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Resumo — Este trabalho tem como objetivo apresentar uma 

proposta de um sistema de monitoramento de equipamentos 

elétricos de uma linha de produção, visando a realização de 

manutenção preditiva através da detecção precoce de falhas. O 

sistema realiza a medição da corrente elétrica consumida por tais 

equipamentos, utilizando uma rede de sensores sem fio, 

supervisionada por uma nó concentrador, que por sua vez realiza 

o tratamento dos dados através de técnicas de análise de 

assinatura da corrente. Ao ser detectado um desvio de 

comportamento do consumo de corrente, correlacionado a algum 

tipo de falha em potencial, o sistema gera alarmes e informações 

adiconais ao supervisor de manutenção, que de forma planejada 

procede à manutenção do equipamento sem prejuízo da 

produção. Essa abordagem de manutenção preditiva se insere no 

contexto da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT). 

 
Palavras Chaves—Manutenção Preditiva; Internet das Coisas; 

Rede de Sensores Sem Fio; Análise de Assinatura de Corrente. 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
Falhas em equipamentos elétricos utilizados em linhas de 

produção ocasionam quase sempre interrupção do processo 

produtivo, com consequente impacto econômico e 

operacional, seja pelo tempo despendido na manutenção sem 

produção, ou pela redução do volume produzido. 
 

A manutenção preventiva de equipamentos segue 

procedimentos padrão de verificação funcional e substituição 

de peças e partes de forma periódica e planejada, seguindo 

as especificações dos fabricantes de tais equipamentos. 

Entretanto, essa metodologia muitas vezes não é eficaz para 

evitar a parada de operação por causa de falhas que 

estatisticamente ocorrem entre procedimentos de 

manutenção preventiva. Uma alternativa para mitigar este 

problema é a supervisão contínua e em tempo real do 

equipamento, com vistas a detectar alguma alteração no seu 

comportamento operacional, correlacionando essa alteração 

a eventual ocorrência de uma falha. Dessa forma, a operação 

do equipamento pode ser interrompida para executar a 

manutenção necessária num momento mais propício, sem 

impacto no ritmo de produção. A supervisão operacional de 

um equipamento pode ser feita através da instalação de 

sensores apropriados para medir grandezas diretamente 

 
 

 
relacionadas a perfeita funcionalidade do mesmo, tais como 

temperatura, pressão, vibração, alinhamento, ruído sonoro e 

ultrassônico, e em se tratando de equipamentos elétricos, 

incluem-se sensores de corrente e tensão elétrica e ainda 

fluxo magnético no caso de motores e transformadores. 
 

Neste trabalho, os equipamentos elétricos de uma linha de 

produção, escolhida como estudo de caso, serão 

monitorados através do seu consumo de corrente elétrica, a 

ser analisado por meio da técnica de análise de assinatura de 

corrente, muito empregada na previsão de falhas de motores 

elétricos. Caso algum equipamento sob supervisão 

apresentar alguma alteração do padrão pré-estabelecido de 

consumo de corrente, pode-se com isto, planejar de forma 

preditiva a manutenção e correção da falha a tempo, antes do 

equipamento apresentar uma avaria maior que cause a sua 

paralisação inesperada. Como benéfico dessa metodologia, 

minimizam-se as paradas na linha de produção e aumenta-se 

da vida útil dos equipamentos. 
 

A técnica de análise de assinatura da corrente do motor (MCSA) a 

partir do padrão de consumo de corrente de um motor elétrico é 

comumente utilizada para manutenção preditiva. A utilização de 

sensores de corrente, associados a uma rede de sensores sem fio, 

permite a captura de dados de forma remota e seu subsequente 

processamento num módulo concentrador de dados, com vistas à 

detecção de anomalias nas assinaturas de corrente dos objetos 

monitorados, e geração de alarmes e relatórios para o departamento 

de manutenção. 

 
II. FUNDAMENTAÇÃO 

 
A. Rede se Sensores Sem Fio (RSSF) 
 

Com  o  desenvolvimento  atual  das  tecnologias  de  
microeletrônica utilizadas na fabricação de circuitos integrados (ICs) 

e de sistemas micro-eletro-mecãnicos (MEMS), tornou-se possível a 

construção de microcontroladores de grande poder computacional 

associados a uma ampla gama de sensores e de transceptores para 

comunicação via rádio (sem fio). Dessa forma, tornou-se viável o 

desenvolvimento de dispositivos miniaturizados e de baixo custo, 

com capacidade de realizar sensoriamento, computação, atuação e 

comunicação sem fio em curtas e 
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médias distâncias. Estes dispositivos podem ser 

configurados para operar como nós de uma rede de nós 

interconectados, e assim formar uma Rede de Sensores 

Sem Fio (RSSF), onde a vantagem estratégica de sua 

aplicação se dá por conta da facilidade de instalação da 

rede, sem necessidade de infraestrutura de cabeamento 

[1]. As RSSFs têm uma grande capacidade de detecção de 

eventos e medição de variáveis em qualquer lugar, sendo 

facilmente expansíveis e reconfiguráveis. 

 

B. Internet das Coisas IoT 
 

A Internet das Coisas (IoT) pode ser entendida como uma 

rede de dispositivos capazes de comunicar controle e dados 

através da Internet. Estes dispositivos possuem capacidade 

de processamento local, de forma a interagir com seus 

estados internos (que caracterizam o controle) ou variáveis 

do ambiente externo (que caracterizam os dados a serem 

veiculados). Esta arquitetura apresenta o potencial para 

permitir o monitoramento e controle remoto de uma ampla 

rede de dispositivos interconectados em um sistema 

complexo. Ela também se apoia de forma vantajosa sobre a 

infraestrutura de telecomunicações atual [2]. 
 

A Internet das Coisas está sendo utilizada em diversas 

áreas de aplicação, tal como em instalações de fabricação 

(automação de chão de fábrica), redes de energia, 

monitoramento de saúde, de segurança, monitoramento 

ambiental, entretenimento, sistemas de transporte, etc. 

Essas aplicações estão sendo conectadas à Internet, e, 

portanto, podem ser controladas e monitoradas a partir de 

qualquer lugar. Essa conectividade significa uma maior 

quantidade de dados, recolhidos a partir de mais lugares, 

com muitas maneiras de aumentar a eficiência e melhorar 

a proteção e segurança. 
 

A Figura 1 ilustra a proposta de uma plataforma de IoT 

implementada por meio de uma arquitetura de RSSF, 

utilizada no presente trabalho. Nesta plataforma, diversos 

Módulos Sensores-Atuadores (MSA) constituem os nós 

remotos da rede, estão associados localmente a sensores 

Sn e atuadores An, e se comunicam via rádio com um nó 

base, Módulo Concentrador de Dados (MCD), perfazendo 

no conjunto uma RSSF altamente flexível e expansível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 – Plataforma de IoT utilizando 

RSSF. Fonte: os autores. 

Um MCD coleta os dados capturados por um ou mais MSAs, 

realiza um tratamento preliminar desses dados visando sua 

sumarização, e na sequência se comunica via internet com um 

Sistema de Aplicação (SIS) hospedada em um servidor específico ou 

na nuvem, permitindo o acesso de informações do processo 

supervisionado por parte de usuários conectados por meio de 

aplicativos AP. A aplicação SIS realiza a análise final dos dados, 

mantém o histórico completo das informações coletadas, gera 

relatórios que facilitem o entendimento da informação de interesse 

pelos usuários do sistema e também é responsável pela comunicação 

de alarmes nos casos em que as variáveis monitoradas exibam um 

comportamento fora do seu padrão normal. 

 
 
C. Manutenção Preditiva 
 

De acordo com Hongwei Li [3], a manutenção baseada 

em condição (ou condition-based maintenance - CBM [4]), 

também conhecida como manutenção preditiva, torna o 

processo de manutenção mais científico e viável, garante 

a operação segura e confiável do equipamento elétrico e 

obtém os maiores benefícios econômicos e sociais, além 

de fornecer dados básicos para a gestão e otimização 

abrangente do ciclo de vida do equipamento. 
 

Os sistemas manutenção preditiva permitem a detecção 

antecipada de falhas potenciais e possibilitam intervenções 

oportunas, graças às ferramentas de previsão baseadas em 

dados históricos, fatores de saúde definidos, métodos de 

inferência estatística e abordagens de engenharia [5]. 
 

A manutenção baseada em condição é um plano de manutenção 

que recomenda a decisão de manutenção com base nos dados 

coletados através do processo de monitoramento de condição 

(condition monitoring - CM). O elemento mais importante da CBM é o 

processo CM, onde os sinais são continuamente monitorados usando 

certos tipos de sensores ou outros indicadores apropriados. Em 

geral, o objetivo principal do CBM é fazer uma avaliação em tempo 

real das condições do equipamento, a fim de tomar decisões de 

manutenção, reduzindo assim a manutenção desnecessária e os 

custos associados. Uma abordagem popular para CBM é a de 

parâmetros modais, que são funções das propriedades físicas 

(massa, rigidez, amortecimento) da estrutura. Dessa forma, quaisquer 

alterações nestes atributos devido às condições de contorno, danos 

ou outros defeitos internos causam variações nos parâmetros modais 

da estrutura. As frequências naturais são os parâmetros mais 

utilizados no monitoramento baseado em vibração, mas mudanças 

nessas frequências podem não ser adequadas para determinar os 

danos em caso de medições imprecisas ou grandes níveis de dano 

[6]. 

 
 
D. Análise de Assinaura de Corrente 
 

O método de análise de assinatura de corrente, conhecido em sua 

aplicação em motores elétricos como Motor Current Signature 

Analysis (MCSA) [7], fornece uma maneira não intrusiva de monitorar 

continuamente a condição de um motor de indução e consiste na 

medição de corrente elétrica em tempo real e seu processamento no 

domínio da frequência, através do cálculo da Transformada Discreta 

de Fourier (FFT) da forma de onda da corrente capturada no domínio 

do tempo. A análise do espectro de frequências obtido de um 
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equipamento elétrico alimentado por tensão CA pode exibir, além da 

componente de 60 Hz, diversas outras componentes de frequências 

típicas do equipamento. Em motores elétricos, por exemplo, 

rolamentos, correias e a própria carga conectada ao eixo do motor 

revelam frequências típicas, que são superpostas à frequência de 60 

Hz da rede elétrica. A caracterização do espectro de frequências de 

uma máquina no seu momento inicial de operação serve de base para 

futuras comparações de medições. Com a alteração da assinatura de 

corrente no decorrer do tempo, é possível acompanhar sua evolução 

e diagnosticar antecipadamente a futura ocorrência de uma anomalia 

ou desgaste no equipamento. Dessa forma, torna-se possível por em 

prática uma sistemática de manutenção baseada na condição, 

programando-se eventos de manutenção que não interfiram com o 

ritmo de produção. 

 
 
E. Estudo de Caso 
 

Foi escolhido como local de estudo uma linha de produção de 

uma empresa do setor automotivo, situada em Limeira SP, onde foram 

selecionadas algumas máquinas que trabalham de modo 

praticamente continuo, com curtos intervalos de parada. A linha MSG 

(Mechanical Steereing) escolhida é uma linha de montagem para 

diferentes tipos de conjuntos de direção mecânica para veículos. A 

linha é constituída por 8 bancadas e dividida em 10 estações de 

trabalho, onde 4 são estações de testes manipuladas por um robô de 

6 eixos e as outras 6 estações são operadas por 4 operadores de 

produção. O tempo de ciclo de cada operação é de 40 segundos. A 

linha produz 3 tipos de direção mecânica para um fabricante 

exclusivo de automóveis, onde a capacidade de produção foi definida 

pelo cliente. Escolheu-se a linha MSG pois a mesma possui os 

maiores índices de produção da fábrica, tal que qualquer parada 

produtiva devido a falhas nas máquinas causa grande impacto 

econômico e de qualidade. 

 
A figura 2 apresenta o layout da linha a ser estudada, mostrando a 

disposição das estações de trabalho. Cada estação tem o objetivo de 

realizar a integração de alguns componentes da direção mecânica em 

uma carcaça de alumínio, tal que os componentes são posicionados 

manualmente por um operador e a fixação final dos mesmos é feita 

através da inserção automática realizada por uma máquina 

apropriada, cuja força motriz provem de um motor elétrico. 

 
 
F. Objeto de Estudo 
 

As máquinas são constituídas de perfis tubulares, chapas 

de aço e perfis de alumínio anodizado que suportam os 

seguintes dispositivos: 1.Painel elétrico, 2.Painel pneumático, 

3.Interface Homem Máquina (IHM), 4.Dispositivo de indexação 

do produto, 5.Sensores de visão. 6.Gravadora Laser, 7. Leitor 

de códigos de barra, 8.Equipamento aspirador de fuligem. 

9.Botoeira de acionamento, 10.Dispositivos de 

inserção,11.Manipulador, 12.Barreiras de luz, 13.Sistema de 

lubrificação e 14. Atuadores pneumáticos. Estes 

equipamentos possuem planos de manutenção preventiva de 

acordo com indicação dos fabricantes. 
 

A figura 3 mostra um dos equipamentos em 
estudo e seus componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Layout da linha MSG sob estudo. 
 

Fonte: os autores 
 

Legenda: 
 

 Um operador para três bancadas 
 

 Painel elétrico 
 

 Um operador por bancada 
 

Fluxo de produção 
 

Bancada e/ou estação de produção 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 – Equipamento OP 20 da linha MSG. 
Fonte: os autores 

 
III. METODOLOGIA 

 
Na primeira fase deste trabalho foram coletados os 

dados de consumo de corrente dos equipamentos com 

amperímetro manual em cada um dos painéis de controle 

de cada bancada, com a finalidade de se escolher as 

estações de trabalhado a serem equipadas com o sistema 

de supervisão. A tabela 1 apresenta os valores medidos. 
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Tabela 1 – Caracterização inicial do consumo de corrente 

das estações de trabalho da linha MSG. Fonte: os autores 
 

Descrição Corrente Fase 1 Fase 2 Fase 3 

OP 10 - Montagem dos Coxins 
Standy By 1,5 1,6 0,6  

Máxima 10,3 10,1 9,7 
 

  

OP 20 - Montagem Cremalheira Rolamento Interno 
Standy By 1 1 0,5  

Máxima 5,7 5,4 5,9 
 

  

OP 30 - 40 - Montagem Anel e Rolamento - Montagem Pinhão 
Standy By 0,5 1 1,2  

Máxima 11,4 11 10,7 
 

  

OP 50 - 60 Montagem, aperto do sistema e Amaciamento 
Standy By 0,5 1,3 1  

Máxima 3,9 4,3 3,6 
 

  

OP 70 - Regulagem de Folga 
Standy By 0,5 1,1 1,1  

Máxima 1,7 2,1 2,1 
 

  

OP 80 - Esforço de esterçamento 
Standy By 0,3 1 1,1  

Máxima 2,6 3,9 3,4 
 

  

OP 90 - Eixo interno,Coifa e abraçadeiras 
Standy By 1,1 1,2 0,6  

Máxima 9,2 12,1 8,9 
 

  

OP 100 - Eixo externo e proteção do Pinhão 
Standy By 1,1 1 0,7  

Máxima 5,4 5 5,1 
 

  

 
Numa segunda fase, prevê-se a instalação de sensores de 

corrente monitorados por módulos MSA (conforme Figura 1) 

nos painéis elétricos da alimentação, para monitoramento do 

consumo de corrente de algumas máquinas, nos mesmos 

pontos medidos na Tabela 1. Estes sensores enviarão em 

tempo real dados que permitirão avaliar a assinatura da 

corrente elétrica de cada bancada. A análise da assinatura de 

corrente obtida em condições normais de operação, e sob 

condições de pré-falha e de falha será o objetivo de estudo 

principal deste trabalho, com vistas a implementar um 

sistema de manutenção preditiva. 
 

Com a detecção de eventos anormais através da análise 

da assinatura de corrente, pode-se realizar intervenções 

extraordinárias numa máquina, além das intervenções de 

manutenção preventiva, para sanar um possível desgaste ou 

ajustar algum parâmetro importante, sem impactar a 

qualidade do processo, ou o andamento da produção. 
 

Os sensores de corrente estarão instalados nos interiores 

dos painéis elétricos de algumas da estações de trabalho, 

conforme mostrado no layout da Figura 2, e irão comunicar 

os dados capturados através da plataforma IoT implementada 

por uma arquitetura de RSSF conforme a Figura 1. 

 

IV. RESULTADOS 
 

Uma primeira versão do sistema de monitoramento 
de equipamentos elétricos pode ser vista na Figura 4. 
Um módulo MSA foi construído em plataforma RFbee 
V1.1 [8], e integrado em uma placa de circuito impresso 
dedicada, contendo a interface necessária a um sensor 
de corrente de corrente alternada. Esse módulo já foi 
utilizado em trabalho recente para monitoramento de 
consumo de corrente de equipamentos residenciais [9]. 
 

Na figura 5 o MSA está monitorando um motor de indução 

monofásico WEG modelo 12064646 de 0,25 cv. Os dados são 

capturados e transmitidos via rádio para um nó base conectado via 

USB a um microcomputador, que atua como um MCD. 
 

A figura 6 mostra resultados preliminares de dados 
de corrente capturados em planilha Excel através da 
ferramenta de aquisição de dados PLX-DAQ. O acesso 
remoto aos dados, bem como o seu tratamento por 
análise de assinatura, correlação com potenciais falhas 
e a geração de alarmes serão alvo de trabalhos futuros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Detalhe do MSA contendo um módulo rádio RFbee 

e interface para o sensor de corrente CA. Fonte: os autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5 – Módulo MSA instalado para medir a corrente 

CA de um motor monofásico. Fonte: os autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6 – Medidas preliminares de corrente realizadas num motor 

de indução monofásico. Fonte: os autores 
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V. CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho apresentou uma proposta de um 

sistema de monitoramento de equipamentos elétricos de uma 

linha de produção, visando a realização de manutenção 

preditiva através da detecção precoce de falhas. O sistema de 

monitoramento se baseia numa arquitetura de rede de 

sensores sem fio (RSSF), com possibilidade de transportar os 

dados coletados a aplicativos acessíveis via internet. Um 

estudo de caso está em elaboração para utilizar uma linha de 

produção real na qual um conjunto de equipamentos elétricos 

terá o seu consumo de corrente monitorado em tempo real. 

Os dados de corrente serão analisados por meio da técnica 

de análise de assinatura de corrente, visando a detecção de 

desvios que estejam correlacionados a processos 

degenerativos que resultem em falhas. Uma versão inicial do 

sistema de monitoramento se encontra implementada e 

operacional, fornecendo dados preliminares consistentes. Em 

continuação, espera-se evoluir o sistema de monitoramento 

para englobar medidas trifásicas num maior número de 

painéis de equipamentos, constituindo uma RSSF de maior 

amplitude. Os dados serão tratados num servidor exclusivo, e 

comunicados via internet a aplicativos que permitam a gestão 

das informações para fins de manutenção preditiva. 
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