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RESUMO 

 

O mais utilizado elemento de conversão de energia elétrica em mecânica motriz é o 
motor de indução trifásico, o qual é indispensável nos processos produtivos 
industriais e da construção, e constantemente alvo de pesquisas para diminuir as 
taxas de manutenções e paradas não programadas, assim como fazer o controle de 
riscos para avaliar a segurança do trabalhador com o determinado equipamento que 
faz uso do motor indutor trifásico, desta forma, a importância do setor de 
manutenção é cada vez maior, principalmente técnicas preditivas que se utilizam de 
sistemas de monitoração contínua do equipamento. Grande parte dos defeitos em 
motores ocorre em rolamentos. A utilização de sistemas inteligentes capazes de 
predizer os defeitos nos motores elétricos tem sido amplamente abordada nesse 
sentido. Assim, a proposta desse trabalho consiste em apresentar um estudo 
comparativo de aplicação entre os métodos de classificação Fuzzy Artmap (FAM) e 
Radial Basis Function (RBF) para identificar defeito em rolamentos aplicando a 
manutenção preditiva, como classificadores de padrões, utilizando dados de 
corrente de motores de indução trifásicos no domínio do tempo, e uma pesquisa em 
forma de questionário para abordar os conhecimentos dos profissionais da área da 
construção civil em motores elétricos e suas problemáticas durante o processo.  

 

Palavras-chave: Indução Trifásico. Técnicas Preditivas. Reconhecimento de 
Padrões.  
 
 

APPLICATION OF INTELLIGENT NETWORKS AND PREDICTIVE MAINTENANCE 
IN ELECTRIC INDUCTIVE MOTOR IN CIVIL CONSTRUCTION 

  

 

ABSTRACT 
 

The most used element of electric power conversion in motor mechanics is the three-
phase induction motor, which is indispensable in industrial and construction 
production processes, and is constantly being researched to reduce unscheduled 
maintenance and shutdown rates, as well as the control of risks to evaluate the 
safety of the worker with the certain equipment that makes use of the three-phase 
inductive motor, in this way, the importance of the maintenance sector is increasing, 
mainly predictive techniques that use systems of continuous monitoring of the 
equipment. Great part of the defects in these motors occurs in the bearing. The use 
of intelligent systems capable of predicting defects in electric motors has been widely 
approached. Thus, the proposal of this work is to present a comparative application 
between the Fuzzy Artmap (FAM) and Radial Basis Function (RBF) classification 



methods to identify defects in bearings applying predictive maintenance, as standard 
classifiers, using current data of three-phase induction motors in the time domain, 
and a questionnaire survey to address the knowledge of civil construction, in electric 
motors and their problems during the process.  
 
Keywords: Pattern Recognition. Predictive Techniques. Three Phase Induction. 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O elemento de conversão de energia elétrica em mecânica motriz mais 

utilizado é o Motor de Indução Trifásico (MIT), sendo ele indispensável nos 

processos produtivos industriais, devido ao baixo custo de aquisição, adaptação 

frente a diversas cargas mecânicas e robustez em ambientes agressivos (Bouzid, 

2012; Fitzgerald et al., 2006; Goedtel, 2007; Suetake, 2012; Wang, 2001). Sendo a 

construção civil uma grande usuária desses motores. 

De acordo com o Balanço Energético Nacional de 2017 apresentado em 

(Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 2017), estima-se que anualmente 217,7 

TWh (Tera Watts hora), o equivalente a 37,6% da energia elétrica produzida no 

Brasil, são destinados às indústrias. Tendo em vista a aplicação do MIT em 

ambientes não industriais sendo um deles a construção civil, pode-se inferir que a 

parcela de consumo energético do mesmo é superior a 24% da produção nacional 

de energia elétrica. 

Ainda que esses motores comumente sejam bem construídos, estão sujeitos 

às falhas elétricas ou mecânicas, que podem ocorrer devido à umidade e poeira do 

ambiente, ou desbalanceamento da corrente e da tensão, e outros fatores.  

Muitas técnicas podem ser empregadas para detecção de defeitos, como por 

exemplo, a manutenção preditiva. Esta metodologia, permite avaliar as condições 

reais de operação da máquina, utilizando dados coletados diretamente do 

equipamento. Alguns indícios podem ser percebidos quando um motor começa a 

apresentar defeitos como: mudanças nos sinais associados às vibrações mecânicas, 

variação na temperatura de operação, ruídos audíveis e alterações no campo 

eletromagnético, dentre outros. Assim, a análise dos referidos indícios auxilia na 

detecção de defeitos quando estão ainda em fase de evolução (Araújo et al., 2010). 

Desta forma, aplicando na construção civil, é possível planejar uma ação corretiva e 

minimizar os impactos no processo produtivo e operacional de uma obra. Alguns 

equipamentos que fazem o uso do motor na construção podem ser citados como 

exemplo: betoneira, rompedor, furadeira industrial, vibrador, bombas de concreto, 

entre outros. 

A indústria da construção civil brasileira emprega mais de um terço da mão de 

obra disponível, analfabeta ou semialfabetizada, contribuindo com grande parcela no 
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PIB nacional. Empregando o maior contingente de mão-de-obra do setor urbano, 

com grande capacidade de absorção de pessoal nas crises econômicas. No entanto, 

os profissionais que atuam no setor são resistentes a inovações das mais várias 

áreas (Freitas et al. 2001). Em 2018 vê-se que este setor pouco utiliza as novas 

tecnologias, dado este que requerer algumas mudanças de posturas de funcionários 

e patrões. 

O uso de Sistemas Inteligentes (SI) vem destacando-se na identificação de 

falhas em máquinas elétricas, de forma a tratar com robustez as incertezas no 

processamento de dados utilizando-se Sistemas Inteligentes (SI) (Suetake, 2012).  

Os sistemas inteligentes baseados em Redes Neurais Artificiais (RNA), 

Lógica Fuzzy (LF) e Sistemas Híbridos (SH) estão sendo empregados na 

identificação e resolução de diversos problemas relacionados ao controle e 

acionamento de máquinas elétricas. Estas estratégias são capazes de classificar e 

determinar a origem de defeitos ainda em evolução dando cada vez mais ênfase na 

manutenção preditiva (Santos et al., 2011; Sayouti et al., 2011; Ghate and Dudul, 

2009; Seera, 2012). 

A manutenção preditiva vem fazendo parte de nosso cotidiano, sendo 

aplicada nas indústrias, em empresas, nas construções, no monitoramento de 

máquinas, etc. Sua utilização se justifica devido a necessidade de reduzir gastos e 

aumentar a confiabilidade e segurança das estruturas e equipamentos. A 

capacidade de avaliação de danos pode ser pensada de duas maneiras: 

monitoramento das mudanças de sua condição e, se necessário, parar a operação 

do equipamento antes de piorar as condições; e garantir que o dano iniciado não se 

estenda para uma situação de risco (Furtado, 2004). 

Neste trabalho, temos como proposta apresentar um estudo comparativo dos 

métodos de classificação Fuzzy ARTMAP (FAM) e Radial Basis Function (RBF) que 

são usados como ferramentas para reconhecer defeitos em rolamentos de motores 

de indução trifásicos, com análise dos sinais de corrente (I) no domínio do tempo, 

podendo assim antecipar uma falha no equipamento, e não provocar uma parada 

não programada na obra ou ocasionar algum risco para o trabalhador, justificando 

assim a importância da manutenção preditiva. Pois máquinas paradas e/ou 

trabalhadores, no canteiro de obra, significam perdas econômicas, o que não é 

desejável para nenhum tipo de organização. Será também utilizado como meio de 

pesquisa um questionário direcionado para profissionais da área da construção civil 
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com perguntas relacionadas ao nosso tema, podendo assim verificar o nível de 

conhecimento deles a respeito do assunto. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

2.1 FALHAS NO MIT 

Atualmente a maioria das máquinas é movimentada por motores elétricos que 

podem, com o uso, apresentar algum tipo de falha. Estas falhas podem ser 

classificadas em dois grupos: i) falhas elétricas e ii) falhas mecânicas. 

A Figura 1 apresenta um diagrama em blocos dos principais tipos de falhas. 

 

Figura 1 – Classificação das falhas no MIT. 

  

Fonte: Autor.(2018) 

 

As falhas elétricas são destacadas devido aos problemas relativos ao 

enrolamento de estator, o enrolamento de rotor, as barras quebradas no rotor, os 

anéis quebrados no rotor e conexões. Por outro lado, as falhas mecânicas podem 

ser oriundas de problemas de rolamentos, excentricidade, desgaste de acoplamento, 

desalinhamento conforme relata Singh e Kazzaz (2010). 
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De acordo com Bonnett and Yung (2008), as porcentagens de falhas em MIT 

podem ser distribuídas em: rolamentos (69%), enrolamento do estator (21%), barra 

do rotor (7%) e o eixo (3%). A maneira para detectar estes problemas mecânicos e 

elétricos pode ser feita direta ou indiretamente por meio da leitura de uma das fases 

na corrente elétrica de alimentação ou pela tensão elétrica, medidas de temperatura, 

monitoramento do campo eletromagnético ou por outros parâmetros (Ghate and 

Dudul, 2010). 

O trabalho abordará somente os defeitos relativos à pista externa de 

rolamentos, pois é um dos defeitos mais comuns. De acordo com Araújo et. al. 

(2010), a deterioração de rolamentos também pode ocorrer em função das correntes 

de modo comum que circulam pelos mesmos devido à carga eletrostática induzida 

no eixo do motor. Outro fator refere-se às pulsações de conjugado causadas pela 

existência de harmônicos de baixa ordem na alimentação ou relativas a possíveis 

barras quebradas.  

  Métodos tradicionais consideram o monitoramento da temperatura e vibração 

dos rolamentos, visando estimar suas condições de operação. No entanto, o custo 

de sensores para monitoramento de vibrações, associados aos dispositivos de 

processamento de sinais, restringem sua utilização em máquinas de pequeno porte. 

Contudo, métodos alternativos, baseados em inteligência computacional, estão cada 

vez mais sendo pesquisados para a identificação de defeitos em MIT e ajudando na 

manutenção preditiva. 

Para o caso em estudo neste trabalho, as tensões e correntes serão medidas 

em um MIT de 1 CV (cavalo) do fabricante WEG. Este motor que será utilizado em 

laboratório, em perfeitas condições de operação. Para determinação de defeito, 

foram criados defeitos na pista externa do rolamento para a aquisição dos dados de 

corrente. A Figura 2 ilustra o defeito criado em laboratório. As falhas de ranhuras 

presentes na pista externa ou interna do rolamento são ocasionadas pelo 

escorregamento da esfera na pista, por choque mecânico no eixo do motor ou 

rolamento ou mesmo montagem incorreta da peça no mancal do eixo. Este tipo de 

falha ocasiona um ponto específico de defeito na pista do rolamento. Para isso, foi 

realizada em laboratório a desmontagem do rolamento e a inserção da ranhura por 

meio da mini retífica de alta rotação.  

 

Figura 2 -  Falha localizada de ranhuras na pista externa. 
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Fonte: Autor.(2018) 

 

2.2 MANUTENÇÃO PREDITIVA 

 

 A manutenção está tomando novos rumos e caminhando cada vez mais 

próxima da operação, apresentando mudanças na última década nos mercados, 

marcados por conceitos como: a globalização, redução de custos e melhoria da 

qualidade de serviços. Hoje sua gestão é integrada com estratégias e objetivos 

estratégicos da empresa, tendo a produção como foco principal (Baroldi, 2002). 

 O mercado atual está voltado para a competição, redução de preços, com 

qualidade e continuidade. O impacto desse novo ambiente atingiu todos os setores 

das empresas, incluindo a atividade da manutenção. Nesse nosso cenário, a 

manutenção passa a ser uma atividade estratégica que possibilita a plena 

confiabilidade do funcionamento de determinado processo operacional (Bonaldi, 

2007). 

 A mudança da mentalidade de manutenção voltada para a corretiva ou para a 

preventiva, incorporado técnicas de manutenção preditiva, vem ganhando força nos 

sistemas modernos de manutenção no Brasil. Já é visível o crescimento do interesse 

de empresas e profissionais ligados aos serviços de manutenção, em busca da 

utilização das técnicas de manutenção preditiva. Atualmente a técnica de 

manutenção deve ser necessariamente desenvolvida sob a estratégia de redução 

dos tempos de intervenção nos equipamentos, e uma maior segurança para o 

trabalhador, buscando obter o menor tempo de indisponibilidade para o serviço. 
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2.2.1 Vantagens e Desvantagens 

 

Manutenção Corretiva 

 

Vantagens: 

 "A máquina trabalha até quebrar" - este conceito reduz o custo de manutenção 

no equipamento - até a máquina falhar. 

 

Desvantagens: 

 Alto custo da perda de produção em função da parada da máquina sem 

planejamento. 

 Aumento de custo com reposição de material. 

 

Manutenção Preventiva 

 

Vantagem: 

 Calendário de manutenção com intervalos planejados, a fim de reduzir o tempo 

de máquina parada (risco de falha). 

 Comparado com a manutenção corretiva este pode resultar em uma economia 

de custo de aprox. 12%. 

 

Desvantagens: 

 Manutenção baseada em tempos pré-determinados de uso resulta em alto custo 

de reposição visto que pode- se trocar equipamentos que ainda podem trabalhar 

por um período maior. Parada de máquina imprevista não pode ser excluída. 

 

Manutenção Preditiva 

 

Vantagem: 

 Monitoramento contínuo detecta com antecedência o estado do componente a 

ser monitorado. 

 A manutenção é apenas efetuada quando necessária e com planejamento de 

tempo. 
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 Isto resulta em economia de gastos de aprox. 18% quando comparado com a 

manutenção preventiva. 

 Custos de parada de máquina e processo são reduzidos. 

 Custos de pessoal e reposição são reduzidos. 

 

Desvantagens: 

 O custo inicial para um sistema de monitoramento tal como o a análise 

termográfica e análise de vibração podem ser altos. 

 

O objetivo da manutenção preditiva não é eliminar os níveis de manutenção 

preventiva ou corretiva, mais minimiza-los de forma prática, técnica e objetiva, por 

meio do acompanhamento e/ou monitorização de parâmetros, com uso de 

instrumentação adequada (Baroldi, 2002). 

 

2.3 SISTEMAS INTELIGENTES 

 

Os Sistemas Inteligentes estão presentes no nosso cotidiano facilitando a vida 

no século XXI. Parte do sucesso de um dos maiores serviços de streaming de 

vídeos no mundo, por exemplo, está em seu sistema de personalização, em que os 

algoritmos analisam as preferências do usuário (e de grupos de usuários com 

preferências semelhantes) e, com base nelas, sugerem filmes e séries. Acessamos 

sistemas inteligentes para programar o itinerário com aplicativos de busca de 

itinerários, e receber de aplicativos recomendações de músicas. Site de busca, são 

assistentes pessoais digitais inteligentes que nos ajudam a localizar informações 

úteis com acesso por meio de voz. Alguns videogames têm personagens que 

aprendem com o comportamento de seus jogadores. A Inteligência Artificial está 

igualmente presente em sistemas de segurança, de vigilância e de detecção de 

fraudes (Kaufman, 2018). 

Os agentes classificadores são métodos computacionais supervisionados que 

têm por objetivo criar um modelo que prevê a classe de um determinado conjunto de 

dados baseando-se em conjunto de dados pré-estabelecidos (Serasiya and 

Chaudhary, 2012). 

Com o intuito de averiguar a exatidão dos modelos propostos, bem como os 

respectivos tempos de construção e validação, utilizou-se neste trabalho Redes 
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Neurais Artificiais (RNAs) com as arquiteturas RBF (Radial Basis Function) e Fuzzy 

ARTMAP. 

 

2.3.1 RNAs 

 

Inspiradas no sistema nervoso dos seres vivos e modeladas 

computacionalmente, as Redes Neurais Artificiais (RNA) são caracterizadas por 

neurônios artificiais ligados entre si por interconexões, as quais são denominadas 

sinapses artificiais e representadas por vetores ou matrizes de pesos sinápticos.  

As RNA’s podem ser definidas como um conjunto de unidades de 

processamento e possuem a capacidade de manutenção e aquisição do 

conhecimento baseado em informações. Dentre suas principais características 

estão: adaptação por experiência, capacidade de aprendizado, habilidade de 

generalização, organização de dados, tolerância a falhas, armazenamento 

distribuído e facilidade de prototipagem (Haykin, 2001). Dessa forma existe a 

possibilidade do desenvolvimento de modelos capazes de realizar predições sobre o 

comportamento de um determinado processo, e também executar ações que visam 

o controle adequado do mesmo. 

Junto ao grande avanço tecnológico, os microprocessadores tiveram seu 

poder computacional aumentado, favorecendo a utilização de redes neurais como 

uma nova alternativa na solução de problemas complexos em diversas áreas, entre 

elas a detecção de falhas em máquinas elétricas. 

Dessa maneira, propõe-se nesse trabalho a utilização de topologias neurais 

com o objetivo de identificar defeitos no rotor da máquina. 

O modelo simplificado do neurônio biológico é a unidade básica de 

processamento de uma rede neural artificial. O neurônio artificial, associado 

computacionalmente a uma estrutura matricial, possui uma ou mais entradas (X1,..., 

Xn) e uma saída ( ). A cada entrada fica associado um peso (W1,..., Wn) que 

pondera de forma quantitativa cada entrada em relação à saída. 

O funcionamento de um neurônio descreve-se pela seguinte equação 

matemática: 
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.............................................................................................(1) 

onde:  

n é o número de entradas do neurônio;  

Wi é o peso associado com a i-ésima entrada;  

b é o limiar associado ao neurônio;  

Xi é a i-ésima entrada do neurônio;  

g(.) é a função de ativação do neurônio;  

Y é a saída do neurônio.   

 

Diversas topologias de RNA são obtidas com base na estrutura do neurônio 

artificial, podendo ser classificadas como redes de camada única ou redes 

multicamadas. 

 

2.3.2 Rede Função Base Radial (RBF)  

 

Com o objetivo de diagnosticar defeitos nos rolamentos do MIT propõe-se a 

utilização de uma RNA. Para esta finalidade, Segundo Silva et al. (2010), podem ser 

usadas as redes de função base radial (RBF). 

Essas redes tipicamente são constituídas por uma camada de entrada, 

apenas uma camada neural intermediária com função de ativação do tipo gaussiana 

e uma camada de saída que contém função de ativação do tipo linear, como 

apresentado na Figura 3 (Silva et al., 2010). 
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Figura 3 – Estrutura de uma rede neural RBF. 
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Fonte: Autor.(2018) 

 

2.3.3 Rede Fuzzy ARTMAP 

 

Estas arquiteturas foram baseadas na teoria da ressonância adaptativa (ART) 

desenvolvida por Carpenter e Grossberg (1987), como uma possível solução para o 

dilema estabilidade-plasticidade (Carpenter & Grossberg, 1992). 

Durante a apresentação de novos padrões a um classificador neural, faz-se 

necessário adaptar os pesos da rede, adicionando uma nova parcela de 

conhecimento, isto é, o sistema deve ser capaz de adquirir informação. Ao mesmo 

tempo, é preciso que o conhecimento acumulado referente aos padrões previamente 

apresentados seja mantido, ou seja, o classificador deve ser estável. 

De acordo com Isoda (2009) a rede neural FAM, bem como qualquer outra da 

família ART, permite obter soluções com grande rapidez de resposta e com grande 

flexibilidade na inclusão de novos padrões, mudanças topológicas, etc., ou seja, 

capacidade de continuar a aprender após a inclusão de novos padrões, sem perder 

a memória relacionada aos padrões anteriores (característica de plasticidade). 

A estrutura original de uma rede FAM engloba o treinamento simultâneo de 

dois módulos Fuzzy ART, para a associação de um padrão análogo no modo 
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supervisionado. Cada um destes módulos é responsável por associar dois espaços 

vetoriais distintos, porém relacionados. Em problemas de classificação, de padrões, 

um dos espaços é o espaço dos rótulos, enquanto o outro é o espaço de entrada 

(Isoda, 2009). 

Para realização de tarefas classificação onde os padrões de saída tratam-se 

de simples rótulos de classes, Kasuba (1993) propôs uma simplificação na notação 

original da rede FAM, através da redução de redundâncias na arquitetura original. 

Esta versão é normalmente chamada de Simplified Fuzzy ARTMAP (SFAM), devido 

a sua simplicidade de entendimento e rapidez no processamento em comparação 

com a FAM. A rede SFAM será a utilizada para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 SISTEMAS INTELIGENTES  

 

Este trabalho visa investigar, baseado na problemática das falhas de motores 

elétricos, qual dos métodos inteligentes se comportará melhor para a necessidade 

de resolução do problema em termos acurácia (acerto) e custo computacional. 

Para a execução das estratégias propostas neste trabalho, foram efetuadas 

algumas configurações específicas para o treinamento e validação, de acordo com 

os Quadros 1 e 2. A arquitetura e as configurações, para este trabalho, foram 

determinadas de forma empírica, onde se buscou a melhor acurácia e menor custo 

computacional entre as estruturas treinadas.  

 

 

Quadro 1- Parâmetros de configuração da RBF 

Parâmetros Valores 

Nº de camadas 2 

Neurônios 1º 

camada 

12 
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Neurônios 2º 

camada 

1 

Algoritmo de 

treinamento 

AO 

Função de 

ativação 1º 

camada 

GS 

Função de 

ativação saída 

Linear 

(GS) Gaussiana; (AO) Auto organizado 

Fonte: Autor.(2018) 

Quadro 2- Parâmetros de configuração da SFAM. 

Parâmetros Valores 

Parâmetro de 

escolha (α) 

1 10-3 

Taxa de 

aprendizagem 

(β) 

1 

Parâmetro de 

vigilância (ρ) 

0,75 

Match Tracking 

(ε) 

1 10-3 

Épocas 10 

Fonte: Autor.(2018) 

 

Os Quadros 4, 5 e 6 apresentam os resultados para os classificadores RBF e 

SFAM com 10, 25 e 50 entradas, respectivamente. Para a análise e comparação do 
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desempenho dos métodos utilizaram-se os seguintes parâmetros: acurácia, tempo 

de construção, erro absoluto médio, erro absoluto relativo e estatística Kappa, que é 

uma medida de concordância interobservadora e mede o grau de concordância além 

do que seria esperado tão somente pelo acaso (Landis e Koch, 1977). Esta medida 

de concordância tem como valor máximo o “1”. Este valor “1” representa total 

concordância e os valores próximos e até abaixo de “0”, indicam nenhuma 

concordância, conforme apresentado no Quadro 3 (Landis e Koch, 1977).  

 

Quadro 3 - Tabela para interpretação da estatística Kappa 

Valores de 

Kappa 
Interpretação 

<0 
Nenhuma 

concordância 

0 – 0,19 
Pobre 

concordância 

0,20 – 0,39 
Fraca 

concordância 

0,40 – 0,59 
Moderada 

concordância 

0,60 – 0,79 
Substancial 

concordância 

0,80 – 1,00 
Perfeita 

concordância 

Fonte: Autor.(2018) 
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Quadro 4 - Resultados estatísticos para 10 entradas 

Tipo 10 Entradas 

Classificador RBF SFAM 

Acurácia (%) 72,31 78,46 

Tempo de 

Construção (s) 
0,07 0,01 

Estatística 

Kappa 
0,4497 0,5695 

Erro Absoluto 

Médio 
0,3299 0,2154 

Erro Absoluto 

Relativo (%) 
65,93 43,038 

Fonte: Autor.(2018) 

 

Quadro 5 - Resultados estatísticos para 25 entradas 

Tipo 25 Entradas 

Classificador RBF SFAM 

Acurácia (%) 80,00 87,69 

Tempo de 

Construção (s) 
0,06 0,02 

Estatística 

Kappa 
0,602 0,754 

Erro Absoluto 

Médio 
0,2967 0,1231 

Erro Absoluto 

Relativo (%) 
59,29 24,59 

Fonte: Autor.(2018) 
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Quadro 6 - Resultados estatísticos para 50 entradas 

Tipo 50 Entradas 

Classificador RBF SFAM 

Acurácia (%) 80,00 80,00 

Tempo de 

Construção (s) 
0,07 0,02 

Estatística 

Kappa 
0,602 0,6053 

Erro Absoluto 

Médio 
0,2997 0,2 

Erro Absoluto 

Relativo (%) 
59,88 39,96 

Fonte: Autor.(2018) 

 

Na Figura 4, é apresentada a taxa de acurácia dos algoritmos para 10, 25 e 

50 entradas. Neste estudo, foram obtidos resultados promissores, baseados nas 65 

amostras validadas. A SFAM apresentou a melhor acurácia com 87,69 %, ou seja, 

57 amostras foram corretamente classificadas e acurácia mínima de 78,46 %. Já a 

RBF demonstrou uma acurácia máxima de 80,00 %, ou seja, 52 amostras foram 

corretamente classificadas e a menor acurácia de 72,31%. Podendo ser visto que 

com os algoritmos trabalhando em pró da manutenção preditiva e controle de riscos, 

temos um resultado significativamente positivo.  
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Figura 4 - Gráfico comparativo do tempo de construção e validação dos algoritmos 

avaliados 
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Fonte: Autor.(2018) 

 

 

3.2 QUESTIONÁRIO 

 

Este questionário objetivou refletir sobre o entendimento da importância do 

conhecimento do profissional responsável pela obra de construção civil, em relação 

aos equipamentos com motores, para se tornar possível evitar muitos problemas e 

tornar a obra mais produtiva em seus procedimentos e resultados.  

A fim de evidenciar o objetivo proposto, utilizou-se um estudo de caso de uma 

experiência de avaliação de impactos referente aos motores e equipamentos que se 

fazem o uso deste. Os resultados resultam do trabalho de pesquisa em campo com 

profissionais da área, produto da interação pesquisador-pesquisado. 

Após questionários respondidos foi realizada uma etapa análise das 

respostas, objetivando evidenciar a necessidade de melhores interpretações dos 

conceitos e para correção de falhas. 

O questionário foi entregue e respondido por vinte diferentes profissionais da 

área, contendo 6 (seis) questões referentes aos conhecimentos de motores 

existentes nas obras, a paradas não planejadas ocasionadas por eles, manutenções 

e segurança no trabalho. 
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Gráfico 1 – Número de Perguntas Respondidas 

 

Fonte: Autor. (2018) 

 

Analisando o primeiro gráfico observamos que 42 perguntas respondidas 

obtiveram a resposta de nenhum conhecimento, 33 perguntas com resposta de 

pouco conhecimento, 21 perguntas com respostas de razoável conhecimento, 14 

perguntas com respostas de bom conhecimento, e 10 perguntas com respostas de 

excelente conhecimento sobre o assunto.  

 

Gráfico 2 – Número de Perguntas Respondidas 

 

Fonte: Autor. (2018) 
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Já no segundo gráfico observamos por meio de porcentagens os mesmos 

problemas já vistos anteriormente no gráfico anterior. Mais de 60% das respostas 

foram de pouco para nenhum conhecimento, ou seja, mais da metade dos 

profissionais da construção civil não está preparado para lidar com problemas que 

podem vir a acontecer referente a motores indutores trifásicos. 

Os resultados apontam o baixo número de profissionais da construção civil 

com conhecimento a respeito dos assuntos abordados, sendo assim vemos a 

relevância e importância de mais estudos e trabalhos referentes a este assunto 

dentro da área. 

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Constatou-se que as práticas têm largas aplicações nas indústrias e 

construção civil, e seus usos e desenvolvimentos justificam-se, devido à importância 

econômica das máquinas rotativas em suas aplicações, geralmente críticas em 

relação às paradas para manutenção corretiva. Também permite organizar um 

processo estruturado de tomada de decisões para identificar os defeitos/falhas, 

prever a eventual impossibilidade de um equipamento funcionar com as 

especificações desejadas, minimizar os riscos ao trabalhador e especificar as ações 

corretivas necessárias. 

Por meio da análise dos resultados obtidos pelos algoritmos classificadores, 

pode-se observar que, estes se mostraram promissores para determinação de 

defeitos em rolamentos, a partir de dados de corrente dos motores de indução 

trifásicos no domínio do tempo. 

A SFAM possui a melhor relação de tempo de construção e acurácia, a qual 

obteve uma taxa de acerto de 87,69 %, exigindo ainda um menor custo 

computacional em relação ao algoritmo da RBF. 

Verificou-se que para ambos os classificadores o incremento do número de 

entradas de 25 para 50, não ampliou ou por vezes decresceu a acurácia, e 

aumentou o custo computacional, porém, a confiabilidade de detecção de falha foi 

acrescida. O diagnóstico correto e precoce de defeitos incipientes em motores, 

através das estratégias testadas neste trabalho, permite minimizar a ocorrência de 

danos ao processo e trabalhadores. Com isso, ocorre o aumento da disponibilidade 
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dos equipamentos e uma menor taxa de risco ao trabalhador por mal funcionamento 

de equipamentos e a possível redução de custos com manutenção e processos 

trabalhistas para trabalhadores que sofrem algum dano por falhas dos motores dos 

equipamentos. 

Observou-se também pelos questionários direcionados aos profissionais da 

área, que o conhecimento a respeito da existência de motores indutores em obras, 

as perdas por paradas não planejadas, atrasos de cronograma, acidentes de 

funcionários referente a falhas em motores, é muito baixo, destacando ainda mais 

esse tema, e mostrando a relevância deste estudo visto que os profissionais 

conhecem pouco deste campo. Considerando projetos futuros, poderíamos 

considerar a ideia de sistemas embarcados capazes de serem utilizados nas obras 

reduzindo todos esses pontos negativos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO UTILIZADO PARA PESQUISA COM OS 

PROFISSIONAIS DA CONTRUÇÃO CIVIL 

 

Questionário destinado a funcionários da construção civil, referente a obras de 

pequeno porte: 

1 Nenhum conhecimento a respeito do assunto 

2 Pouco conhecimento, já soube ou leu alguma coisa a respeito, mas nunca 

teve a curiosidade ou vontade de aprofundar um pouco os conhecimentos. 

3 Razoável conhecimento a respeito do assunto, já presenciou algum 

ocorrido, conhece o que é um motor trifásico, e sabe que é necessário 

alguma manutenção, pode vir a acontecer acidentes de trabalho e paradas 

não programadas. 

4 Bom conhecimento a respeito, já trabalhou com vários motores, sabe de 

existência de riscos de trabalho, e toma algum cuidado para não haver 

paradas e atrasos em obras. 

5 Excelente conhecimento a respeito de motores trifásicos, existência deles 

na construção civil, manutenção, paradas não programadas, atrasos em 

cronogramas de obra, acidentes de trabalho por falta de manutenção. 

 

1) Você acha que as obras podem ser paralisadas devido a problemas em 

motores elétricos?  

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  )  

 

2) Qual o nível do seu conhecimento a respeito da existência de motores 

trifásicos na construção civil? 

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  ) 
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3) Qual o nível do seu conhecimento a respeito da manutenção de 

equipamentos que fazem o uso de motores? 

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  ) 

 

4) Qual o nível do seu conhecimento a respeito danos financeiros e/ou prejuízos 

referentes a máquinas e funcionários parados? 

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  ) 

 

5) Qual o nível do seu conhecimento a respeito de acidentes de trabalho 

provocado por falta de manutenção em motores? 

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  ) 

 

6) Qual o nível do seu conhecimento a respeito de atrasos no cronograma de 

obras referente a paradas não planejadas por conta de problemas em 

máquinas e equipamentos que fazem o uso do motor? 

1 - (  )  

2 - (  )  

3 - (  )  

4 - (  )  

5 - (  ) 

 

 


