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Resumo   A proposta deste trabalho é desenvolver um transdutor de vibração, do tipo acelerômetro piezoelétrico, direcionado 

para a medição de vibração em motores elétricos de indução, e que possa ser uma opção de baixo custo se comparado aos já 
existentes no mercado. Utiliza-se como componente sensor um LDT0, um polímero piezoelétrico envolto em poliéster, engastado 

em uma base metálica, e com uma massa de inércia na outra extremidade. A vibração causa flexão no elemento sensor gerando um 

sinal de saída. Métodos buscando minimizar a interferência eletromagnética gerada pelo motor foram utilizados, entre eles, o 
princípio da gaiola de Faraday, e aquisição diferencial de sinal. Os defeitos no motor foram simulados através de desbalanceamento 

de massa, e os sinais adquiridos por meio de um osciloscópio digital. Para validação do protótipo proposto, o valor eficaz do sinal 

foi comparado a um sensor de vibração do tipo caneta, o espectro de frequência foi levantado utilizando transformada rápida de 
Fourier, e sua análise feita baseada na revisão da literatura. Os resultados obtidos foram satisfatórios, qualificando o protótipo para 

ser utilizado na prática.  
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1   Introdução 

Um dos maiores prejuízos financeiros para uma 

empresa acontece devido à eventuais paradas de sua 

linha de produção por defeitos em máquinas. Nesse 

âmbito, a manutenção tem papel fundamental e estra-

tégico para minimizar estas perdas (BENTO, 2012). 

Como tentativa de solução para este problema 

surgiu a manutenção preventiva, que conta com aná-

lise estatística de uma determinada tendência à ocor-

rência de defeitos (BANDEIRA; ABREU; GIA-

NELLI, 2010). Por exemplo, uma empresa constata 

que em seus motores, um determinado tipo de rola-

mento apresentou problemas com número x de horas 

trabalhadas, então após realizar uma amostragem dos 

defeitos ocorridos, opta-se por trocar todos os mancais 

daquele modelo antes que o número de horas atingisse 

o tempo estimado para ocorrência desses defeitos. 

Esta técnica previne as futuras paradas de máquina por 

efeito de manutenção corretiva, porém, variáveis 

como fabricação do rolamento ou condições mais 

brandas de trabalho, que podem modificar o tempo de 

vida do equipamento, nem sempre podem ser previs-

tos estatisticamente.  

Uma alternativa para obter com maior precisão o 

estado atual dos componentes, é realizar a análise de 

informações que possam ser indicativos de falha antes 

que as mesmas aconteçam, e assim, poder se obter um 

diagnóstico mais preciso do momento necessário de 

troca. Visando a excelência operacional, este método 

chamado de manutenção preditiva traz resultados ex-

celentes (BANDEIRA; ABREU; GIANELLI, 2010). 

Vários recursos podem ser utilizados para o le-

vantamento deste diagnóstico, bem como a análise dos 

lubrificantes, análise utilizando ultrassom ou raios-X, 

análise de ruído, análise da temperatura, a análise de 

vibração, entre outros. 

Em comparação aos outros métodos citados, 

quando se necessita de um diagnóstico rápido e confi-

ável, e que não possua um custo elevado, a opção mais 

indicada é utilizar a medição de vibração para analisar 

o estado do equipamento. 

A vibração é definida como um evento repetitivo 

que ocorre em um determinado meio (BANDEIRA; 

ABREU; GIANELLI, 2010). Em equipamentos rota-

tivos, um alto nível de vibração é um indicativo da 

ocorrência de alguma anormalidade, que pode ser pro-

veniente de um problema em alguma peça adjacente, 

como por exemplo uma polia mal balanceada, correias 

desalinhadas ou pás de uma bomba; ou proveniente de 

componentes internos como os rolamentos de um mo-

tor. 

Para a predição de problemas em motores, pro-

cura-se, por meio da medição da vibração, coletar in-

formações sobre o estado de atuação do mesmo e rea-

lizar o diagnóstico de seu funcionamento, conse-

guindo predizer com mais exatidão a hora de realizar 

a manutenção para evitar paradas e possíveis danos 

maiores (FERREIRA, 2012).Com esse propósito, é in-

dispensável que a medição realizada seja confiável, 

pois a instrumentação é a base dos procedimentos ex-

perimentais (BALBINOT; BRUSAMARELLO, 

2014). 

Para a aquisição de sinais de vibração, os sensores 

mais empregados comercialmente são os acelerôme-

tros que utilizam o princípio piezoelétrico, por apre-

sentarem sinal de saída alto em relação ao pequeno ta-

manho, e altas frequências naturais, necessárias para a 

medição em máquinas (MARÇAL, 2000). 
O objetivo deste artigo é desenvolver um sensor do 

tipo acelerômetro piezoelétrico de baixo custo, para 

assim realizar a medição da vibração proveniente de 

um motor de indução. 

Para tanto se faz necessário: revisar a literatura 

específica a respeito das falhas e defeitos incidentes 

em motores elétricos; compreender quais as caracte-
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rísticas de vibração mensuráveis destes defeitos; estu-

dar o funcionamento de sensores piezoelétricos e suas 

particularidades; simular defeitos em um motor; en-

tender a interferência eletromagnética gerada por mo-

tores em instrumentos de medição; e realizar testes de 

funcionamento do sensor. 

2   Revisão bibliográfica 

2.1 Defeitos em motores elétricos de indução 

Por apresentarem notável confiabilidade e desem-

penho, os motores de indução representam a maioria 

dos motores elétricos em operação em indústrias (NE-

POMUCENO, 2006a, p.600). Isso também se deve ao 

surgimento dos controladores eletrônicos, que possi-

bilitaram a utilização de motores de indução para apli-

cações onde é necessário ter torque e velocidade con-

trolados.  

Por possuírem uma construção mais simples com 

menor número de componentes quando comparados 

às máquinas de corrente contínua, os motores de indu-

ção são menos suscetíveis a determinados tipos de fa-

lhas, apresentando como problema mais comum as 

anormalidades mecânicas (NEPOMUCENO, 2006a, 

p. 596).  

As condições mecânicas afetam diretamente o 

adequado funcionamento do dispositivo. Em menor 

escala, problemas de natureza elétrica também podem 

exercer alguma influência, principalmente quando es-

tas surgem devido ao uso irregular do equipamento. 

De modo geral, os problemas com ocorrência mais co-

mum em motores elétricos podem ser listados de 

modo genérico nos seguintes tipos: os defeitos em ro-

lamentos, os relacionados ao eixo de rotação (como 

excentricidade, desalinhamento e desbalanceamento 

de massa) (NEPOMUCENO, 2006a). Devido à im-

portância da compreensão destes problemas, os mes-

mos serão discorridos a seguir. 

2.1.1 Defeitos em rolamentos  

Os principais componentes de um rolamento, são 

os anéis interno e externo, os elementos rolantes, que 

podem ser esferas ou rolos, e a gaiola. São classifica-

dos quando ao seu tipo de atuação e carga que supor-

tam (MERCURI; MARTINS; TRAUTMANN, 2011). 

Os rolamentos são importantes componentes de 

um motor, pois são eles que devem garantir o giro per-

feito do eixo. E quando comparados ao custo da má-

quina ou equipamento, seu valor se torna irrisório, po-

rém, uma falha nesse simples componente pode para-

lisar uma linha de produção, e resultar em enormes 

prejuízos. 

As irregularidades podem aparecer em qualquer 

um dos elementos do rolamento, porém, são mais co-

muns de serem encontrados nos anéis, nas pistas inter-

nas ou externas, assim como nos elementos rolantes, 

sendo a gaiola, o último componente a sofrer danos 

(NEPOMUCENO, 2006b, p.455).  

Segundo Nepomuceno (2006b, p.455), as causas 

mais comuns de defeitos em rolamentos são: 

 Sobrecarga; 

 Variações bruscas de temperatura; 

 Lubrificação inadequada; 

 Partículas no lubrificante; 

 Degaste pelo uso (fadiga do material); 

 Manter a máquina parada por um longo perí-

odo, em um ambiente com outras máquinas 

em funcionamento. 

 Desbalanceamento do motor. 

Sendo este último um grande causador de falhas 

precoces em rolamentos. 

2.1.2 Desbalanceamento 

O desbalanceamento, ou desequilíbrio de massa 

ocorre em qualquer elemento rotativo, em menor ou 

maior grau, devido à ajustes de montagem, ou folgas 

necessárias. E sempre estará presente mesmo com 

uma usinagem de precisão e materiais extremamente 

homogêneos. (NEPOMUCENO, 2006b, p. 283) 

O desbalanceamento pode ocorrer devido a falhas 

mecânicas ou de natureza elétrica, e também ser de-

corrente do uso, ou pela negligência no momento da 

fabricação (NEPOMUCENO, 2006a). 

Segundo Cornelius e Girdhar (2004, p. 134), du-

rante a fabricação os seguintes motivos podem acarre-

tar problemas com desbalanceamento: 

 Densidade não uniforme do material; 

 Falhas na usinagem; 

 Quantidade errônea de lâminas; 

 Imperfeições na montagem. 

Já durante a operação, os motivos mais frequentes 

são: 

 Cargas não uniformes no eixo; 

 Distorção térmica devido ao processo. 

O Desbalanceamento pode ser simplificado como 

um eixo balanceado, com adição de uma massa equi-

valente em um ponto deslocado do centro de rotação 

(MERCURI; MARTINS; TRAUTMANN, 2011). 

O desbalanceamento gera vibrações e sobrecar-

gas na estrutura do motor, sendo assim, causa e agra-

vador de outros defeitos.  

2.1.3 Desalinhamento 

Juntamente com o desbalanceamento, o desali-

nhamento é outra das principais causas de vibrações 

indesejáveis. Suas características quando se analisa o 

espectro de frequência são muito parecidas, mas atra-

vés de uma detalhada análise da vibração, é possível 

diferenciá-los (NEPOMUCENO, 2006b, p. 344). 

Como mostrado na figura 1, à medida que o RPM 

aumenta, a amplitude da vibração de um motor desa-

linhado tem uma decaída aproximadamente linear, en-

quanto a amplitude da vibração de um motor desba-

lanceado tem aumento quadrático. 
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Figura 1. Comparação entre desbalanceamento e desalinhamento. 
Fonte: Adaptado de (NEPOMUCENO, 2006b). 

O desalinhamento pode ser interno ou externo à 

máquina. O alinhamento interno refere-se aos rola-

mentos que sustentam o eixo rotor e estão presos na 

carcaça. É necessário garantir a concentricidade dos 

rolamentos o tanto quanto possível, para garantir um 

bom alinhamento, eliminando assim tensões internas 

e permitindo um trabalho mais suave.  Assim como o 

alinhamento externo do motor com seus componentes 

motrizes, visando a normalidade da operação (COR-

NELIUS; GIRDHAR, 2004). 

Se a colinearidade dos eixos for comprometida, o 

motor, ou seus componentes podem vir a falhar. 

2.1.3 Excentricidade  

A excentricidade, também chamada de entre ferro 

mal distribuído, ocorre quando o rotor não é concên-

trico com as bobinas do estator, gerando uma dife-

rença de posicionamento chamada de mínimo entre 

ferro (air gap mínimo), no ponto mais próximo, e má-

ximo entre ferro (air gap máximo), no ponto mais dis-

tante. Isso por sua vez, gera um desbalanceamento 

magnético no motor (CORNELIUS; GIRDHAR, 

2004).  

Geralmente a excentricidade é decorrente de pro-

blemas construtivos ou de montagem, e apresenta 

muita semelhança com o desbalanceamento mecâ-

nico, tanto nas fontes de origem, como nos efeitos cau-

sados no motor. 

2.2 Diagnóstico de defeitos em motores elétricos 

Todas as máquinas em operação sempre apresen-

tam vibrações que gradualmente vão gerando deterio-

ração. Com base nisso, através da mensuração deste 

incremento gradual, é possível utilizar a vibração para 

determinar o estado do equipamento. Mas para tanto é 

necessário saber quais vibrações são toleráveis, e suas 

amplitudes (NEPOMUCENO, 2006b). 

A Organização Internacional de Normalização 

(ISO), escolheu a velocidade eficaz de vibração 

(RMS) como a unidade padrão de medição, para de-

terminar os valores aceitáveis de vibração. Por meio 

dos parâmetros apresentados na figura 2, é possível 

verificar os critérios de severidade de vibração relaci-

onado a cada grupo de motores. 

O sinal RMS está diretamente relacionado com a 

energia do sinal, ou seja, com a capacidade destrutiva 

da vibração. 

 

Figura 2. Severidade de vibração para máquinas rotativas. 

Fonte: ISO 2372, (MERCURI; MARTINS; TRAUTMANN, 
2011). 

2.2.1 Características dos defeitos no eixo de ro-

tação 

Utilizando a análise do espectro de frequência, 

podem ser encontradas as causas das vibrações atuan-

tes no motor. Uma das técnicas de análise que pode 

ser utilizada é a transformada rápida de Fourier (FFT). 

Para todos os tipos de desbalanceamento de 

massa, quando se analisa o espectro através da FFT, o 

resultado mostrará uma frequência predominante e 

sempre presente de 1 vezes o RPM de vibração. Já a 

amplitude da vibração nesta frequência, variará pro-

porcionalmente ao quadrado da velocidade de rotação 

(CORNELIUS; GIRDHAR, 2004), como mostrado na 

figura 1. 

A excentricidade, por ser nada mais do que um 

desbalanceamento magnético, possui a mesma carac-

terística de vibração que o desequilíbrio de massa, de 

1 vezes o RPM. Uma técnica comum para diferencia-

ção entre as duas, é fazer a análise do espectro FFT e 

desligar a alimentação do motor, fazendo sumir a va-

riável magnética. Se o pico sofrer uma diminuição 

brusca, o problema em questão é a excentricidade 

(CORNELIUS; GIRDHAR, 2004).  

Quando se dá a ocorrência de desalinhamentos, a 

vibração na frequência de rotação da máquina também 

possui normalmente a maior amplitude, porém podem 

surgir harmônicas da frequência de rotação nas proxi-

midades.   

2.2.2 Características de defeitos em rolamentos 

Como dito anteriormente, a ocorrência de defei-

tos em rolamentos é mais comum nas pistas internas 
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ou externas. Tais defeitos fazem com que ao passar 

por essas descontinuidades, os elementos girantes so-

frem pequenos impactos, gerando assim vibrações 

com amplitude proporcional ao estado da pista, que 

podem ser mensuradas (NEPOMUCENO, 2006b). 

Para a detecção de defeitos em rolamentos, a fre-

quência a ser analisada deve estar na faixa de 40 kHz, 

pois esta região, oferece os melhores resultados, além 

de trazer a possibilidade de diferenciar defeitos nas 

pistas interna e externa, ou elementos rolantes. Porém, 

para uma análise mais profunda, podem ser utilizadas 

frequências de 5 kHz à 100kHz, dependendo da espe-

cificidade da análise. Devido à alta frequência, tam-

bém pode ser utilizada a técnica de emissão acústica 

para tal (NEPOMUCENO, 2006b). 

A análise estatística para o reconhecimento de pa-

drões de defeitos em rolamentos, mostra que a fre-

quência de base gerada está grandemente compreen-

dida entre 20 kHz e 40 kHz (ALMEIDA, 2007). 

A detecção de defeitos insipientes em rolamentos, 

está profundamente ligada à descoberta das causas dos 

defeitos, sendo essa, tão, ou mais importante quanto a 

observação o estado atual do rolamento (NEPOMU-

CENO, 2006b). Sendo o desbalanceamento uma das 

principais causas da ocorrência de falha nesses com-

ponentes, sua detecção é importante aliado no com-

bate deste defeito. 

2.3 Sensores piezoelétricos 

Os acelerômetros mais utilizados para medição de 

vibração no mercado são os do tipo piezoelétrico, por 

possuírem alto nível de sensibilidade e gerarem sinais 

confiáveis (BUENO, 2007) .  

Quando um material piezoelétrico sofre uma de-

formação, seja de dobra, cisalhamento, torção ou com-

pressão é observada uma diferença de potencial mo-

mentânea entre suas extremidades. Sendo este princí-

pio de mensurabilidade de uma variação sofrida, utili-

zado para a criação de acelerômetros piezoelétricos 

(CAVALINI JUNIOR, 2009). 

Um sensor deste tipo é basicamente constituído 

de uma estrutura física com o elemento central de de-

tecção, uma massa associada e um sistema de eletrô-

nico. O elemento de detecção central normalmente 

utilizado é um cristal piezoelétrico de quartzo ou ce-

râmica (PCB PIEZOTRONICS, [s.d.]). 

 

Figura 3. Corte de um acelerômetro industrial de cisalhamento.  

Fonte:  (PCB PIEZOTRONICS, [s.d.]). 

A figura 3 mostra um acelerômetro industrial em 

corte, a massa está ligada ao elemento de detecção, 

que por sua vez é ligado à estrutura. Com a fixação da 

base em uma superfície sujeita a vibração, haverá um 

deslocamento causado pela força motriz, que será 

oposto pela inércia da massa, gerando assim uma força 

cisalhante no elemento de detecção e consequente ge-

ração de tensão elétrica. 

A frequência máxima indicada para a realização 

de medições deve estar dentro da faixa indicada pelo 

fabricante e não devem ser consideradas frequências 

próximas à frequência de ressonância do cristal piezo-

elétrico, sendo de maior utilização na indústria os sen-

sores de vibração até no máximo 5kHz (NEPOMU-

CENO, 2006b). 

Sobre o local de medição, o sensor deve ser fi-

xado o mais próximo possível das tampas de monta-

gem, onde a vibração ocorre com maior intensidade. 

Quanto à escolha do método de fixação, o mais confi-

ável é parafusar o sensor à carcaça do motor, seguido 

da colagem, da fixação magnética e por último, a pres-

são manual em leituras pontuais. A escolha da fixação 

é essencial quando se deseja a aquisição em altas fre-

quências (acima de 2kHz), já em baixa frequência, a 

resposta não é afetada pela técnica de montagem (PCB 

PIEZOTRONICS, [s.d.]). 

Ainda que os materiais piezoelétricos mais utili-

zados sejam cristais de quartzo, hoje já é possível en-

contrar comercialmente materiais piezoelétricos sinté-

ticos, como os cristais cerâmicos e os poliméricos, en-

tre eles o Fluoreto de Polivinilideno (PVDF), que 

apresenta baixa rigidez, sendo eficiente e adequado 

para a confecção de sensores (BUENO, 2007).  

2.4 Ruído e interferências 

A preocupação com a qualidade do sinal é parte 

indispensável quando há necessidade da mensuração 

direta em motores de indução, devido à presença de 

um grande campo magnético oscilatório. 

Ruído é classificado como um sinal aleatório que 

se soma ao sinal que se deseja mensurar. O ruído pode 

ser gerado internamente nos componentes do próprio 

sistema, ou externamente na forma de interferência e 

vindo de fontes diversas, como torres de comunicação, 

linhas de transmissão, motores elétricos, entre outras 

(BALBINOT; BRUSAMARELLO, 2014). 

Existem inúmeros tipos e classificações de ruí-

dos, mas uma das principais maneiras de diferenciá-

los é observando qual sua origem. Para sensores aco-

plados diretamente em motores elétricos, é notório 

que o principal gerador de ruído será o próprio motor, 

que por sua vez é um grande gerador de ruído de in-

terferência eletromagnética (EMI). Sendo este, o 

único tipo de ruído que pode ser atenuado com uma 

adequada seleção de cabeamento e blindagem (BAL-

BINOT; BRUSAMARELLO, 2014). 

Todo circuito elétrico é influenciado por acopla-

mentos capacitivos e indutivos, sendo que o acopla-
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mento eletromagnético é basicamente uma combina-

ção dos dois (BALBINOT; BRUSAMARELLO, 

2014). 

Acoplamentos capacitivos geram uma capacitân-

cia parasita entre os condutores, e como solução mais 

adequada se observam duas alternativas, o isolamento 

do receptor através da separação física (o que não é 

possível neste caso, devido a necessidade de acopla-

mento ao motor), ou a utilização de uma blindagem 

preferencialmente aterrada (BALBINOT; BRUSA-

MARELLO, 2014). 

Acoplamentos indutivos geram campos magnéti-

cos parasitas entre os condutores, e uma medida que 

auxilia muito na redução desta interferência, é a utili-

zação dos condutores trançados entre si, ou estruturas 

que utilizem o princípio da gaiola de Faraday. Vale 

também ressaltar que a blindagem não surte efeito so-

bre o acoplamento magnético caso seja construída 

feita com um material não magnético. Pares trançados 

blindados são muito úteis para frequências menores 

que 100 kHz, sendo ideais para a necessidade do pro-

jeto, onde serão adquiridos sinais com frequências até 

1 kHz (BALBINOT; BRUSAMARELLO, 2014). 

Uma alternativa para tentar reduzir o EMI no cabea-

mento, é a implementação de uma espira com o pró-

prio cabo, passando por um toróide de ferrite, ideal 

para reduzir principalmente as interferências de mé-

dias e altas frequências (VICENTE, 2007). 

O aterramento de um sinal é indispensável para a 

geração de uma referência, podendo ser definido 

como um caminho de baixa impedância para o retorno 

da corrente à fonte. O sinal gerado pelo comum do ele-

mento sensor não deve ser ligado ao aterramento do 

cabo, a fim de evitar a introdução de interferências 

(BALBINOT; BRUSAMARELLO, 2014).  

3   O sistema de medição proposto 

3.1 Acelerômetro 

Um acelerômetro piezoelétrico comercial com 

elemento sensor de quartzo ou cerâmica, que é o mais 

utilizado atualmente no mercado industrial como sen-

sor de vibração, tem um custo consideravelmente ele-

vado. Então, como é possível utilizar o polímero pie-

zoelétrico PVDF (Fluoreto de Polivinilideno) para lei-

tura de vibração em uma viga engastada (CONCEI-

ÇÃO, 2012), surgiu a proposta de empregar o mesmo 

princípio reduzindo a estrutura em várias vezes, para 

a criação de um sensor de vibração em motores elétri-

cos. Para esse fim, pode ser utilizado o LDT0-028K 

como componente sensor, por tratar-se de uma pelí-

cula PVDF recoberta com poliéster e com dois conta-

tos grampeados, como pode ser visto na figura 4.  

 

Figura 4. LDT0, cristal piezoelétrico revestido com poliéster. 

Fonte: Datasheet LDT0-028K. 

Algumas considerações devem ser feitas acerca 

da utilização deste componente. 

Devido ao seu modo de operação (geração de ten-

são por flexão) e por se tratar de um cristal piezoelé-

trico polimérico laminado, sua frequência de resso-

nância é muito mais baixa se comparada aos cristais 

de quartzo ou cerâmica. Segundo seu Datasheet, 

quando acopladas pequenas massas, o LDT0 apre-

senta faixa linear de frequência até 90 Hz, e frequên-

cias maiores começam a entrar em sua zona de resso-

nância (pico em 150Hz). Porém como vantagem, apre-

senta uma elevada diferença de potencial entre seus 

polos quando submetido à deformação. 

Levando em conta essas restrições, e com base na 

revisão da literatura específica, é notório a impossibi-

lidade de adquirir sinais que possam ser usados como 

indicativos de defeitos brandos e moderados em rola-

mentos, visto que estes possuem frequências que va-

riam de 5 kHz até 100kHz.  

Porém, essa faixa de frequência do LDT0 é sufi-

ciente para a detecção de problemas relacionados ao 

eixo (desbalanceamento, desalinhamento e excentrici-

dade), por estes possuírem frequências características 

de 1 vezes o RPM do motor, que pode chegar à 60 Hz 

em motores industriais comuns de maior velocidade. 

E como quase 80% dos problemas de equipamentos 

rotativos estão relacionados ao desalinhamento e de-

sequilíbrio (CORNELIUS; GIRDHAR, 2004), a aná-

lise das vibrações características destes problemas são 

de suma importância na manutenção preditiva. 

  

Figura 5. Atuação da primeira proposta de sensor. 
Fonte: O autor. 

Como vemos na figura 5, o protótipo inicial pro-

posto era constituído de uma base em metal e de uma 

fina ponte engastada construída com um polímero fle-

xível. Na ponte se fixam a massa de inércia na extre-

midade, e o elemento sensor na superfície. Para uma 

viga engastada, o melhor ponto de fixação do sensor 

se encontra na região do engaste (BUENO, 2007). 

Essa configuração faz com que haja deformação 

toda vez que se imprime uma aceleração vertical as-

cendente ou descendente na base do sistema, conse-

quentemente flexionando o elemento sensor gerando 

uma tensão de saída no mesmo.  

Tal aspecto construtivo é muito vantajoso pois 

permite a obtenção da vibração em apenas uma dire-

ção, reduzindo possíveis vibrações parasitas, uma vez 

que a vibração que se deseja verificar acontece radial-

mente ao eixo do motor (NEPOMUCENO, 2006b).  
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Um valor para a deflexão máxima da ponte em 

aceleração foi estimado, pois em um primeiro mo-

mento não pode ser obtido com precisão, uma vez que 

para isso é necessário verificar a característica do con-

junto ponte/massa/elemento-sensor na prática.  

Tomando como referência inicial testes prelimi-

nares realizados, foram sugeridas as medidas iniciais 

dos componentes, escolhidas para balancear entre uso 

prático (tamanho reduzido), e flexão suficiente da 

ponte. E para fixação das partes do foi utilizada uma 

cola a base de Cianoacrilato. 

Porém, quando foram realizados os testes práti-

cos, a deformação gerada não foi suficiente para ad-

quirir um sinal satisfatório. Observou-se que isso 

ocorria devido ao comprimento reduzido da ponte, e 

pela rigidez local que o conjunto ponte/cola/elemento 

sensor, oferecia. 

Foi sugerida, então, uma nova solução visando a 

diminuição da rigidez da ponte. Devido ao LDT0 já 

possuir um invólucro de poliéster que confere alguma 

resistência mecânica, se propôs a utilização do próprio 

elemento sensor como ponte, fixando uma de suas ex-

tremidades na base, e na outra uma massa reduzida. O 

princípio de engaste permaneceu o mesmo, porém o 

polímero antes utilizado como ponte foi removido. 

Essa nova forma proposta, utilizando diretamente 

o LDT0 como ponte, reagiu bem às vibrações testadas 

e apresentava comportamento satisfatório, entretanto 

algumas adequações à estrutura se tornaram necessá-

rias visando o melhor funcionamento do sensor. 

Para as experimentações feitas colocando o mo-

delo próximo ao motor energizado, o sinal de saída se 

transformava puramente em EMI. Com base na revi-

são da literatura sobre tratamento desse efeito e bus-

cando a minimização desta interferência, a estrutura 

foi idealizada de forma que agisse como uma gaiola 

de Faraday, sendo construída em aço carbono através 

de usinagem. 

Sobre a fixação do elemento sensor, nos testes an-

teriores verificou-se que o revestimento de poliéster 

estava reagindo quimicamente com a cola utilizada, 

então a fixação do LDT0 na estrutura foi planejada 

para que fosse feita através de um grampo com para-

fusos. 

O método escolhido para fixação do sensor no 

motor foi o acoplamento magnético, devido à necessi-

dade de fácil remoção para testes e ajustes, e por dis-

pensar novas adequações à estrutura do sensor, já que 

a mesma é construída em material ferromagnético. 

Para esta finalidade, foi então utilizado, um imã de ne-

odímio com comprimento e largura de 50 mm, e altura 

de 12,7 mm, e o mesmo demonstrou uma fixação efi-

ciente. Para evitar o contato direto e possível passa-

gem de corrente do motor para o sensor, foi construída 

uma caixa isolante para o imã em filamento ABS uti-

lizando uma impressora 3D. Posteriormente, na figura 

11 é possível ver com mais clareza o método de fixa-

ção utilizado. 

A figura 6 mostra a versão final do sensor, bem 

como todas as partes que o compõe. (A) Prensa cabo; 

(B) isolação impedindo o curto dos terminais do 

LDT0 com a base; (C) grampo de fixação; (D) juntas 

de papel com 1 milímetro de espessura posicionadas 

acima e abaixo do elemento sensor para tornar uni-

forme a fixação; (E) LDT0, o elemento sensor, com-

posto de um polímero cristalino PVDF recoberto de 

poliéster; (F) e (G) Base e tampa respectivamente, que 

juntas atuam pelo princípio da gaiola de Faraday; e 

(H) massa de inércia de 0,20 grama, constituída de es-

tanho para evitar ação magnética do imã de fixação, e 

acoplada diretamente ao elemento sensor com um ade-

sivo acrílico. 

 

Figura 6. Proposta final para construção do sensor com identifica-
ção das partes. Fonte: O autor. 

3.2 Tratamento do sinal 

A medição direta sobre o motor de indução é sus-

cetível a uma grande quantidade de EMI. Buscando a 

redução deste problema, adequações foram feitas ao 

sistema durante o decorrer do projeto. 

Como citado anteriormente, buscando a minimi-

zação do efeito eletromagnético indesejado atuando 

sobre o elemento sensitivo, a construção do sensor foi 

planejada de modo que a estrutura agisse pelo princí-

pio da gaiola de Faraday. 

Para aquisição do sinal, o cabo utilizado é consti-

tuído de um par trançado envolto em uma blindagem 

metálica, e está por sua vez, ligado a um circuito para 

tratamento do sinal. Como citado anteriormente, bus-

cando redução dos efeitos de EMI, na extremidade do 

cabo uma parte é enrolada, passando no interior de um 

toróide de ferrite, assim formando três espiras.  

3.2.1 Circuito eletrônico 

Uma forma muito eficiente para o tratamento de 

interferência eletromagnética consiste na aquisição da 

diferença de sinal de dois condutores, pois assim a 

EMI, que é igual em ambos, será anulada (BALBI-

NOT; BRUSAMARELLO, 2014).  

O circuito eletrônico foi projetado visando a aqui-

sição da entrada diferencial, amplificação e filtragem 

do sinal. Para os dois primeiros objetivos um amplifi-

cador de instrumentação AD620 foi utilizado, o qual 

permite a obtenção e amplificação de um sinal dife-

rencial proveniente de duas entradas. Para controlar o 

ganho do sistema foi colocado uma resistência variá-

vel de 0 a 10 kΩ, visto que segundo o datasheet estes 
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valores permitem ganhos de tensão na saída de 5 a 

10.000 vezes o sinal de entrada do amplificador. A uti-

lização de ganho variável permite o ajuste da sensibi-

lidade para primeira utilização. Para o motor onde fo-

ram realizados os testes, o ganho foi fixado em 5 ve-

zes, sendo o suficiente para aquisição do sinal. 

Saber a faixa de frequências desejadas é indispen-

sável para discriminar os sinais de interesse. Devido a 

característica da vibração, e a frequência de ressonân-

cia do elemento sensor, sabe-se que as frequências re-

levantes estão entre 0 até no máximo 90Hz, portanto 

o filtro a ser utilizado é do tipo passa baixa com fre-

quência de corte de 90 Hz. 

Filtros ativos possuem algumas vantagens em re-

lação aos passivos, como uma elevada impedância de 

entrada e baixa impedância de saída, o que faz com 

haja uma interação mínima dos circuitos anteriores 

com os posteriores ao filtro, além de também possuí-

rem baixo custo e serem amplamente utilizados 

(JUNG, 2005). 

O filtro passa baixa de segunda ordem com a ar-

quitetura Sallen & Key, é um dos mais utilizados e 

consolidados modelos de filtro ativo. Uma das razões 

para essa popularidade, além da simplicidade constru-

tiva, é que essa configuração mostra pequena depen-

dência do desempenho do filtro no desempenho do 

amplificador operacional (JUNG, 2005). 

A figura 7, mostra o modelo do filtro passa baixa 

de segunda ordem Sallen & key com ganho unitário. 

 

Figura 7. Filtro passa baixa Sallen & Key com ganho unitário.  

Fonte: (KARKI, 2002). 

A equação 1 representa a função de transferência 

do filtro Sallen & Key passa baixa de segunda ordem, 

enquanto a equação 2 representa a frequência de corte 

para o mesmo (KARKI, 2002).  

𝑉𝑜
𝑉𝑖𝑛

=
1

𝑠2(𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2) + 𝑠(𝑅1𝐶1 + 𝑅2𝐶1) + 1
 (1) 

 

 𝑓𝑐 =
1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
 (2) 

 

Os valores calculados para frequência de corte 

para os resistores e capacitores são respectivamente: 

R1 = 1,32kΩ, R2 = 23,7kΩ, C1 = 100 nF, C2 = 1µF. 

A figura 8 mostra o circuito eletrônico projetado 

contendo todos os componentes. O projeto, bem como 

o layout da PCB (Printed Circuit Board), foi desen-

volvido utilizando o software Proteus. 

A entrada do sinal proveniente do sensor dentro 

do circuito eletrônico, ocorre diretamente no Amplifi-

cador de instrumentação AD620, devido à necessi-

dade primária do tratamento diferencial, visto que o 

filtro está conectado logo na sequência.  

Para alimentação simétrica dos amplificadores foi 

utilizada uma fonte com saída aproximada de +12 V e 

– 12V. Devido a uma pequena falta de simetria na 

fonte, foram implementados dois reguladores de ten-

são, um +9 V e outro -9V, para estabilizar a alimenta-

ção do circuito. 

 

Figura 8. Circuito eletrônico com estágio de amplificação e filtro. 

Fonte: O autor. 

3.3 Bancada para testes 

Devido a inviabilidade de obtenção de um Agita-

dor (Shaker) para geração de vibração controlada e re-

alização de experimentos iniciais do sensor, e da ne-

cessidade da experimentação prática da eficiência de 

rejeição ao ruído que o sistema dispõe, os testes parti-

ram para medição direta em um motor. 

O motor utilizado foi um motor trifásico, 380V, 

do tipo Dahlander. Seu acionamento é feito a partir de 

um inversor de frequência com alimentação monofá-

sica de 220 V, com a configuração de 4 polos, ou seja, 

1800 RPM quando em 60 Hz. 

Como os defeitos incidentes no eixo de um motor 

de indução (desbalanceamento, desalinhamento e ex-

centricidade) possuem grande semelhança entre eles, 

é suficiente realizar o teste utilizando desbalancea-

mento de massa, uma vez que se sabe que o compor-

tamento será equivalente para os demais.  

 

 

Figura 9. Acoplamento com elevado desbalanceamento de massa. 

Fonte: O autor. 

Para os ensaios com desbalanceamento de massa, 

um acoplamento de alumínio foi usinado de forma que 

se pudessem inserir massas variadas radialmente ao 

eixo, através de um furo roscado, assim como se pode 

ver na figura 9, onde mostra fixado ao acoplamento, a 

maior massa desbalanceada utilizada. 



 8 

A figura 10 mostra a bancada de testes completa, 

com motor e inversor de frequência à direita, ao centro 

o circuito eletrônico de tratamento do sinal, e à es-

querda o osciloscópio para aquisição dos dados. O 

sensor está acoplado sobre a carcaça do motor na po-

sição vertical devido à sequência de testes, entretanto, 

vale ressaltar que sua posição de atuação é na horizon-

tal, como explicado anteriormente. 

 

Figura 10. Bancada de testes, motor com desbalanceamento indu-

zido, sensor, circuito de tratamento e osciloscópio. 
Fonte: O autor. 

4   Obtenção de resultados 

O objetivo do presente artigo é o desenvolvi-

mento de um sensor de vibração para motores de in-

dução. Para validação do mesmo, é necessário que 

seja feita a análise do sinal de resposta quando subme-

tido a este tipo de vibração. Esta análise deve contar 

com os seguintes estudos: rejeição de EMI, valor efi-

caz (RMS), e análise do espectro de frequência. 

Com a impossibilidade da obtenção de um agita-

dor, ou de um acelerômetro industrial comercial para 

comparação do sinal obtido, durante as experimenta-

ções, os valores de referência para a análise das fre-

quências características foram adquiridos utilizando a 

literatura. Já o valor RMS de referência foi adquirido 

utilizando um sensor de vibração do tipo caneta, espe-

cífico para este tipo de medição. 

Para realização das experimentações se utilizou 

como instrumento de medição um osciloscópio digi-

tal, por ser um equipamento confiável para observação 

de sinais, além de fornecer os valores RMS, e permitir 

a análise do espectro de frequência utilizando a FFT. 

4.1 Rejeição de interferência eletromagnética 

Buscando a minimização das interferências ele-

tromagnéticas, foram utilizadas diversas ferramentas 

já descritas anteriormente, cada uma colaborando com 

determinada parcela da diminuição deste problema. 

Porém, entre as soluções empregadas, as mais signifi-

cativas para esta melhoria foram a aquisição diferen-

cial do sinal e o aterramento das blindagens do cabea-

mento e do sensor junto ao circuito. 

 A figura 11 coletada do osciloscópio, mostra em 

(A) o sinal medido diretamente do cabeamento do sen-

sor (o qual não está acoplado ao motor, neste caso) e 

com o motor ligado, vemos apenas o efeito EMI. O 

valor de pico é de 5 volts e tem característica senoidal, 

proveniente da alimentação do motor. Em (B) o sinal 

após a aquisição diferencial com grande queda na in-

terferência. Em (C) o sinal quando aterradas as blin-

dagens do cabeamento e sensor. E em (D), pode-se ver 

o sinal depois do filtro do circuito eletrônico. 

 

Figura 11. Redução de EMI no sensoriamento. 

Fonte: O autor. 

4.2 Análise no domínio do tempo e valor RMS 

Afim de verificar o aumento da amplitude do si-

nal com o aumento do desbalanceamento, foram utili-

zados, três diferentes massas de desbalanceamento 

para os testes: leve, moderada e pesada. 

A figura 12 traz um comparativo entre a vibração 

com diferentes massas de desbalanceamento. Tanto 

em (A), quanto em (B) a rotação do motor é de 1500 

RPM. Em (A) o motor está com a massa moderada e 

em (B) com a massa pesada. 

 

Figura 12. Comparativo de desbalanceamento de massa. 
Fonte: O autor. 

Como determina a norma ISO 2372, a severidade 

da vibração em motores elétricos deve ser analisada 

através do valor eficaz (RMS) da sua velocidade. O 

sensor projetado por sua vez, tem sua saída equiva-

lente à aceleração sofrida, bastando integrar o sinal 

para obter valores de velocidade. Porém, devido à na-

tureza senoidal da vibração, esse passo torna-se des-

necessário para a aquisição do valor RMS, pois os va-

lores serão os mesmos. 

Os ensaios acerca dos valores RMS foram feitos 

utilizando 3 massas para desbalanceamento e duas ve-

locidades para o motor. Com essas seis combinações, 

os gráficos da figura 14 foram levantados. O valor de 

tensão RMS do sensor desenvolvido, foi obtido utili-

zando o osciloscópio, enquanto o valor de referência 

de velocidade RMS, foi adquirido através de um sen-

sor de vibração tipo caneta.  
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Figura 13. Comparativo entre valores RMS. 
Fonte: O autor. 

O resultado de tensão RMS obtido foi muito si-

milar ao do sensor de referência, com um fator de mul-

tiplicação de aproximadamente 5 vezes. 

Para um melhor efeito de comparação, a figura 14 

mostra um gráfico de correspondência entre os valores 

de tensão RMS obtidos no sensor proposto, e os valo-

res de velocidade RMS de referência. É possível per-

ceber o alto grau de correspondência pela linearidade 

apresentada pelos valores. 

 

Figura 14. Gráfico de correspondência entre valores RMS. 
Fonte: O autor. 

4.3 Análise do espectro de frequência 

A análise do espectro de frequência é de suma im-

portância para validação do funcionamento do sensor, 

uma vez que através dela podem ser verificadas as fre-

quências características que devem estar presentes no 

sinal, sendo assim, facilmente observável se o sensor 

está em correto funcionamento.  

Como visto anteriormente para os defeitos relaci-

onados ao eixo do motor, a frequência característica 

da vibração é de 1 vezes o RPM.  

Para os testes, uma massa de desbalanceamento 

foi acoplada ao motor em três velocidades distintas. 

Na figura 15, em (A) o motor gira a 900 RPM, sendo 

assim, segundo a literatura, a frequência característica 

da vibração deve estar em 15 Hz, coincidindo com o 

valor medido. Em (B) o motor está a 1200 RPM, a fre-

quência esperada é de 20 Hz, coincidindo com o valor 

medido. Em (C) o motor está a 1500 RPM, a frequên-

cia esperada é de 25 Hz, coincidindo com o valor me-

dido. 

 

Figura 15. Análise no espectro da frequência. 

Fonte: O autor. 

A análise do espectro de frequência demonstrou 

que o sensor está atuando dentro da forma esperada. 

Também permite observar o aumento da amplitude da 

vibração com o aumento do RPM, conforme esperado. 

4.4 Análise de custos 

Existem diversos fabricantes de sensores de vi-

bração industriais, que produzem diversos modelos de 

acelerômetros piezoelétricos, com especificações e re-

soluções variadas. Sendo por este motivo que uma am-

pla faixa de preço pode ser encontrada no mercado 

para aquisição. 

Sensores de vibração industriais para fixação, 

com estágio de amplificação e cabeamento, podem ser 

encontrados no mercado nacional em valores que va-

riam de R$ 1 000,00 para aplicações simples, até 

R$ 15 000,00 para aplicações mais específicas. 

A tabela 1, mostra os valores aproximados de 

gasto caso fosse implementada a produção do protó-

tipo desenvolvido. Alguns gastos, como a mão de obra 

para montagem, podem sofrer uma variação que eleve 

um pouco este valor. Por outro lado, no caso de uma 

produção em maior número, a carcaça do sensor pode 

ser otimizada, reduzindo ou substituindo o gasto com 

usinagem. 

 

Tabela 1. Levantamento aproximado do custo de produção do pro-

tótipo. 
Fonte: O autor. 
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5   Conclusão 

Os resultados dos ensaios realizados mostram que 

o trabalho alcançou seu objetivo. 

As dificuldades iniciais devido às soluções pro-

postas de utilização do elemento sensor para este fim 

tiveram impacto negativo no desenvolvimento do pro-

tótipo, mas puderam ser superadas. 

As ferramentas utilizadas para minimização da 

interferência eletromagnética foram efetivas, permi-

tindo a aquisição e utilização do sinal proveniente do 

sensor. 

A análise dos dados diretamente no osciloscópio, 

supriu as necessidades e permitiu que fossem feitos 

diversos ensaios. 

Os custos para a produção do protótipo são baixos 

quando comparado à aquisição de sensores similares 

no mercado nacional. 

Quanto as características do sensor, através da 

comparação dos valores RMS com o sensor de vibra-

ção de referência, e da verificação da correta aquisição 

de sinal para diferentes frequências de defeitos co-

muns nos motores, pode-se afirmar que os resultados 

obtidos foram satisfatórios, sendo possível demonstrar 

que o sensor proposto atuou de forma convincente 

para mensuração da vibração de motores de indução, 

podendo servir de base para projetos futuros. 
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