automático e 

auxílio ao engenheiro. 

O Vetor Resumido de Frequências é composto por 16 posições que contem a 

amplitude do espectro em determinadas frequências definidas. Essa amplitude está 

relacionada com valor pico-a-pico no caso de sensores de proximidade ou valor 

RMS no caso de sensores de aceleração, para ser possível comparação direta com 

as normas ISO. A Tabela 10  apresenta a frequências relacionadas a cada posição 

deste vetor. 
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Tabela 10 – Composição do Vetor Resumido de Frequências. 

Posição Parâmetro Descrição 

1 
1

3
𝑥𝑅𝑁 Subharmônica associada a folgas. 

2 
1

2
𝑥𝑅𝑁 Subharmônica associada a folgas. 

3 0,42𝑥𝑅𝑁 𝑎𝑡é 0,48𝑥𝑅𝑁 Subharmônica associada à defeito de Whirl Oil. 

4 𝑅𝑁 
Rotação nominal da máquina, associada à 
desbalanceamento. 

5 
3

2
𝑥𝑅𝑁 Interharmônica associada a folgas. 

6 2𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a desalinhamentos. 

7 
5

2
𝑥𝑅𝑁 Interharmônica associada a folgas. 

8 3𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a desalinhamentos. 

9 
7

2
𝑥𝑅𝑁 Interharmônica associada a folgas. 

10 4𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a desalinhamentos. 

11 
9

2
𝑥𝑅𝑁 Interharmônica associada a folgas. 

12 5𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a desalinhamentos. 

13 2𝑥𝐹𝑟𝑒𝑑𝑒 Frequência associada a problemas elétricos 

14 𝑁𝑃𝑇𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a problemas nas pás da turbina. 

15 𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁 Harmônica associada a problemas nas palhetas diretrizes. 

16 𝑁𝑃𝑇𝑥𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁 
Harmônica associada a problemas nas pás da turbina 
e/ou nas palhetas diretrizes. 

𝑅𝑁 – Rotação nominal 

𝑁𝑃𝐷– Número de palhetas diretrizes 

𝑁𝑃𝑇– Número de pás da turbina 

Para o cálculo de cada variável do vetor foi utilizada a função do Matlab® 

bandpower(). De maneira alternativa ao apresentado por (ALMEIDA, 2008), o 

algoritmo utiliza ferramentas de periodograma e densidade espectral de potência, ao 

invés do processo de filtragem, para a composição do vetor. Essa função permite o 

cálculo da potência do Vetor Resumido de frequência, e então é possível compará-la 

com a potência total do sinal original. Caso a potência do vetor seja menor do que 

80% do sinal original uma mensagem na tela é exibida, sugerindo a análise do 

espectro completo, que pode conter outras faixas de frequências relativas a 

problemas e não abordadas pelo algoritmo. A Figura 46 apresenta um exemplo de 

comparação de um vetor resumido de frequências (forma de onda em laranja) e o 

cálculo FFT de um sinal (forma de onda azul). Nesse caso, a representatividade do 

Vetor era de 88%, e é possível observar algumas frequências que estão contidas no 

sinal original, porém não contempladas no vetor. 



Método de análise de vibrações 

 

 

 

98 

 

Figura 46 – Comparação FFT (azul) x Vetor Resumido de Frequências (laranja) (registro cód. 31). 

 

O Vetor de Sinais no Tempo possui seus parâmetros calculados com técnicas no 

domínio do tempo, e é composto por: 𝑆𝑚á𝑥, 𝑃𝑖𝑐𝑜 à 𝑝𝑖𝑐𝑜, 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜,  𝑅𝑀𝑆, 

𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑒 𝑅𝑀𝑆 𝑒𝑚 𝑅𝑁, 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑚 𝑅𝑁 (onde RN é a rotação nominal da UG). A Tabela 11 

e a Tabela 12 apresentam esses parâmetros para os sinais de deslocamento e 

aceleração, que são similares, mas requerem tratamentos distintos, dadas as 

características de aplicação, como por exemplo a instalação ortogonal do par de 

sensores de proximidade. 

Tabela 11 – Parâmetros calculados com técnicas no domínio do tempo para os sinais de proximidade. 

Posição Parâmetro Descrição 

1 𝑃𝑖𝑐𝑜 à 𝑝𝑖𝑐𝑜 Deslocamento máximo radial no eixo de medição. 

2 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜 Valor médio da posição do eixo. 

3 𝑆𝑚á𝑥 

Deslocamento máximo no plano de medição. 
Calculado com base nos dois sinais de oscilação 
ortogonais. Só se aplica aos sensores de 
descolamento. 

4 𝑃𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚 𝑅𝑁 
Valor pico na frequência de rotação nominal, 
calculada pela média de todas as rotações 
mecânicas. 
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5 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  Desvio padrão da medida anterior. 

6 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑚 𝑅𝑁 
Fase (em relação ao sinal fasor) na frequência de 
rotação nominal, calculada pela média de todas as 
rotações mecânicas. 

7 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎  
Intervalo (em torno da fase em RN) onde 95% das 
medidas estão posicionadas. 

 

Tabela 12 – Parâmetros calculados com técnicas no domínio do tempo para os sinais de aceleração. 

Posição Parâmetro Descrição 

1 𝑅𝑀𝑆 Valor RMS do sinal de aceleração. 

2 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑚 𝑅𝑁 Valor pico na frequência de rotação nominal. 

3 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  Desvio padrão da medida anterior. 

4 𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑒𝑚 𝑅𝑁 
Fase (em relação ao sinal fasor) na frequência 
de rotação nominal. 

5 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎  
Intervalo onde 95% das medidas estão 
posicionadas. 

Com os vetores de dados constituídos é possível avaliar o índice de vibração dos 

mancais da unidade geradora. 

4.4 ANÁLISE DOS ÍNDICES DE VIBRAÇÕES DOS MANCAIS E UG 

Os índices de vibração no método proposto são utilizados para determinação dos 

níveis de defeitos no diagnóstico. O método aborda 4 classificações, relacionadas 

com as normas ISO: 

• Sem problema detectado – Máquina pode operar sem restrições. 

• Nível incipiente – Máquina pode operar sem restrições, porém já há indício de 

ocorrência de possíveis defeitos no futuro. 

• Nível de problema – Detectado defeito na unidade geradora. Operação 

restrita. 

• Nível elevado – Máquina não deve operar nesse nível. 

Essa classificação é realizada para cada mancal, avaliando todos os sinais do 

registro. O valor global (pico-a-pico para sensores de proximidade, e RMS para 

acelerômetros) de cada sinal monitorado é comparado com as normas ISO 7919-5 e 

ISO 10816-5 e recebe uma classificação A/B/C/D, que é relacionada à um número 

inteiro, conforme a Tabela 13. 
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(16) 
 

Tabela 13 – Nível de vibração – Valor para o método. 

Nível de vibração conforme norma ISO Valor do sinal 

A 0 

B 1 

C 2 

D 3 

Num sistema de monitoramento comumente são instalados mais do que um sensor 

para a avaliação da vibração de uma unidade geradora. Assim, para chegar em um 

valor que represente a condição do mancal em termos de vibração, foi proposta a 

criação de uma variável chamada de Grau de Condição do Mancal, definida pela 

equação (16): 

𝐺𝐶𝑀 = 2 ∗ ∑ 𝑁𝑆𝑃𝑛

𝑁

𝑛=1

+ ∑ 𝑁𝑆𝐴𝑚

𝑀

𝑚=1

 

Onde,  

𝐺𝐶𝑀 – Grau de Condição do Mancal analisado; 

𝑁 – Número total de sensores de proximidade instalados no mancal; 

𝑀 – Número total de acelerômetros instalados no mancal; 

𝑁𝑆𝑃𝑛 – Valor do sinal do sensor de proximidade n, que assume valor entre 0 e 3 

(conforme Tabela 13); 

𝑁𝑆𝐴𝑚 – Valor do sinal do acelerômetro m, que assume valor entre 0 e 3 (conforme 

Tabela 13); 

Pelo exposto na equação (16), foi considerado peso 2 para os sensores de 

proximidade. Isso se deve ao fato de que para análise em baixas frequências (que é 

o caso da maioria das aplicações em hidrogeradores) os sensores de proximidade 

possuem uma resposta em frequência melhor (IOTECH INC., 2008). Além disso, em 

mancais de deslizamento (também maioria das aplicações) os sensores de 

proximidade se tornam importantes por apresentar a vibração relativa do eixo. 

Nesses casos, sensores de aceleração que medem a vibração absoluta da parte fixa 

dos mancais adquirem um sinal cuja força do defeito é amortecida/atenuada pelo 

filme de óleo. Além disso, a carga que o mancal suporta varia a espessura do filme 

de óleo, o que o acelerômetro não “sente” devido a sua resposta em frequência não 

permitir a aquisição de um sinal de aceleração DC (RANDALL, 2011).  

O valor da variável 𝐺𝐶𝑀 define o nível de defeito do diagnóstico, conforme 

apresentado na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Nível de vibração no mancal. 

𝑮𝑪𝑴 Classificação 

< 4 Sem problema detectado 

≥ 4 & < 8 Nível incipiente 

≥ 8 & < 12 Nível de problema 

≥ 12 Nível elevado 

O nível de defeito global da unidade geradora é obtido pelo maior índice encontrado 

dentre os dos mancais. Com todos os parâmetros calculados é possível realizar os 

testes quando aos defeitos. 

4.5 TESTES QUANTO AOS DEFEITOS ANALISADOS 

Este item tem o objetivo de apresentar as lógicas relacionadas a identificação dos 

defeitos da unidade geradora. Serão abortados os seguintes defeitos: 

• Desbalanceamento (estático, acoplado ou dinâmico) 

• Desalinhamento angular e paralelo 

• Folga excessiva 

• Defeito nas palhetas diretrizes 

• Defeito nas pás da turbina 

• Whirl Oil (rodopio de óleo) 

• Problemas de origem elétrica 

Os testes para esses defeitos só são realizados pelo algoritmo caso o nível de 

vibração da UG seja classificado como Nível incipiente ou superior. 
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4.5.1 Desbalanceamento 

O desbalanceamento é um fenômeno que está sempre presente em qualquer 

máquina rotativa, porém, em níveis baixos não é considerado um defeito. O método 

proposto visa avaliar o desbalanceamento do rotor do gerador, e para isso utiliza os 

dados dos sensores de proximidade (por possuírem valores mais precisos em baixa 

frequência) dos mancais 1 e 2, como apresentado na Figura 47. 

 

Figura 47 – Detalhe dos mancais próximos ao rotor do gerador. 

No monitoramento mais comum são instalados 2 sensores de proximidade em cada 

mancal, nas posições 0º e 90º, conforme mostra a Figura 48. Para análise do 

desbalanceamento é necessário comparar a defasagem angular entre os sensores 

de mesma posição em ambos os mancais. 

 

Figura 48 – Posicionamento dos sensores de proximidade em um dos mancais. 

O diagrama da Figura 49 apresenta a lógica básica da detecção do 

desbalanceamento, que identifica também o tipo que está ocorrendo: estático, 

acoplado ou dinâmico. 
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Figura 49 – Diagrama detecção desbalanceamento. 

O primeiro passo do diagnóstico é verificar se os dados de fase são consistentes. 

Essa avaliação é feita por meio da variável 𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 (𝐹𝐶), que 

corresponde à variação da medição de ângulo das ‘n’ voltas mecânicas que o 

registro representa (conforme Tabela 11). Foi adotado como parâmetro uma 

𝐹𝑎𝑖𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛ç𝑎 < 36° para que o valor da fase seja consistente, que 

corresponde à uma variação de 10% dos 360º. Um dos pares (posição 0º ou posição 

90º) estando dentro dessa faixa é possível calcular o desbalanceamento. Se 

nenhum dos pares atender não é possível diagnosticar quanto ao 

desbalanceamento. 

Feita esta primeira verificação, é realizado o cálculo da diferença angular. Ela 

consiste na média angular entre as diferenças dos 2 pares. Caso apenas um par 

tenha dados consistentes para o cálculo é ele que é utilizado. Após os cálculos é 
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feita a comparação de acordo com a Tabela 15 para identificação do tipo de 

desbalanceamento. 

Tabela 15 – Classificação desbalanceamento – adaptado de (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 Classificação 

< 36° Desbalanceamento estático 

164° < 𝑑𝑖𝑓. 𝑎𝑛𝑔. < 196° Desbalanceamento acoplado. 

𝑂𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑓. 𝑎𝑛𝑔. Desbalanceamento dinâmico 

Por fim os dados são apresentados, com a caracterização do tipo de 

desbalanceamento e com os valores de pico (amplitude) das variáveis e o ângulo de 

fase.  

A Figura 50 apresenta um exemplo de saída do algoritmo para o teste de 

desbalanceamento. É possível observar que a UG está em nível de problema, dadas 

das amplitudes globais de vibração. O tipo detectado foi o desbalanceamento 

estático. E em seguida é possível observar as variáveis de ângulo do ponto de 

pesado e amplitude de pico das variáveis. 

 

Figura 50 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de desbalanceamento. 

4.5.2 Desalinhamento Angular 

Para detecção do desalinhamento angular o algoritmo analisa os dados de cada 

mancal de forma individual. Utiliza o vetor Resumido de Frequência, especificamente 

as variáveis relacionadas a 𝑅𝑁 e 2𝑥𝑅𝑁. A Figura 51 apresenta o diagrama de 

detecção do defeito. Se a amplitude relacionada a frequência de 2𝑥𝑅𝑁 for maior que 

30% (baseado em (ALMEIDA, 2008)) da amplitude relacionada a frequência de 𝑅𝑁 é 

diagnosticado o desalinhamento angular.  Se diagnosticado, é apontado o nível da 

vibração por mancal, além de exibir os valores da harmônica 2𝑥𝑅𝑁 (relativos à 𝑅𝑁) 

das variáveis que satisfazem a condição de defeito. 
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Figura 51 – Diagrama detecção de desalinhamento angular. 

A Figura 52 apresenta um exemplo de saída do algoritmo para o teste de 

desalinhamento angular. É possível observar que a UG está em nível de problema, 

dadas das amplitudes globais de vibração do mancal 1. E em seguida é possível 

observar os valores relativos da segunda harmônica das variáveis cuja condição de 

defeito foi identificada (M1d0, M1d90 e M2d0). 

 

Figura 52 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de desalinhamento angular. 

4.5.3 Desalinhamento Paralelo 

A detecção do desalinhamento paralelo é muito similar à detecção do 

desalinhamento angular. A Figura 53 apresenta o diagrama de detecção do 

desalinhamento paralelo. Nesse caso, se a amplitude na frequência 2𝑥𝑅𝑁 for maior 

que a amplitude na frequência de 𝑅𝑁 há a ocorrência de um desalinhamento 



Método de análise de vibrações 

 

 

 

106 

paralelo. Assim que detectado é informado o nível do defeito e identificadas as 

variáveis que o detectaram, exibindo o valor relativo à amplitude em 𝑅𝑁. 

 

Figura 53 – Diagrama detecção de desalinhamento paralelo. 

 

A Figura 54 apresenta um exemplo de saída do algoritmo para o teste de 

desalinhamento paralelo. É possível nível incipiente no mancal 1 e nível elevado no 

mancal 2. E em seguida é possível observar os valores relativos da segunda 

harmônica das variáveis cuja condição de defeito foi identificada (M1d0, M1d90, 

M2d0 e M2d90). 

 

Figura 54 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de desalinhamento paralelo. 
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4.5.4 Folga Excessiva 

Quando há uma folga excessiva nos mancais há o aparecimento harmônicas e sub-

harmônicas nos sinais de vibração. O diagrama da Figura 55 apresenta a lógica da 

detecção deste defeito. A condição para a detecção desde defeito é a presença da 

segunda harmônica maior que 30% do que a primeira (similar ao caso de 

desalinhamento angular) e a ocorrência de algum outro múltiplo (3𝑥𝑅𝑁, 4𝑥𝑅𝑁 ou 

5𝑥𝑅𝑁) maior do que 10% da amplitude referente a 1𝑥𝑅𝑁. Caso hajam sub-

harmônicas (
1

3
𝑥𝑅𝑁 ou 

1

2
𝑥𝑅𝑁) maiores que 10% da fundamental é indicada a 

criticidade do defeito. 

 

Figura 55 – Diagrama detecção de folga excessiva. 

 

A Figura 56 apresenta um exemplo de saída do algoritmo em uma detecção deste 

tipo de defeito. É possível observar que no mancal um há a presença significativa 

em todas as harmônicas em ambos os sensores de deslocamento (0° e 90°). 
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Figura 56 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de folga excessiva. 

4.5.5 Problema nas palhetas diretrizes 

Problemas nas palhetas diretrizes de uma turbina hidráulica podem ser detectados 

através da análise de vibrações nas bandas relacionadas às frequências  

𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁 e 𝑁𝑃𝑇𝑥𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁, onde 𝑁𝑃𝐷 é o número de palhetas diretrizes e 𝑁𝑃𝑇 é o número 

de pás da turbina, e 𝑅𝑁 é a rotação nominal da máquina (conforme Tabela 10). 

Perturbações hidráulicas causada por problemas nas palhetas tendem a excitar essas 

bandas. A Figura 57 apresenta o diagrama de detecção do problema, onde mostra que se 

qualquer uma das duas bandas tiverem um valor de amplitude maior do que 10% em 

relação à rotação nominal é diagnosticado o problema. 

 

Figura 57 – Diagrama detecção de problema nas palhetas diretrizes. 
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A Figura 58 apresenta a saída do algoritmo em um registro onde foi diagnosticado 

em nível incipiente. 

 

Figura 58 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de problema nas palhetas diretrizes. 

 

Na Figura 59 é possível observar o vetor resumido de frequências do mancal 1 para 

este caso que foi detectado o problema. É evidente a maior amplitude na frequência 

relacionada à 𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁. 

 

Figura 59 – Exemplo de vetor resumido de frequência para teste de problema nas palhetas diretrizes. 

4.5.6 Problema nas pás do rotor da turbina 

De forma similar ao caso anterior, caso haja problemas nas pás da turbina, eles 

podem ser detectados através da análise da vibração nas bandas 𝑁𝑃𝑇𝑥𝑅𝑁 e 

𝑁𝑃𝑇𝑥𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁 (conforme Tabela 10). A Figura 60 apresenta o diagrama de detecção 

do problema, onde mostra que se qualquer uma das duas bandas tiverem um valor 

de amplitude maior do que 10% em relação à rotação nominal é diagnosticado o 

problema. 
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Figura 60 – Diagrama detecção de problema nas pás da turbina. 

 

A Figura 61 apresenta a saída do algoritmo em um registro onde foi diagnosticado 

em nível de problema, detectado por sensores de proximidade e acelerômetros em 

todos os mancais. 

 

Figura 61 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de problema nas pás da turbina. 
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4.5.7 Whirl Oil (rodopio de óleo) 

A detecção da ocorrência do whirl oil acontece através do monitoramento da banda 

0,42𝑥𝑅𝑁 𝑎𝑡é 0,48𝑥𝑅𝑁 (SCHEFFER e GIRDHAR, 2004). Caso a amplitude ultrapasse 

2% (ALMEIDA, 2008) da amplitude na rotação nominal é apontado o problema, 

conforme apresentado do diagrama da Figura 62. Os valores relativos das variáveis 

que detectaram o problema são exibidos como saída também. 

 

Figura 62 – Diagrama detecção de whirl oil. 

 

Figura 63 apresenta um exemplo de saída do algoritmo para a detecção de whirl oil, 

enquanto a Figura 64 apresenta o vetor resumido de frequências para este caso. 

 

Figura 63 – Exemplo de saída do algoritmo para teste de whirl oil. 
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Figura 64 – Exemplo de vetor resumido de frequência para teste de whirl oil. 

4.5.8 Problemas de origem elétrica 

Os problemas de origem elétrica, como pacote estatórico solto, podem ser 

detectados como vibração excitada na faixa de 2 vezes a frequência da rede (120Hz 

aqui no Brasil). O problema é que essa faixa de frequência é comumente 

relacionada com problemas de medição, como ruídos induzidos por interferências de 

fontes. Para minimizar o acontecimento de falsos positivos, para esse teste só são 

considerados os sensores relativos aos mancais 1 e 2, que são os mais próximos do 

gerador, e portando os que seriam mais susceptíveis a detecção deste problema. A 

Figura 65 apresenta o diagrama de detecção deste defeito. 
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Figura 65 – Diagrama detecção de problemas de origem elétrica. 

 

4.6 PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

O método desenvolvido em Matlab® ainda permitiu a elaboração de telas para a 

exibição dos resultados da execução do algoritmo. Foram elaboradas 4 telas 

protótipos principais: Diagnóstico, que apresenta os resultados de cada teste 

descrito; Valores globais, que mostra os valores de calculados de cada variável 

(vetor de sinais no tempo); Dados – Testes Gerais, que apresenta dados dos 

registros e o resultado dos testes quanto qualidade do registro (frequência de 

amostragem suficiente e tempo total de registro suficiente); e, por fim, é apresentada 

de maneira gráfica o vetor resumido de frequência de cada variável, separadas por 

mancal. 

A Figura 66 apresenta a tela de saída Diagnóstico, com o resultado dos testes todos 

os problemas propostos. A Figura 67 apresenta os dados calculados com base no 

domínio do tempo (Vetor Sinais no Tempo) para cada variável. Além disso, nessa 

tela também é feita a relação com as normas ISO7919 e ISO10816, e é indicado o 

valor A/B/C/D relativo a cada variável.  
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Figura 66 – Publicação resultado – Diagnóstico. 
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Figura 67 – Publicação resultado – Valores globais. 
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A Figura 68 exibe os dados do registro analisado na ordem: 

• Número do registro analisado 

• Valor da rotação nominal 

• Limites de vibração utilizados, com base nas normas ISO7919 e ISO10816 

• Frequência de amostragem do registro e resultado da verificação se é 

suficiente para a análise de todas as componentes de frequência do método 

• Resolução (Delta F) da frequência na análise espectral, e a verificação se 

atende aos requisitos da análise 

• Valores da potência relativa entre o Vetor Resumido de Frequências e a 

potência total do sinal. Verificação se atendem aos requisitos. 

 

Figura 68 – Publicação resultado – Dados – Testes Gerais. 
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Por último são apresentados os vetores resumidos de frequências em formato 

gráfico, separados por mancal. Cada coluna corresponde a uma frequência do vetor 

proposto pelo método, conforme apresentado na Figura 69 

 

Figura 69 – Publicação resultado – Mancais – Vetor resumido de frequências. 

 

4.7 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou o método de diagnóstico proposto e implementado em 

Matlab®. O algoritmo desenvolvido passou por uma bateria de testes cuja 

compilação é apresentada nos capítulos seguintes.  

 

  



 

 

5 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO 
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5 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MÉTODO 

Com o protótipo desenvolvido em Matlab® foi possível testá-lo com dados de 

monitoramento de vibrações. Foram realizados testes com dois escopos distintos: 

utilizando sinais de monitoramento de vibrações da base de dados histórica da 

empresa; e em ambiente simulado híbrido, onde sinais de defeitos simulados foram 

adicionados à registros históricos. O primeiro teste visou a identificação de defeitos 

nos registros para posterior comparação prática junto aos clientes (não abordada 

neste trabalho). Enquanto o segundo teste, com dados simulados híbridos, visou 

avaliar o funcionamento do algoritmo para a detecção de defeitos conforme os 

parâmetros nominais definidos (apresentados no capítulo 4).  

Este capítulo apresenta os resultados encontrados. 

5.1 LEVANTAMENTO DA BASE DE DADOS DA EMPRESA  

As informações da base de dados da empresa, que contempla um conjunto de 43 

unidades geradoras monitoradas em 21 usinas diferentes, são apresentadas na 

Tabela 16. 

Tabela 16 – Unidades geradoras monitoradas pela AQTech. 

Nome 
UGs 

Monit. 
Potência 
UG (MW) 

Tipo 
turbina 

Horizontal/ 
Vertical 

Rotação 
(RPM) 

Nº 
Mancais 

Palhetas 
diretrizes 

Pás do 
rotor 

Usina 1 4 3,22 Francis Vertical 300 3 16 14 

Usina 2 1 23,7 Kaplan Vertical 200 3 24 6 

Usina 3 1 9,7 Kaplan Horizontal 

150 
(turbina) 

720 
(gerador) 

4 * * 

Usina 4 1 175 Francis Vertical 85,7 3 24 12 

Usina 5 2 14,7 Kaplan Vertical 187,47 3 24 5 

Usina 6 2 12,8 Francis Horizontal 327,27 2 20 13 

Usina 7 2 10,364 Francis Horizontal 327,27 2 20 14 

Usina 8 2 9,827 Francis Vertical 257,14 3 20 13 

Usina 9 3 154,6 Francis Vertical 138,46 3 * 13 

Usina 10 3 5,33 Francis Horizontal 450 2 * * 

Usina 11 2 10,8 Francis Horizontal 514,28 3 * * 

Usina 12 2 
9,5 Francis Vertical 200 3 * * 

20 Francis Vertical 163,6 3 * * 

Usina 13 2 12,5 Francis Horizontal 900 2 * * 

Usina 14 2 14,5 Francis Horizontal 514,28 4 * * 

Usina 15 3 7,5 Francis Horizontal 600 2 * * 
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Usina 16 2 4,8 Francis Horizontal 900 3 * * 

Usina 17 1 17 Pelton Vertical 450 3 * * 

Usina 18 2 22,3 Pelton Horizontal 360 3 * * 

Usina 19 1 10 Kaplan Vertical 214 3 * * 

Usina 20 3 3,5 Francis Horizontal 514,3 4 * * 

Usina 21 2 4,0 Francis Vertical 360 3 * * 

* Sem dados disponíveis. 

Dessa tabela as seguintes informações podem ser compiladas: 

• A maioria das unidades geradoras possui 3 mancais; 

• A rotação média das unidades geradoras é de 397 RPM; 

• Há 19 UGs verticais (44%) e 24 horizontais (56%); 

• Há 29 do tipo Francis (81%), 5 do tipo Kaplan (12%) e 3 do tipo Pelton (7%); 

• A potência média das unidades monitoradas é de 23,56MW. 

Ainda analisando a Tabela 16 é possível observar que a rotação mais baixa é de 

85,7RPM, enquanto a rotação mais alta e de 900RPM. A Figura 70 apresenta o 

gráfico de distribuição das UGs pela rotação nominal, onde percebe-se uma maior 

concentração de máquinas com rotação entre 150 e 450 RPM (55% da 

amostragem).  

 

Figura 70 – Classificação das UGs por faixa de rotação nominal. 

Esses dados levantados evidenciam a baixa rotação da maioria das máquinas 

monitoradas, o que resulta em frequência de análise mais baixas, característica que 

é levada em consideração para a proposta do método de análise. 
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5.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO EM DADOS HISTÓRICOS DA EMPRESA 

O algoritmo implementado em Matlab® permitiu a aplicação do método proposto em 

registros da base de dados da empresa, e os resultados são apresentados nesse 

item. Foram selecionados 55 registros de 17 unidades geradoras de 8 usinas 

diferentes. A Tabela 17 apresenta a lista das usinas cujos registros foram utilizados 

para a aplicação do método, contendo as principais características das unidades 

geradoras e os pontos monitorados (sensores de proximidade e/ou acelerômetros). 

 
Tabela 17 – Características das unidades geradoras avaliadas. 

Nome UGs 
Pot. UG 
(MW) 

Tipo 
turbina 

Grupo 
Rotação 
(RPM) 

Palhetas 
diretrizes 

Pás do 
rotor 

Sensor 
Prox. 

Acel. 

Usina 1 4 3,22 
Francis – 
Vertical 

4 300 16 14 6 3 

Usina 2 1 23,7 
Kaplan – 
Vertical 

3 200 24 6 6 3 

Usina 9 3 154,6 
Francis – 
Vertical 

3 138,46 * 13 6 0 

Usina 8 2 9,827 
Francis – 
Vertical 

4 257,14 20 13 6 0 

Usina 4 1 175 
Francis – 
Vertical 

4 85,7 24 12 4 4 

Usina 6 2 12,8 
Francis – 

Horizontal 
1 327,27 20 13 4 0 

Usina 7 2 10,364 
Francis – 

Horizontal 
1 327,27 20 14 4 0 

Usina 5 2 14,7 
Kaplan – 
Vertical 

4 187,47 24 5 6 0 

* Sem dados disponíveis. 

Analisando a tabela é possível notar as características variadas das UGs testadas: 

• Potência da UG variando de 3,22MW até 154MW (de PCHs até grande UHE); 

• Turbinas do tipo Kaplan e Francis foram analisadas; 

• UGs verticais e horizontais; 

• UGs dos grupos 1, 3 e 4 (referência da ISO 10816-5 (ORGANIZATION FOR 

STANDARDIZATION, 2000)); 

• Rotação variando de 85,7RPM até 327,27RPM; 

Os registros contêm dados gravados durante condição regime permanente de 

operação das unidades geradoras. Em alguns casos foi possível a aplicação em 

condições variadas de geração (por exemplo, em diversas faixa de geração de 
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potência). Além disso, o escopo de monitoramento variou em cada aplicação, 

abrangendo uma gama de sinais distintas nas aplicações. 

Analisando os resultados dessa bateria de testes nos registros históricos foi possível 

avaliar a resposta do método, e os resultados são mostrados a seguir. 

• Dos 55 registros analisados, 13 não possuíram frequência de amostragem 

suficiente para diagnosticar as frequências mais elevadas (Passagem de pás 

e palhetas diretrizes). Como são dados históricos, não há como modificar o 

sistema de aquisição para aumento dessa frequência. 

• Em todos os registros o período de amostragem foi suficientemente grande 

para permitir um ∆𝑓 < 0,2𝐻𝑧. Ou seja, a análise das bandas de frequências 

não foi prejudicada, pois permitiu separar de forma efetiva cada faixa. 

• Em relação ao teste de representatividade do Vetor Resumido de Frequências 

(potência relativa entre vetor e o sinal original) verificou-se que: 

o Dos 302 sinais de sensores de proximidade analisados, o vetor de 

frequências em 231 teve potência do sinal maior que 80%. Cerca de 

76,5% de todos os sinais. 

o De todos os acelerômetros utilizados (117 sinais registrados), o cálculo 

do vetor resumido de frequências de nenhum teve uma potência maior 

que 80% da potência total do sinal. 

• Sobre a detecção de defeitos, os seguintes resultados foram detectados nos 

registros analisados. 

o Desbalanceamento estático: 11 em nível de problema 

o Desbalanceamento acoplado: Não identificado  

o Desbalanceamento dinâmico: 6 em nível incipiente, 6 em nível de 

problema. 

o Desalinhamento angular: 9 em nível de problema, 4 em nível incipiente 

o Desalinhamento paralelo: Não identificado 

o Folga excessiva: 8 em nível de problema, 5 em nível incipiente 

o Probl. Palhetas diretrizes: 6 em nível de problema, 3 em nível incipiente 

o Probl. Pás do rotor: 6 em nível de problema, 3 em nível incipiente 

o Whirl Oil: Não identificado 

o Probl. Origem elétrica: Não identificado 
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5.2.1 Testes quanto à representatividade do Vetor Resumido de Frequências 

O teste quando a representatividade do Vetor Resumido de Frequências em relação 

ao sinal original tem o objetivo avisar ao usuário que o sinal original carrega 

significativamente mais informações que os Vetores utilizados para a detecções de 

defeitos pelo algoritmo. Dessa forma, se o Vetor não é suficientemente 

representativo, isso significa que podem haver outros defeitos além dos testados 

pelo algoritmo, e sugere-se uma análise mais detalhada. Porém isso não impede o 

funcionamento do algoritmo para os testes quanto aos defeitos listados (item 4.5). 

Avaliando os resultados sobre os sinais adquiridos por acelerômetros, nenhum Vetor 

calculado passou nesse teste. Esses resultados podem ser atribuídos as seguintes 

questões: 

• Os sensores de aceleração possuem uma faixa de resposta ampla, variando 

de baixa frequência (1Hz) até altas frequências (20kHz), diferentes de 

sensores de proximidade, que respondem geralmente até cerca de 1000Hz. O 

Vetor Resumido de Frequências é constituído, em sua maioria, de faixas de 

frequência baixas. Ou seja, é possível que o sinal original do acelerômetro 

contenha uma potência muito maior do que a que as componentes do vetor 

representam no método. 

• Os sinais adquiridos por acelerômetros possuem amplitude muito baixa (na 

ordem dos mV). Sendo assim, para níveis baixos de vibração mecânica 

(máquina sem defeitos, ou com defeitos em nível incipiente), os níveis de 

ruído são significativos (baixa relação sinal/ruído), e geralmente ocorrem em 

frequências altas, influenciando no resultado. 

Em se tratando dos sinais adquiridos por sensores de proximidade, no conjunto 

amostrado (302 sinais), o vetor de frequências em 231 teve potência do sinal maior 

que 80%. Cerca de 76,5% de todos os sinais. Nos casos onde não se obteve a 

representatividade desejada, é possível que os sinais contenham outras frequências 

de análise relacionadas à defeitos/problemas não abordados pelo algoritmo. A 

seguir é apresentado um exemplo relacionado ao registro cód. 63.  

O registro está relacionado com a UG3 da Usina 9 (Tabela 17), que possui rotação 

de 138,46 RPM (2,308Hz), e monitoramento de 6 sensores de proximidade. 

Executando o algoritmo o resultado encontrado é exibido na Figura 71: 
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Figura 71 –  Teste quanto a representatividade dos sinais (registro cód. 63). 

 

Pelo exposto, ambos os sinais adquiridos no mancal 3 apresentam 

representatividade menor que 80%. Para este caso, foi realizada uma análise com a 

FFT comparada com o Vetor Resumido de Frequências do sinal M3d0, e o resultado 

é apresentado na Figura 72, com o detalhe nas frequências de 0 até 10Hz. 

 

Figura 72 – Comparação FFT x Vetor Resumido de Frequências – Sinal M3d0 (registro 63). 

 

A forma de onda na cor laranja apresenta as variáveis do Vetor Resumido de 

Frequências, enquanto a forma de onda em azul apresenta o espectro FFT. Na 

figura é possível observar 2 grandes diferenças em do espectro FFT e do Vetor 

Resumido de Frequências, nos pontos relacionados à 0,67𝐻𝑧 e  2,56𝐻𝑧, 

correspondendo, respectivamente à 29% e 111% da frequência nominal de rotação 
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RN (2,308𝐻𝑧). Essas bandas não são consideradas pelo algorítmo, por não estarem 

relacionados aos defeitos analisados. Neste caso, cabe uma investigação para 

identificar a causa do aparecimento de componentes nessas frequências. 

5.2.2 Desbalanceamento estático 

De todos os registros analisados, 11 apresentaram defeito em nível de problema. A 

seguir são apresentados detalhes do registro cód. 45, evidenciando os parâmetros 

utilizados para classificação do problema. 

Na Figura 73 é possível observar que tanto a frequência de amostragem quanto o 

tempo total de registro são suficientes para as análises propostas. Também é 

possível observar que a representatividade dos sinais de sensores de proximidade 

estão OK, enquanto os de aceleração não. 

 

Figura 73 – Desbalanceamento Estático – Testes Gerais – Registro 45. 
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Na Figura 74 é evidenciada a ocorrência do desbalanceamento estático, em nível de 

problema. O nível de problema principalmente se deve ao fato de que as variáveis 

M2d0 e M2d90 encontram-se em nível C, conforme é possível observar na Figura 

75.  

 

Figura 74 – Desbalanceamento Estático – Diagnóstico – Registro 45. 

Avaliando os ângulos de fase na rotação nominal das variáveis M1d0, M1d90, M2d0 

e M2d90 é possível calcular as diferenças angulares nas posições 0° e 90°. Isso só é 

possível também porque a faixa de confiança (FC) dessas variáveis encontra-se 

abaixo de 1° (para que seja possível FC deve ser menor que 36°), evidenciando que 

os dados de ângulo de fase são válidos para o diagnóstico. 

Como o resultado, temos que a diferença angular na posição 0° é de 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑0 =

1,63°, e na posição 90°  𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑90 = 17,5°, resultando numa média de 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑚𝑒𝑑 =

9,56°. Neste caso, as diferenças angulares estão abaixo de 36°, caracterizando este 

tipo de desbalanceamento como estático (Tabela 15).  

 

Figura 75 – Desbalanceamento Estático – Valores Globais – Registro 45. 
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5.2.3 Desbalanceamento dinâmico 

Dentro do conjunto de registros analisados, 6 apresentaram defeito de 

desbalanceamento dinâmico em nível incipiente e 6 em nível de problema. A seguir 

são apresentados os detalhes do registro cód. 16, evidenciando os parâmetros 

utilizados na classificação do problema. 

Na Figura 76 é possível observar que tanto a frequência de amostragem quanto o 

tempo total de registro são suficientes para as análises propostas. Também é 

possível notar que a representatividade dos sinais de sensores de proximidade 

estão OK (mancais 1 e 2), enquanto os sinais de aceleração podem apresentar no 

espectro completo informações não contidas no vetor resumido de frequências. 

 

Figura 76 – Desbalanceamento Estático – Testes Gerais – Registro 16. 

A detecção do desbalanceamento dinâmico, em nível incipiente, é evidenciada na 

Figura 77. O nível incipiente se deve ao fato de que as variáveis dos mancais 1 e 2 

encontram-se em níveis A e B, respectivamente, conforme Figura 78. 
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Figura 77 – Desbalanceamento Dinâmico – Diagnóstico – Registro 16. 

Avaliando os ângulos de fase na rotação nominal das variáveis M1d0, M1d90, M2d0 

e M2d90 é possível calcular as diferenças angulares nas posições 0° e 90°. Isso só é 

possível também por que a faixa de confiança (FC) dessas variáveis encontra-se 

abaixo de 1° (para que seja possível FC deve ser menor que 36°), evidenciando que 

os dados de ângulo de fase são válidos para o diagnóstico. 

Como o resultado, temos que a diferença angular na posição 0° é de 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑0 =

81,04°, e na posição 90°  𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑90 = 59,75°, resultando numa média de 

𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑚𝑒𝑑 = 70,39°. Neste caso, as diferenças angulares estão entre 36° e 180°, 

caracterizando este tipo de desbalanceamento como dinâmico (Tabela 15).  

 

Figura 78 – Desbalanceamento Dinâmico – Valores Globais – Registro 16. 
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5.2.4 Desalinhamento angular 

A aplicação do algoritmo na base histórica identificou o desalinhamento angular em 

9 registros em nível de problema e 4 registros em nível incipiente. A seguir são 

apresentados os detalhes do registro 42, evidenciando os parâmetros utilizados na 

classificação do defeito. 

A Figura 79 apresenta os dados relativos a validade do registro utilizado. É possível 

observar que tanto a frequência de amostragem quanto o tempo total de registro são 

suficientes para as análises propostas. Também é possível observar que a 

representatividade dos sinais dos sensores de proximidade estão OK, enquanto os 

sinais de aceleração podem apresentar no espectro completo informações não 

contidas no vetor resumido de frequências. 

 

Figura 79 – Desalinhamento Angular – Testes Gerais – Registro 42. 
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A Figura 80 apresenta detecção de desalinhamento angular no mancal 3 em nível 

incipiente, detectado pela ocorrência da segunda harmônica, em níveis 

normatizados pela fundamental, de 0,34 e 0,33, nas posições 0° e 90° 

respectivamente. Na Figura 81 é possível observar os níveis de vibração “B” das 

variáveis no mancal 3, que indica nível incipiente do problema. 

 

 

Figura 80 – Desalinhamento Angular – Diagnóstico – Registro 42. 
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Figura 81 – Desalinhamento Angular – Valores Globais – Registro 42. 

 

A Figura 82 apresenta os vetores resumidos de frequência do mancal 3, onde é 

possível observar em azul as variáveis dos sensores de proximidade, onde a 2ª 

harmônica encontra-se em nível superior à 30% da fundamental, caracterizando o 

problema de desalinhamento angular. A variável referente ao sensor de aceleração 

também apresenta vários múltiplos de frequência, porém em nível muito baixo. As 

Figura 83 e Figura 84 apresentam os vetores resumidos de frequências para os 

mancais 2 e 1 respectivamente. É possível notar componente na 2ª harmônica, em 

menor nível (porém ainda presente) de modo que o algoritmo não detectou como 

defeito. 
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Figura 82 – Desalinhamento Angular – Mancal 3 – Registro 42. 

 

Figura 83 – Desalinhamento Angular – Mancal 2 – Registro 42. 

 

Figura 84 – Desalinhamento Angular – Mancal 1 – Registro 42 
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5.2.5 Folga excessiva 

No histórico analisado foram identificados 8 registros em nível de problema e 5 em 

nível incipiente para o teste de folga excessiva. A seguir são apresentados os 

detalhes de um desses registros, número 47, evidenciando os parâmetros utilizados 

na classificação do defeito. Na Figura 85 é possível observar os dados relativos ao 

registro utilizado, confirmando que possui característica suficiente para os testes 

quanto ao diagnóstico desses defeitos (frequência de amostragem e tempo total de 

registro adequados).  

A detecção da folga excessiva é evidenciada na Figura 86, onde é possível observar 

os níveis de harmônicos e sub-harmônicos identificados na variável M3a45, 

atendendo aos requisitos apresentados no item 4.5.4. É identificada criticidade em 

função dos sub-harmônicos detectados. 

 

Figura 85 – Folga excessiva – Testes Gerais – Registro 47. 
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Figura 86 – Folga excessiva – Diagnóstico – Registro 47. 

 

Os valores globais das variáveis (Figura 87) no mancal 3 indicam nível incipiente do 

problema, apesar da variável M3a45 indicar nível C de vibração. Acontece que os 

valores relativos ao deslocamento de eixo indicado pelos sensores de proximidade 

estão em nível B, e no índice utilizado pelo método essas variáveis possuem um 

peso maior na avaliação. 

 

Figura 87 – Folga excessiva – Valores Globais – Registro 47. 
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Na Figura 88 é possível observar o Vetor Resumido de Frequências das variáveis do 

mancal 3. Claramente é possível ver os harmônicos e sub-harmônicos relativos à 

variável M3a35 (acelerômetro) em vermelho. De forma mais tímida (não suficiente 

para o algoritmo detectar) é possível observar harmônicos nas variáveis dos 

sensores de proximidade (em azul). 

 

Figura 88 – Folga Excessiva – Mancal 3 – Registro 47. 

 

5.2.6 Problema palhetas diretrizes 

O defeito relativo às pás da turbina foi identificado na base de registro 6 vezes em 

nível de problema e 3 em nível incipiente. A seguir serão apresentados detalhes do 

registro 71, evidenciando os parâmetros utilizados na classificação do problema. 

A Figura 89 apresenta dados gerais do registro, identificando que tanto a frequência 

de amostragem quanto o tempo total de registro são adequados para análise. Indica 

também que outros problemas podem estar ocorrendo, visto que a 

representatividade dos vetores resumidos de frequências é baixa. 
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Figura 89 – Prob. Pás da Turbina – Testes Gerais – Registro 71. 

 

O diagnóstico do defeito é apresentado na Figura 90, onde as variáveis M1d0 e 

M1d90 apresentam harmônico na frequência 𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁. É identificado nível incipiente 

devido aos níveis de vibração “A” e “B” das variáveis (Figura 91). 

 

Figura 90 – Prob. Pás da Turbina – Diagnóstico – Registro 71. 

  



Resultados da aplicação do método 

 

137 

 

Figura 91 – Prob. Pás da Turbina – Valores Globais – Registro 71. 

 

Os vetores resumidos de frequências apresentados nas Figura 92 e Figura 93 

evidenciam a ocorrências das harmônicas. No mancal 1 fica bem evidente, sendo as 

componentes em 𝑁𝑃𝐷𝑥𝑅𝑁 sendo inclusive maiores que a fundamental (barras em 

azul).  

 

Figura 92 – Prob. Pás da Turbina – Mancal 1 – Registro 71. 
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Figura 93 – Prob. Pás da Turbina – Mancal 2 – Registro 71. 

 

5.2.7 Problema pás da turbina 

Em relação ao defeito nas pás da turbina, o teste do algoritmo nas bases históricas 

identificou 6 registros em nível de problema e 3 em nível incipiente. A seguir são 

apresentados detalhes do registro 34, evidenciando os parâmetros utilizado na 

classificação do problema. 

Conforme exposto na Figura 94, os registros possuem frequência de amostragem e 

tempo total de registro adequados para análise. A Figura 95 apresenta a detecção 

do defeito, identificando harmônicas relativas a este defeito nas variáveis M1d90, 

M2d0, M2d90 e M3a45. O nível de problema identificado se deve aos níveis de 

vibração C na maioria das variáveis (Figura 96). 
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Figura 94 – Prob. Pás da turbina – Testes Gerais – Registro 34. 

 

 

 

Figura 95 – Prob. Pás da turbina – Diagnóstico – Registro 34. 
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Figura 96 – Prob. Pás da turbina – Valores Globais – Registro 34. 

Nas Figura 97, Figura 98 e Figura 99 é possível observar os níveis de vibração das 

harmônicas relacionadas a frequência 𝑁𝑃𝑇𝑥𝑅𝑁. 

 

Figura 97 – Prob. Pás da turbina – Mancal 1 – Registro 34. 
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Figura 98 – Prob. Pás da turbina – Mancal 2 – Registro 34. 

 

 

Figura 99 – Prob. Pás da turbina – Mancal 3 – Registro 34. 

5.3 APLICAÇÃO DO MÉTODO EM SIMULAÇÃO HÍBRIDA 

No banco de dados histórico analisado nem todos os defeitos propostos no algoritmo 

de detecção foram detectados. Assim, para a avaliação do algoritmo também foram 

utilizados registros históricos somados a sinais de defeito, caracterizando uma 

simulação híbrida. Este capítulo apresenta os resultados para os seguintes defeitos: 

Desbalanceamento acoplado, Desalinhamento paralelo, Whirl Oil e Problemas de 

origem elétrica. 
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Os sinais de vibração relacionados aos defeitos se caracterizam por componentes 

de frequências. Para a detecção do defeito, é necessário avaliar a amplitude e/ou 

fase (relacionada à volta mecânica do eixo) desses componentes. Portanto, para se 

simular de forma mais próxima do real possível o defeito os seguintes passos foram 

realizados: 

1. Seleção dos registros  

2. Análise do registro original, a fim de identificar: a Fase mecânica da 

componente fundamental das variáveis; e o Índice da amostra referência ao 

início da primeira volta; 

3. Com base nos dados anteriores, criação de um vetor de dados contendo as 

componentes relacionadas ao defeito, com amplitude na faixa de detecção 

(nível incipiente ou superior) e fase de acordo com o sinal original (no caso do 

desbalanço, foi simulada uma fase diferente, pois o algoritmo deveria detectar 

justamente essa diferença); 

4. O vetor com o sinal de ruído é então somado ao sinal original, criando um 

novo registro; 

5. Esse registro então é submetido ao algoritmo para avaliação do método. 

5.3.1 Desbalanceamento acoplado 

Para avaliar o algoritmo quanto ao problema de Desbalanceamento acoplado foi 

selecionado o registro cód. 71, e adicionado a ele sinais característicos desse tipo 

de defeito. Esse registro híbrido, contendo dados reais e defeitos simulados, foi 

submetido ao algoritmo proposto, e a Figura 100 apresenta a detecção pelo 

algoritmo. 

 

Figura 100 – Desbalanceamento acoplado – Diagnóstico – Registro 71 mais sinais de defeitos. 
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O nível de “problema” identificado pelo algoritmo se deve ao fato das variáveis 

estarem em nível C, conforme é possível observar na Figura 101. Avaliando os 

ângulos de fase na rotação nominal das variáveis M1d0, M1d90, M2d0 e M2d90 é 

possível calcular as diferenças angulares nas posições 0° e 90°. Isso só é possível 

também por que a faixa de confiança (FC) dessas variáveis encontra-se abaixo 36°, 

evidenciando que os dados de ângulo de fase são válidos para o diagnóstico. 

Como o resultado, temos que a diferença angular na posição 0° é de 𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑0 =

177,36°, e na posição 90°  𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑑90 = 177,06°, resultando numa média de 

𝑑𝑖𝑓𝑎𝑛𝑔−𝑚𝑒𝑑 = 177,21°. Neste caso, as diferenças angulares estão entre 164° e 196°, 

caracterizando este tipo de desbalanceamento como acoplado (Tabela 15).  

 

Figura 101 – Desbalanceamento acoplado – Valores Globais – Registro 71 mais sinais de defeitos. 
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5.3.2 Desalinhamento paralelo 

Para avaliação do algoritmo em relação ao defeito de Desalinhamento Paralelo foi 

selecionado o registro 42, e adicionado a ele sinais característicos de defeito de 

desalinhamento paralelo. A Figura 102 apresenta os testes gerais, onde é possível 

observar que a representatividade dos sensores de proximidade estão OK. 

 

 
Figura 102 – Desalinhamento paralelo – Testes Gerais – Registro 42 mais sinais de defeitos. 

 

A Figura 103 apresenta a detecção do desalinhamento paralelo nos manais 1 e 2, 

caracterizado pela ocorrência da segunda harmônica maior que a fundamental, 

como pode ser observado nos valores normatizados pela fundamental. 

  



Resultados da aplicação do método 

 

145 

 
Figura 103 – Desalinhamento paralelo – Diagnóstico – Registro 42 mais sinais de defeitos. 

 
É possível observar também nível do problema incipiente no mancal 1 e elevado no 
mancal 2, devido aos níveis de vibração encontrado, conforme exposto na Figura 
104. 
 

 
Figura 104 – Desalinhamento paralelo – Valores globais – Registro 42 mais sinais de defeitos. 

 
Nas Figura 105, Figura 106 e Figura 107 são apresentadas as representações dos 

vetores resumidos de frequências dos 3 mancais. É possível observar uma segunda 

harmônica maior que a fundamental nos mancais 1 e 2, caracterizando o problema.  
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Figura 105 – Desalinhamento paralelo – Mancal 1 – Registro 42 mais sinais de defeitos. 

 

 
Figura 106 – Desalinhamento paralelo – Mancal 2 – Registro 42 mais sinais de defeitos. 

 

 
Figura 107 – Desalinhamento paralelo – Mancal 3 – Registro 42 mais sinais de defeitos. 
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5.3.3 Whirl Oil 

Para a avaliação do método quanto a detecção de Whirl Oi ao registro número 83 

foram acrescentados sinais de defeito relacionados a este problema, e os resultados 

são apresentados a seguir. 

A Figura 108 apresenta os testes em relação a integridade do registro. Nesse caso, 

devido a frequência de amostragem insuficiente, os testes de problema nas pás do 

rotor e palhetas diretrizes não são executados, o que não influencia o teste que se 

deseja fazer. 

 

Figura 108 – Whirl Oil –Testes Gerais – Registro 83 mais sinais de defeitos. 

O defeito é identificado em nível incipiente, conforme a Figura 109, nos sensores 

instalados no mancal 2. O nível incipiente está relacionado com o nível de vibrações 

“B” das variáveis, conforme exposto na Figura 110. 

 

Figura 109 – Whirl Oil – Diagnóstico – Registro 83 mais sinais de defeitos. 
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Figura 110 – Whirl Oil – Valores globais – Registro 82 mais sinais de defeitos. 

A Figura 111 apresenta o Vetor Resumido de Frequências, onde é possível observar 

as frequências relacionadas ao problema de Whirl Oil. 

 

Figura 111 – Whirl Oil – Mancal 2 – Registro 82 mais sinais de defeitos. 

5.3.4 Probl. Origem elétrica 

Para avaliação do algoritmo quanto à problemas de origem elétrica foi simulado o 

defeito em um dos registros da base. Ao registro 82 foram adicionados os sinais 

característicos do defeito de origem elétrica. A Figura 112 apresenta os dados 

referentes aos testes gerais do registro, enquanto Figura 113 evidencia o 

diagnóstico do defeito, apresentando as variáveis que detectaram o problema. 
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Figura 112 – Prob. Origem elétrica– Testes Gerais – Registro 82 mais sinais de defeitos. 

 

 
Figura 113 – Prob. Origem elétrica – Diagnóstico – Registro 82 + sinais de defeitos. 

 

 

Figura 114 – Prob. Origem elétrica – Valores globais – Registro 82 mais sinais de defeitos. 

 

As Figura 115 e Figura 116 apresentam os vetores resumidos de frequências para 

ambos os mancais. É possível observar, no mancal 1, que os níveis referentes à 
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2𝑥𝑓𝑟𝑒𝑑𝑒 apresentam-se elevados, se comparados à frequência de rotação 

fundamental. Apesar disso, o algoritmo não detectou o problema neste mancal, pois 

o nível global de vibração encontra-se em “B” e “A”, paras as variáveis M1d0 e 

M1d90, respectivamente (Figura 114). 

 

 
Figura 115 – Prob. Origem elétrica – Mancal 2 – Registro 82 mais sinais de defeitos. 

 

 
Figura 116 – Prob. Origem elétrica – Mancal 1 – Registro 82 mais sinais de defeitos. 
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5.4 CONCLUSÃO 

Este capítulo apresentou de forma sucinta os resultados de teste de aplicação do 

método proposto neste trabalho. Foram realizados testes com dados históricos e 

simulações, abrangendo a detecção de todos os defeitos propostos.  

O algoritmo detectou os defeitos conforme o planejado (considerando os valores 

nominais de detecção configurados no algoritmo), tanto nos dados históricos, quanto 

na simulação dos defeitos.  

Com os resultados, foi possível também identificar uma maior sensibilidade dos 

sensores de proximidade em relação à acelerômetros. Ou seja, o método detectava 

defeitos (conforme nos parâmetros do algoritmo) com base nos sensores de 

proximidade, enquanto nos sensores de aceleração o mesmo comportamento não 

era detectado. Esperava-se um comportamento deste tipo, visto que os sensores de 

proximidade têm uma resposta em baixas frequências melhores que os 

acelerômetros. 

Na bateria de testes realizados com o algoritmo nos registros da “usina 9” (Tabela 

17) foram identificados desbalanceamento, desalinhamento e folga nos mancais, 

além de característica de componentes fora do escopo do diagnóstico. Por ainda se 

tratar de cliente da empresa, foi possível o contato com o corpo técnico da usina, 

que comprovou, parcialmente, o diagnóstico detectado. Nas unidades geradoras 

detectaram vazamento de óleo nos mancais (que pode indicar folga, causado por 

desgastes de desalinhamento, por exemplo), e isso motivou o estudo mais 

aprofundado da análise (outros ensaios em outras condições estão sendo 

programados). 

Os resultados dos testes realizados, tanto em dados históricos como dados 

simulados, serviram para avaliar a eficiência do método proposto, que respondeu de 

forma satisfatória, detectando os defeitos simulados conforme o esperado. Testes 

mais profundos para validação da metodologia não são simples, pois envolvem 

ensaios em ambientes controlados (em modelo reduzido, por exemplo) onde se 

possa simular fisicamente os defeitos. Esses testes são sugeridos em trabalhos 

futuros para validar a eficiência na detecção de problemas. 
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6 CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e testar um método de análise de vibrações 

para o dianóstico de defeitos a ser aplicada nas soluções de monitoramento da 

empresa em que o mestrando trabalha.  

Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, focada na área de energia, a fim de se 

verificar o estado da arte no monitoramento e análise de vibrações. Estudou-se os 

principais componentes do sistema de geração de energia elétrica e os principais 

defeitos e falhas que ocorrem nesses sistema. 

Para o desenvolvimento do método de diagnóstico proposto, escolheu-se trabalhar 

com o espectro de frequências, aliado a técnicas de análise no domínio do tempo, 

como valores pico-a-pico, RMS e angulos de fase. Utilizando essas ferramentas, 

com base no monitoramento da máquina, um Vetor Resumido de Frequências com 

16 posições é calculado, através de Densidade Espectral de Potência (diferente da 

técnica proposta por Almeida (ALMEIDA, 2008), que utiliza filtragem). 

Para avaliar o método, foi prototipado algoritmo em Matlab®. Neste protótipo, foi 

dada entrada de registros históricos (selecionados cerca de 55) da base da 

empresa, e os resultados foram avaliados para futura comparação com o estado real 

das máquinas. O método foi aplicado também em registros simulados híbridos, onde 

defeitos foram simulados e adicionados a registros reais, e então submetidos aos 

protótipo. 

Avaliando os resultados do trabalho destacam-se alguns pontos: 

• O Vetor Resumido de Frequências, composto por 16 posições, no geral, 

representa bem o espectro complento dos sinais de proximidade. Quando não 

representa, é provável que o espectro contenha informações adicionais, que 

não são abordados no algoritmo prototipado, que foi focado nos principais 

defeitos. 

• Para os sinais de aceleração analisados, o espectro completo sempre possuia 

relativamente mais informações que Vetor Resumido de Frequências 

(representatividade abaixo de 80%). Esse comportamento pode ser atribuído 

à resposta em frequência deste tipo de sensor, que tende a abranger uma 

faixa mais ampla que as frequências de defeitos analisadas, além do fato de 
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os sinais de acelerômetros possuirem baixas amplitudes, e, 

consequentemente, uma relação sinal/ruído mais baixa. 

• O método se mostrou efetivo na detecção dos defeitos simulados, sendo 

viável a integração nas ferramentas de monitoramento da empresa para 

testes mais aprofundados. 

Todos os objetivos propostos no trabalho foram alcançados, porém o presente 

estudo não esgotou o assunto, e é possível melhorar a aplicação e evolução do 

método em trabalhos futuros. 

6.1 TRABALHOS FUTUROS 

Com objetivo de evoluir o método, nesse item são propostos trabalhos futuros. 

Os gatilhos de nível das harmônicas, utilizado para o diagnóstico de defeito, foram 

definidos conforme outros trabalhos publicados. Para obtenção de resultados mais 

precisos, sugere-se o estudo dos níveis de forma empírica, através de bancada de 

simulação de defeitos. Além disso, em ambiente controlado é possível obter 

melhores resultados para validação do método. O projeto “Desenvolvimento e 

inovação para produtos de monitoramento e análise de vibrações em geradores de 

energia” (Figura 117), fomentado pela Chamada CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014 e 

executado pelo IFSC, já caminha para este objetivo, e amplia as possibilidades de 

estudos relacionadas também a outras técnicas de medição (tipos de sensoriamento 

e condicionamento) e outras técnicas de análise, como orbitais. 

 

Figura 117 – Bancada para análise de vibrações IFSC. 

Também é sugerida a aplicação do método em tempo real, nas usinas monitoradas 

pela empresa. Nesse contexto, é necessária a otimização e portabilidade do 
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protótipo desenvolvido em Matlab® para a arquitetura de monitoramento da 

empresa, além de testes mais profundos para validação do método. 

A fim de ampliar o escopo de diagnóstico também é sugerido o estudo de outros 

problemas das unidades geradoras, relacionados também á outras faixas do 

espectro. Como por exemplo podemos citar problemas em patins dos mancais, 

trincas mecânicas e cavitação. 

Abordagens de inteligencia artificial embarcada, visando o método apreender com o 

processo também são sugeridas como trabalhos futuros. 

 

 



 

 

7 REFERÊNCIAS 

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Atlas de energia elétrica do 

Brasil. 3. ed. Brasília: Aneel, 2008. 

ALMEIDA, F. C. L. Diagnóstico automático de falhas em grupos geradores 

hidroelétricos. Universidade Estadual Paulista. Ilha Solteira, p. 277. 2008. 

ALMEIDA, F. R. D. V. Análises Estatísticas e Reconhecimento de Padrão 

Aplicados em Diagnósticos de Defeitos em Rolamentos Através da Análise de 

Vibração. Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, p. 134. 2007. 

ALMEIDA, M. T. D.; ALMEIDA, F. R. D. V. Diagnósticos de defeitos em mancais 

de rolamento e deslizamento. 22. ed. Itajubá: IVMTA, 2013. 

ALMEIDA, M. T.; ALMEIDA, F. R. D. V. Princípios de diagnósticos de defeitos em 

máquinas rotativas. 27. ed. Itajubá: IVMTA, 2014. 

AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTAÇÃO. Treinamento em aquisição de 

dados. AQTech. Florianópolis, p. 80. 2016. 

ASCOLI, C. R. et al. Desenvolvimento de software para diagnóstico 

termomecânico de falhas online nas turbinas a gás e a vapor de uma UTE no 

ciclo combinado. XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. Florianópolis: SNPTEE. 2011. p. 9. 

ASSIS NETO, J. Q. MATRIX-UG - Uma evolução no monitoramento de unidades 

geradoras. XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 9. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10082 - Vibracao 

Mecanica De Maquinas Com Velocidades De Operacao De(600 A 12000) Rpm - 

Bases Para Especificacao E Padroes De Avaliacao. 2ª. ed. São Paulo: 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2011. 

AVIZ, C. A. D. M.; FAGUNDES, S. A. Diagnóstico para avaliação da vida 

remanescente do enrolamento de um hidrogerador classe B de 40 anos. XXIII 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 5. 

BALLUFF. Sensor de distância indutivo BAW001C. Balluff, 2017. Disponivel em: 

<http://www.balluff.com/balluff/MBR/pt/products/product_detail.jsp#/122016>. Acesso 

em: 09 jan. 2017. 



Referências 

 

157 

BLOCH, H. P.; GEITNER, F. K. Machinery Component Maintenance and Repair. 

3. ed. Burlington: Gulf Professional Publishing, v. 3, 2005. 

BONALDI, E. L. et al. Sistema de manutenção preditiva para geração hidráulica. 

VI ENCONTRO NACIONAL DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Taubaté: ENAM. 2014. p. 

8. 

CUNHA, M. H. F. et al. Vibração autoexcitada da unidade geradora 4 da UHE 

Furnas. XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 9. 

DELGADO, M. E. N. et al. Otimização dos níveis operacionais de uma usina a fio 

d'água. XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 8. 

FERRAZ, Ú. B. SIMULADOR DE FALHAS MECÂNICAS PARA BANCADA DE 

ANÁLISE DE VIBRAÇÕES. Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 

p. 101. 2013. 

FERREIRA, M. P. E. A. Monitoração Permanente de Geradores: Abordagem para o 

Diagnóstico Preditivo. Seminário do Estado da Arte em Sistemas de 

Monitoramento Aplicados a Máquinas Rotativas, Brasília, Novembro 2008. 

FERREIRA, M. P. et al. Monitoramento Online como Ferramenta para 

Otimização da Manutenção de Geradores: Uma Tecnologia 100% Nacional em 

Arquitetura Distribuída. XI SIMPÓSIO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS 

ELÉTRICOS. Campinas: SIMPASE. 2015. p. 10. 

FILHO, S. N. Filtros Seletores de Sinais. 2ª. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 

2003. 

FRANÇA, F. R. R.; BRAMATTI, N.; PARDAUIL, A. A. B. Os sistemas de 

monitoração são utilizados e contribuem efetivamente para melhor O&M? XXII 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Brasília: SNPTEE. 2013. p. 8. 

FREITAS LEAL, F.; FERREIRA, M. P.; MATSUO, T. K. Monitoração remota de 

ativos: Experiências de aplicações piloto em geradores de energia. VI ENCONTRO 

NACIONAL DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Taubaté: ENAM. 2014. p. 11. 

FREITAS, F. L. Gestão da Manutenção. Palhoça: UnisulVirtual, 2012. 



Referências 

 

158 

FREITAS, F. L. et al. Estado-da-Arte de Monitoramento e Diagnóstico de Geradores 

de Energia. Encontro Nacional de Maquinas Rotativas, Rio de Janeiro, 23 Maio 

2016. 14. 

GENERAL ELECTRIC. Bently Nevada Test & Machine Calibration. GE 

Measurement, 2013. Disponivel em: 

<https://www.gemeasurement.com/sites/gemc.dev/files/tk-3-proximity-system-test-

kit_datasheet_178087_cda_000.pdf>. Acesso em: 15 Abril 2017. 

GUIMARÃES, M. S. et al. Prática de monitoramento de geradores: um caso 

bastante completo com execução no contexo de uma PCH. VI ENCONTRO 

NACIONAL DE MÁQUINAS ROTATIVAS. Taubaté: ENAM. 2014. p. 11. 

HARA, T. P. Expectativa de vida de gerador, o que limita. XXIII SEMINÁRIO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Foz do 

Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 9. 

IEEE. Std 1129-1992 Recommended Practice for Monitoring and 

Instrumentation of Turbine Generators. [S.l.]. 1998. 

IFSC; AQTECH. Pesquisa aplicada em diagnóstico preditivo: Desenvolvimento 

e inovação para produtos de monitoramento e análise de vibrações em 

geradores de energia. Chamada CNPq-SETEC/MEC N º 17/2014 - Apoio a 

Projetos Cooperativos de Pesquisa Aplicada e de Extensão Tecnológica. 

Florianópolis. 2014. 

IMI SENSORS. Calibration of Industrial Accelerometers. IMI Sensors, 2017. 

Disponivel em: <https://www.imi-

sensors.com/TechnicalInformation/Calibration.aspx>. Acesso em: 15 Abril 2017. 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 61850: 

Communication networks and systems for power utility automation - ALL PARTS. 

Geneva: IEC, 2016. 

IOTECH INC. Vibration Seminar. IOtech Inc. Melville, p. 74. 2008. 

LATHI, B. P. Linear System and Signals. 2. ed. New York: Oxford University Press, 

2005. 

LIMA, A. A. D. et al. Análise das causas de vibração elevada no núcleo do 

estator do hidrogerador 03 da UHE Ilha Solteira quando operado como 

compensador síncrono. XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 7. 



Referências 

 

159 

LOBATO, I. M.; MARTINS, D. A.; SENA, J. A. D. S. Integração entre o sistema de 

monitoramento de máquinas elétricas - SIMME e o sistema de proteção, 

controle e supervisão - SPCS que atende ao estado do Pará. XXII SEMINÁRIO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Brasília: 

SNPTEE. 2013. p. 6. 

MACEDO, R. V.; CAMARGO, A. C. Retorno à operação da turbina da kaplan da 

UG05, UHE Cachoeira Dourada, após rompimento do sistema de acionamento 

de uma pá nº2, através do travamento das pás ao cubo por soldagem. XXIII 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 8. 

MARTINS, A. C. P. et al. Desenvolvimento de centro de monitoramento e 

diagnóstico remoto de equipamentos de geração e transmissão integrado a 

portal de manutenção. XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Brasilia: SNPTEE. 2013. p. 7. 

MATHWORKS. Matlab Documentation - Function DFT. MathWorks. Natick. 2016. 

MATSUO, T. K. Projeto e validação de um sistema de monitoração permanente 

de unidades de geração de energia elétrica aplicado ao diagnóstico de 

defeitos. UFSC. Florianópolis, p. 120. 2010. 

MOHANTY, A. R. Machinery Condition Monitoring: Principles and Practices. 

Kharagpur: CRC Press, 2015. 

MOTA JÚNIOR, J. B.; MENDES, M. F. Aplicação da norma IEC 61850 no sistema 

de proteção e monitoramento dos mancais das unidades geradoras de Itaipu. 

In: XII SEMINÁRIO TÉCNICO DE PROTEÇÃO E CONTROLE. Rio de Janeiro: 

STPC. 2014. p. 8. 

MOUTINHO, M. N. Resultados experimentais em técnicas de manutenção 

preditiva baseadas em lógica Fuzzy. XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE 

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Florianópolis: SNPTEE. 

2011. p. 9. 

NERY, R. T. D. C. Desenvolvimento de uma ferramenta virtual para análise de 

vibração em máquina rotativa: Aplicação em uma bancada didática. 

Universidade Federal do Pará. Belém, p. 123. 2008. 

NEVES, F. P. C.; SANTOS, C. O. F. Otimização da faixa operativa das turbinas 

hidráulicas da UHE Salto Pilão com ganhos operativos diretos e indiretos. XXIII 



Referências 

 

160 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 1-9. 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 7919-1 Mechanical Vibration of 

non-reciprocating machines - Measurements on rotating shafts and evaluation 

criteria - Part 1: General guidelines. 2. ed. Genova: ISO copyright office, 1996. 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 10816-5 Mechanical vibration — 

Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 

5: Machine sets in hydraulic power generating and pumping plants. 1. ed. Geneva: 

ISO copyright office, 2000. 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 7919-5 Mechanical vibration — 

Evaluation of machine vibration by measurements on rotating shafts — Part 5: 

Machine sets in hydraulic power. 2. ed. Genova: ISO copyright office, 2005. 

ORGANIZATION FOR STANDARIZATION. ISO 2372 - Mechanical vibration of 

machines with operating speeds from 10 to 200 rev/s - Basis for specifying 

evaluation standards. 1. ed. Geneva: ISO copyright office, 1974. 

PARREIRA, R. M. R. Análise de dados de vibração: Contributo para a definição 

do estado da condição. Universidade Nova de Lisboa. Lisboa, p. 50. 2009. 

PASCHOALOTTO, L. A. C. et al. Análise e investigação das causas e propostas 

de soluções para eliminação da ocorrência de trincas por fadiga nas travessas 

dos pré-distribuidores das turbinas francis das unidades geradoras 05 a 20 da 

UHE Ilha Solteira. XXII SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Brasília: SNPTEE. 2013. p. 7. 

PCB PIEZOTRONICS. Technical Information. PCB Piezotronics, 2017. Disponivel 

em: <https://www.pcb.com/resources/technical-information/>. Acesso em: 09 jan. 

2017. 

POEL FILHO, C. J. V. D. et al. ESTRATÉGIAS “PIT STOP” PARA REDUZIR 

CUSTOS DE REFORMAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS. XXIII SEMINÁRIO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Foz do 

Iguaçu: SNPTEE. 2015. p. 8. 

RANDALL, R. B. Vibration-based Condition Monitoring. 1. ed. Chichester: John 

Wiley & Sons, Ltd, 2011. 

ROBICHAUD, J. M. Reference Standards for Vibration Monitoring and Analysis. 

Bretech, Saint John, p. 10, 2006. Disponivel em: 



Referências 

 

161 

<http://www.bretech.com/reference/Reference Standards for Vibration Monitoring 

and Analysis.pdf>. Acesso em: 13 Março 2016. 

SCHEFFER, C.; GIRDHAR, P. Practical machinery vibration analysis and 

predictive maintenance. Burlington: Newnes, 2004. 

SENA, J. A. D. S. et al. Manutenção baseada na condição: A experiência da 

Eletrobrás Eletronorte com o sistema SIMME no contexto do TPM. XXI SEMINÁRIO 

NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Florianópolis: SNPTEE. 2011. p. 7. 

SILVA, B. T. V. D. Bancada para Análise de Vibração: Análise de Falhas em 

Máquinas Rotativas. Universidade de Taubaté. Taubaté, p. 71. 2012. 

SILVA, D. H. D. J. Processamento de Sinais para Monitoramento de Vibrações 

em Unidades Geradoras Hidrelétricas. Universidade Federal de Minas Gerais. 

Belo Horizonte, p. 136. 2013. 

SILVA, E. L. D.; MENEZES, E. M. Metodologia da Pesquisa e Elaboração de 

Dissertação. 4. ed. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina UFSC, 

2005. 

SILVA, R. R. D. et al. Sistema de auxílio a diagnóstico de máquinas rotativas - 

uma aplicação a hidrogeradores. XXI SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E 

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Florianópolis: SNPTEE. 2011. p. 7. 

TAVNER, P. J. Review of condition monitoring of rotating electrical machines. IET 

Electric Power Applications, v. 2, p. 215 - 247, Julho 2008. 

TEIXEIRA, W. C. E.; VIEIRA JÚNIOR, P.; SANZ, J. P. M. Identificação de defeitos 

em mancais ou rolamentos em geradores através de medidas elétricas. XXII 

SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. Brasília: SNPTEE. 2013. p. 7. 

TWIN CITY FAN & BLOWER. Rathbone Balancing Chart. Twin City, 2015. 

Disponivel em: <http://www.tcf.com/docs/i-ms/rathbone-balancing-chart---es-5-

1.pdf?Status=Master>. Acesso em: 13 Março 2016. 

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE. VDI 2056 - Standards of Evaluation for 

Mechanical Vibrations of Machines. 1. ed. Berlin: Verlag des Vereins Deutscher 

Ingenieure, 1964. 

VEREINS DEUTSCHER INGENIEURE. VDI 2056: Standards Of Evaluation For 

Mechanical Vibrations Of Machines. VDI. Düsseldorf, p. 12. 1964. 



Referências 

 

162 

VILHENA, P. R. M. D.; BRASIL , F. D. S.; SANTOS, C. J. S. Correlação das 

medições de descargas parciais e vibrações mecânicas para uma dada 

condição operacional de hidrogeradores. XXIII SEMINÁRIO NACIONAL DE 

PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Foz do Iguaçu: SNPTEE. 

2015. p. 9. 

WEBSTER, J. G. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. 1ª. ed. 

[S.l.]: CRC Press, v. 1, 2000. 

WIKIPEDIA. Filter (signal processing). Wikipedia.org, 2016. Disponivel em: 

<https://en.wikipedia.org/wiki/Filter_(signal_processing)>. Acesso em: 09 jan. 2017. 

 


