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1. RESUMO  

Geralmente o desempenho de um motor elétrico, ao longo de sua vida útil, 

pode ser rapidamente avaliado a partir do surgimento dos primeiros sinais de erro. 

Á proposta deste trabalho é desenvolver um sistema microcontrolado visando 

extrair atributos físicos e eletromecânicos de um motor elétrico de indução trifásico 

de baixa potência em uma aplicação no espaço fabril. Com a aplicação das técnicas 

estudadas e que aqui serão aplicadas, buscamos minimizar os problemas, tais 

como: evitar erros do processo produtivo, ampliar a vida útil do motor, maior 

disponibilidade, confiabilidade e durabilidade do motor instalado em uma planta 

industrial. Uma vez que paradas repentinas e a quebra destes dispositivos geram 

queda da produtividade, perdas no processo industrial, mão de obra ociosa, 

elevando consideravelmente os custos da manutenção. Desta maneira, propomos 

neste trabalho um sistema para avaliar e extrair os atributos físicos e 

eletromecânicos de motores elétricos de indução trifásicos de baixa potência.  

2. INTRODUÇÃO 

Em virtude de vários fatores que existem na queima de motores elétricos, faz-

se necessário extinguir situações antes da sua aplicação. Para um bom diagnóstico, 

é necessário um monitoramento contínuo e aviso rápido frente à ocorrência de falha, 

nas quais podem ser: falhas de isolação, defeitos no equipamento acionado, 

obstrução da refrigeração, má qualidade da energia elétrica, falha dos componentes 

mecânicos do motor e entre outros. Este trabalho se propõe a detecção de falhas em 

motores de indução trifásicos antes de sua aplicação no processo produtivo. As 

vantagens de um sistema de manutenção preditiva são várias, entre elas: a análise 

de falhas através de técnicas não invasivas, o aumento da vida útil da máquina, a 

redução de manutenção corretiva, a redução de paradas não-programadas de 

produção de energia, o aumento de disponibilidade de máquina e consequentemente 

o aumento da produtividade e a redução do consumo de energia.  

 

3. OBJETIVOS  

Fazer um sistema automatizado e microcontrolado para diagnosticar falhas 

nos motores elétricos de indução trifásicos, conhecendo os atributos físicos e 

eletromecânicos, exibindo ao usuário, os dados emitidos em tempo real por uma 

impressora térmica, dados como: temperatura, velocidade, torque, isolação do 



 

 

bobinado e a corrente do motor elétrico. 

 

4. METODOLOGIA  

Um sistema que monitore a condição de funcionamento de um motor elétrico 

consiste num sistema microcontrolado que faça a leitura periódica dos sensores que 

estão ligados no sistema. É necessário para o setor de manutenção que faça o 

diagnóstico, de forma antecipada, das possíveis falhas. Nos casos em que o motor 

encontra-se em operação no setor industrial, são necessárias paradas programadas 

do processo para que o motor seja removido para o setor da manutenção realizar a 

manutenção corretiva. A metodologia proposta neste trabalho é automatizar um 

sistema para avaliar e relatar atributos físicos e eletromecânicos de motores elétricos 

de indução trifásicos de baixa potência. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para um diagnóstico preciso é necessária uma análise em tempo real para 

garantir velocidade na detecção de falhas, para isso os seguintes parâmetros são 

apropriados para a medição: número de pontos, frequência de amostragem, tipo de 

janela, com o objetivo de obter alta sensibilidade e seletividade na detecção da falha; 

software dedicado para correlação da vibração com a causa e o entendimento da 

severidade. Serão utilizados sensores na parte sensitiva do processo, os dados que 

serão coletados do motor elétrico em tempo real, serão transmitidos sinais elétricos 

ao sistema eletrônico, que o mesmo alimentará o controlador com os dados gerados. 

Serão utilizados 5 sensores no sistema: para medição da velocidade, corrente elétrica, 

temperatura e umidade, e o sensor de vibração para detecção de vibrações. O 

dinamômetro vai indicar a força que o motor está fazendo para girar o motor que 

funciona como carga quando alimentado por determinada tensão; a medição da 

resistência de isolamento é realizada por meio de um Megôhmetro, com base de fluxo 

de corrente em duas partes do equipamento é realizada a leitura; todo o controle do 

sistema é realizado através de duas placas da plataforma Arduino Uno e Arduino 

Mega 2560; a inserção de dados é realizada através de uma tela sensível; a impressão 

do relatório será através de uma impressora térmica e o software possibilitará a escrita 

do código de programação por meio da linguagem C. 

 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao término da avaliação o sistema automatizado de teste de motores elétricos 

imprime automaticamente um relatório da análise constando os valores coletados 

no motor com e sem carga e apresenta o diagnóstico do motor. A fim de 

complementar e facilitar o entendimento dos resultados obtidos, será fornecidos os 

seguintes dados técnicos do fabricante do motor elétrico: fabricante, modelo, série, 

potência, tensão, corrente, rotação e rendimento; Além disso testes do motor sem 

carga: temperatura ambiente, umidade relativa inicial; Teste de continuidade: 

resistência entre fase R-S, resistência entre fase S-T, resistência entre fase R-T; 

Testes do motor com carga: velocidade assíncrona, temperatura da carcaça, 

umidade relativa, vibração, torque, corrente elétrica com carga nominal: Fases R, 

S e T; Resultado final: Índice de absorção e classificação, índice de polarização e 

classificação, e classificação final.  
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