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RESUMO 
 

Prevenir, antever, evitar falhas em sistemas eletromecânicos são demandas que desafiam 

pesquisadores e profissionais de engenharia a décadas. Sistemas eletromecânicos apresentam 

processos tribológicos que resultam em fadiga de materiais e consequente perda de eficiência 

ou mesmo de utilidade de máquinas e equipamentos. Diversas técnicas são utilizadas na 

tentativa de, através da análise de sinais oriundos dos equipamentos estudados, que seja 

possível a minimização das perdas inerentes àqueles sistemas e as consequências desses 

desgastes em momentos não esperados, como uma aeronave em voo ou uma perfuratriz em 

um poço de petróleo. Dentre elas podemos citar a análise de vibração, medição da pressão 

acústica, monitoramento de temperatura, análise de partículas de óleo lubrificante etc. 

Entretanto sistemas eletromecânicos são complexos e podem apresentar comportamentos 

inesperados. A manutenção centrada na confiabilidade necessita de recursos tecnológicos 

cada vez mais rápidos, eficientes e robustos para garantir sua eficiência e eficácia. Técnicas 

de análise de efeitos e modos de falha (FMEA – Failure Mode Effect Analysis) em 

equipamentos são utilizadas para aumentar a confiabilidade dos sistemas de manutenção 

preventiva e preditiva. As redes neurais artificiais (RNA) são ferramentas computacionais que 

encontram aplicabilidade em diversos segmentos da pesquisa e análise de sinais, onde há 

necessidade do manuseio de grandes quantidades de dados, associando estatística e 

computação na otimização de processos dinâmicos e um alto grau de confiabilidade. São 

sistemas de inteligência artificial que têm capacidade de aprender, são robustas a falhas e 

podem apresentar resultados em tempo real. Este trabalho tem como objetivo a utilização de 

redes neurais artificiais para tratar sinais provenientes da monitoração de parâmetros 

tribológicos através do uso de uma bancada de testes para simular falhas de contato em um 

compressor de ar, a fim de criar um sistema de detecção e classificação de falhas 

automatizado, não supervisionado, com o uso de mapas auto-organizáveis, ou redes SOM (self 

organizaed maps), aplicado à manutenção preventiva e preditiva de processos 

eletromecânicos. 

 

Palavras-chave: Tribologia. Desgaste. Sistemas Eletromecânicos. Manutenção.  Análise de 

Sinais. Redes Neurais Artificiais. Mapas de Kohonen. Segmentação de Imagens. FMEA. 

Confiabilidade. 

 



 

 

ABSTRACT 

Preventing, anticipating, avoiding failures in electromechanical systems are demands that 

have challenged researchers and engineering professionals for decades. Electromechanical 

systems present tribological processes that result in fatigue of materials and consequent loss 

of efficiency or even usefulness of machines and equipment. Several techniques are used in an 

attempt to minimize the inherent losses of these systems through the analysis of signals from 

the equipment studied and the consequences of these wastes at unexpected moments, such as 

an aircraft in flight or a drilling rig in an oil well. Among them we can mention vibration 

analysis, acoustic pressure measurement, temperature monitoring, particle analysis of 

lubricating oil etc. However, electromechanical systems are complex and may exhibit 

unexpected behavior. Reliability-centric maintenance requires ever faster, more efficient and 

robust technological resources to ensure its efficiency and effectiveness. Failure Mode Effect 

Analysis (FMEA) techniques in equipment are used to increase the reliability of preventive 

and predictive maintenance system. Artificial neural networks (ANNs) are computational 

tools that find applicability in several segments of the research and signal analysis, where it is 

necessary to handle large amounts of data, associating statistics and computation in the 

optimization of dynamic processes and a high degree of reliability. They are artificial 

intelligence systems that have the ability to learn, are robust to failures, and can deliver real-

time results. This work aims at the use of artificial neural networks to treat signals from the 

monitoring of tribological parameters through the use of a test bench to simulate contact 

failures in an air compressor in order to create an automated fault detection and classification 

system, unsupervised, with the use of self-organized maps, or SOM, applied to the preventive 

and predictive maintenance of electromechanical processes. 

Key-words: Tribology. Wear. Eletromechanical Systems. Maintenance. Signal Analysis. 

Artificial Neural Networks. Kohonen Maps. Image Segmentation. FMEA. Reliability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 Na sequência procura-se apresentar a exposição do assunto, o problema de pesquisa, 

objetivos principal e secundários, a hipótese, a justificativa e a estrutura do estudo. 

1.1 EXPOSIÇÃO DO ASSUNTO 

 

Para Kardeck, Pinto e Xavier (2009), a função manutenção é o conjunto de cuidados 

técnicos para o funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas 

e instalações. Esses cuidados envolvem a conservação, a adequação, a restauração, a 

substituição e a prevenção. Segundo Martins e Laugeni (2009), a manutenção de instalações 

tem por objetivo básico mantê-las operando nas condições para as quais foram projetadas, e 

também fazer com que retornem a tal condição, caso tenham deixado. Segundo Pinto e Xavier 

(2019) a missão da função manutenção é Garantir a disponibilidade da função dos 

equipamentos e instalações de modo a atender a um processo de produção com 

confiabilidade, segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados. Embora os 

trabalhos de manutenção elevem o desempenho, a confiabilidade e a disponibilidade dos 

equipamentos, eles contribuem para aumentar os custos de fabricação. Assim, o objetivo da 

gestão da manutenção deve ser o de atingir um equilíbrio entre estes efeitos, maximizando a 

sua contribuição na rentabilidade das empresas. 

Ainda podemos encontrar outras definições que consideram a Gestão da Manutenção 

como o gerenciamento de todos os ativos da empresa, baseada na maximização do retorno do 

investimento dos ativos, i.e. Gestão de Ativos. Wireman (1941) diz que Gestão da 

Manutenção deveria incluir, mas não se limitar a, as seguintes funções: manutenção 

preventiva, gestão de peças de reposição, sistemas de ordens de serviço, CMMS 

(Computerized Maintenance Management Systems), treinamento técnico multidisciplinar, 

envolvimento operacional, manutenção proativa, Manutenção Centrada na Confiabilidade 

(MCC), Manutenção Produtiva Total (TPM), Controle Estatístico de Processos (CEP) e 

melhoria contínua. Cada uma dessas “iniciativas” é um bloco de construção do processo de 

Gestão da Manutenção.  

 Conforme Yang et al. (2002), a manutenção baseada na condição consiste em avaliar 

continuamente o estado de uma máquina monitorada, sem interromper o seu funcionamento, e 

assim, prever com sucesso a presença de falhas antes que uma avaria catastrófica ocorra. Tal 

abordagem pode ser utilizada no planejamento estratégico da manutenção e garantir a 

substituição de componentes com falha em períodos ideais. 
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 Assim, a aplicação de uma política de manutenção baseada no monitoramento da 

condição pode ajudar a maximizar a confiabilidade e a disponibilidade dos equipamentos, 

minimizar os custos desnecessários e eliminar perdas causadas pela necessidade de realizar 

reparos não programados.  

Do inglês reliability, o termo confiabilidade é a probabilidade de um item poder 

desempenhar sua função requerida, por um intervalo de tempo estabelecido, sob determinadas 

condições, pré-estabelecidas de uso, segundo Ramakumar (1993). Através de estimativa, 

baseadas em estudos de confiabilidade, é possível caracterizar os comportamentos de 

confiabilidade, da probabilidade de falha e da taxa de falha em relação ao tempo de um 

componente ou sistema. Um dos sistemas que permite avaliar ações que aumentem a 

confiabilidade é a Análise de Modos e Efeitos de Falha ou FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis). 

O FMEA é uma estratégia de análise que contempla o modo de falha e o efeito da 

falha sobre o sistema. A técnica parte do particular para o geral. Cada item do sistema tem um 

ou mais modos de falha, que pode gerar efeitos no sistema semelhantes ao de outros 

componentes. Sendo bem caracterizado o efeito, então, podem-se utilizar técnicas de detecção 

do modo de falha, através do rastreamento do efeito. A Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), na norma NBR 5462 (1994, p. 14), define FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) como sendo “um método qualitativo de análise de confiabilidade que envolve o 

estudo dos modos de pane que podem existir em cada subitem, e a determinação dos efeitos 

de cada modo de pane sobre os outros subitens e sobre a função requerida do item”.  

H. Peter Jost utilizou o termo “tribologia” pela primeira vez em um relatório para o 

British Science and Education Department Committee, no ano de 1966. O relatório 

apresentava o termo tribologia como a “ciência e tecnologia de superfícies interativas em 

movimento relativo e dos assuntos e práticas relacionados” (JOST, 1990), ou seja, é o estudo 

de processos que formam ou ocasionam a perda de material devido ao contato dinâmico entre 

duas superfícies em contato. O marco inicial dos estudos de tribologia, segundo Sinatora 

(2005) é o relatório de Jost, onde ele realiza um estudo sobre os impactos econômicos em 

decorrência do uso dos conhecimentos de tribologia. Em seu estudo Jost (1996) mostra que é 

possível reduzir as perdas por desgaste em 20% através da aplicação dos conceitos de 

tribologia. Também é relevante o cenário ambiental na análise global das perdas por desgaste 

(RADI et al., 2007). 

 A análise de sinais associada a sistemas de prevenção de falhas em sistemas 

eletromecânicos, utilizando Redes Neurais Artificiais (RNAs) vem sendo amplamente 
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pesquisada e utilizada ao longo das últimas décadas por cientistas e engenheiros das mais 

diversas áreas. A grande quantidade e diversidade de sensores, e os sinais gerados por esses 

transdutores, formam massas significantes de dados, que carregam informações importantes a 

respeito de máquinas e equipamentos. A extração, análise e diagnóstico correto do sentido que 

essas informações carregam formam a base tecnológica para uma manutenção centrada na 

confiabilidade e inserida nas tecnologias presentes na quarta revolução industrial. 

A teoria das redes neurais artificiais consolida-se como um novo paradigma para o 

estudo de uma classe bastante ampla dos chamados problemas complexos, em que uma 

grande quantidade de dados deve ser modelada e analisada em um contexto multidisciplinar, 

envolvendo simultaneamente, aspectos estatísticos e computacionais, dinâmicos e de 

otimização, aliados a algoritmos de reconhecimento de imagens etc. (COSTA; 

GONÇALVES; ANDRADE NETTO, 2011). 

A aplicação das redes neurais é bastante ampla: reconhecimento automático de alvos; 

reconhecimento de caracteres; robótica; diagnóstico médico; sensoriamento remoto; 

processamento de sinais; biometria etc.. 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

  

 Segundo Souza (2011), experimentamos nos dias de hoje, uma redução das barreiras 

comerciais mundiais e a competição entre as organizações torna-se cada vez mais acirrada, 

forçando-as a buscar novas estratégias de competitividade para sobreviver. Consumidores 

exigem maior qualidade de produtos e serviços e preços mais acessíveis (PINTO; 

CARVALHO; HO, 2006). A nova ordem global exige que as empresas estejam 

comprometidas com o aperfeiçoamento contínuo e pleno de seus produtos, processos e 

colaboradores (ROBLES JÚNIOR, 2003). 

 A busca por uma manutenção de excelência é um objetivo almejado por diversos 

setores produtivos da sociedade e também assunto de relevância para a Academia (REYES; 

VELLASCO; TANSCHEIT, 2012; SUN et al., 2004; YANG et al., 2005). Já não é mais 

suficiente fazer uma boa manutenção; é preciso que haja planejamento, qualidade, 

assertividade e redução de custo, objetivando torná-la eficiente, maximizando a durabilidade 

dos equipamentos e melhorando o controle de gastos com ativos.  

Uma condição fundamental para garantia desses fatores é a confiabilidade nos 

equipamentos. Nas organizações fabris, o desempenho da manutenção preventiva e preditiva 

tem papel fundamental para obtenção de resultados satisfatórios. À medida que as falhas 
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diminuem o fluxo produtivo se torna mais confiável e, melhores resultados são alcançados, 

tanto em produtividade como em lucratividade. 

1.3 PROBLEMA DA PESQUISA 

 

Tomando-se por base as considerações desenvolvidas, até então, para facilitar a 

compreensão do tema e do problema, busca-se resposta para o seguinte problema de pesquisa: 

É possível a criação de uma nova abordagem na detecção e classificação de falhas 

tribológicas através do uso de ferramentas de inteligência artificial no tratamento de sinais 

através de redes neurais artificiais do tipo SOM (Self Organizaed Maps), na elaboração de 

sistemas de manutenção inteligentes, robustos, automatizados e não supervisionados, 

utilizando algoritmos específicos que contemplam metodologias conhecidas de análises de 

falhas e que possam contribuir para a prevenção de falhas de contato em máquinas 

rotativas? 

1.4 OBJETIVOS DO ESTUDO 

1.4.1 Objetivo Principal 

 
 Este trabalho tem por objetivo apresentar uma nova abordagem na detecção e 

classificação de falhas tribológicas através do uso de ferramentas de inteligência artificial no 

tratamento de sinais através de redes neurais do tipo SOM (Self Organizaed Maps), para a 

criação de sistemas inteligentes, robustos, automatizados e não supervisionados, utilizando 

algoritmos específicos de tratamento de imagens (watersehed) e ferramentas como análise de 

efeitos e modos de falhas como FMEA (STAMATIS, 1995) na melhoria dos sistemas de 

manutenção industrial contribuindo para a prevenção de falhas de contato em máquinas 

rotativas. 

1.4.2 Objetivos Secundários 

 

 Utilizar redes neurais artificiais SOM (Self Organized Maps) para análise de sinais 

de falhas de contato em tribossistemas alternativos apoiados em técnicas de 

segmentação de imagens como Watershed; 

 Utilizar os conceitos de FMEA (Failure Mode Effect Analysis) para auxiliar na 

análise das falhas detectadas e classificadas dos tribossistemas; 
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 Criar tecnologia para monitoração de processos alternativos, visando à previsão de 

falhas e melhoria nos sistemas de engenharia de sistemas eletromecânicos, 

contribuindo tanto para o avanço da eficiência e eficácia da manutenção industrial 

como no auxílio de projetos de novos equipamentos mais confiáveis e mais 

robustos. 

1.4.3 Hipótese 

 O tratamento de sinais através de redes neurais artificiais do tipo SOM permite 

detectar e classificar os modos de falhas de contato em máquinas rotativas. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este estudo está estruturado em seis capítulos, distribuídos da seguinte forma: o 

capítulo em questão apresenta o assunto abordado assim como, o problema de pesquisa, a 

hipótese, a justificativa para a realização desse estudo e a presente estrutura. 

A seguir, realiza-se uma fundamentação teórica sobre o assunto, de modo a aprofundar 

e conhecer os trabalhos realizados sobre o tema em questão. Assim, no capítulo II segue uma 

revisão dos conceitos de análise de sinais, FMEA (Failure Mode Effect Analysis), redes 

neurais artificiais, mapas auto-organizáveis , segmentação de imagens, tribologia e desgaste. 

As fontes de informação incluem obras tradicionais dos estudos em análise de sinais, 

RNAs, SOM, tribologia, combinadas com os estudos recentes publicados em periódicos 

internacionais de destacada relevância, para obtenção dos dados mais atuais sobre os temas 

estudados. 

No capítulo III, procura-se apresentar a metodologia da pesquisa. Neste capítulo, são 

apresentados os elementos do processo científico, a delimitação da pesquisa, os instrumentos 

que foram utilizados, assim como o método de análise dos dados que será aplicado após a 

coleta dos dados. 

No capítulo IV descreveremos em detalhes o experimento, o sistema eletromecânico 

utilizado, o equipamento coletor de sinais e todos os parâmetros envolvidos para as condições 

em que os testes foram realizados. 

O capítulo V apresentará os resultados alcançados e discussões. 

O capítulo VI contemplará as conclusões. 

Para finalizar são apresentados os anexos e as referências bibliográficas. 
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 A seguir será apresentada a fundamentação teórica no tocante aos conceitos de análise 

de sinais, FMEA (Failure Mode Effect Analysis) – Análise de Efeitos e Modos de Falhas, 

Redes Neurais Artificiais, Tribologia e desgaste, principais tipos de compressores de ar, 

tribossistema escolhido para este estudo, e características dos transdutores, extensômetros e de 

pressão sonora, com o objetivo de embasar a pesquisa. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
Não é possível evitar o desgaste por fadiga de contato em partes de máquinas rotativas 

quando sujeitas a períodos longos de funcionamento, entretanto, prevenir a propagação do 

dano até um regime severo, deve ser objetivo dos sistemas de manutenção de ativos, desta 

feita, resguardando a integridade estrutural do equipamento e dos operadores (ALMEIDA, 

2007).  

Almeida (2005) afirma que a maioria das empresas industriais baseia-se no uso de 

equipamentos eletromecânicos nos seus processos produtivos e na maioria das vezes a 

manutenção preditiva baseia-se em sinais de vibração. Todavia, monitorar as máquinas 

críticas, equipamentos e sistemas em uma planta industrial, não se deve limitar a uma única 

técnica. Outras técnicas que são amplamente utilizadas são o monitoramento de temperatura e 

análise de partículas no óleo lubrificante (CUNHA, 2005). Outra técnica que ganhou espaço 

nas ultimas décadas é a análise de emissão acústica, devido à popularização e redução dos 

custos dos equipamentos de medição (CHOUDHURY; TANDON, 2000).  

Para Al-Ghamd e Mba (2006) emissões acústicas são definidas por ondas elásticas 

geradas pela liberação de energia no momento que uma deformação ou dano ocorre tanto na 

superfície quanto no interior do material. Para Mori et al. (1996) os métodos de análise por 

emissão acústica (EA) mais comuns se baseiam nos sinais de contagem de hits e o de RMS. 

Para o primeiro, conta-se a quantidade de sinais cuja amplitude por um determinado tempo 

ultrapassou um nível limite, chamado threshold, já o RMS calcula a média da potência do 

sinal de cada hit (CHOUDHURY; TANDON, 2000).  

Quanto ao fenômeno de vibração, Bezerra (2004) afirma que técnicas de análise no 

tempo são as mais simples de serem aplicadas do ponto de vista matemático. Desses métodos, 

o Nível Global de Aceleração (RMS) e o Fator de Crista (FCR) são os mais difundidos. 

Martin e Honarvar (1995) demonstram que análises estatísticas mais complexas do que uma 

simples média quadrática sobre o sinal no tempo, como a forma normalizada do quarto 

momento estatístico, comumente chamada de Curtose (KUR), possuem uma robustez superior 

aos métodos determinísticos de análise.  

Do ponto de vista tribológico, um típico modo de falha para rolamentos é o spalling. O 

spalling é causado pela nucleação e crescimento de trincas, que surgem subsuperficialmente, 

e se propagam para a superfície das pistas do rolamento causando o destacamento de porções 

de material, alterando assim as suas condições de funcionamento, elevando os níveis de 

vibração e ruído e reduzindo ou atingindo o final da vida útil do componente. Assim, diversos 
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estudos tentam compreender esses mecanismos para melhorar a vida útil deste componente, 

Mori et al. (1996) e Brunetti (2008).  

2.1 ANÁLISE DE SINAIS 

 
Segundo Sun et al. (2004), tem havido um crescente interesse e esforço no 

desenvolvimento de “systems-on-chip” que integram detecção, diagnóstico de falhas e 

controle em um único micro circuito. As tecnologias atuais, tais como sistemas 

microeletromecânicos e nanotecnologia, já proporcionam as condições necessárias para a 

implantação de sistemas inteligentes de prevenção de falhas em máquinas e equipamentos. 

Tais sistemas demandam processamento automático de dados e tomada de decisão sem a 

intervenção dos operadores humanos. 

De acordo com Samanta e Al-Balushi (2003), é bastante comum o uso de sinais de 

vibração para o monitoramento de condições de trabalho e diagnóstico de falhas em máquinas 

rotativas. Detecção de falhas, tais como o desequilíbrio de massa, arraste do rotor, o 

desalinhamento de eixos, falhas de engrenagem e defeitos de rolamento, é possível através da 

comparação dos sinais de vibração de uma máquina operando com e sem as condições de não 

conformidade. Estes sinais podem também ser usados para detectar as falhas intrínsecas dos 

componentes das máquinas, por meio do sistema de monitorização online, minimizando a 

possibilidade de danos catastróficos ao sistema.  

A presença de uma variedade de ruídos e de um amplo espectro de sinais de defeitos 

de rolamentos levanta a dificuldade na detecção de condição de trabalho de rolamentos, 

usando sinais de vibração no domínio do tempo. Apesar de muitas vezes a inspeção visual das 

características no domínio da frequência dos sinais de vibração ser adequada para identificar 

as falhas, existe uma necessidade de um processo confiável, rápido e automatizado de 

diagnóstico. As Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm aplicações potenciais na detecção 

automática e no diagnóstico das condições de falhas das máquinas. Na monitorização das 

condições de operação dos sistemas eletromecânicos, algumas RNAs utilizam características 

dos sinais de vibração medidos, preprocessados no domínio da frequência. (SAMANTA; AL-

BALUSHI, 2003).   

Na monitorização de sistemas eletromecânicos, as informações adquiridas a partir de 

vários sensores são analisadas para que se possa avaliar a condição dos componentes da 

máquina. Em máquinas rotativas, sinais de vibração e pressão sonora estão diretamente 

relacionados com a dinâmica estrutural da máquina e contém muitas informações sobre a 

condição dos componentes individuais. Fazer o levantamento da assinatura mecânica dos 
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sistemas eletromecânicos a partir dos sinais de pressão sonora e vibração é um método 

bastante utilizado na análise das condições de funcionamento de equipamentos 

(MOHAMMED et al., 2014). 

Ainda conforme Mohammed et al. (2014) a análise de vibração é uma técnica de 

monitoramento de condições particularmente útil para a máquinas rotativas estacionárias, 

devido à rapidez na aquisição dos sinais e sua interpretação em relação a outras técnicas off-

line. Sinais de vibração no domínio do tempo são coletados e digitalizados, através de 

conversores A/D, e através do desenvolvimento de transformadas, como a transformada 

rápida de Fourier, são convertidos em espectros no domínio da frequência (PENG; CHU, 

2004). 

O uso de processamento de sinais digitais (DSP) permitiu a aplicação de filtros e o 

aprimoramento dos cálculos dos sinais a serem aplicados nos dados dos sinais de vibração a 

fim de uma melhor redução de ruído e a detecção da assinatura da falha. Esta tecnologia 

permitiu a análise de vibração aplicada ao monitoramento de falhas de veículos rodoviários, o 

qual inerentemente tem uma componente de alto ruído nos dados de vibração brutos. Muitos 

dos algoritmos DSP foram incluídos em unidades de aquisição de dados, que apresentam 

funções tais como: utilizam a transformada rápida de Fourier (FFT) para converter os dados 

do domínio do tempo para o domínio da frequência, aquisição de espectros demodulados, 

entre outras. Esta abordagem contrasta com técnicas de análise de particulados em óleo e 

desgaste por detritos (wear debris) (TOMS, 2008), que muitas vezes dependem de extensa 

análise química, e interpretação de dados por analistas experientes e treinados, que levam 

tempo e podem ser caros. 

Embora os computadores sejam uma ferramenta poderosa para a manipulação de 

dados de vibração, a interpretação dos espectros de vibração e o diagnóstico de falhas de uma 

máquina em geral, permanece, em muitos casos, tarefa de especialistas altamente 

qualificados.  A problemática de construir uma base de conhecimento oriunda de cientistas e 

engenheiros, experts em análise de sinais, e a implantação de um sistema altamente 

especializado para uma ampla gama de possíveis falhas é um desafio comum aos sistemas 

inteligentes (AARTS; KORST; VERHAEGH, 2004).  

Muitos sistemas de inteligência artificial foram projetados para análise de vibração ou 

foram desenvolvidos para determinados elementos da máquina, como rolamentos, 

transformadores etc. Entretanto para que um sistema inteligente de prevenção de falhas atinja 

uma condição geral de alta confiabilidade é preferível que sejam analisadas a maior gama 

possível de características do sistema eletromecânico, isso aumenta o tempo e os custos 
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computacionais, devido entre outros fatores à presença de dados irrelevantes ou redundantes 

(MALHI; GAO, 2004). Além disso, as sensibilidades das características podem variar 

consideravelmente em condições de operação diferentes (WIDODO; YANG; HAN, 2007). 

Uma das vantagens de se utilizar sistemas de inteligência artificial é resolver as complexas 

relações entre inputs e outputs do sistema, sem que haja um modelo definido previamente.  

 Farley et al. (2012) demonstraram o potencial do uso de dois métodos usando RNAs e 

wavelets, para a caracterização de dois tipos de falhas em termos de distância e tamanho dos 

defeitos. Os resultados dos métodos mostraram uma correlação satisfatória entre os resultados 

teóricos e experimentais. Os dados relacionados aos sinais de ruídos também apresentaram 

boa correlação. Também concluíram que filtrar o sinal antes de usar a wavelets não produz 

resultado melhor que aplicar a rede neural artificial diretamente no sinal filtrado. 

Os sensores são elementos fundamentais para os sistemas de prevenção de falhas 

automatizados. Reyes, Vellasco e Tanscheit (2012, p. 121) afirmam que: 

 
Em plantas industriais, a análise dos sinais fornecidos pelos sensores 
que monitoram os processos de produção é uma tarefa difícil em 
virtude da grande dimensão dos dados. Portanto uma estratégia de 
monitoramento e correção on-line para múltiplos sensores é 
necessária.  

 
 

 Reyes, Vellasco e Tanscheit (2012, p. 121) propõem um modelo de monitoramento em 

tempo real para transdutores industriais, baseado no uso de redes neurais artificiais auto 

associativas. Através do agrupamento de sensores com graus de correlação similares em 

diferentes grupos o modelo atribui a cada um destes uma RNA, que executa a autocorreção 

das medidas de sensores que apresentam falhas. 

Existem vários métodos para a detecção e o diagnóstico de falhas em máquinas 

rotativas e em seus componentes. Basicamente existem três passos principais em comum a 

maioria dos métodos apresentados por cientistas e engenheiros: a determinação dos sintomas 

ou modos das falhas, a extração das principais características dos sistemas eletromecânicos 

estudados e a classificação dos padrões de operação de máquinas e componentes (LI et al., 

2016). 

 Muitas técnicas de análise de falhas, tais como medidas de vibrações (QUIN et al., 

2012), pressão acústica (ARUMUGAM; SIDHARTH; SANTULLI, 2014), partículas em óleo 

(LI et al., 2014), assinaturas térmicas (WONG et al., 2010), entre outros, foram usados para 

identificar situações de operação normal ou em falha de máquinas rotativas. Mesmo nos sinais 
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dos sensores de vibração, novas características de falhas foram encontradas nos últimos anos, 

ao serem analisados vários sistemas nos domínios do tempo, da frequência e de ambos. 

Raad, Antoni e Sidahmed (2008) propuseram o uso da cicloestacoinaridade como um 

indicador de falhas de engrenagens, para análises de sinais no domínio do tempo. Bartelmus e 

Zimroz (2009) introduziram um método de diagnóstico para monitorar caixas de engrenagens 

de planetárias em condições de operação variáveis no tempo. Um das características mais 

comuns de falhas identificadas no domínio da frequência é a curtose espectral (RANDALL; 

ANTONI, 2011). Li e Liang (2012) propuseram um método de modulação da morfologia 

matemática otimizado, para o diagnóstico de falhas de rolamentos, baseado na curtose no 

domínio da frequência.  

Tanto na academia como na indústria, a análise no domínio do tempo e frequência tem 

chamado bastante atenção, com as diversas transformadas wavelets. Muitas dessas estratégias 

têm sido aplicadas com sucesso na extração de características de operação normal e em modo 

de falha de máquinas rotativas e seus componentes, tais como, continuous wavelet transform 

(CWT) (ZUO; LIN; FAN, 2005), discrete wavelet transform (DWT) (KUMAR; SINGH, 

2013), wavelet packet transform (WPT) (SHEN et al., 2013), second generation wavelet 

transform (CAO et al., 2008), comblet transform (WONG et al., 2010), entre outras.  

Cientistas também têm proposto a detecção de modos de falha em diferentes domínios 

simultaneamente. Lei et al. (2012) propuseram dois parâmetros para diagnosticar vibrações 

em caixas de engrenagens de planetárias, um parâmetro no domínio do tempo e outro no 

domínio da frequência.  Baseados nos parâmetros propostos foram usados diferentes tipos de 

classificadores para determinação do estado de operação das planetárias.  

Um modelo de diagnóstico inteligente, unindo wavelet SVM (Support Vector Machine) 

e IGA (Immune Genetic Algorithm) foi introduzido por Chen, Tang e Chen (2013) para o 

diagnóstico de falhas em caixas de engrenagens. Zao et al. (2014) usaram o aprendizado em 

subespaços discriminativos para o diagnóstico de falhas em rolamentos. Tayarani-Bathaie 

Vanini e Khorasani (2014) utilizaram uma RNA (Rede Neural Artificial) dinâmica para 

caracterizar falhas em turbinas a gás.  

Ainda referente aos componentes mais comuns de uma máquina rotativa, uma RNA 

associada a um método de decomposição empírico foram utilizados para detecção de falhas 

em rolamentos através da análise de sinais de vibração (ALI et al., 2015). Atualmente a 

comunidade científica tem dado bastante atenção ao deep learning para classificação de 

padrões de operação e falhas. Redes deep belief foram usadas por Althobiani et al. (2014) no 

diagnóstico de válvulas de compressores alternativos. 
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2.1.1 A Transformada de Fourier e a Transformada Rápida de Fourier (FFT)  

 
 A Transformada de Fourier é um método de análise de sinais, oriundos de grandesas 

físicas no tempo, transformando esse sinal no tempo para o domínio da frequência. Sua 

aplicação mais comum é o estudo de sistemas lineares invariantes no tempo (BRIGHAM, 

1974). Tomemos uma função periódica x(t) expressa por: 

   (Equação 1) 
 

onde o coeficiente Cn , é dado pela equação: 
 
 

    (Equação 2) 
 

T se refere ao período. A Equação 2 mostra que ∗ , então, podemos reescrever a 

Equação 1 na forma: 

 

  (Equação 3) 

 

A frequência   é definida em intervalos discretos, o seu incremento é: 

 

  (Equação 4) 
 

Substituindo 1/T por ∆ /  e considerando T e∆    e → , a 

Equação passa a ser: 

 

   (Equação 5) 
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 Tomando-se a expressão dentro de chaves como uma função somente de , a 

Equação 5, pode ser reescrita em duas expressões: 

 

     (Equação 6) 

e 

   (Equação 7) 

 

para X(iω) sendo a Transformada de Fourier de x(t). As duas equações denominam-se de par 

Transformadas de Fourier. A Equação 6 reduz x(t) a componentes harmônicos X(iω), 

enquanto a Equação 7 reduz X(iω) a componentes na função original x(t). É mais comum 

expressarmos a frequência angular ω (rad/seg) em frequência f (Hz). Assim, as equações da 

Transformada de Fourier tornam-se: 

 

   (Equação 8) 

e 

 

   (Equação 9) 

 

 O cerne do cálculo da Transformada Rápida de Fourier (FFT) é uma sequência de 

operações matemáticas, conhecidas como DFT (Discrete Fourier Transform) que, a partir de 

um conjunto n de amostras no domínio do tempo, gera um conjunto de m variáveis no 

domínio da frequência (DUHAMEL; VETTERLI, 1990). 

2.2 ANÁLISE DE EFEITOS E MODOS DE FALHAS (FMEA) 

 
FMEA (Failure Mode Effect Analysis) é uma estratégia de análise de engenharia que 

contempla o modo de falha e o efeito da falha sobre o sistema. A técnica parte do particular 

para o geral. Cada item do sistema tem um ou mais modos de falha, que pode gerar efeitos no 

sistema semelhantes ao de outros componentes. Sendo bem caracterizado o efeito, então 

pode-se utilizar técnicas de detecção do modo de falha, através do rastreamento do efeito.  
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na norma NBR 5462 (1994, p. 

17), define FMEA (Failure Mode Effect Analysis) como sendo “um método qualitativo de 

análise de confiabilidade que envolve o estudo dos modos de pane que podem existir em cada 

subitem, e a determinação dos efeitos de cada modo de pane sobre os outros subitens e sobre a 

função requerida do item”.  

Segundo Carlson (2012) uma FMEA deve ser o modelo para o desenvolvimento de um 

conjunto completo de ações que reduzirão o risco associado ao sistema, subsistema e 

componente ou processo de fabricação, montagem, manutenção a um nível aceitável, 

determinado por uma equipe multidisciplinar. Os principais objetivos da FMEA são 

identificar e entender completamente os modos de falhas potenciais e suas causas raízes, e os 

efeitos dessas falhas nos sistemas ou clientes finais, para um determinado processo ou 

produto; mapear os riscos associados aos modos de falhas, seus efeitos e causas e priorizar 

ações corretivas através de um plano de ação para minimizar ou eliminar os efeitos dos modos 

de falhas, com posterior observância da eficácia e eficiência do sistema. A Figura 1 mostra 

um exemplo de matriz de uma FMEA. 

 

Figura 1 - Matriz análise de efeitos e modos de falhas 

 
Fonte: Adaptado de Carlson (2012). 

 

Existem quatro tipos de FMEA (STAMATIS, 1995): 

 

 Projeto: Analisa um produto antes de ser liberado para a fabricação. Uma FMEA 

de projeto prioriza os modos de falha cujas causas raízes estão relacionadas a 

deficiências no projeto; 
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 Sistema: Analisa sistemas e subsistemas em sua fase inicial de concepção e 

projeto. FMEA de sistema prioriza os modos potenciais de falha entre as funções 

do sistema, cujas causas raízes estão relacionadas a deficiências do sistema, e 

incluem a interação entre o sistema e os elementos deste; 

 Processo: Analisa os processos de manufatura e montagem. FMEA de processo 

enfoca os modos de falha cujas causas raízes estão relacionadas a deficiências do 

processo ou montagem; 

 Serviço: Analisa serviços antes de alcançarem o cliente. FMEA de serviço enfoca 

os modos de falha (tarefa, erros, enganos) cujas causas raízes estão relacionadas a 

deficiências do sistema ou processo. 

Para os programas relacionados à melhoria contínua e manutenção classe mundial 

(World Class Maintenance), a FMEA é uma poderosa ferramenta para agilizar os registros das 

falhas, seus efeitos, suas causas raízes, as ações corretivas associadas às falhas identificadas, 

os seus planos de ação e sua eficácia, contribuindo para a melhoria da qualidade, evitando que 

danos catastróficos possam ocorrer, ou voltar a ocorrer, no futuro. 

Ainda podemos identificar outros objetivos secundários da FMEA, tais como: 

 

 Identificar e prevenir riscos à segurança dos sistemas de uma maneira geral; 

 Minimizar a perda de desempenho do produto ou degradação do desempenho; 

 Melhorar os planos de teste e verificação (no caso de FMEA de Sistema ou 

Design); 

 Melhorar os planos de controle de processos (no caso de FMEAs de processo); 

 Considerar mudanças no projeto do produto ou processo de fabricação; 

 Identificar características significativas do produto ou processo; 

 Desenvolver planos de manutenção preventiva para máquinas e equipamentos em 

serviço; 

 Desenvolver técnicas de diagnóstico on-line. 

Para a implantação de um projeto de FMEA é necessária uma preparação prévia do 

ambiente no qual será estabelecido. Um esquema simplificado é mostrado na Figura 2. 
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Figura 2 - Preparação da FMEA 

 
Fonte: adaptado de Carlson (2012). 

 
A FMEA é subjetiva e demanda consideráveis suposições em relação às possibilidades 

e à prevenção dos modos de falhas. Essa suposição é feita por experts no assunto que 

adquiriram conhecimento tácito no projeto, processo ou serviço. Normalmente, a equipe 

utiliza, como base de dados, os históricos de desempenho de gerações anteriores ao projeto, 

de maneira a contribuir para determinação de alguns modos de falha potenciais e seus efeitos, 

podendo identificar também causas relacionadas a esses modos de falha (PALADY, 2004). A 

Figura 3 representa as etapas da implantação de um projeto de FMEA. 

 

Figura 3- Preparação de um projeto de FMEA 

 
Fonte: adaptado de Carlson (2012). 

 

Após a implantação da FMEA, deve-se checar sua eficiência e eficácia, uma vez que a 

um dos seus principais objetivos é aumentar a confiabilidade dos sistemas, através da 

prevenção de falhas. A Figura 4 ilustra os procedimentos básicos para a verificação dos 

resultados da FMEA. 
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Figura 4 - Procedimentos para verificação da Eficácia da FMEA 

 
Fonte: adaptado de Carlson (2012). 

 
  A implantação correta de um sistema robusto de análise de falhas como o FMEA pode 

antecipar e prevenir falhas, reduzir custos de projetos, produtos, serviços, reduzir o tempo 

necessário ao desenvolvimento de novos projetos e atingir níveis de excelência relacionados a 

indicadores de desempenho e confiabilidade em sistemas, produtos, processos e serviços. 

2.2.1 Modos de falhas em Rolamentos 

 

 Por serem utilizados nos mais diversos setores, automotivo, alimentício, petroquímico, 

têxtil etc. os rolamentos são componentes que apresentam um alto grau de criticidade na 

análise de risco de seus modos de falhas. A maioria das causas de paradas não programadas 

de máquinas e equipamentos industriais estão relacionadas com falhas de rolamentos. Ao 

analisarmos as causas raízes dos principais modos de falhas dos rolamentos podemos verificar 

que muitos resultam de seleção incorreta, sobrecarga, desalinhamento, montagem incorreta 

entre outros.  

 De maneira a prevenir que os modos de falhas dos rolamentos ocorram, evitando 

assim paradas indesejadas de máquinas e equipamentos, utilizamos técnicas preditivas para a 

detecção precoce e localização dessas falhas, e.g. análise de óleo, termografia, análise de 

vibração e outros.  

 Dependendo da grandeza física usada na coleta do sinal as técnicas de detecção de 

falhas de rolamento podem ser classificadas como: medidas de vibração, pressão acústica, 

temperatura e análise de desgaste conforme Choudhury e Tandon (2000). Os métodos mais 

conhecidos são os que envolvem medições de vibração. Segundo Macário (2006), tais 

métodos são divididos em: análise no domínio do tempo, análise no domínio da frequência e 
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análise no domínio tempo-frequência, sendo este último o mais recente. São do final da 

década de 1930 os primeiros grandes estudos em análise de vibração aplicada à manutenção 

nas indústrias, conforme Menna (2007). A vasta utilização de tais princípios, entretanto, só se 

deu a partir do desenvolvimento de ferramentas eletrônicas robustas e portáteis que tornaram 

a coleta e processamento de sinais mais fácil (ASMAR FILHO et al., 2011). 

 Quando uma superfície de contato com falha entra em contacto com outra superfície 

de apoio, ressonâncias no rolamento e na máquina são excitadas devido a um impulso gerado 

por esse contato, originando freqüências características de falha do rolamento. As quatro 

freqüências básicas geradas por defeitos em rolamentos estão relacionadas à freqüência de 

rotação, às dimensões e ao ângulo de contato do rolamento (Figura 5) e são dadas pelas 

Equações 10, 11, 12 e 13. 

 

Figura 5 - Frequência de rotação, dimensões e ângulo de contato de rolamentos 

 
Fonte: Grupo SKF (2007). 

 

Frequência Fundamental da Gaiola: 

1      (Equação 10) 

Frequência da Pista Interna: 

1     (Equação 11) 

Frequência da Pista Externa: 

1     (Equação 12) 

Frequência das Esferas: 

1     (Equação 13) 
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 Rolamentos são componentes que se corretamente instalados e mantidos podem ser 

utilizados por um longo período, normalmente, até a vida de fadiga, entretanto, a sua 

utilização continuada pode cessar em situações de ocorrências inesperadamente rápidas que 

não permitem a utilização continuada. Essas falhas precoces com relação à vida de fadiga são 

os limites de utilização, normalmente denominadas de quebras ou acidentes que na sua maior 

parte têm como causas raízes: a falta de cuidados quanto à instalação, utilização e 

lubrificação; a penetração de partículas estranhas do exterior e a falta ao considerar a 

influência do calor no eixo e alojamento (NSK, 2008).  

 Ao analisarmos uma falha em um rolamento, e.g. a ocorrência de arranhadura no 

rebordo do anel de rolamento de rolos, podemos considerar como prováveis causas: 

 

I. Lubrificação insuficiente ou inadequada;  

II. Deficiência do sistema de relubrificação;  

III. Penetração de partículas estranhas;  

IV. Desvio de instalação;  

V. Flexão excessiva do eixo;  

Ou a combinação destes. Dessa forma a simples observação da peça defeituosa pode 

tornar difícil a determinação da verdadeira causa da falha. Caso sejam conhecidas, a máquina 

onde o rolamento é utilizado, as condições de trabalho, a configuração dos conjugados e se há 

um entendimento claro das condições de operação e funcionamento do equipamento antes e 

depois da ocorrência da falha, podemos fazer uma avaliação de risco criteriosa e 

relacionarmos as várias causas raízes de modo a evitar e prevenir a reincidência de 

ocorrências semelhantes.   

 Dentre os modos de falhas de rolamentos mais conhecidos (Figura 6), podemos citar 

escamamento; descascamento; arranhadura; escorregamento; fraturas; trincas; gaiola 

danificada; impressões; pitting; desgaste; corrosão por contato; falso brinel; deslizamento; 

superaquecimento; corrosão elétrica; oxidação e corrosão; falha de instalação e alteração na 

coloração (NSK, 2008). 

 O anexo A, mostra em uma tabela fornecida pela NSK, fabricante de rolamentos 

conhecida mundialmente, o diagnóstico rápido de alguns modos de falhas de rolamentos, e a 

sua localização. 
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Figura 6 - Modos de falhas típicos de rolamentos 

 
Fonte: NSK (2008). 
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2.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA) 

 
A teoria das redes neurais artificiais consolida-se como um novo paradigma para o 

estudo de uma classe bastante ampla dos chamados problemas complexos, em que uma 

grande quantidade de dados deve ser modelada e analisada em um contexto multidisciplinar, 

envolvendo simultaneamente, aspectos estatísticos e computacionais, dinâmicos e de 

otimização. Existem diversos setores do conhecimento humano onde as redes neurais 

artificiais são aplicadas: reconhecimento automático de alvos; reconhecimento de caracteres; 

robótica; diagnóstico médico; sensoriamento remoto; processamento de sinais; biometria etc.. 

As redes neurais artificiais ainda apresentam características como auto-organização, 

criando sua própria organização de informação interna; tolerância a falhas, mesmo que esteja 

parcialmente danificada pode continuar respondendo de forma aceitável; resposta em tempo 

real, por sua estrutura paralela, implementada com computadores ou dispositivos eletrônicos 

especiais, podem obter respostas em tempo real. 

Para Haykin (2004), uma Rede Neural Artificial ou RNA é um processador distribuído 

paralelamente composto de unidades de processamento simples que têm a função natural de 

armazenar conhecimento de experiências sendo estas disponíveis para uso. As redes neurais 

artificiais se assemelham ao cérebro em dois aspectos:  

1 – O conhecimento da rede é adquirido através de um processo de aprendizado.  

2 – São usadas forças entre as conexões, conhecidas como pesos sinápticos, para 

armazenar o conhecimento adquirido.  

O trabalho das redes neurais artificiais foi motivado pela capacidade que o cérebro 

possui em computar informações de um modo completamente diferente da computação digital 

convencional. A solução de problemas através de RNAs tem grande relevância para a 

Academia e para a indústria, haja vista que a sua capacidade de representar informações, 

extraídas de um conjunto de padrões de treinamento e sua capacidade de generalizar a 

informação aprendida são, sem dúvida, os atrativos principais desta ferramenta. Outras 

características importantes são a capacidade de auto-organização e de processamento 

temporal.  

Segundo Larose (2005), as redes neurais artificiais foram inspiradas na observação de 

que sistemas de aprendizagem complexos em cérebros animais consistiam em conjuntos de 

neurônios interligados intimamente. Apesar de um neurônio particular poder ser relativamente 

simples em sua estrutura, redes densas de neurônios interconectados podem executar tarefas 

de aprendizagem bastante complexas, como classificação e reconhecimento de padrões.  
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O cérebro humano contém aproximadamente 1011 neurônios, cada um, conectado em 

média a 10.000 outros neurônios, fazendo um total de 1.000.000.000.000.000 = 1015 conexões 

sinápticas. As redes neurais artificiais (RNAs) representam uma tentativa em um nível muito 

básico de imitar o tipo de aprendizado não linear que ocorre nas redes de neurônios 

encontradas na natureza. A inspiração da estrutura física e do funcionamento teve sua 

analogia no cérebro humano (Figura 7). 

 
Figura 7 - Modelo de um Neurônio Artificial e um Neurônio Real 

 
Fonte: Larose (2005). 

 

 As entradas (xi) são obtidas das sinapses de neurônios anteriores (ou de um conjunto 

de dados) e combinadas através de um combinador linear tal como a soma (∑), que é então 

introduzida numa função de ativação (normalmente não linear) para produzir uma resposta de 

saída (y) a qual é canalizado para outros neurônios das camadas seguintes. 

2.3.1 Principais elementos de um Neurônio Artificial 

 
Observando-se a Figura 8, identificam-se os elementos principais que formam o 

neurônio artificial. Silva, Spatti e Flauzino (2010) propõem sete elementos principais:  
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Figura 8 - Neurônio Artificial 

 
Fonte: Machado (2014). 

 
 

 Sinais de entrada {x1, x2, ..., xn} 

São sinais obtidos do meio externo e que representam os valores das variáveis 

de uma determinada aplicação. Tais sinais são geralmente normalizados, 

visando maximizar a eficiência computacional dos algoritmos de 

aprendizagem;  

 Pesos sinápticos {w1, w2, ..., wn} 

São os valores que serão utilizados para ponderar cada uma das variáveis de 

entrada da rede (inputs), quantificando a sua relevância em relação à 

funcionalidade do neurônio respectivo;  

 Combinador linear { ∑ } 

Tem a função de agregar todos os inputs e ponderá-los com os respectivos 

pesos sinápticos, objetivando produzir um valor de potencial de ativação; 

 Limiar de ativação {θ} 

Variável que determina qual será o nível apropriado para que o resultado 

produzido pelo combinador linear possa gerar um valor de disparo súbito em 

direção à saída do neurônio. Isso ocorre quando a soma dos impulsos que ele 

recebe ultrapassa o seu limiar de excitação, conhecido como limiar lógico, 

threshold. 

 Potencial de ativação { u }: 

O corpo do neurônio é emulado por um mecanismo básico que faz a soma dos 

valores wi.xi, adquiridos pelo neurônio e toma a decisão se o neurônio deve 
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disparar, ou não, comparando a soma obtida ao threshold do neurônio. O 

resultado de u é representado por: 
 

    (Equação 14) 

 Função de ativação { g }: 

O neurônio é ativado através da aplicação da função de ativação, que precede a 

função de transferência. De acordo com Tafner, Xerez e Rodrigues Filho (1995), a 

função de ativação é representada por uma função de ordem interna, que tem como 

atributo calcular um patamar de ativação no próprio neurônio (neurônios dinâmicos) 

que pode ser definido pelo valor resultante do somatório das entradas ponderadas, i.e. 

em redes neurais artificiais mais simples, a função de ativação e a função de 

transferência podem ser a mesma (neurônios estáticos). O valor de saída do neurônio 

é obtido após o potencial de ativação ter sido processado pela função de ativação e 

computado pela função de transferência. 

 Sinal de saída { y }: 

Resposta do neurônio a um determinado conjunto de sinapses de entrada, podendo 

servir para outros neurônios que estão interligados em sequência: y = g(u). 

2.3.2 Funções de Ativação 

 
 Segundo S Silva, Spatti e Flauzino (2010), existem seis tipos principais de funções de 

transferência (ativação): 

 Linear; 

 Degrau; 

 Degrau bipolar; 

 Logística; 

 Tangente Hiperbólica; 

 Gaussiana 

2.3.2.1 Linear 

 
 Função linear, conhecida como função identidade, a função linear, produz outputs 

iguais aos valores do potencial de ativação { u }, é definida pela expressão matemática: 
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Figura 9 - Função de Ativação Identidade 

 
Fonte: Palmiere (2016). 

 
 

    (Equação 15) 

2.3.2.2 Degrau  

  

 O resultado dessa função de transferência será maior ou igual a zero se o potencial de 

ativação for positivo. Será negativo caso o potencial de ativação for nulo.  

   (Equação 16) 

 
Figura 10 - Função de Ativação Degrau 

 
Fonte: Palmiere (2016). 

 

2.3.2.3 Degrau Bipolar 

 
 Assume valores maiores que zero, quando o potencial de ativação do neurônio for 

positivo, nulo se o potencial for nulo e resultados menores que zero se o potencial for 

negativo. 
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    (Equação 17) 

 
Figura 11 - Função de Ativação Degrau Bipolar 

 
Fonte: Palmiere (2016). 

 

2.3.2.4 Função logística 

 
 A expressão que define a saída da função de transferência do tipo logística, que 

assume valores entre zero e um, é definida como: 

    (Equação 18) 

Onde a inclinação da curva em relação ao seu ponto de inflexão está relacionada à 

constante real β. 

 

Figura 12 - Função Logística 

 
Fonte: Palmiere (2016). 
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2.3.2.5 Função Tangente Hiperbólica 

 

 Semelhante a função logística, assume valores de saída reais, entre -1 e 1. Conforme a 

expressão: 

    (Equação 19) 

 

Onde a inclinação da curva em relação ao seu ponto de inflexão está relacionada à 

constante real β. 

 

Figura 13 - Função Tangente Hiperbólica 

 

Fonte: Palmiere (2016). 
 

2.3.2.6 Função Gaussiana 

 
 A função gaussiana apresenta resultados iguais para valores de potencial de ativação 

u, posicionados a uma distância simétrica do seu centro, i.e. a média, conforme a expressão: 

    (Equação 20) 

 

O centro da função gaussiana é definido por c e σ representa o desvio padrão 

associado à curva. 
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Figura 14 - Tangente Hiperbólica 

 
Fonte: Palmiere (2016). 

 

2.3.2. Arquitetura das RNAs 

 

 Podemos encontrar na literatura científica uma quantidade significativa de 

informações relacionadas com as Redes Neurais Artificiais (RNA). Isso traz certa dificuldade 

na escolha da arquitetura e topologia do melhor tipo de rede para um problema específico. A 

definição da melhor arquitetura da RNA depende das propriedades dos dados, das 

características dos sistemas envolvidos, do que se espera obter nos outputs, do poder 

computacional etc. e, um dos fatores principais, da experiência do projetista. 

 Desde as primeiras RNAs até as mais recentes, podemos encontrar diversas aplicações 

nos diversos setores da ciência. A Adaline/Madaline, proposta por Widrow em 1960 é 

especializada na filtragem de sinais adaptativos e equalização adaptativa, é uma rede de fácil 

implementação, mas só é possível classificar espaços linearmente separáveis, pois assume 

relação linear entre a entrada e saída desejada. Uma das redes neurais artificiais mais 

utilizadas a Backpropagation Perceptron, desenvolvida por Werbos, Parker e Rumelhart 

(1974 – 1986). Apresentam diversas aplicações, e.g. reconhecimento de padrões, filtragem de 

sinais, remoção de ruído, segmento de sinal/imagem, classificação, mapeamento, controle 

robótico adaptativo, compressão de dados.  

Suas principais características são operação rápida, boa em formar representações 

internas das características dos dados de entrada ou classificação e outras tarefas. Bem 

compreendida, com muitas aplicações de sucesso. Apresenta como desvantagem o tempo de 

treinamento longo. A RNA Time delay proposta por Tank e Hopfield em 1987, especializada 

no reconhecimento da fala apresenta desempenho equivalente aos melhores métodos 
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convencionais e rápida operação. Apresenta como desvantagens janela fixada para a atividade 

temporal representada, responde desastradamente para diferenças em escala na entrada. A 

Máquina de Boltzmann, inventada por Hinton e Sejnowski em 1985 é utilizada no 

reconhecimento de padrões, e.g. imagem, sonar, radar e para otimização. Apresenta tempo de 

aprendizado longo. Os Mapas Auto-organizáveis  (SOM – Self Organized Maps) propostos 

por Kohonen em 1981 são amplamente utilizados em mapeamentos complexos, envolvendo 

relações e vizinhança, apresenta ampla aplicação na compreensão de dados e otimização 

(SARI et al., 1996). 

2.3.3 Características das RNAs 

 
 A utilização de redes neurais artificiais no processamento de sinais e na aprendizagem 

de processos aleatórios justifica-se pela relevância de suas principais características, (KROSE; 

SMAGT, 1996), tais como: 

 

 Não-Linearidade: é a perspectiva de levar em consideração o modo não-linear dos 

fenômenos físicos que geram os dados de entrada; 

 Aprendizagem: é a faculdade de aprender sobre o seu ambiente, o que é alcançado 

através de uma sessão de treinamento com parâmetros entrada/saída que sejam 

representativos do ambiente; 

 Generalização: é a obtenção de uma saída devida a uma entrada não presente no 

processo de aprendizagem, o que torna factível um desempenho satisfatório em 

relação a dados que não estão presentes no conjunto de treino; 

 Tolerância a falhas: em caso de alguns neurônios apresentarem falhas, a rede 

continuará a exibir resultados aceitáveis, pois o conhecimento é distribuído pela RNA; 

 Adaptabilidade: é a capacidade da implementação em outros ambientes, realizando-se 

um novo treinamento.  

2.3.4 Paradigma de Aprendizagem 

 
 Segundo Haykin (2004) as RNA têm como uma de suas principais características a 

capacidade de aprender acerca do seu ambiente e assim melhorar o seu desempenho, através 

de um processo interativo de ponderações aplicadas aos pesos sinápticos da rede, denominado 

de treinamento. 
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 Assim, após a definição da arquitetura e da função de ativação de uma rede neural, é 

necessário realizar um treinamento, para que essa possa aprender sobre o sistema ou ambiente 

que se deseja analisar. Para tal, é necessário determinar uma lei matemática, uma regra de 

aprendizagem, que defina o processo de alteração, ou treinamento, dos pesos sinápticos. 

 O treinamento de uma rede neural em geral consiste em reunir uma amostra de dados 

do sistema em questão e submetê-los sequencialmente a rede, segundo o algoritmo visto a 

seguir: 

I. Submeter as amostras individualmente através do vetor de entrada; 

II. Realizar uma ponderação através do(s) vetor(es) de peso(s) sináptico(s); 

III. Aplicar a função de ativação; 

IV. Verificar a saída, caso o processo de aprendizado seja supervisionado; 

V. Atualizar os pesos sinápticos segundo a regra de aprendizagem; 

VI. Retornar ao item I, caso o critério de interrupção não tenha sido alcançado. 

 

 O aprendizado ocorre quando a rede neural alcança uma solução generalizada para 

uma determinada classe de problemas. Após o treinamento a rede neural é capaz de 

desempenhar algumas tarefas, tais como a detecção e o diagnóstico de padrões. 

 Geralmente, os modelos de RNA apresentam alguma regra de treinamento, segundo a 

qual os pesos de suas conexões sinápticas são ajustados conforme os padrões apresentados; 

isto é, a rede aprende por meio de exemplos provenientes de casos reais já conhecidos, 

extraindo, assim, as regras básicas a partir dos exemplos (HUANG et al., 2007). 

 Podemos separar o processo de aprendizagem das redes neurais artificiais em duas 

classes: o aprendizado com professor e o que é realizado sem professor. O professor é uma 

outra rede neural, por exemplo, que atribui uma resposta dado um vetor de treinamento. 

 Com relação a essas classes temos dois principais paradigmas de aprendizagem: o 

supervisionado (com professor) e o não supervisionado (sem professor). 

2.3.4.1 Aprendizado Supervisionado 

 
 O modelo de aprendizado supervisionado de RNA, também conhecido como 

aprendizado com um professor, faz uso de um bloco (definido como professor) para treinar a 

RNA, como visto na Figura 15. 
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Figura 15 - Aprendizado Supervisionado 

 
Fonte: Gonçalves (2011). 

 

 No paradigma de aprendizagem supervisionado, o estado do sistema é representado 

por um vetor que é aplicado à entrada da rede neural artificial () e ao professor. O professor 

possui conhecimento técnico sobre o sistema, fornecendo assim a resposta desejada (d). 

 Dentre os principais algoritmos de aprendizado supervisionado, pode-se citar: o de 

retro propagação de erro. O erro quadrático médio, ou a soma dos erros quadráticos, pode ser 

utilizado, por esse e outros algoritmos, como medida de desempenho do treinamento da RNA. 

2.3.4.2 Aprendizado Não-Supervisionado 

 
 Em algumas aplicações não se conhece o comportamento das variáveis (resposta 

desejada). Nesse caso, devem ser empregadas redes neurais artificiais com aprendizado não 

supervisionado (ou auto-organizável) (KROSE; SMAGT, 1996). 

 Na aprendizagem não supervisionada, não existe uma resposta desejada fornecida por 

um sistema ou RNA professor; a rede não possui exemplos da função que deve ser aprendida. 

Utilizando uma medida de qualidade da representação realizamos o treinamento da RNA, 

independente da tarefa que a rede precisa executar.  

Os parâmetros da rede são atualizados com relação àquela medida. No treinamento 

desse tipo de rede neural, usamos apenas os estados do sistema, como observado na Figura 16. 

Dessa forma, o aprendizado é obtido através da própria redundância das entradas. 
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Figura 16 - Aprendizado Não-Supervisionado 

 
Fonte: Gonçalves (2011). 

 
 No aprendizado não supervisionado, a rede faz uso dos neurônios como classificadores 

das entradas. Para isso, utiliza processos de competição e cooperação entre os neurônios 

vizinhos da rede neural. 

 Uma vez que a rede está treinada de acordo com as propriedades estatísticas dos dados 

de entrada, ela apresenta a capacidade de formar representações internas para codificar as 

características dos dados de entrada e assim criar novas classes automaticamente. Há 

diferentes algoritmos de aprendizado não supervisionado, tais como o método dos mínimos 

quadrados, o método da máxima verossimilhança, e o método da máxima entropia. 

2.3.5 SOM (Self Organized Maps) 

 
 As novas tecnologias embarcadas nos sistemas de aquisição e armazenamento de 

dados, associadas à redução dos custos dos dispositivos, são fatores favoráveis ao 

desenvolvimento e aplicação de novos métodos de reconhecimento de padrões e mineração de 

dados. Podemos encontrar na literatura diversas áreas de aplicações, tais como, organização e 

recuperação de imagens com base no conteúdo, redes de transdutores, bases de dados 

distribuídos na rede mundial internet, estudos de dados geoespaciais, bioinformática, etc. que 

justificam o uso de métodos novos de análise e processamento. É uma tarefa complexa 

analisar esses dados, não somente pelo tamanho das bases de dados, sua complexidade e 

dimensionalidade, como por problemas de escalonamento e descoberta dos padrões contidos 

nas massas de dados (COSTA; GONÇALVES; ANDRADE NETTO, 2011). 

 Ainda segundo Costa, Gonçalves e Andrade Netto (2011), entre as principais RNAs, 

os mapas neurais representam um dos seus principais modelos, associando aspectos de 

quantização vetorial e propriedade de continuidade de funções. Mapas auto-organizáveis  

(SOM – Self Organized Maps) têm sua aplicação em diversas áreas da ciência e da 

engenharia, como processamento de sinais, reconhecimento de padrões, compressão e 

mineração de dados. Baseando-se no aprendizado competitivo e não supervisionado 

(KOHONEN, 2001), o SOM apresenta importantes propriedades, e.g. ordenação topológica e 
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casamento de densidade, capacidade de aproximar o espaço de entrada, além da simplicidade 

do modelo e a facilidade de implementação do seu algoritmo.  

Os mapas auto organizáveis (SOM) são extensamente utilizados para problemas de 

visualização e classificação não supervisionada (KOHONEN, 2001), entretanto ainda 

demandam vários desenvolvimentos para obtenção de soluções de problemas complexos. 

Costa, Gonçalves e Andrade Netto (2011) escrevem a respeito dos mapas auto organizáveis:  

 
O SOM define um mapeamento de um espaço p-dimensional contínuo para 
um conjunto finito de vetores referência, cada um representado por um 
neurônio da rede, dispostos na forma de um arranjo espacial regular, 
normalmente bi-dimensional. Todos os neurônios  recebem os mesmos p 
sinais de entrada e o objetivo principal do treinamento é reduzir a 
dimensionalidade dos sinais, buscando a melhor preservação possível da 
topologia do espaço de entrada. O algoritmo SOM tenta ao mesmo tempo 
reduzir dimensionalidade (visão do espaço de saída) e efetuar agrupamento 
(quantização vetorial). Em um SOM treinado, espera-se que dados próximos 
no espaço de entrada sejam mapeados no mesmo neurônio ou em neurônios 
vizinhos [...] Uma maneira de efetuar o agrupamento com SOM é rotular os 
neurônios com as classes dos dados mais frequentes. (COSTA; 
GONÇALVES; ANDRADE NETTO, 2011, p. 92). 

 
 Assim, os mapas auto organizáveis (SOM) são um tipo de RNA que possui um 

paradigma de aprendizagem não supervisionado e foi proposto inicialmente pelo engenheiro e 

professor Teuvo Kohonen em 1982. Um mapa auto organizável é representado por um arranjo 

de neurônios desempenhando o papel de diferentes elementos processadores, atuando 

paralelamente sobre sinais que carregam informações. 

 Um mapa auto-organizável define-se pela criação de um mapa topográfico dos sinais 

de entrada, em que as posições espaciais (coordenadas) dos neurônios, na RNA, dão indicação 

das características estatísticas contidas intrinsecamente nos padrões de entrada (BOSA, 2009).  

É uma RNA essencialmente de duas camadas de neurônios que forma um mapeamento 

de um espaço de entrada p-dimensional contínuo para um conjunto finito de neurônios, sendo 

dispostos, normalmente, em uma topologia geralmente bidimensional. (KOHONEN, 2001), 

como visto na Figura 17. 

  Os dados mais semelhantes associam-se automaticamente a nós que estão adjacentes 

na grade, enquanto que os dados menos parecidos estão mais distantes um do outro no mapa. 

Segundo Kohonen (2013), esta distribuição, como um tipo de diagrama de similaridade dos 

dados, torna possível uma visualização das relações topográficas de dados, principalmente 

relacionado a itens de dados de alta-dimensionalidade. 
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Figura 17 - Arquitetura de uma Rede SOM 

 
Fonte: Vallés-Pérez (2015). 

 

 Os mapas de Kohonen são redes neurais artificiais que fazem uso, durante seu 

treinamento, de processos de aprendizagem competitiva. Para um padrão de entrada p de 

dimensão n apresentado à camada competitiva, durante o processo de aprendizagem, no 

instante de tempo t. Na saída da rede os neurônio competem, em uma determinada vizinhança, 

e interagem entre si de maneira a serem ativados ou disparados, porém apenas um neurônio de 

saída é o vencedor da competição.  

Os neurônios mais próximos ao neurônio vencedor determinam novamente a 

vizinhança. De maneira a alcançar um padrão mais próximo ao de entrada, somente o 

neurônio vencedor e sua vizinhança terão ajustados os seus pesos sinápticos, assim, durante a 

aprendizagem da SOM, os neurônios vão passando por um processo de ajuste seletivo de 

acordo com os vários padrões de entrada (HAYKIN, 2004). 

 Encontramos no cérebro de seres humanos e de animais organizações de neurônios 

similares às encontradas nos mapas de Kohonen, principalmente na região do córtex cerebral. 

As áreas do cérebro responsáveis pelos sentidos, por exemplo, fala, audição, são organizadas 

em regiões de neurônios específicas organizadas topologicamente. O desenvolvimento dos 

mapas auto-organizáveis como modelo de RNA, dá-se pela maneira do cérebro humano de 

agrupar, em diferentes regiões do cérebro as informações e sensações, apresentando-se como 

uma técnica de mapeamento organizado de informações em regiões específicas de uma rede 

neural artificial. (GONÇALVES, 2011). 

Por apresentar um treinamento não supervisionado, uma característica importante dos 

mapas auto-organizáveis, a rede procura achar semelhanças, utilizando apenas os padrões de 
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entrada, sem conhecimento prévio algum dos dados. Essa característica do SOM, é importante 

na descoberta da assinatura de determinados sistemas, sejam biológicos, eletromecânicos etc., 

quando há poucas informações sobre aqueles, podendo ser usado para classificar dados, 

desconhecendo a que grupo essas entradas pertencem, o que não acontece com as RNAs de 

algoritmo de aprendizado supervisionado. Os mapas de Kohonem podem ainda ser formados 

a partir de dados não lineares, formando grupos, ou classes, agrupando os inputs semelhantes 

entre si, Figura 18. 

 

 Figura 18 - Representação de Agrupamentos de Dados de uma rede SOM (U-Matrix)  

 
Fonte: Costa, Gonçalves e Andrade Netto (2011, p. 25). 

 
 

2.3.5.1 Treinamento do SOM 

 
 Segundo Haikyn (2004), o treinamento de uma rede SOM através de determinado tipo 

de aprendizado é feito através do ajuste do peso wi associado a cada neurônio, Figura 18. 

 O processo de treinamento ocorre em três etapas: 

 Inicialmente, temos uma etapa de aprendizagem competitiva, quando os neurônios 

competem entre si para tornarem-se ativos (HAYKIN, 2004). A escolha dos parâmetros de 

aprendizagem é normalmente empírica, tomando por base a experiência do usuário e em 

métodos de tentativa e erro. (SILVA, 2004). 
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 Nesta etapa, os neurônios do layer de saída competem entre si a fim de se obter o 

neurônio vencedor, o BMU (Best Matching Unit), identificado como o neurônio mais 

próximo, ao levar-se em consideração a menor distância Euclidiana, apresentando um padrão 

à rede. (KOHONEN, 1982; HAYKIN, 2004). 

 A distância euclidiana entre os vetores de pesos dos neurônios e o padrão é calculada 

em cada padrão apresentado xk(t):  

 

dj(t) = xk(t) - wj(t)    (Equação 21)  

 

onde . é a distância euclidiana. Após o cálculo do conjunto das distâncias dj, a definição 

do neurônio vencedor no processo de competição, associado ao vetor de entrada xk(t), 

representado por c(xk(t)), usando o critério da menor distância (KOHONEN, 1982; HAYKIN, 

2004) é dado por : 

 

c(xk(t)) = arg min xk(t) - wj (t)   Equação 22)  



 A etapa seguinte é denominada cooperação, onde após a determinação do neurônio 

vencedor, toda uma vizinhança de neurônios é excitada, característica exclusiva da rede SOM, 

diferente de uma rede meramente competitiva WTA (Winner Takes it All), onde o vencedor 

leva tudo. (COSTA; GOMES, 2013).  

 A etapa de cooperação é caracterizada por meio de uma função de vizinhança 

topológica em torno do neurônio vencedor, que define o grau de atualização dos pesos 

sinápticos dos neurônios na região, inclusive o neurônio vencedor e seus vizinhos. Uma 

escolha para a vizinhança topológica hi,j que satisfaz aos requisitos da etapa cooperação 

corresponde à função gaussiana (HAIKYN,2004), que pode ser expressa conforme a equação: 

 
hi,j(t) = exp(- d2

i,j 
(n)) n= 0,1,2,3, …     (Equação 23)  

 
 
onde dj;c é a distância entre o neurônio j e o vencedor c, e (n) identifica a largura efetiva da 

vizinhança, que diminui com o tempo, i. e., o parâmetro h identifica o grau de participação 

dos neurônios vizinhos na cooperação e n corresponde ao tempo ou seja, o número de 

interações. 

 A terceira etapa do treinamento consiste na fase adaptativa, onde todos os neurônios 

da região centrada no neurônio vencedor interagem no processo de aprendizagem. Dessa 
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maneira, ocorre o deslocamento dos neurônios vencedores em direção aos padrões, levando 

consigo neurônios de sua vizinhança no espaço de entrada. 

 Na fase adaptativa, os pesos dos neurônios vencedores, em conjunto com os pesos dos 

vizinhos, são ajustados conforme a equação (HAYKIN, 2004): 

 

wj,i(t + 1) = wji(t) + (t) h(t) [xi,k(t) - wij(t)];   (Equação 24)  

 

 A magnitude total da correção dentro da vizinhança de neurônios estimulados é 

controlada por meio da taxa de aprendizagem (n). Devido ao fator de magnificação da RNA, 

evidencia-se um maior povoamento de neurônios em regiões onde há uma maior quantidade 

de padrões, i.e., em regiões mais densas, uma das características do SOM. (COSTA; GOMES, 

2013). As iterações continuam até que não haja uma mudança significativa nos protótipos. 

 Haykin (2004), apresenta, após o treinamento da SOM, as principais características 

desse tipo de rede: o resultado apresenta uma boa aproximação quanto ao espaço de entrada 

original; a ordenação topológica, com a preservação máxima da topologia do espaço original; 

e o casamento de densidade, que reflete, no espaço de entrada original, a distribuição de 

probabilidade dos dados (COSTA; GONÇALVES; ANDRADE NETTO, 2011). 

2.3.5.2 Técnicas de Visualização 

 
 Devido a sua característica de aproximar a densidade de probabilidade dos dados de 

entrada e representá-los em duas dimensões, o Mapa de Kohonen permite uma boa 

visualização dos agrupamentos dos dados.  Há inúmeras técnicas de visualização do mapa, 

podendo-se destacar a Unified Distance Matrix (U-matrix). 

 A U-Matrix é uma matriz que relaciona as distâncias entre os pesos de neurônios 

adjacentes, permitindo a visualização de possíveis agrupamentos, devido aos “vales”, entre 

neurônios similares e “montanhas”, entre neurônios vizinhos, com resultados distintos –, 

representando uma borda entre dois agrupamentos (COSTA; GOMES, 2013), conforme 

ilustrado na Figura 19. 
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Figura 19 - Representação 2D da U-Matrix (esquerda) e representação 3D da U-Matrix (direita) 

 
Fonte: Adaptado de Costa e Andrade Netto (2001, p. 9). 

 

 A U-matrix utiliza a mesma métrica aplicada durante o treinamento, para calcular as 

distâncias entre os pesos sinápticos de neurônios adjacentes. A U-matrix representa uma 

imagem f(x, y), onde as coordenadas de cada pixel (x; y) são derivadas das coordenadas dos 

neurônios na grade do mapa. (COSTA; GOMES, 2013). Assim, a U-matrix permite a 

visualização das interdistâncias entre neurônios adjacentes do SOM na forma de uma 

superfície (ou imagem). Para um mapa com tamanho X × Y neurônios, a U-matrix terá 

tamanho (2X-1) × (2Y-1). 

 Dado um neurônio n no mapa, NN (n) o conjunto de neurônios adjacentes sobre o 

mapa, w(n) o vetor de peso atribuído ao neurônio n, então onde d(.) é a medida de distância 

que utiliza a métrica usada no algoritmo do SOM, que consiste em uma matriz que relaciona 

as distâncias entre os pesos de neurônios vizinhos, possibilitando possíveis visualizações de 

agrupamentos, representando uma borda entre dois agrupamentos. (COSTA; GOMES, 2013). 

 

2.3.5.3 Resumo do SOM (Self Organized Maps) 

 

 Os principais parâmetros para a aplicação do algoritmo dos mapas de Kohonen são 

listados a seguir: 

 

 Um vetor de entrada contínuo, criado de acordo com uma distribuição de 

probabilidades específica; 

 Um mapa auto-organizável com topologia na forma de uma grade de neurônios, 

que determinará um espaço de saída discreto; 
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 Uma função de vizinhança, h(n), variante ao longo do tempo definida em torno de 

um neurônio vencedor, Best Matching Unit (BMU); 

 Uma taxa de aprendizagem que começa com um valor inicial e, depois, diminui 

gradativamente ao longo do tempo, sem, entretanto, chegar a um valor igual a 

zero. 

 Como na fase de aprendizagem, onde existem três etapas bem definidas, competição, 

cooperação e adaptação, para aplicação do algoritmo SOM, também temos três procedimentos 

a seguir, após a sua inicialização, os quais: amostragem, análise da similaridade e atualização. 

 Até que o mapa esteja finalizado, estes três passos se repetem sucessivamente 

(GONÇALVES, 2011). 

 Apresentamos a seguir um resumo do algoritmo SOM: 

 

I. Inicialização: escolhemos valores aleatórios para os vetores de pesos sinápticos 

iniciais. A única restrição é que os valores iniciais dos pesos sinápticos sejam 

diferentes; 

II. Amostragem: escolher uma amostra, um vetor dos dados de entrada. Este vetor 

deve representar o padrão de dados que será apresentado ao mapa; 

III. Análise da similaridade: determinar o neurônio vencedor em determinado instante 

de tempo, usando o menor valor para a distância Euclidiana como critério; 

IV. Atualização: ajustar os pesos sinápticos de todos os neurônios; 

V. Continuação: retomar o segundo passo, até que não se observe mudança 

topológica alguma no mapa auto organizável. 

2.3.6 Visualização e Análise de Agrupamentos Usando Redes Auto Organizáveis e 

Segmentação de Imagens 

 
 Segundo Costa, Gonçalves e Andrade Netto (2011) encontramos na literatura muitos 

métodos para visualização de relações de dados usando SOM, inclusive visualizações de 

múltiplas componentes, projeções e gráficos 2D e 3D de superfície de matrizes de distância 

(KOHONEN, 2001; ULTSCH, 1993; VESANTO; ALHONIEMI, 2000). Pesquisas anteriores 

com mapas auto organizáveis fizeram uso de redes pequenas, com apenas um neurônio por 

agrupamento (CURRY et al., 2001), fazendo  com que o mapa opere de forma semelhante  ao 

k-means, que, utilizando distâncias Euclidianas, promove a descoberta somente de 

agrupamentos de formas hiperesféricas. 
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 A U-matrix possibilita a visualização das interdistâncias entre neurônios vizinhos no 

SOM, em uma imagem ou superfície (ULTSCH, 1993). Um mapa com tamanho X × Y 

neurônios, a U-matrix será de dimensão (2X-1) × (2Y-1), onde n é um neurônio no mapa, 

NN(n) o conjunto de neurônios adjacentes sobre o mapa, w(n) o vetor de peso associado com 

o neurônio n (COSTA et al., 2007), então 

 

   (Equação 25) 

 

onde a medida de distância que utiliza a métrica usada no algoritmo do mapa é representada 

por d(.). A U-matrix é uma imagem dos U-heights sobre o ápice da rede de neurônios do 

SOM. Valores elevados indicam diferenciações entre neurônios e são representados pelas 

bordas de agrupamentos, enquanto que áreas de neurônios semelhantes mostram valores 

relativamente baixos. 

 A utilização de uma representação distribuída dos protótipos (ou vetores referência) 

em questões de agrupamentos (COSTA, 1999) flexibiliza e permite descobrir a estrutura 

intrínseca dos dados, sendo necessária a obtenção de um conjunto de representantes e agrupá-

los (ou rotulá-los, após segmentação), Figura 20, conforme algum critério. Métodos de pós-

processamento do mapa, pós-treinamento, têm sido propostos, permitindo a identificação de 

agrupamentos complexos no mapa (COSTA, 1999; VESANTO; ALHONIEMI, 2000). 

 Costa e Andrade Netto (2001) apresentaram método de segmentação automática de 

SOM, aplicando U-matrix e morfologia matemática. Um fator de relevância do algoritmo é a 

definição dos marcadores que serão usados para mudança da homotopia da imagem, durante a 

aplicação da transformada watershed (DOUGHERTY; LOTUFO, 2003).  

Costa e Andrade Netto (2001) descreveram um método baseado em escala, buscando 

maximizar a relação contígua entre a quantidade de regiões conectadas e o limite a ser 

utilizado na U-matrix. Depois de modificada a imagem homotopica e aplicada a transformada 

watershed, regiões de neurônios são rotuladas conforme os segmentos obtidos na U-matrix. 

Outras aplicações encontraram uso para variações deste algoritmo e.g. na segmentação de 

imagens de satélite (Goncalves et al., 2008), definição do número de modos operacionais da 

base de dados multivariados SPC (ZHANG; ALBIN, 2007) e análise de sinais de 

eletroencelografia (SOMMER; GOLZ, 2001). 

 Costa e Andrade Netto (2003) apresentam técnicas de particionamento de imagens 

utilizando eliminação de arestas inconsistentes no SOM. Silva (2004) obteve sucesso na 
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análise de dados geoespaciais, utilizando o algoritmo proposto por Costa e Andrade Netto 

(2003), incorporando índices de validação. Costa et al. (2007) descreve o uso de métodos de 

agrupamentos hierárquicos com conectividade restrita. Influenciado por Murtagh (1995), a 

técnica, entretanto, utiliza o método de Ligações Simples, em detrimento a métodos de 

centróides, permitindo flexibilidade na geometria dos agrupamentos achados. Gonçalves et al. 

(2008) apresenta aplicações do método hierárquico, incorporando melhorias ao processo. 

 Com a aplicação desses algoritmos no mapa auto organizável, o resultado são áreas 

conectadas de neurônios que identificam no espaço de atributos (entrada) geometrias 

complexas e não paramétricas. A quantidade de segmentos (ou agrupamentos) é inferida por 

regras heurísticas e baseiam-se nos dados, conforme os métodos descritos em Costa e 

Andrade Netto (2001) e Costa et al. (2007). Mapas segmentados permitem classificar novas 

amostras. O método não utiliza informações das classes em momento nenhum do treinamento 

ou análise (definições dos agrupamentos) na Figura 20. 

 
Figura 20 - Representação da U-Matrix segmentada após a transformada “watershed” (esquerda) e 

representação da SOM rotulada depois de segmentação da U-Matrix (direita) 

 
Fonte: Adaptado de Costa e Andrade Netto (2001, p. 10). 

 

2.4 TRIBOLOGIA  

 
 H. Peter Jost utilizou o termo “tribologia” pela primeira vez em um relatório para o 

British Science and Education Department Committee, no ano de 1966. O relatório 

apresentava o termo tribologia como a “ciência e tecnologia de superfícies interativas em 

movimento relativo e dos assuntos e práticas relacionados” (JOST, 1990), ou seja, é o estudo 

de processos que formam ou ocasionam a perda de material devido ao contato dinâmico entre 

duas superfícies em contato. O marco inicial dos estudos de tribologia, segundo Sinatora 
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(2005) é o relatório de Jost, onde ele realiza um estudo sobre os impactos econômicos em 

decorrência do uso dos conhecimentos de tribologia. Em seu estudo Jost (1996) mostra que é 

possível reduzir as perdas por desgaste em 20% através da aplicação dos conceitos de 

tribologia. Também é relevante o cenário ambiental na análise global das perdas por desgaste 

(RADI et al., 2007).  

 Em muitas ocasiões, baixa ou alta fricção pode ser desejável, e.g. em algumas 

utilizações em máquinas, como freios de automóveis e embreagens, se faz necessária alta 

fricção. Entretanto, na maioria dos demais componentes de deslizamento e rolamento, como 

rolamentos e as vedações, o atrito não é desejável. O atrito ocasiona perda de energia e o 

desgaste dos materiais que estão em contato, demandando que o atrito deva ser minimizado. 

 Desta forma, a epistemologia da tribologia apresenta uma importância econômica 

relevante, bem como, a demanda de pesquisas sistemáticas e a evolução na transferência do 

saber teórico neste assunto. Para tanto, o entendimento do atrito e fenômenos de desgaste se 

torna condição sine qua non. 

 A palavra tribologia, tem sua etimologia nos vocábulos gregos Τριβο (Tribo - 

esfregar) e Λογοσ (Logos - estudo). Leonardo da Vinci (1452 – 1519), considerado o pai da 

tribologia moderna, posteriormente à renascença, deu contribuições relevantes para a 

compreensão dos fenômenos de atrito e desgaste. Tal qual em outras áreas do conhecimento, 

da Vinci prenunciou, séculos antes, descobertas que não foram aproveitadas em seu tempo. 

Em suas pesquisas ele mensurou forças de atrito em planos horizontais e inclinados, mostrou 

que são dependentes da força normal ao deslizamento dos corpos e independentes da 

superfície de contato aparente (Figura 21) Propôs uma diferenciação entre atrito de 

escorregamento e de rolamento e definiu o coeficiente de atrito como sendo proporcional à 

força normal (GAHR, 1987).   
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Figura 21 - Tribômeros desenvolvidos por Leonardo da Vinci 

 
Fonte: Radi et al. (2007). 

  

 Da Vinci ainda foi responsável por vários outros estudos relevantes como a 

importância dos lubrificantes para minimizar a força de atrito; levar em consideração o efeito 

da rugosidade no deslizamento e mostrar que a interposição de esferas (ou elementos que 

podem rolar, como pedras e galhos) entre corpos diminui a resistência ao movimento. 

 Dentre os principais cientistas, pioneiros da tribologia, que foram de grande 

importância para o desenvolvimento dessa podemos destacar: Guillaume Amontons (1663-

1705), John Theophilius Desanguliers (1683- 1744), Leonard Euler (1707-1783), Charles-

Augustin Coulomb (1736 – 1806) e Charles Hatchett (1760-1820), Osborne Reynolds (1842-

1919), Heirich Rudolph Hertz (1869 – 1851), George Vogelpohl (1900-1975), Frank Philip 

Boluden (1903-1968). (RADI et al. 2007). Dowson publicou, em 1979, uma obra intitulada 

“History of tribology” onde mostra as principais contribuições desses renomados 

pesquisadores (RADI et al., 2007). 

2.4.1 Princípios Básicos da Tribologia 

 

 Segundo Kato e Adachi (2001), um dos princípios básicos da tribologia é o desgaste. 

Leonardo da Vinci contribuiu com relevantes descobertas sobre o comportamento de desgaste 

de materiais. Demonstrou Da Vinci que o desgaste aumenta devido à carga aplicada à 

superfície e, a direção de desgaste, não é obrigatoriamente a direção vertical, porém segue a 

direção do principal vetor da carga.  
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Souza (2011) afirma que pesquisas científicas iniciadas na Alemanha em meados de 

1930 procuravam demonstrar que o desgaste de metal a seco era caracterizado por ser um 

processo de deformação e um processo de separação, subsequente, de partes do material 

deformado. Tradicionalmente são apresentados quatro tipos de desgaste que estão 

representados na Figura 22. 

 

Figura 22 - Principais Modos de Desgaste 

 
Fonte: Radi et al. (2007). 

 

 Conforme Matamoros (2004) a American Society for Testing and Materials (ASTM, 

1993) define o desgaste como sendo um dano causado a uma superfície sólida, normalmente 

envolve perda de massa do material, causada pelo movimento relativo entre as superfícies em 

contato. Partindo desse pressuposto, o desgaste ficaria aparentemente restrito a deslizamento e 

a abrasão, entretanto, diversos outros mecanismos de desgaste são conhecidos na literatura, 

e.g., o desgaste oxidativo. As principais razões para o estudo dos fenômenos de desgaste 

podem ser (MATAMOROS, 2004): 

I. Aprimorar o conhecimento do comportamento ao desgaste de determinado grupo 

de materiais; 

II. Promover a otimização ou a seleção de materiais para certa aplicação; 

III. Compreender os efeitos de determinadas variáveis em um processo de desgaste 

específico e; 

IV. Contribuir no desenvolvimento de modelos, preditivos e descritivos, para o 

desgaste de um determinado tribossistema. 
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 Um tribossistema pode ser caracterizado pelas condições iniciais ou de entrada do 

sistema. Entradas, como vibrações, tipo de material, aquecimento e atmosfera, podem gerar 

fragmentos de desgaste, aquecimento, vibração e ruído (MIELCZARSKI, 2015). 

 Geralmente um sistema tribológico é formado de quatro elementos, o corpo, o contra 

corpo, o elemento interfacial e o ambiente.  O contra corpo pode ser representado por um 

sólido, um líquido, um gás ou uma mistura destes componentes.  

Agindo como elementos interfaciais têm os lubrificantes e a poeira nos estados 

sólidos, líquidos, gasosos ou uma combinação deles. Em situações especiais, o elemento 

interfacial pode não estar presente. A Figura 23 apresenta, de maneira simplificada, o 

tribossistema geral, de acordo com Matamoros (2016). 

 

Figura 23 - Elementos de um Sistema Tribológico 

 
Fonte: Matamoros (2016, p. 12). 

 

À perda progressiva de material da superfície de um corpo sólido, devido à remoção 

ou modificação do material causada pela ação mecânica, ou seja, do contato e movimento 

relativo entre um sólido, líquido ou gás contra uma superfície podemos definir como desgaste 

(MIELCZARSKI, 2015). 

 Matamoros (2004) afirma que o desgaste é uma propriedade sistêmica do material, i.e., 

não se pode dizer sem uma prévia descrição das condições de desgaste a que este fora 

submetido que o comportamento ao desgaste de um dado material é bom ou ruim. Segundo 

Czichos e Dowson (1978), quando consideramos a resistência ao desgaste, esta se torna mais 

significativa na seleção de materiais, compósitos, em uma determinada aplicação, pois a 
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resistência ao desgaste de certo grupo de materiais pode ser diferente, quando mudamos as 

condições nas quais aqueles são submetidos. 

 Conforme Dowson (1979), as pesquisas na área do desgaste foram estimuladas pelo 

desenvolvimento de ligas e metais, voltado a dar maior suporte ao desenvolvimento de 

tratamentos térmicos e camadas de cobertura. Um dos mais relevantes incentivadores das 

pesquisas foi a necessidade de controlar o atrito e o desgaste na indústria de grãos, marítima e 

aeroespacial, sendo a grande maioria delas realizadas nas décadas de 40 e 50 do século 

passado, realizadas por engenheiros mecânicos e metalurgistas, com o objetivo de coletar 

dados para a manufatura de motores, freios, rolamentos e outros mecanismos com 

multicorpos.  

O avanço da exploração espacial, nas décadas de 50 e 60, conduziu ao estudo do 

desgaste por adesão sob vácuo, e na década de 70, ao estudo do desgaste para desenvolver 

novos materiais e ligas. Mais recentemente, nos anos 80 e 90, os instrumentos para tratamento 

de imagem, aliados às técnicas computacionais, alavancaram o estudo microscópico do 

desgaste. 

 Os conceitos dos Microscópios Eletrônicos de Varredura (MEV) eram conhecidos 

desde 1940, entretanto o equipamento não estava disponível comercialmente até 1963, 

conforme Dowson (1979). O surgimento do MEV traz um relevante avanço nas pesquisas 

sobre os materiais de engenharia, fazendo deste equipamento uma ferramenta indispensável, 

tanto devido à sua alta capacidade de aumento e de resolução quanto aos muitos recursos 

disponíveis, como: profundidade de campo e a Espectroscopia de Dispersão de Energia 

(EDX) formam informações fundamentais na caracterização e definição da microestrutura do 

material. Cientistas, como, Tsuya, Sato e Akaoka (1979), passaram a estudar o desgaste com 

MEV, com detectores de raios-X e outros métodos de análise química superficial, para 

contribuir no entendimento da gama de fenômenos triboquímicos que ocorrem no desgaste de 

metais (MATAMOROS, 2004). 

 A literatura comprova que as várias pesquisas científicas mencionadas contribuíram 

para a compreensão dos processos tribológicos e ampliaram os horizontes das pesquisas nesta 

área, e.g. estudo das micromáquinas, do micro contato e do sinergismo corrosão-desgaste, 

como outras combinações de processos. 

 

2.4.2 Principais Mecanismos de Desgaste 
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 Segundo Peterson (1980) com relação à literatura sobre os diversos mecanismos de 

desgaste, tem-se conhecimento de muitos dados com os que diversos processos de desgaste 

podem ser largamente explicados. Porém, a integração de tais mecanismos de desgaste em um 

só agrupamento de dados, com o objetivo de prever o comportamento dos muitos sistemas de 

desgaste ainda se constitui em um grande desafio. 

 O desgaste por adesão e crescimento de junção do contato, entre asperezas, foi 

verificado e usado para explicar diversos fenômenos de desgaste por deslizamento segundo 

Archard (1953). Este mecanismo foi usado primeiramente para prever as condições severas de 

desgaste (MATAMOROS, 2004). 

 A abrasão é outro tipo de desgaste comum, devido à presença de asperezas ou debris, 

de modo que, em contato deslizante, uma aspereza dura remove material da superfície menos 

dura, formando as partículas de desgaste ou debris, caso em que o mecanismo de desgaste é 

resultante do limite da resistência do material menos duro, o qual foi excedido pela tensão de 

contato das asperezas. 

 Conforme Matamoros (2004) a temperatura das asperezas também tem papel relevante 

nos modos de desgaste. Diversos fenômenos, entre eles, geração de filme de óxido, mudanças 

de fase e amolecimento do material, estão intimamente relacionados com a temperatura das 

áreas de contato alcançadas durante o desgaste por deslizamento.  

Segundo Lim e Ashby (1987), diversas manifestações de desgaste são plausíveis de 

serem previstas através da temperatura do contato no desgaste por deslizamento e 

correlacionaram resultados de vários estudos; mostraram que um mapa de desgaste (Figura 

24) poderia ser construído, utilizando como parâmetro principal a temperatura de contato 

entre as asperezas. 
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Figura 24 - Mapa de Temperatura 

 
Fonte: Matamoros (2004, p. 11). 

 

 Geralmente são identificados quatro modos principais de desgaste, seguindo uma 

classificação muito utilizada na literatura: 

2.4.2.1. Desgaste Adesivo 

 

 As superfícies dos materiais são formadas de asperezas e irregularidades, por isso não 

se apresentam perfeitamente lisas. Quando em contato, podem gerar tensões muito altas 

nessas regiões, devido à ocorrência do contato apenas em alguns pontos, com possibilidade do 

surgimento de deformações elástica ou plástica, resultando na união do material 

(MIELCZARSKI, 2015). 

 As partes unidas por adesão podem separar-se, devido ao movimento das superfícies, 

causada pela falha do material de menor resistência em decorrência da geração de trincas 

oriundas da deformação plástica, ocorrendo transferência de uma parte do material que 

permanece aderida a outro elemento de maior resistência. 

 Normalmente as partículas de transferência apresentam maior dureza em relação ao 

material do substrato, causado pelo endurecimento severo, podendo criar ranhuras na 

superfície, geralmente identificada no modo de desgaste adesivo. Como na Figura 25 

(GWIDON et al., 2007). 
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Figura 25 - Mecanismo de formação das ranhuras sobre superfícies desgastadas por filmes de 
partículas transferidas 

 
Fonte: Adaptado de Gwidon et al. (2007). 

 

 A atuação conjunta de movimento de deslizamento e adesão causa deformação 

plástica das asperezas, como na Figura 26. Observa-se a criação de trincas, ou ainda, a extensa 

deformação plástica, acentuando-se mais nos metais dúcteis. 

 
Figura 26 - Modelo representativo do desgaste por adesão 

 
Fonte: Adaptado de Gwidon et al. (2007). 

 

 Por conseguinte, há a possibilidade do material desprender-se como uma partícula 

livre, ou de terceiro corpo, podendo evoluir para o modo de desgaste abrasivo. Logo, a 

utilização do termo desgaste adesivo para determinados casos é limitada, podendo-se 

acomodar melhor  o termo desgaste metal-metal (BOTH, 2011; GWIDON et al., 2007). 
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2.4.2.2 Desgaste Abrasivo 

 

 Outro modo de desgaste é o abrasivo, por ação de asperezas ou debris (ARCHARD, 

1953), tal que, sob contato deslizante, uma aspereza dura arranca o material da superfície mais 

mole, gerando as partículas de desgaste, debris. Neste mecanismo, o desgaste é resultado do 

limite de resistência do material mais mole, um material com dureza maior ocasiona a retirada 

progressiva de material da superfície de outro menos duro (MATAMOROS, 2004). 

 Sobre os debris, Mielczarski (2015) relata: 

 

Também chamados de debris, essas partículas de terceiro corpo são geralmente 
formadas entre os corpos em contato e podem ser oriundas do desgaste de um ou 
ambos os materiais em contato. Suas propriedades físicas apresentam influência no 
modo de como essas partículas podem atuar no comportamento tribológico, podem 
agir como abrasivo e acelerar o desgaste ou como um sólido lubrificante, 
diminuindo atrito e desgaste. As condições eletroquímicas dos testes de 
tribocorrosão têm significativa importância na taxa de formação e propriedades dos 
debris. Enquanto as partículas se mantêm em contato, experimentam quebra, 
corrosão, transferência e finalmente são ejetadas do contato quando atingem um 
tamanho crítico (MANHABOSCO, 2009 apud MIELCZARSKI, 2015, p. 28). 

 Os fragmentos presos entre as duas áreas deslizantes produzem um efeito de 

riscamento sobre elas. Suportando parcialmente a carga aplicada, procuram penetrar nas 

superfícies, provocando pontos concentradores de tensão. No caso de revestimento, pode 

haver a nucleação de trincas (BOTH, 2011). 

 A abrasão que sofrem as superfícies de contato é função de suas características, dentre 

elas: presença de abrasivos entre as superfícies; dureza; rugosidade; velocidade de contato; 

condições ambientais; pressão exercida (MIELCZARSKI, 2015).  A literatura apresenta dois 

modos de desgaste abrasivo (BOTH, 2011):  

 

 Desgaste abrasivo a dois corpos; 

 Desgaste abrasivo a três corpos. 

Ainda segundo Mielczarski (2015) o modo de desgaste abrasivo a dois corpos tem 

como característica a ação de uma lixa sobre uma superfície. Semelhante a uma ferramenta de 

corte, asperezas duras passam sobre a superfície. No modo de desgaste abrasivo a três corpos, 

os grãos deslizam livremente e rolam livremente sobre a superfície, neste caso, aqueles não 

são mantidos rígidos. As Figura 27 e Figura 28 mostram esquemas desses dois modos de 

desgaste abrasivo. 
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Figura 27 - Modo de desgaste abrasivo a dois corpos 

 
Fonte: Adaptado de Gwidon et al. (2007). 

 

Figura 28 - Modo de desgaste abrasivo a três corpos 

 
Fonte: Adaptado de Gwidon et al. (2007). 

2.4.2.3 Desgaste Erosivo 

 
 O choque de fragmentos sólidos ou de líquidos contra uma superfície qualquer pode 

causar um modo de desgaste conhecido como erosivo. Pode ser encontrado em uma grande 

diversidade de máquinas e equipamentos, e.g. avarias causadas por gases em turbinas de 

aviões, quando atravessam nuvens de poeira.  

Assim como em outros modos de desgaste, a resistência ao desgaste não é garantida 

pela resistência mecânica e pesquisas acerca das características dos materiais são necessárias 

para minimizar ou evitar o desgaste. 
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2.4.2.4 Desgaste Fadiga 

 
 Modo de desgaste em que se verifica a formação de trincas, lascamento de material e 

geração de fragmentos (MANHABOSCO, 2009), incide em um material exposto a esforços 

cíclicos na superfície do sólido, apresentando um nível de tensões inferior ao limite de 

escoamento do material.  Tais cargas resultam por sua vez de rolamentos, impacto de sólidos 

ou líquidos na superfície; escorregamento de contato. É ocasionado pelo alto número de 

repetições do movimento. 

2.4.2.5 Tribocorrosão 

 
 A tribocorrosão é um modo de desgaste definido pela degradação ou transformação de 

material proveniente da ação simultânea de corrosão e desgaste. Podemos verificar que em 

muitos tribosistemas, os materiais em contato encontram-se expostos a um meio corrosivo 

submetidos a solicitações mecânicas e químicas ou eletroquímicas simultaneamente 

(MANHABOSCO, 2009). 

 Ao observarmos ao mesmo tempo a ação da corrosão e do desgaste, os fenômenos 

ocorrem de maneira sinérgica, tendo como resultado uma degradação acelerada e relevante 

dos materiais sob contato, assim, não é suficiente o conhecimento em resistência ao desgaste 

para prever a velocidade de degradação do contato tribológico sem a consideração do meio 

corrosivo, uma vez que os modos de degradação mecânica e química ou eletroquímica são 

interdependentes (MIELCZARSKI, 2015). 

 Devido a sua comprovada relevância na literatura, pesquisadores em eletroquímica e 

tribologia têm estudado o mecanismo de tribocorrosão, utilizando enfoques diferentes. A 

pesquisa da cinética de repassivação de superfícies metálicas ativadas através do risco tem 

sido evidenciada na área de corrosão e eletroquímica. Já os efeitos da oxidação superficial no 

processo de desgaste mecânico tem atraído o interesse dos tribologistas (SANTOS, 2006). 

 Segundo Methew et al. (2009), verificamos  que um sistema em tribocorrosão pode ser 

afetado por quatro tipos de parâmetros principais que são fortemente interdependentes: 

 

I. Solicitações mecânicas; 

II. Condições eletroquímicas na superfície do metal em desgaste; 

III. Propriedades da solução em contato; 

IV. Materiais em contato e suas propriedades de superfície. 
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2.4.3 Resumo dos Fenômenos de Desgaste 

 

 Os fenômenos de desgaste podem ser gerados por diversos mecanismos, sendo 

definidos pela consideração de mudanças complexas na superfície, em decorrência de 

movimento. Na maioria dos casos, o desgaste se dá através de mais de um modo, logo, é de 

suma importância a compreensão de cada mecanismo de desgaste em cada modo. A Figura 29 

mostra um breve resumo destes mecanismos (KATO; ADACHI, 2001). 

 

Figura 29 - Diagrama dos processos de desgaste em função do elemento interfacial e do tipo de 
movimento das interfaces 

 
Fonte: Radi (2007). 

 

2.5 COMPRESSORES DE AR  

 
 Neste capítulo, retratamos, de forma suscinta, o princípio de funcionamento de 

compressores de ar. As grandes variações da pressão no cilindro representam uma das 

principais fontes de vibrações transmitidas para a carcaça. A pulsação do muffler (filtro 

acústico) de sucção representa uma fonte de excitação do campo sonoro formado na cavidade, 

que excita também vibração na carcaça. Este é, também, um mecanismo importante de 

geração de ruído do compressor. Sendo assim, um sistema de monitoração de falhas, 

tribológicas, utilizando mapas auto-organizáveis e segmentação de imagens, pode basear-se 

na análise dos sinais de pressão acústica e vibrações para detecção e classificação de modos 

de falhas em tempo real. 
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2.5.1 Breve histórico dos compressores de ar comprimido e sua importância para a vida 

moderna 

 

 A demanda por uma fonte de ar extra para determinadas aplicações é antiga. No século 

4.500 a. C. o fole manual já era conhecido, utilizado na fundição de metais. Por volta de 1.500 

a. C. houve um primeiro incremento tecnológico, através da  introdução do fole acionado por 

pedais.  

 Com o desenvolvimento de tecnologia para a usinagem mais precisa do interior de 

tubos em ferro fundido, utilizado na fabricação de canhões, foram criadas as condições para o 

desenvolvimento de compressores com um só pistão. O primeiro registro histórico da 

utilização de um compressor a pistão ocorre em 1776 em uma fábrica da Inglaterra. Tal 

compressor foi concebido para gerar a estupenda pressão, para a época, de 1bar. As válvulas e 

vedações eram de madeira e couro e não possibilitavam pressões mais elevadas que esta.  

 Compressores recíprocos tiveram uma larga aplicação na construção de túneis, 

apresentando entre 16 e 50rpm, em meados de 1850. Em 1878 foi registrada a primeira 

patente para compressores por parafuso, entretanto não tiveram aplicação prática dada à 

dificuldade de sua produção.  

 Nos anos 1950 aparecem os primeiros compressores por parafusos produzidos em 

escala industrial, entretanto ainda tinham uma eficiência menor que compressores recíprocos, 

devido ao perfil simétrico dos parafusos. Na década seguinte, surgiram os primeiros 

compressores a parafuso com perfil assimétrico, demonstrando eficiência semelhante aos 

compressores recíprocos.  

 De uma maneira geral, os compressores de ar tem uma importância fundamental para 

diversos processos, quer sejam na indústria, nos hospitais, nos meios de transporte etc.. 

Depois da energia elétrica, o ar comprimido é a forma de energia mais consumida na indústria 

de transformação. É também a forma de energia mais onerosa e, paradoxalmente, 

negligenciada, e muitas vezes são utilizadas para limpeza de máquinas e limpeza de uniforme 

de operários. 

 Os processos industriais de fabricação atualmente trazem a necessidade de geração do 

ar comprimido, fazendo da aplicação de compressores imprescindível para o funcionamento 

destas máquinas. Para utilização racional dessa matéria prima, o ar comprimido, faz-se 

necessário ter conhecimentos mínimos dos princípios básicos da física e de suas propriedades 

aplicadas à pneumática (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2009).  
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 Sua utilização vai desde a força motriz que impulsiona máquinas e equipamentos, e. g. 

posicionamento de atuadores pneumáticos para válvulas reguladoras de pressão de vapor, 

movimento de mordentes aquecidos para fechamentos de diversos tipos de embalagens, 

aplicações hospitalares para pressurização de cilindros de oxigênio, aplicações na indústria 

têxtil, no setor de serigrafia, como ferramenta auxiliar na pintura de edificações, máquinas e 

equipamentos, equipamentos de exploração submarina, entre outros. 

2.5.2 Tipos de Compressores 

 

 Conforme as necessidades fabris em relação à pressão de trabalho e ao volume, 

compressores de diferentes tipos de construção podem ser empregados (Figura 30). No nosso 

experimento, utilizamos um compressor de êmbolo alternativo de um estágio, cujo princípio é 

a redução do volume, e seu funcionamento consiste na aspiração do ar atmosférico e posterior 

redução do volume na câmera de compressão, descarregando este ar para o tanque. 

 
Figura 30 - Tipos Construtivos de Compressores 

 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2009). 

 

 Segundo Aguiar et al. (2007), os compressores dividem-se em volumétricos e 

dinâmicos, de acordo com seu princípio de funcionamento, e apresentam ciclos de trabalhos 

que variam com o tipo de máquina. De acordo com Rollins (1989), os chamados 

compressores volumétricos atingem altas pressões (faixa entre 6,9 e 6900 bar) e baixas e 

médias vazões (até 283 m³/min), enquanto os compressores dinâmicos operam em baixas e 

médias pressões (máximo de 690 bar) e grandes vazões (ordem de 28300 m³/min).  
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A Figura 31 mostra uma tabela para auxiliar na escolha de um determinado 

compressor segundo seu tipo construtivo, vazão e pressão de trabalho. 

 
Figura 31 - Diagrama de Seleção de Compressores 

 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2009). 

 

2.5.2.1 Compresor de ar comprimido alternativo de êmbolo 

 
 Atualmente, o compressor de êmbolo alternativo (Figura 32) é o mais usado. Ele é 

recomendado não só para compressão a pressões baixas e médias, como para altas pressões. O 

range de pressão varia de um bar até milhares de bar. 

 

Figura 32 - Compressor de Êmbolo Um Estágio (esquerda) e Dois Estágios (direita) 

 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria (2009). 

 
 Devemos especificar compressores de vários estágios, quando a compressão a 

pressões mais elevadas é necessária. O ar aspirado é comprimido pelo primeiro êmbolo, 

refrigerado intermediariamente e novamente comprimido pelo próximo pistão. Na 
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compressão a altas pressões é necessária uma refrigeração intermediária, pois esse processo 

gera alto aquecimento. Os compressores de êmbolo, assim como outros tipos de 

compressores, são fabricados em execuções a água ou a ar (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DA INDÚSTRIA, 2009).  

 

2.6 TRANSDUTORES (STRAIN GAUGES E TRANSDUTORES DE PRESSÃO SONORA – MICROFONES) 

 
 Segundo Patsko (2006), literalmente, definimos o vocábulo sensor como “aquilo que 

sente”. O sensor é conhecido, na eletrônica, como qualquer componente ou circuito eletrônico 

que viabilize a análise de uma condição específica do ambiente, podendo ser de diversas 

naturezas como temperatura ou luminosidade; a rotação de um motor ou a distância de um 

automóvel a um obstáculo próximo ou ainda eventos distantes do nosso dia a dia, como a 

detecção de partículas subatômicas e radiações cósmicas.  

 Os sensores podem ser classificados como uma espécie de transdutor. Os transdutores 

são elementos que transformam um tipo de energia em outro. Um motor pode ser considerado 

um tipo de transdutor, uma vez que converte energia química ou elétrica em energia 

mecânica. Um alto-falante também é um transdutor, uma vez que transforma energia elétrica 

em som. Entretanto, os sensores podem ser definidos como transdutores específicos, que 

transformam algum tipo de energia (luz, calor, movimento) em energia elétrica, usada para a 

leitura de alguma condição ou característica de um determinado sistema (PATSKO, 2006). 

 A aplicação dos sensores no cotidiano das pessoas e o desenvolvimento destes 

trouxeram muitas vantagens ou comodidades para a vida moderna. Trouxe economia para as 

pessoas e diminuição da emissão de poluentes ao aumentar a eficiência no funcionamento de 

um motor ou de uma linha de produção. Para os pesquisadores e cientistas, a possibilidade de 

realizar um experimento com maior precisão e em menor tempo, indo há questões simplórias, 

mas não menos interessantes como o fato de poder estacionar o carro sem o risco de uma 

batida, ou de ter a segurança de minimizar o risco de roubos em nossas casas, através de 

sistemas de monitoração de presença e movimento, tais são as vantagens oferecidas pelo uso 

de sensores. 

2.6.1 Strain Gauge (Extensômetro) 

 

 Um strain gauge é um componente resistivo que produz uma mudança na sua 

resistência elétrica devido a uma deformação mecânica (strain). Tais dispositivos apresentam 
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pequenas variações de sinal e geralmente são utilizados como parte integrante de uma ponte 

de Wheatstone (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

 Os strain gauges devem sofrer apenas deformações elásticas, para não comprometer o 

sensor. Neste caso, a tensão mecânica sobre os materiais, gera uma deformação deste 

material, a qual é proporcional à força aplicada e ao módulo de Young. Esta é a lei de Hook 

aplicada aos materiais. 

    (Equação 26) 

Onde σ é a tensão mecânica, F a força, A é área, E é o módulo de Young e ε é a 

deformação (strain). 

 Desta Maneira, strain gauges são normalmente especificados conforme sua  

deformação máxima (ε) que é um valor adimensional. Geralmente a ordem dos valores desta 

deformação são de με (micro strains) corresponendo a 10-6 m/m de deformação. Podemos 

imaginar os strain gauges como fios de diâmetro muito reduzido e que, quando submetidos a 

uma força, deformam-se, modificando seu comprimento e área de seção transversal (Figura 

33). Uma variação de impedância reflete esta variação dimensional (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

Figura 33 - Deformações Sofridas pelos Strain Gauges 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). 

 
 

 Logo, a variação na resistência do componente é devida a:  

I. Mudança relativa do comprimento;  

II. Mudança relativa na secção transversal;  

III. Mudança relativa na resistividade. 
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 Em elementos de secção transversal circular, a variação relativa da área relaciona-se 

com a variação do diâmetro.  

 Entretanto a variação relativa de diâmetro relaciona-se com a variação relativa de 

comprimento pela razão de Poisson (υ). Geralmente 0<υ<0,5; mas, para que o volume 

permaneça constante faz-se necessário que υ=0,5, e.g. borracha e fluidos incompressíveis. A 

grande maioria dos materiais sofre deformação, devido à ação de uma força, alterando volume 

inicial deste. 

 A medição do extensômetro (strain gauge) realiza-se em duas direções. A principal, e 

melhor escolha, porque apresenta a maior sensibilidade, em detrimento a direção secundária 

que é obtida pelo coeficiente de Poisson (υ), Figura 34 (CARER, 2010). 

 

Figura 34 - Desenho Esquemático de um Strain Gauge 

 
Fonte: Carer (2010, p. 4). 

 
 
 Chamamos de piezo resistividade a alteração de resistividade causada por um estresse 

mecânico. Esse fenômeno acontece em função da variação na amplitude das vibrações na rede 

metálica. A distensão no material reduz a mobilidade dos elétrons e, assim, eleva a 

resistividade dos materiais. Bridgman (1952) mostrou que, em metais, a variação relativa do 

volume é proporcional a variação relativa da resistividade. Desta maneira, a constante C de 

proporcionalidade de Bridgman, para as ligas mais usadas em strain gauges varia entre 1,13 e 

1,15. 

 Muitos materiais são usados na produçaõ de strain gauges, obtendo-se com isso, 

diferentes fatores de gauge e faixas de operação. Materiais isotrópicos possuem me≈2 (Eq. 



76 

 

??), já materiais isoelásticos me≈3,2; e o elemento platina me≈6. A tabela 3 mostra a 

sensibilidade para strain gauges de diferentes materiais. 

 

	 ∆ /

∆ /
           (Equação 27) 

 
Tabela 1 - Principais Materiais de Construção dos Strain Gauges 

Material Sensibilidade 
Platinum (Pt 100%)  6,1 
Platinum-Iridium (Pt 95%, Ir 5%) 5,1 
Platinum-Tungsten (Pt 92%, W 8%) 4,0 
Isoelastic (Fe 55.5%, Ni 36% Cr 8%, Mn 0.5%)  3,6 
Constantan / Advance / Copel (Ni 45%, Cu 55%)  2,1 
Nichrome V (Ni 80%, Cr 20%)  2,1 
Karma (Ni 74%, Cr 20%, Al 3%, Fe 3%)  2,0 
Armour D (Fe 70%, Cr 20%, Al 10%)  2,0 
Monel (Ni 67%, Cu 33%) 1,9 
Manganin (Cu 84%, Mn 12%, Ni 4%) 0,47 
Nickel (Ni 100%) 12,1 

Fonte: autoria própria (2016). 
 

 Podemos ver na Tabela 1 que as alterações de resistência ∆ / 	 são muito pequenas. 

Geralmente, consegue-se na saída de um strain gauge, apenas alguns poucos milivolts. Dado 

que um strain gauge de fio possui, me entre 2 e 6, dizemos que um strain gauge de silício tem 

uma sensibilidade muito maior. 

 Podemos caracterizar dois tipos de strain gauges de acordo com suas características 

mecânicas: 

I. Limitados  

II. Não limitados.  

 Os strain gages do tipo “limitados” são montados em estruturas mecânicas de maneira 

tal a não exceder um valor máximo de deformação, para prevenir danos ao transdutor. São os 

tipos mais encontrados comercialmente, de fácil manipulação. Os strain gauges não 

limitados, geralmente, apresentam maior linearidade que os limitados, entretanto, por suas 

dimensões, só tem aplicação na indústria; são condutores com dimensões capilares de difícil 

manipulação manual. Os strain gauges limitados são também condutores de dimensões 

reduzidas (espessuras da ordem de 4 μm), entretanto são colocados sobre uma superfície que, 

mesmo de alta sensibilidade, permite a manipulação manual. 
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A Figura 35 mostra a montagem de um strain gauge limitado sobre uma superfície 

plana. Adesivos especiais são usados para fixar os transdutores, pois é condição sine qua non 

que não haja deformações diferentes entre o strain gauge e a base. Tais adesivos podem ser 

encontrados no mesmo local em que são adquiridos os transdutores (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

Figura 35 - Esquema de Aplicação de Strain Gauge Limitado em uma Base Metálica 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). 

 

2.6.2 Transdutores de Pressão Sonora 

 

 Os transdutores piezoelétricos, quando excitados mecanicamente, e. g. fala excitando o 

diafragma de um microfone, geram na sua saída um sinal elétrico. Os transdutores 

piezoelétricos tem a característica da reciprocidade, i. e., se sujeitos a determinada corrente 

elétrica por seus terminais, produzem uma vibração mecânica, proporcional a intensidade 

dessa corrente, como exemplo temos os auto falantes dos sistemas de som domésticos.  Dada 

a essa característica da reciprocidade, esses transdutores podem ser utilizados como 

microfones, acelerômetros, sensores de pressão, sensores ultrassônicos e outros. 

 A turmalina e o quartzo foram os primeiros materiais piezoelétricos a serem 

estudados. A piezoeletricidade é um processo de conversão de energia mecânica em energia 
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elétrica, e vice-versa; é um fenômeno onde ocorre o surgimento de cargas elétricas na 

superfície de um material se lhe é aplicada uma determinada tensão mecânica capaz de 

deformá-lo, ou a se ocorre mudança da forma do material quando lhe é submetida uma 

determinada tensão elétrica a algumas de suas superfícies (Figura 36) (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

Figura 36 - Estrutura cristalina de um sensor piezoelétrico e seu comportamento quando deformado 
em duas direções 

 
Fonte: Universidade Federal do Rio de Janeiro (2013). 

 
 

 É comum o uso de amplificadores associados a transdutores piezoelétricos, devido a 

impedância do sensor geralmente ser muito alta (baixo valor de capacitância e elevada 

resistência de perdas). Esse tipo de transdutor é muito sensível, podendo atingir uma 

sensibilidade até mil vezes maior que a dos strain gauges, e devido a sua boa resposta em 

frequências elevadas podem ser fabricados de maneira a responder a estímulos em direções 

específicas, qualificando-os para usos em medidas de vibração, força e pressão. Ainda 

apresentam outras vantagens tais como baixo custo e dimensões reduzidas. 

 O microfone é um transdutor eletroacústico que transforma, por meio do movimento 

de uma membrana, proporcional às ondas sonoras recebidas, energia acústica em energia 

elétrica. Sua invenção atribui-se a David Hughes, físico inglês, que viveu no final do século 

XIX, e modificou o elemento usado por Bell em seu telefone para capturar a voz humana, 

pois gerava um sinal muito fraco, e o chamou de microfone. Era um microfone piezoresistivo, 

de carvão e apresentava uma amplificação bem mais potente que a do dispositivo de Bell 

(SPADA, 2016). 
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 Microfones, de maneira genérica, são transdutores que convertem pressão sonora em 

sinais elétricos. A definição dos tipos de transdutores é dada pelos princípios de operação e dos 

vários tipos de tecnologia aplicados em sua fabricação:  

 

 Piezoresistivo (carbono); 

 Piezoelétrico (cerâmica ou cristal); 

 Eletromagnético (imã móvel); 

 Eletrodinâmico (dinâmicos bobina móvel – princípio eletromagnético); 

 Eletrostático (condensador ou eletreto). 

 O processo de excitação por pressão sonora de um microfone, transformando esse 

impulso mecânico em energia elétrica é determinado pelo princípio do transdutor. Os 

microfones dinâmicos operam conforme uma das leis de Faraday, já microfones 

condensadores processam o impulso mecânico, conforme o princípio eletrostático. 

No primeiro caso (microfones dinâmicos) o sinal elétrico é gerado por indução da corrente 

elétrica em uma bobina. Já nos microfones condensadores é utilizado um campo eletroestático 

num dielétrico de capacitor (OLIVEIRA, 2010; SPADA, 2016). A Figura 37 mostra 

esquematicamente alguns princípios de operação dos microfones. 

 

Figura 37 - Princípios de Funcionamento dos Microfones 

 
Fonte: Adaptado de Spada (2016). 
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2.6.2.1 Microfones Dinâmicos 

 
 Os microfones dinâmicos são os mais encontrados comercialmente, baseiam-se numa 

membrana (diafragma) interligada mecanicamente a uma bobina, envolvendo um campo 

magnético (Figura 38), gerado por uma estrutura de imã permanente. Seus componentes são 

de fácil fabricação, bastante resistentes e apresentam boa qualidade, além de uma variedade 

de características eletroacústicas (Figura 39) (SPADA, 2016; OLIVEIRA 2010). 

 
Figura 38 - Corte de uma Cápsula de Microfone Dinâmico 

 
Fonte: Oliveira (2010). 

  

Figura 39 - Principais Componentes de um Microfone Dinâmico 

 
Fonte: Spada (2016). 
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 Quando o diafragma é atingido por uma onda sonora, a bobina no campo magnético se 

movimenta, induzindo uma corrente elétrica em seus terminais. A pressão sonora sofrida é 

proporcional a corrente elétrica induzida. Nos microfones dinâmicos não há necessidade de 

um pré-amplificador para aumentar o nível do sinal. A frequência de corte pode variar entre 

50 e 150 Hz. A Figura 40 mostra o funcionamento de um microfone do tipo dinâmico 

(SPADA, 2016). 

 Os microfones dinâmicos, devido a sua forma construtiva, são muito resistentes 

mecanicamente, apresentando boa sensibilidade e capacidade suportar altos níveis de pressão 

sonora, sem detrimento da geração do sinal e sem sofrer desgaste mecânico precoce. 

A resposta a frequências altas e baixas e a transientes, nos microfones dinâmicos é 

limitada, devemos então compensar esse característica negativa com o uso de pequenas 

câmaras ressonantes, a fim de se estender a resposta em frequências desses transdutores. 

  

Figura 40 - Princípio de Funcionamento do Microfone Dinâmico 

 
Fonte: Spada (2016). 
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2.6.2.2 Microfones Condensadores 

 
 Antigamente os capacitores eram conhecidos pelo nome de condensadores (o 

vocábulo, condensador, vem da terminologia da eletrônica antiga). Por essa razão, os 

microfones capacitivos ficaram popularmente conhecidos como microfones condensadores, 

pois utilizam o princípio capacitivo. Esta tecnologia baseia-se num capacitor formado por 

duas placas metálicas, uma fixa e outra muito fina e móvel que atua como diafragma. Este 

capacitor é energizado por uma fonte de corrente contínua. Sob pressão sonora, o diafragma 

movimenta alterando a capacitância e a corrente no circuito. 

 Os microfones condensadores se constituem de uma placa fixa, que é carregada 

eletricamente, posicionada junto a uma membrana condutiva, ou diafragma condutivo, onde 

se mantém uma carga eletrostática polarizada entre a placa e o diafragma (Figura 41). A 

medida em que o diafragma sofre a ação das ondas mecânicas sonoras, a tensão elétrica 

gerada entre ele e a placa fixa (ou backplate) também varia proporcionalmente (OLIVEIRA 

2010; SPADA, 2016). 

   

Figura 41 - Corte de uma Cápsula de Microfone Condensador 

 
Fonte: Oliveira (2010). 

 

 Faz-se necessário o uso de circuitos pré-amplificadores (Figura 42) para os 

transdutores condensadores devido aos sinais provocados pela excitação mecânica de seu 

diafragma serem de baixa amplitude. O circuito pré-amplificador pode estar inserido na 

estrutura do microfone ou não. Os diafragmas dos microfones condensadores podem ter 

dimensões distintas, porém, nos microfones profissionais, o diâmetro mais comum é 25,44 
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mm. Microfones a condensador são mais sensíveis que microfones dinâmicos. O princípio de 

operação de um microfone condensador pode ser observado na Figura 43. 

Figura 42 – Pré-Amplificador para Microfone Condensador 

 
Fonte: Spada (2016). 

 

Figura 43 - Princípio de Funcionamento do Microfone Condensador 

 
Fonte: Spada (2016). 

 

 Os transdutores condensadores são os mais adequados para utilização em 

instrumentação, pois a resposta em frequência também é superior, permitindo seu uso em 

frequências mais altas. Também apresenta maior precisão na resposta a um menor desvio de 
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fase. Na Figura 44 podemos ver as principais partes de um microfone condensador 

(capacitivo). 

Figura 44 - Principais Componentes de um Microfone Capacitivo 

 
Fonte: Spada (2016). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Neste capítulo, são apresentados os elementos do processo científico, a delimitação da 

pesquisa, os instrumentos que foram utilizados, assim como o método de análise dos dados 

aplicado após a coleta destes. 

 Esta parte do trabalho apresenta os seguintes quesitos: o tipo de pesquisa, a 

justificativa da escolha de tal método, a abrangência do estudo, os instrumentos de coleta de 

dados, a análise dos dados. 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
 Segundo Silva e Menezes (2001) pesquisar significa, de forma bem simples, procurar 

respostas para indagações propostas. Para Mynaio (1993) o termo metodologia refere-se à 

maneira de abordar os problemas e procurar respostas para os mesmos, incluindo as 

concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da 

realidade e o potencial criativo do investigador. 

 Entende-se por pesquisa o ato dinâmico de questionamento, indagação e 

aprofundamento consciente, na tentativa de desvelamento de determinados objetos. É a busca 

de uma resposta significativa a uma dúvida ou a um problema. Logo, a pesquisa é uma 

atividade voltada para a solução de problemas, através do emprego de processos científicos 

(CERVO; BERVIAN, 2002; BARROS; LEHFELD,1989). 

 Quanto a sua natureza, a pesquisa pode ser classificada como básica, pois apresenta 

como parte de suas características a geração de conhecimento e também aplicada, pois ao 

final do trabalho temos interesse em gerar patentes do novo sistema de monitoração de falhas 

tribológicas em sistemas eletromecânicos com o auxílio de redes neurais artificiais. 

  A pesquisa que será realizada terá uma abordagem do tipo quantitativa, que tem como 

características principais: ter uma hipótese, que pode estar certa ou errada; assim buscar 

descobrir um fato não testar, sempre evita a influência do pesquisador, testar através da 

pesquisa explicativa.  

 A classificação da pesquisa, levando em consideração os objetivos, tem caráter 

explicativa. Conforme Silva e Menezes (2001), objetiva a identificação dos elementos que 

determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o saber da realidade 

pois explica a razão, o “porquê” das coisas. Nas ciências naturais, requer o uso do método 

experimental; nas ciências sociais demanda o uso do método observacional. Normalmente 

assume as formas de Pesquisa Experimental e Pesquisa Expost-facto.  
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 Do ponto de vista técnico, segundo Gil (1991), podemos classificar como Pesquisa 

Experimental: determinamos um objeto de estudo, selecionamos as variáveis que poderiam 

influenciá-lo e definimos as formas de controle e de observação dos fenômenos que a variável 

produz no objeto (SILVA; MENEZES, 2001).  

 Quanto ao planejamento da pesquisa optou-se pela revisão bibliográfica e 

experimental. 

 A revisão bibliográfica foi escolhida visando o embasamento teórico sobre o assunto, 

buscando analisar da melhor maneira possível, e conhecer os trabalhos publicados na área. As 

fontes de informação incluem obras tradicionais dos estudos em análise de sinais, análise de 

efeito e modos de falhas, redes neurais artificiais e tribologia, combinadas com os estudos 

recentes publicados em periódicos internacionais de destacada relevância, para obtenção dos 

dados mais atuais sobre os temas estudados. 

 Para Vergara (2014), a revisão bibliográfica objetiva prover o levantamento e seleção 

de toda bibliografia publicada sobre o assunto a ser pesquisado em livros, revistas, jornais, 

folhetins, monografias, teses e dissertações, colocando o pesquisador em contato direto com 

todo o material já escrito sobre o mesmo. A fim de fundamentar os procedimentos da 

pesquisa, foi utilizada então a revisão bibliográfica.  

 A revisão bibliográfica realizada inicialmente auxiliou nos procedimentos de coleta e 

análise dos dados do experimento com o intuito de recolher informações já publicadas acerca 

do problema investigado neste trabalho. 

 Visando tornar a caracterização da pesquisa mais objetiva, foi feito um esquema, 

classificando a pesquisa quanto à natureza, abordagem, objetivos e procedimentos técnicos, 

conforme mostra a Figura 45. 
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Figura 45 - Caracterização da Pesquisa 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

  

O estudo foi feito inicialmente buscando na literatura, informações visando o 

embasamento teórico do trabalho. Foram pesquisados autores nacionais e internacionais, para 

investigar o escopo dos estudos que estão sendo realizados nesta área, no Brasil e também em 

outros países. 

 O trabalho conta com dados obtidos a partir de pesquisas bibliográficas e documentais, 

pois o referencial teórico foi desenvolvido com base em material publicado em livros, meios 

eletrônicos, revistas, artigos e trabalhos científicos disponibilizados em sites de periódicos e 

bases de dados como Scielo, Periódicos Capes, Emerald Insight, Isis Web of Knowledge, 
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SciVerse Scopus, como em outros meios eletrônicos da Internet (LAKATOS; MARCONI, 

2010). 

 A coleta de dados, segundo Lakatos e Marconi (2010), é a etapa da pesquisa em que os 

instrumentos definidos são aplicados, objetivando a coleta dos dados previstos.  

 A nossa coleta de dados foi realizada através de experimentos realizados no 

laboratório de Tribologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e será descrita no 

capítulo seguinte. 

3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 Segundo Yin (1984) a análise dos dados consistiu na tabulação, exame ou 

recombinação das evidências coletadas, buscando compreender, esclarecer, validar ou refutar 

os objetivos iniciais do estudo. 

 Todos os instrumentos utilizados para coletas de dados ofereceram uma vasta gama de 

dados, que é característico da pesquisa quantitativa (ROESCH, 2007).  

3.4. PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 

Almejando os objetivos propostos neste trabalho esta pesquisa foi caracterizada como 

explicativa, pois visa especificar os procedimentos experimentais que levaram a criação de 

um novo método para monitoramento de falhas tribológicas em máquinas rotativas com o uso 

de RNAs e segmentação de imagens, com a utilização de uma gama de práticas interpretativas 

interligadas cuja finalidade é compreender o objeto de pesquisa (DENZIN; LINCOLN, 2006; 

GIL, 2002). 

A Figura 46 apresenta os procedimentos da pesquisa e o método da pesquisa é 

representado graficamente no apêndice C. 
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Figura 46 - Procedimentos da Pesquisa 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 
 

A revisão bibliográfica visou o embasamento teórico sobre o assunto, buscando 

analisar da melhor maneira possível, e conhecer os trabalhos publicados na área. As fontes de 

informação incluem obras tradicionais dos estudos tribologia, redes neurais artificiais, mapas 

auto-organizáveis , análise de sinais e FMEA, combinadas com os estudos recentes publicados 

em periódicos internacionais de destacada relevância, para obtenção dos dados mais atuais 

sobre os temas estudados. 

A pesquisa experimental utilizou-se de abordagem qualitativa, desenvolvida em etapa 

única. Consta da coleta dos sinais gerados, de vibração e pressão sonora, pelo sistema 

eletromecânico escolhido, um compressor de ar comprimido, realizada através de um coletor 

de dados, instalado em nossa bancada de testes, onde a análise desses sinais é feita através de 

redes neurais cujo vetor de entrada da rede é fornecido pela transformada rápida de Fourier 

(FFT).  

A FFT é calculada a cada intervalo de dois segundos, tempo suficiente para o eixo do 

motor realizar 115 rpm. Foram realizados, nesta etapa, vários experimentos onde foram 
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provocadas variações no modo de operação do equipamento e foram introduzidos modos de 

falhas conhecidos no compressor para verificar a eficácia do reconhecimento desses modos de 

falha pelo método de monitoramento escolhido, utilizando a variação da energia do sistema, 

obtida através dos dados gerados pela FFT, mapas auto-organizáveis  e segmentação de 

imagens. 

 O espectro da frequência escolhido foi de 3.686 Hz (aproximadamente metade da taxa 

de amostragem – 7.575,75 Hz (Teorema da Amostragem de Nyquist), e representa 64 

harmônicas da frequência fundamental do eixo do motor, cuja velocidade nominal é de 3.450 

rpm (57,5 Hz). Para a frequência fundamental e suas harmônicas, definiu-se um intervalo de 

banda de frequência de ± 10 %, para especificar a largura de banda que seria utilizada para 

quantificação da variação da energia por banda, em relação à frequência fundamental e suas 

harmônicas. 

As demais larguras de banda são os intervalos entre as bandas da frequência 

fundamental e suas harmônicas. Foram utilizadas 128 variações de energia por transdutor, 

varrendo o todo o espectro mencionado. A energia de cada banda de frequência foi obtida 

utilizando-se o teorema de Parseval e a sua unidade é Joule (J). 

 O Teorema de Parseval normalmente é escrito conforme a equação 28: 

 

 (Equação 28) 

 

onde 	  representa a transformada contínua de Fourier (normalizada), e 

2  é a frequência angular em rad/s. 

 A interpretação dessa forma do teorema é que a energia total do sinal pode ser 

calculada pela soma da potência por amostra no tempo ou na frequência. 

 Para sinais discretos no tempo, o teorema torna-se: 

   (Equação 29) 
 

Onde é a DFT (Discrete Fourier Transform) de , ambos para o tamanho N. 
 
 Foi criada uma matriz para análise dos efeitos e modos das falhas introduzidas 

experimentalmente no sistema eletromecânico estudado. Um número de risco foi atribuído 

inicialmente a cada um dos modos de falha, baseado nas informações extraídas da literatura e 
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dos experimentos preliminares. O RPN é obtido através da multiplicação dos três indicadores 

numéricos da matriz de análise de risco e modo de falha, os quais: severidade, probabilidade 

de ocorrência da falha e probabilidade de não detecção da falha. Escolheu-se uma escala de 0 

a 10 para quantificar os indicadores mencionados (CARLSON, 2012). 

 

Tabela 2 - Proposta de FMEA para os modos de falha analisados 

Identificação - 
Item e Função 

Modo de 
Falha 

Efeito da Falha 

S
ev

er
id

ad
e 

da
 

F
al

ha
 

Causas da Falha 

P
ro

b.
 d

e 
O

co
rr

ên
ci

a 
da

 
F

al
ha

 

Controles da 
Falha 

P
ro

b.
 d

e 
N

ão
 

D
et

ec
çã

o 
da

 
F

al
ha

 

RPN 
Ações 

Corretivas 

Motocompress
or de Ar MCV 
085 - Gerar ar 
comprimido 

para uso geral, 
ferramentas 

pneumáticas, 
acionamentos 
pneumáticos 

Quebra da 
ventoinha 

Super 
aquecimento 
do motor 
elétrico 

9 
Desgaste 
excessivo; impacto 

3 

Verifica- 
ção visual e 
auditiva em 
rotinas de 
inspeção 

7 189 

Inspeções 
regulares 
desse item do 
equipamento 

Falha de 
Pista 
Interna do 
Rolamento 
6202 

Vibração 
Excessiva (giro 
oscilante do 
eixo) 

3 

Deficiência na 
lubrificação quando 
da partida; 
consistência da 
graxa muito alta; 
aceleração de 
partida muito alta. 

2 

Análise de 
vibração em 
rotinas de 
inspeção 

7 42 

Utilizar graxa 
menos 
consistente; 
evitar 
aceleração 
repentina 

Corrosão 

Desgaste e 
vibração 
excessiva (giro 
oscilante do 
eixo) 

5 

Entrada de gás 
corrosivo ou água; 
lubrificante 
inadequado; 
formação de 
partícula de água 
por condensação de 
umidade; alta 
temperatura e alta 
umidade quando a 
peça está parada; 
falha do protetivo 
contra corrosão 
durante o 
transporte e 
estocagem e 
manuseio 
inadequado. 

3 

Análise 
visual do 
compo 
nente e 
análise de 
vibração em 
rotinas de 
inspeção 

7 105 

Melhorar o 
sistema de 
vedação; 
verificar o 
método de 
lubrificação; 
prevenir 
danos por 
corrosão 
quando o 
rolamento 
estiver 
parado, 
melhorar os 
métodos de 
estocagem; 
melhorar os 
métodos de 
manuseio 

Debris 

Deterioração 
da superfície 
por atrito de 
escorrega 
mento entre a 
superfície da 
pista, 
elementos 
rolantes, rolos 
e faces, 
rebordos, 
bolsos de 
gaiola etc.. 

7 

Entrada de 
impurezas; 
progressão da 
oxidação e da 
corrosão elétrica; 
lubrificante 
deficiente; 
escorregamento 
feito pelo 
movimento 
irregular dos 
elementos. 

4 

Análise 
visual do 
compo 
nente e 
análise de 
vibração em 
rotinas de 
inspeção 

5 140 

Melhorar o 
sistema de 
evdação; 
limpar o 
alojamento, 
verificar o 
lubrificante e 
o método de 
lubrificação; 
prevenir o 
desalinhament
o 

Fonte: autoria própria (2016). 
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3.5 LIMITAÇÕES 

As seguintes limitações se nos apresentam: 

 

I. A dificuldade em se encontrar estudos unindo os métodos tradicionais de análise 

de sinais e o novo sistema apresentado, com redes SOM e segmentação de 

imagens. 

II. A dificuldade em se encontrar estudos em mecanismos tribológicos, usando 

análise de sinais e o novo sistema apresentado, com redes SOM. 

 

Na sequência descreveremos em detalhes o experimento, o sistema eletromecânico 

utilizado, o equipamento coletor de sinais e todos os parâmetros envolvidos para as condições 

em que os testes foram realizados. 
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4 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 
 Neste capítulo serão descritos todos os procedimentos realizados para a obtenção dos 

resultados alcançados na pesquisa. Serão caracterizados o equipamento utilizado no 

experimento, o coletor de sinais, os transdutores, a bancada de testes e as condições dos 

experimentos. 

4.1 MOTO COMPRESSOR DE AR MCV 085 

 
 Por razões de minimização das dificuldades relativas ao espaço destinado ao 

equipamento, logística de transporte do compressor, dificuldades para desmontagem e 

montagem, custo e posterior manutenção, foi escolhido como sistema eletromecânico para 

estudo um compressor de ar, alternativo, de êmbolo, único estágio, da marca Vonder, de fácil 

comercialização de peças de reposição e baixo custo das mesmas, com as seguintes 

características (Tabela 3; Figuras 47 e 48): 

 
Tabela 3- Características do Motocompressor MCV 085 

Tensão Elétrica da Rede 220Vac 
Potência do Motor Elétrico 1.500 W (2hp) 

Frequência da Rede 60 Hz 
Corrente Elétrica Máxima  7 A 
Rotação do Motor Elétrico 3.450 rpm 

Capacidade de Produção de Ar do 
Compressor 

8,5 pcm (pé3/min) 

Capacidade do Tanque 30 L 
Pressão de Trabalho 120 lb/pol2 (8,3 bar) 

Pressão Máxima 120 lb/pol2 (8,3 bar) 
Dimensões 64 cm x 27,5 cm x 62 cm 

Peso 27 kg 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 47 - Vista Explodida Compressor MCV 085(esquerda) e Foto (direita) 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 48 - Controles do Compressor MCV 085 

 
Fonte: Vonder MCV 085 (c2016). 

 

4.2 COLETOR DE DADOS INSTRUNET  I-555 

 
 O equipamento para coleta de dados escolhido foi o coletor de dados Istrunet I-555 

porque é um equipamento que já vem pronto para utilização direta de vários tipos de sensores 

comuns aos sistemas de análise de sinais, tais como células de carga, strain gauges, 

potenciômetros, acelerômetros, termopares, RTD, além de medições de corrente e tensão 

(Figura 49). Também acompanha o software InstruNet World© e todos os acessórios 

necessários a sua instalação e utilização (Figura 50). 

Figura 49 - Sensores e Transdutores 

 
Fonte: DataSheet InstruNet I 555 (c2015). 
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Figura 50 - InstruNet I 555 Starter Kit 

 
Fonte: DataSheet InstruNet I 555 (c2015). 

 
 O Instrunet é um hardware de baixo custo que se conecta a computadores com sistema 

operacional Windows via USB 2.0. A vantagem desse hardware é que podemos misturar e 

combinar módulos conforme necessário, para construir exatamente o que precisamos. 

 Tipicamento o equipamento é composto por um módulo de medição A/D, módulos 

adicionais fornecem condicionamento de sinais. O sinal analógico condicionado é enviado ao 

módulo A/D via placa principal. Essa característica o difere drasticamente de outros módulos 

de aquisição de dados de sua categoria, que embarcam a eletrônica A/D de medição em cada 

módulo, a vantagem dessa topologia empregada no Instrunet é a redução de custo.  

 Os módulos de medição do Instrunet possuem entradas universais, programáveis, via 

software (Figura 51). Para cada tipo de configuração de entrada devem ser observadas as 

recomendações do fabricante, como no caso dos strain gauges que necessitam a instalação de 

resistores (shunt) adicionais externos (Figura 522). Cada tipo de sensor também apresenta uma 

precisão específica. 
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Figura 51 - Configuração da Rede Instrunet 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 52 - Esquema de Ligação de Strain Gage Full Bridge 

 
Fonte: DataSheet InstruNet I 555 (c2015). 

 
 

 Cada rede instruNet é controlada por um cartão instruNet i240 DSP que faz conexão 

com Windows 32bits ou 64bits, Vista, 7, 8 ou 10 através de uma porta USB 2.0 de alta 

velocidade a 480 mbits/s (Figura 53). Cada controlador i240 é um computador independente 

nele mesmo que utiliza um poderoso processador 32-bit DSP e possui memória RAM, on 

board, para controlar todos os detalhes da aquisição de dados na sua rede. 
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Figura 53 - Rede InstruNet conectada a PC via USB 2.0 

 
Fonte: DataSheet InstruNet I 555 (2016). 

4.3 BANCADA DE TESTES 

 
 Foi construída uma bancada de testes de modo a acondicionar em um lugar específico 

o sistema eletromecânico a ser estudado (compressor de ar), o equipamento para coleta de 

dados, o computador para armazenar os dados coletados em software específico (InstruNet 

World ©), os sensores utilizados no experimento e demais equipamentos de medição, 

segurança e controle que fossem necessários para realização dos testes em laboratório (Figura 

54). 

Figura 54 - Bancada de Testes 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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4.4 COLETA DOS DADOS 

4.4.1 Instalação dos Sensores (Transdutores) 

 
 Para a realização dos experimentos e a coleta dos dados, incialmente preparou-se os 

equipamentos, moto compressor, e a bancada de testes. Quatro strain gauges foram instalados 

na tampa principal do reservatório de óleo, de acordo com a vista explodida do compressor 

(Figura 47) de maneira a captar da melhor maneira possível as vibrações provenientes das 

diversas partes móveis do compressor e do motor elétrico. Também foram instalados quatro 

microfones condensadores, três microfones nas paredes da bancada e um próximo ao cabeçote 

do motocompressor, com o objetivo da captação dos sinais de pressão sonora nas diversas 

direções das ondas emitidas (Figura 55). 

 

Figura 55 - Localização dos Microfones Condensadores 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Foram utilizados quatro strain gauges, dois extensômetros de 120 Ω e dois de 350	Ω, 

para verificação do comportamento, sensibilidade, das duas impedâncias diferentes dos 

transdutores, instalados devidamente, conforme recomendação do fabricante e literatura 

técnica. A razão de uma dupla de cada sensor era o fato de que, se um transdutor fosse 

danificado, outro já instalado poderia ser usado, devido aos cuidados e dificuldades inerentes 

a instalação desse tipo de transdutor (Figura 56). 
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Figura 56 - Localização dos Strain Gauges 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 
 Também foi instalado um termopar tipo J, para posterior análise da temperatura do 

óleo do compressor (Figura 57). 

Figura 57 - Detalhes da Instalação do Termopar J 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

4.4.2 Procedimento de Coleta dos Dados 

  
 O software InstruNet World foi configurado para os sensores instalados. As entradas 

dos quatro strain gauges e dos quatro microfones foram configuradas para fontes de tensão, 
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em ligação single ended, configuração que permitia a duplicação da quantidade de entradas 

(Figura 58 e Figura 59), pois não se utilizou a tensão diferencial, diretamente, em nenhum dos 

transdutores instalados, no caso dos strain gauges, assim como nos microfones, como já foi 

citado na revisão bibliográfica, capítulo 2.6, foi necessário o uso de amplificadores para que 

se pudesse analisar os sinais emitidos pelo equipamento, e assim a saída diferencial do próprio 

amplificador foi utilizada, não sendo necessário o uso da entrada diferencial do coletor de 

sinais.  

Os amplificadores utilizados foram os CI´s INA 558 com ganho de 500 vezes para os 

strain gauges e TL 082 com ganho de 100 vezes para os microfones. Os strain gauges foram 

instalados em configuração ¼ bridge, i.e., três resistores fixos e o strain gauge como 

resistência variável na ponte de Wheatstone. 

 

Figura 58 – Configuração Microfone Acoplado 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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Figura 59 - Configuração Strain Gauge 350 Ohms 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Foram feitos dois tipos de experimentos. Inicialmente com os quatro microfones e 

depois com um strain gauge de 350 Ω e o microfone acoplado. Para o experimento com os 

quatro microfones a frequência de amostragem utilizada foi de 20kHz. No experimento com o 

strain gauge de 350	Ω e o microfone condensador acoplado, devido a características de 

operação dos amplificadores escolhidos só foi conseguida uma taxa de amostragem de 

7.575,75 Hz. 

4.4.3 Descrição dos Experimentos 

 Todos os experimentos foram realizados numa base de tempo de 180 segundos e o 

tempo de integração de 5x10-6 s. 

4.4.3.1 Experimento com os quatro microfones 

 O motocompressor foi ligado, aguardou-se a temperatura do óleo estabilizar em torno 

de 70oC, medido através de termômetro laser, sem contato, medido na placa frontal do 

reservatório de óleo do compressor e a coleta dos dados através do software InstruNet World  

foi iniciada. 

 Foram realizados dois tipos de experimentos. Um com ventoinha, operação normal e 

um experimento sem ventoinha, simulando a quebra da mesma. Para análise dos dados foram 

utilizados 3.600.000 pontos por tipo de experimento.  
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4.4.3.2 Experimento com o strain gauge de 350 Ω e o microfone condensador acoplado ao 

cabeçote do motocompressor 

 
 O procedimento inicial foi o mesmo descrito no item anterior. A figura 60 ilustra a tela 

de coleta de dados do InstruNet World ©.  

Figura 60 - Tela de Coleta de Dados 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 
 Foram realizados 28 (vinte e oito) experimentos. Cada experimento com 1.363.637 

amostras (Frequência de amostragem x Tempo de Experimento).  

 Os experimentos foram realizados com o equipamento em operação normal, variando 

o seu modo de operação (variação da pressão) e introduzindo modos de falha. Os 

experimentos foram realizados duas vezes para obter-se uma maior quantidade de dados, 

mantendo o mesmo padrão de tempo para todos os experimentos, conforme descritos na 

tabela 4, exceção para o experimento de número sete, pois o equipamento sofreu um 

superaquecimento que poderia levar a uma condição de falha catastrófica: 

  

Tabela 4 - Descrição dos Experimentos Realizados 
Experimento Condição/ Modo de Falha 
01 e 02 Motocompressor Desligado 
03 e 04 Sem ventoinha e pressão 0,0 bar 
05 e 06 Sem ventoinha e pressão 2,5 bar 
07  Sem ventoinha e pressão 4,5 bar 
08 e 09 Normal e pressão 0,0 bar 
10 e 11 Normal e pressão 2,5 bar 
12 e 13 Normal e pressão 4,5 bar 
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14 e 15 Corrosão e pressão 0,0 bar 
16 e 17 Corrosão e pressão 2,5 bar 
18 e 19 Corrosão e pressão 4,5 bar 
20 e 21 Falha de Pista Interna de Rolamento e 

pressão 0,0 bar 
22 e 23 Falha de Pista Interna de Rolamento e 

pressão 2,5 bar 
24 e 25 Falha de Pista Interna de Rolamento e 

pressão 4,5 bar 
26  Debris e pressão 0,0 bar 
27 Debris  e pressão 4,5 bar 
28 Debris e pressão 5,5 bar 

Fonte: autoria própria (2016). 
  

 Os modos de falha tribológicos foram introduzidos substituindo-se o rolamento 

original 6202 do motor elétrico (pior caso – mais distante dos sensores), por rolamentos 

apresentando os modos de falha especificados na tabela 04. Podemos observar duas dessas 

falhas dos rolamentos na Figura 61. 

 

Figura 61 - Falhas Tribológicas em um Rolamento 6202 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
 A seguir serão apresentados os resultados alcançados para os experimentos realizados. 

Todos os gráficos levam em consideração os sinais obtidos simultaneamente pelo microfone 

condensador acoplado e o strain gauge de 350 Ω.  

5.1 OPERAÇÃO DO MOTOCROMPRESSOR NORMAL (PRESSÃO 4,5 BAR) 

 
 No modo de operação normal foi considerada a operação do compressor sem falhas, a 

uma pressão constante de 4,5 bar. O equipamento permanece ligado durante três minutos. Os 

resultados da análise dos sinais no domínio do tempo, da frequência (FFT) e os níveis 

energéticos por bandas de frequências  podem ser vistos na Figura 62.  

O gráfico do sinal no tempo é dado na ordenada em Volt(V) e na abscissa em 

segundos (s). Para o sinal no domínio da frequência corresponde V vs Hz. Os níveis 

energéticos são expressos em Joule (J) na ordenada e abscissa é a quantidade de níveis de 

energia por bandas de frequências (NxHz). Os três gráficos representam o perfil de 

funcionamento normal do motocompressor, através dos sinais coletados pelos dois sensores 

simultaneamente. 

 

Figura 62 - Sinal no tempo, frequência e energia do sistema 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5.2 OPERAÇÃO DO MOTOCROMPRESSOR SEM VENTOINHA (PRESSÃO 4,5 BAR) 

 
 No modo de operação sem ventoinha pode-se verificar variações nos três gráficos, 

principalmente nas regiões de baixa frequência. O modo sem ventoinha, apesar de não 

representar diretamente uma falha tribológica, representa um modo de falha do 

motocompressor, pois a quebra desse componente pode levar o equipamento a danos 

catastróficos. 

 O sinal gerado pelo strain gauge apresenta menos variação em relação ao modo 

normal de operação que o sinal gerado pelo microfone condensador. A variação de energia 

também é mais significativa no microfone que no strain gauge, nesse experimento. Na Figura 

63 podemos identificar outras frequências em ambos sensores as quais podem ser associadas à 

falha. 

 

Figura 63 - Modo de Falha Sem Ventoinha 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5.3 OPERAÇÃO DO MOTOCROMPRESSOR COM FALHA NA PISTA INTERNA DO ROLAMENTO 6202 

(PRESSÃO 4,5 BAR) 

 
 A falha da pista interna do rolamento 6202 também apresenta, nos gráficos, (Figura 

64) características dos sinais no domínio da frequência diferentes, porém já começa a se 

tornar difícil de identificar, pois não foram aplicados quaisquer tipos de filtros para limitar a 

análise do sinal na faixa típica de frequência dessa falha de rolamento (Equação 11). A análise 

de energia já se mostra próxima à operação normal. 

 

Figura 64 - Falha de Pista Interna Rolamento 6202 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5.4 OPERAÇÃO DO MOTOCROMPRESSOR COM FALHA DE CORROSÃO NO ROLAMENTO 6202 

(PRESSÃO 4,5 BAR) 

 
 A falha de corrosão representa um modo de desgaste tribológico como foi visto no 

item 2.4 da revisão bibliográfica. O rolamento 6202, submetido à corrosão gerou sinais nos 

transdutores conforme Figura 65. 

 Pode-se verificar que esta falha tribológica gera sinais bastante característicos nos seis 

gráficos analisados, sendo que o extensômetro apresenta maior variação de energia neste caso 

que nos casos de operação normal, sem ventoinha e com falha na pista interna do rolamento 

6202. Já o sinal gerado pelo microfone, se apresenta próximo aos casos: normal e falha de 

pista interna. 

 
Figura 65 - Corrosão Rolamento 6202 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5.5 OPERAÇÃO DO MOTOCROMPRESSOR COM  DEBRIS NO ROLAMENTO 6202 (PRESSÃO 4,5 BAR)Z 

 O modo de falha conhecido como debris, também é um modo de desgaste tribológico 

bastante destrutivo para o equipamento.  

 O strain gauge apresentou um comportamento bastante diferente no gráfico da 

variação de energia, não se destacando tanto no domínio da frequência (Figura 66). 

 Também o microfone condensador apresentou comportamento semelhante a outros 

modos de operação (normal, corrosão). 

 
Figura 66 - Debris no Rolamento 6202 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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5.6 RESULTADO GERAL DAS ANALISE DE FREQUÊNCIAS  

 
Na Figura 67 se apresentam um resumo geral dos espectros de frequências onde 

podemos observar a uma melhor resolução dos strain gauges para baixas frequências, sendo 

que os sensores de pressão acústica conseguem obter resoluções nas mesmas faixas 

frequências.   

 

Figura 67 - Comparativos das transformadas rápidas de Fourier 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

5.7 RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA REDE SOM, SEGMENTADO ATRAVÉS DA 

TRANSFORMADA WATERSHED 

 
 Na Figura 68, observasse que a forma de analise através dos níveis de energia por 

bandas de frequências conseguem diferenciar todos os experimentos habilitando como vetor 

de entrada de dados da rede SOM. 
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Figura 68 - Comparativos dos níveis energéticos em bandas de frequências 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Diante dos resultados obtidos nos gráficos apresentados no domínio da frequência , 

observa-se que existe dificuldade na resolução das falhas com os tipos de análises utilizados. 

Muito mais difícil é a classificação dos modos de falhas baseado na observação anterior. 

 A matriz de distâncias unitárias (MDU) ou U-Matrix, vista na Figura 69, é utilizada 

para visualização da rede SOM  em 2D e 3D, não é suficiente para identificar as regiões de 

falhas do sistema analisado.  
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Figura 69 - Representação U-Matrix 2D (esquerda) e 3D (direita) da Rede SOM com duas áreas 
separadas 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Aplicando-se a transformada watershed temos um mapa com duas regiões bem 

definidas, identificadas como modo de falha debris e outra região com os demais dados 

(Figura 70). 

 

Figura 70 - U-Matrix segmentada pela transformada watershed 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

  

Debris 

Região de Dados Não Classificados 
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 Segmentou-se as duas regiões para verificação de possíveis outros modos de falha e 

operação do sistema, de acordo com os experimentos realizados. Os resultados obtidos foram 

os seguintes: 

5.7.1 Região Classificada como modo de falha debris 

 
 A segmentação da região de falhas classificada como debris resultou em um mapa 

com duas separações, as quais, debris e motocompressor com pressão e debris  e 

motocompressor sem pressão (Figura 71). 

 

Figura 71 - Mapa segmentado da subregião com debris 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Ao executar uma nova segmentação da sub-região com pressão obtivemos o mapa 

com a classificação de três novas regiões, identificando as pressões 3,5 bar e 5,5 bar (Figura 

72). 

Debris com pressão 

Debris sem pressão 
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Figura 72 - Mapa segmentado da subregião com debris e com pressão 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Não foram realizadas novas segmentações, pois todos os experimentos com modo de 

falha debris foram identificados e classificados. 

5.7.2 Região Não Classificada no Primeiro Mapa. 

 

 Para poder identificar os demais modos de falhas inseridos, segmentou-se a segunda 

região do primeiro mapa que continha os demais dados não classificados. O resultado obtido 

pode ser visto na Figura 73, representando a U-Matrix em duas dimensões e na Figura 74, 

representando a U-Matrix em três dimensões. 

Debris com pressão 3,5 bar 

Debris com pressão 5,5 bar 

Debris com pressão 
5,5 bar 
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Figura 73 - U-Matrix da região não classificada (2D) 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

Figura 74 - U-Matrix da região não classificada (3D) 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 
 Como no caso do primeiro uso da rede SOM sem tratamento de imagem, também aqui, 

tem-se dificuldade em identificar os modos de falha presentes no mapa. 
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 Após utilização da transformada watershed, os seguintes resultados foram observados, 

como mostra a Figura 75. 

 

Figura 75 - Mapa segmentado da região não classificada 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Verificou-se a presença dos seguintes modos de falha e operação no mapa da Figura 

75. 

I. Corrosão com pressão; 

II. Região não classificada; 

III. Falha de pista interna de rolamento 6202 e sem pressão; 

IV. Corrosão sem pressão; 

V. Sem ventoinha e pressão 4,5 bar; 

VI. Sem ventoinha e pressão 2,5 bar; 

VII. Motocompressor desligado. 

 Ainda após a segmentação realizada acima, verificou-se a ausência de alguns 

experimentos e realizou-se uma nova segmentação, com os seguintes resultados (Figura 76). 

I 

VII 

VI 

V 

IV 

III 

II 



116 

 

Figura 76 - Mapa segmentado da subregião I 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 O mapa da Figura 76contempla todos os experimentos de modos de falha com 

corrosão do rolamento 6202 e os modos de operação com as pressões de 2,5 bar e 4,5 bar. 

 Também foi realizada a segmentação da sub-região dois da região não classificada no 

primeiro SOM. Após a segmentação dessa sub-região, todos os demais experimentos foram 

identificados e classificados, não somente os modos de falha tribológicos, como também os 

modos de operação utilizados nos experimentos. 

 A Figura 77 ilustra a segmentação da sub-região dois. 

Corrosão  com pressão 
4,5bar 

Corrosão  com 
pressão 2,5bar 

Corrosão  
com 
pressão 
2,5bar 
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Figura 77 - Mapa segmentado da sub região II 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

Verificou-se a presença dos seguintes modos de falha e operação no mapa da Figura 77. 

I. Operação normal e sem pressão; 

II. Operação normal e pressão 4,5 bar; 

III. Falha de pista interna no rolamento 6202 e pressão 4,5 bar; 

IV. Sem ventoinha e sem pressão;  

V. Operação normal e pressão 2,5 bar; 

VI. Falha de pista interna no rolamento 6202 e pressão 2,5 bar; 

  

5.7.3 Topologia Final da Rede SOM segmentada por watershed e resumo dos resultados 

SOM-Watershed 

 
 Após a segmentação da sub-região dois, verificou-se que todos os modos de falha e 

operação foram identificados e classificados, ou seja, todos os experimentos realizados foram 

identificados e classificados. 

 A Figura 78 mostra a topologia final do mapa (SOM) que foi criado para detectar e 

classificar falhas tribológicas em sistemas eletromecânicos. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 
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Figura 78 - Topologia final da rede SOM para o sistema de monitoração proposto 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

  

 Aplicando o algoritmo da rede SOM e os algoritmos de segmentação de imagem 

watershed, conseguiu-se não só a detecção dos modos de falhas de maneira visual e direta, 

como também os modos de operação que foram utilizados no experimento, inclusive aqueles 

realizados com o motocompressor funcionando em modo normal e pressões diferentes (0,0 

bar – sem carga; 2,5 bar e 4,5 bar). 

 Não foi necessário o uso de filtros para análise da amplitude das cristas das 

frequências típicas das falhas de pista interna do rolamento 6202 para que a rede identificasse 

as falhas apresentadas pelo equipamento e sua localização. 

 O treinamento da rede, realizado off-line com os dados obtidos a partir do vetor dos 

valores da energia da FFT (Teorema de Parseval) foi capaz de identificar os modos de 

operação e os modos de falha do equipamento com 99,7% de precisão. 
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5.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Comparando-se a tabela 02 do capítulo 03 com a tabela 05 deste capítulo, verifica-se 

que o número de potencial de risco (PRN – Potential Risk Number) foi zerado em todos os 

modos de falha apresentados, devido, exclusivamente a capacidade de detecção e 

classificação de falhas do sistema de monitoração criado. 

 

Tabela 5 - Análise FMEA após aplicação do novo sistema de monitoração de falhas com uso 
de redes SOM e segmentação de imagens 

Identificação - 
Item e 
Função 

Modo de 
Falha 

Efeito da 
Falha 

S
ev

er
id

ad
e 

da
 

F
al

ha
 

Causas da Falha 

P
ro

b.
 d

e 
O

co
rr

ên
ci

a 
da

 
F

al
ha

 

Controles 
da Falha 

P
ro

b.
 d

e 
N

ão
 

D
et

ec
çã

o 
da

 
F

al
ha

 

RPN Ações 
Corretivas 

Motocompres
sor de Ar 
MCV 085 - 
Gerar ar 
comprimido 
para uso 
geral, 
ferramentas 
pneumáticas, 
acionamentos 
pneumáticos 

Quebra da 
ventoinha 

Super 
aquecimento 
do motor 
elétrico  

9 Desgaste 
excessivo; impacto 

3 Novo 
sistema 
de 
monitora 
ção de 
falhas 

0 
 
 

0 Inspeções 
regulares 
desse item 
do 
equipamento 

Falha de 
Pista 
Interna do 
Rolamento 
6202 

Vibração 
Excessiva 
(giro 
oscilante do 
eixo) 

3 Deficiência na 
lubrificação quando 
da partida; 
consistência da 
graxa muito alta; 
aceleração de 
partida muito alta. 

2 Novo 
sistema 
de 
monitora 
ção de 
falhas 

0 0 Utilizar 
graxa menos 
consistente; 
evitar 
aceleração 
repentina 

Corrosão Desgaste e 
vibração 
excessiva 
(giro 
oscilante do 
eixo) 

5 Entrada de gás 
corrosivo ou água; 
lubrificante 
inadequado; 
formação de 
partícula de água 
por condensação 
de umidade; alta 
temperatura e alta 
umidade quando a 
peça está parada; 
falha do protetivo 
contra corrosão 
durante o 
transporte e 
estocagem e 
manuseio 
inadequado. 

3 Novo 
sistema 
de 
monitora 
ção de 
falhas 

0 0 Melhorar o 
sistema de 
vedação; 
verificar o 
método de 
lubrificação; 
prevenir 
danos por 
corrosão 
quando o 
rolamento 
estiver 
parado, 
melhorar os 
métodos de 
estocagem; 
melhorar os 
métodos de 
manuseio 

 Debris Deterioração 
da superfície 
por atrito de 
escorrega 
mento entre a 
superfície da 
pista, 
elementos 
rolantes, 
rolos e faces, 
rebordos, 
bolsos de 
gaiola etc.. 

7 Entrada de 
impurezas; 
progressão da 
oxidação e da 
corrosão elétrica; 
lubrificante 
deficiente; 
escorregamento 
feito pelo 
movimento 
irregular dos 
elementos. 

4 Novo 
sistema 
de 
monitora 
ção de 
falhas 

0 0 Melhorar o 
sistema de 
evdação; 
limpar o 
alojamento, 
verificar o 
lubrificante e 
o método de 
lubrificação; 
prevenir o 
desalinhame
nto 

Fonte: autoria própria (2016). 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 O presente estudo apresentou como expectativa inicial a criação de uma nova 

abordagem na detecção e classificação de falhas tribológicas através do uso de ferramentas de 

inteligência artificial no tratamento de sinais através de redes neurais artificiais do tipo SOM 

(Self Organizaed Maps), na elaboração de sistemas inteligentes, robustos, automatizados e 

não supervisionados, utilizando algoritmos específicos que contemplam metodologias 

conhecidas de análises de modos de falhas e que pudessem contribuir para a prevenção de 

falhas de contato em máquinas rotativas. 

 O sistema de monitoramento de falhas apresentado foi muito além da expectativa 

inicial, não só classificando modos de falhas tribológicas conhecidos, como também modos 

de falha do próprio motocompressor, como a quebra de uma ventoinha e a classificação de 

modos de operação em diferentes pressões de trabalho. 

 Podemos verificar pelos resultados apresentados no capítulo 5, que dois modos de 

falha tribológicos conhecidos na literatura, corrosão e debris foram detectados e classificados 

pelo sistema criado, com 99,7% de precisão. A rede neural utilizada não encontrou 

dificuldades em detectar e classificar as falhas tribológicas inseridas experimentalmente no 

sistema eletromecânico estudado. 

 Através dos modos de falha encontrados na literatura e nas documentações técnicas 

dos fabricantes, foi possível avaliar os modos de falhas que seriam utilizados no experimento. 

Além dos modos de falha tribológicos escolhidos, também foi possível identificar modos de 

falha não tribológicos, mas que poderiam trazer danos catastróficos para o equipamento. 

 O novo sistema de monitoramento de sistemas eletromecânicos criado, não só 

identificou e classificou falhas tribológicas, como foi apresentado no capítulo 5 desse estudo, 

mas também identificou e classificou outro defeito, e.g. quebra, ausência da ventoinha, modo 

de falha do motocompressor que pode trazer danos catastróficos ao equipamento, mas 

também, modos de operação sem defeito, com determinadas condições de pressão de trabalho. 

Essa característica, encontrada no novo sistema apresentado é muito útil não só para detecção 

e classificação de falhas como também para monitoração de erros ou determinados estados de 

operação dos sistemas eletromecânicos. Dessa maneira pode-se projetar rotinas de 

manutenção preditivas, centradas na confiabilidade, de maneira a reduzir custos com a troca 

precoce de componentes de sistemas eletromecânicos, como também redução do tempo de 

parada para manutenção das máquinas e do tempo entre falhas. 
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       Podemos inferir que é possível criar um uma nova abordagem na detecção e classificação 

de falhas tribológicas através do uso de ferramentas de inteligência artificial no tratamento de 

sinais através de redes neurais artificiais do tipo SOM (self organized maps), na elaboração de 

sistemas de manutenção inteligentes, robustos, automatizados e não supervisionados, 

utilizando algoritmos específicos que contemplam metodologias conhecidas de análises de 

falhas e que possam contribuir para a prevenção de falhas de contato em máquinas rotativas. 

Os resultados analisados na pesquisa quantitativa, associados às informações colhidas nos 

vários meios de pesquisa do conhecimento humano, nos permitiram afirmar que não há na 

literatura procedimento semelhante ao apresentado neste trabalho. 

Quanto à hipótese postulada inicialmente: O tratamento de sinais através de redes 

neurais artificiais do tipo SOM permite detectar e classificar os modos de falhas de contato 

em máquinas rotativas. 

 Pode-se inferir que a hipótese foi comprovada por todos os resultados apresentados no 

capítulo 5. 

  Complementando os resultados do estudo apresentado, sugerimos as seguintes 

possibilidades de pesquisa: 

 

a. Treinamento e utilização do novo sistema de monitoramento de sinais com uso de 

inteligência artificial em sistemas biológicos; 

b. Treinamento do novo sistema de monitoramento de sinais com uso de inteligência 

artificial em outros sistemas eletromecânicos e com outros modos de falha, 

tribológicos ou não. 

c. Criação de um hardware específico para embarcar a nova tecnologia em sistemas 

como automóveis, aerogeradores, aeronaves etc. 
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APÊNDICE A - RESULTADOS DE EXPERIMENTO COM MAPA CLASSIFICADOR EM 

MOTO COMPRESSOR TESTE 

 Realizou-se um novo experimento com o sistema automatizado, não supervisionado de 

detecção e classificação de falhas tribológicas com um mapa classificador em um 

equipamento de testes, diferente do moto compressor em que o novo sistema foi treinado, 

mostrado no item (b) da Figura 79. 

Figura 79 – Compressor Padrão (a) e Compressor Teste (b) 

 

Fonte: autoria própria (2016). 
 

 Para esse experimento foi considerada a falha tribológica debris. Foram utilizados os 

mesmos padrões dos experimentos descritos no item 4.4.3. Os experimentos foram realizados 

com ambos compressores sem carga (pressão de 0,0 bar). 

 A Figura 80 mostra os dados coletados pelo strain gauge de 350 Ω e pelo microfone 

acoplado no domínio da frequência. 

(a) 

(b) 
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Figura 80 - FFT dos sinais coletados (a) strain gauge operação normal; (b) microfone operação 
normal; (c) strain gauge modo de falha debris; (d) microfone modo de falha debris. 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 
 Os perfis de energia obtidos pelo Teorema de Parseval, a partir da energia das bandas 

de frequência do sistema eletromecânico estudado podem ser vistos na Figura 81. 

 

Figura 81 - Energia das bandas de frequências (a) strain gauge operação normal; (b) microfone 
operação normal; (c) strain gauge modo de falha debris; (d) microfone modo de falha debris. 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 O mapa treinado, apresentado na Figura 82 apresenta a região de operação normal e 

com debris. 



137 

 

Figura 82 - Mapa treinado com regiões (I) operação normal; (II) modo de falha debris. 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 Ao ser utilizado o novo sistema inteligente de detecção e classificação de falhas 

tribológicas no compressor teste, com o modo de falha debris, verificou-se corretamente a 

ativação de um neurônio na região do modo de falhas debris do mapa treinado com o 

compressor padrão (Figura 82), conforme Figura 83. 

 

Figura 83 - Mapa classificador com neurônio ativado (I) operação normal; (II) modo de falha debris. 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

  

I 
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APÊNDICE B – FLUXOGRAMA DO ALGORITMO DE DETECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

DE FALHAS EM SISTEMAS ELETROMECÂNICOS COM REDES SOM  E 

TRANSFORMADA WATERSHED 

 
 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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APÊNDICE C – FLUXOGRAMA DO MÉTODO DA PESQUISA 

 

 
Fonte: autoria própria (2016). 
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ANEXO A – TABELA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO DA NSK 

 

 
Fonte: autoria própria (2016). 

 

 


